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/aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B E V E Z E T É S .

1 . A z e m b e r ő s t ö r t é n e t e .

_.\{'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Az ősember.) A hagyomány azt mondja, hogy

az első emberek a Tigris és Eufrates közti kelle-
mes meleg tájakon éltek. Azokon a meleg tájakon
a datolya, füge, kenyérfa bőven tenyészett, s az
ember legalább étel dolgában nem szorult meg. De
voltak ott borzasztó vadállatok is, így a mamuth,
a barlangi medve, az oroszlán stb. Ezek néha meg-
. támadták az embert. Az ember kőhöz kapott vagy
fát tört, ugy védelmezte magát, vagy pedig elbujt
előlük a barlangokba. Ha az embert a szükség
vagy a véletlen valamire megtanitották, közölte
azt a társaival s megtanitotta arra gyermekeit.
Ekképen a gyermek az apjától, egyik nemzedék a
másiktól több-több ismeretet örökölt, melyeket
aztán maga is szaporított,

(Az ősember művelődési korszakai.) Az ősember-
nek nemcsak kő- vagy faeszközei voltak, hanem a
mint müveltebbé lett, jobb-jobb eszközöket is
keresett. A kőeszközök után jöttek a réz-, bronz-
és a vaseszközök.

, A köeszközökkel élés korában az ember elein-
tén barlangokban lakott, állatok bőrével ruházko-
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.dott, növényekkel. majd az elejtett állatok húsá-
val élt. Eszközei voltak a kőből csinált balták,
ékek, nyíl- és dárdahegyek. Edényeket agyagból
csinált, s azokat a napon száritotta meg. A férfiak
vadászattal, halászattal s a ház megvédésévei fog-
lalkoztak, a nők meg a házi dolgokat végezték.
Halottaikat is barlangokba temették, s velök elte-
mették azokat az eszközöket is, melyeket életök-
'ben használtak.

A kőkorszak végén az ember már földet is
mívelt, s czölöpökön álló házakat épitett. Valami
'szerencsés véletlen: villámütés vagy tűzhányó hegy
kitörése az embert végre a tűzhöz is hozzájut-
tatta. Egyszer meg a folyó iszapjában vagy más-
hol valami fémet is talált. Ez a találmány s a tűz
birtoka igen nagy haladást idézett elő az ember
sorsának javulásában. Megkezdték eszközül hasz-
nálni a fémeket. Először a rezet, azután a bronz ot
dolgozták föl. A rézből" bronzból készült tárgyak-
kal most már könnyebb volt bánni, s az ember job-
ban czélt ért velök. Utoljára a vasat találták föl,
s ma is ennek nemesitett alakjából. az aczélból
készitjük eszközeinket.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . A z e m b e r e k e lo s z lá s a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Az eloszlás.) Az emberek kezdetben csopor-
tonként vadászgattak. Később a vadállatok közül
némelyiket megfogták, s azokat megszelíditvén.
legeltették. Majd termékeny lapályokra jutva,a
föld mivelésérc is rájöttek. E foglalkozások közt
egyik család egyik, másik meg a másik folyó part-
ján szállott meg. Mentül távolabb mentek az

. egyes családok egymástól, annál különbözőbbé lett
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ruházatuk, táplálkozásuk s beszédjük. A családból
azután több család lett; s ezek együtt egyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtorzset
képeztek. A törzs azután lassanként megszaporod-
ván, egész néppé lett. A különböző vidékeken
különböző népek származtak, s betöltötték az
egész földet. Az emberek száma jelenleg körülbelül
másfélezer millió.

(Az emberfajok.) Az emberek nevezetesebb
fajtái:

1. A turáni faj. Ide tartozó népek a siuaiak,
japánok, a mongolok, finnek, törökök, magyar ok.

2. A sémi népfaj. Ide tartozó népek a káld ,
a zsidó, a fenecziai, egyiptomi stb.

3 . ..Az árja népek. Ide tartoznak az ind, méd,
perzsa, görög, római, örmény, germán yagy német
és a szláv népek.

Ezeknek a különböző népeknek a sorsa teszi
a történelmet. .

(A Wrténr;lem korseakas.) A történelemben
három főidőszakot szoktunk megkülönböztetni.

1. Úkort, mely a római birodalom bukásával
végződik. Kr. u. 476..' . . .

2. Középkort, melyet Amerika megismerése és
a vallásujitás rekeszt be. Kr. u. 1517. .

3. Újkort, mely mostanáig tart.

Az ókori népek.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . S in a é s Japán,

(Sina földje és mí{veltsége.) Sina a legelső biro-
dalmak egyike, két szép folyam, a Hoangho és a
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Jancsekiang partjain alakult Kr. e. 4000 évvel.
A folyamok gazdag vidékein a sinai nép nemcsak
a földmívelésben, de az iparban s kereskedésben
is nagyon előhaladt. .

Első császárjukzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJao, már csatornákat épitte-
tett, hogy szántóföldjeiket öntözhessék, s hajó-
kázhassanak. Egyes tudós embereik feltalálták a
tájékozót, lőport, könyvnyomtatást, festést s meg-
tanultak porczellánt készíteni.

A mit tudtak, arra gyermekeiket is megtani-
tották. Ez okból sok iskolát állítottak. Ma is, ha
valaki köztük valami hivatalba akar jutni, annak
előbb iskolába kell járni, s szigoru vizsgálatokat
kell kiállani.

A gépeket, a gőz használatát nem ismerték.
Irásmódjuk nagyon fáradságos levén, a puszta
olvasás megtanulására is sok évre volt szükségük.
A világtól is egész az újabb időkig szigoruan
elzárkóztak. Ezek voltak az okai, hogy soha sem
lettek oly műveltek, mint az európaiak.

Ma nagyon sokan vannak. (350 millió) s a
császár, mint apa gyermekei felett, korlátlan
hatalommal uralkodik rajtok.

Az eget, az égi teste ke tsa természeti tüne-
ményeket imádják. Ebből áll az ő vallásuk, melyet
Kong fu cse (Kr.e. 550) alapitott.

(Japán.) Sinával északkelet felől szemben van
Japán a Csendes-tenger gyönyörü szigetein. Ez is
igen régi. birodalom. Most sok iskolája s ipara
által tünik ki.

Japánnal is' ép ugy mint Sinával az európaiak
csak a legújabb időkben kezdenek sűrűbben érint-
kezni.
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2 . I n d ia .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Az árja népek egyik ága Indiát 'megalapítja .)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A legrégibb időben az árja népek együtt éltek
Közép-Ázsia fensikjain. Ósihazájukból dél felé ván-
dorolva, két részre oszlottak. Egyik részük elment
Európába (európai árják : görögök, rómaiak stb.),
a másik részük pedig még egy darabig együtt
maradva kóborolt tovább (ázsiai árják; perzsák,
hinduk stb.).

Körülbelül 2000 évvel Kr. e. az ázsiai árják
is két ágra váltak. Egyik ág elment a 'I'igris és
Eufrates felé, a másik ág pedig elment az Indus
folyó felé, s azon a félszigeten, melyet most Elő-
indiai félszigetnek nevezünk, a régi lakosokat
legyőzte, s ott egy India nevü hatalmas birodal-
mat alapitott.JIHGFEDCBA

(A hindu néptárs(,~dalmí állása ée 1nűveltsége.) Az
árja népek azt az ágát, mely Indiát alapitotta, hin-
dunak nevezik. A hindu nép közt hamar különböző
osztályok keletkeztek.melyek kőztük maisfennálla-
nak. Az első osztályba tartoznak a papok (brahmi-
nok), kikből orvosok, tanítók s tisztviselők is kitel-
nek. A másik osztályba tartoznak a katonák, a har-
madikba az iparosok és földmívesek, a negyedikbe
a szolgák. A legyőzött őslakók utódai egyik osz-
tályba sem tartoznak. Ezeket páriáknaknevezik,meg-
vetik, s még a velök való érintkezéstől is óvakodnak.

Tudományban, iparban, finom szövetek készí-
tésében a hinduk sokra haladtak. A régi szokáosk
s intézményekhez azonban annyira ragaszkodnak,
hogy e ragaszkodás köztük minden haladást meg-
semmisitett.
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(A hindu nép oollása.) A hinduk kezdetben a
.természeti erőket imádták. Mikor aztán Indiát ala-
pitották, a természeti erőket Bráhma (teremtő),
Visznu (megtartó ), Szioa (pusztító) nevü istenek

'képében kezdték tisztelni, s e három istent egy
háromságba foglalták össze. Isteneiket szabad ég
alatt, szent ligetekben, később sziklákba vájt rop-
pant templomokban is tisztelték. Kr. e. mintegy
hatszáz esztendővel egy Budha nevü királyfi t~
vallással lépett fel köztük. Budha egyenlőséget,
testvériséget' hirdetett s a külön osztályokát el
akarta törölni, s azt tanitotta, hogy az emberek
teljesitsék kötelességeiket, s legyenek jók. 'I'anaí
Indiában nem igen találtak viszhangra, de a szom-
széd országokban igen elterjedtek.

..Ma a hinduk felett angolok uralkodnak.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . K a ld e a .

Kaldeát Nimród 'alapitotta Kr. e. 3000 évvel.
Fővárosa volt Babilon, 'mely az Eufrat két partján
mintegy 90 km. terűleten feküdt.

A kaldeusok az.JIHGFEDCBAa k k a d 'é s a sumir nép vegyü-
léséből állottak elő. Az a k k d d nép a turáni fajhoz,
'tartozott, Ez a nép' feltalálta az irást, mely náluk
abból állott, hogy mikor valamely tárgyról irni
akartak. azt a tárgyat lefestették, p. ci. ha galamb-
ról volt szó, lefestették a galambot. A csillagásza-
tot is ösmerték, s a nap pályáját ők osztották fel

. tizenkét részre. Tudtak fegyvereket késziteni. Hősi
dalaik is voltak. A nő náluk egyenlő volt a férfival,
s a fiut, ki anyját megtagadta, megátkozták, hogy
.a föld be ne fogadja, s a viz vesse ki. Vallásuk
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abból állott, hogy istenek gyanánt a csillagokat.
imádták.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsumir nép sémi faju· nép volt, s különös en
az iparhoz és kereskedéshez értett.

Az akkád és a sumir nép együtt sok ideig
boldogul élt, de azután belső zavargás ok ütöttek
ki köztük, s a visszavonás megrontotta a biro-o
dalmat.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . P a le s z t in a és Penicsia,

(Palesztina.) Kaldeának Ur nevü városából
Kr. e. 2000 évvel egy .Á.lwahám nevü férfiu költö-
zött ki. Ábrahám előbb Háránban, majd az Eufra-
ton átkelve, Hebron tájékán ütötte fel sátorát. Az.
ő maradékaiból származott az izraeliták nemzete,
S ezek földjét nevezik Palesztinának. '

'Ábrahám 'utódai egyelőre nem sokáig éltek
Palesztinában. József Egyiptomban a Gózsen földén
szerzett nekik új hazát. Itt lassanként nyomasztó,
szolgaságra jutván, Másee visszavezette őket Palesz-
tinába. Hazájukat Józsue vezérsége alatt ismét
elfoglalván, felosztották maguk közt. Eleintén biráik
által igazgatt.atták az országot, majd Sámuel nevü
föpapjuktól királyt kértek maguknak. Első kirá-.
lyuk volt Saul) ezután 'Dávid következett, ki elfog-
lalta Jeruzsalemet, s ezt az ország fővárosává.
tette. Birodalmát is népe vitézsége által a Veres-
tengerig s az Eufratig kiterjesztette. Fia Salamon-
az egy élő istennek templomot épitett. Salamon
halála után az ország két részre szakadt. A kisebb
részt Judát Salmanassar asszir király hódította meg
Kr. e. 722. A nagyobbik részt Izraelt Nebukadnesas:
kald király Kr. e. 586. .
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(Fenicsui) Az izraeliták Palesztinát elfoglal-
ván, az .ott talált, s velök rokon népeket a tenger
felé szoritották. E rokon népek közül valók voltak
a fenicziek is.

A fenicziek hazája a Földközi-tenger keleti
keskeny partvidékén. Palesztinától északnyugotra
feküdt. Az előttük elterülő tenger alkalmat szol-
gáltatott nekik a kereskedésre. A Libánonból fákat
vágtak, hajókat építettek, s hajóikon elhordtak
minden néphez, a mire azoknak szüksége volt, s
beszerezték tőlük, a inijök meg nekik nem volt.
A biborfesték és az üveg ,az ö találmányuk. Hada-
kozni nem szerettek, s inkább adót fizettek a körü-
löttök lakó hatalmas népeknek. Gyarmatokat is
-alapitottak. Tőlük származott a hatalmas Krtrthágó
népessége is. 'aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 . A s s z i l ' i a .

Az asszir birodalmat ASS.~u,r alapitotta. ki
·épen ugy mint Ábrahám, Káldeából költözött ki.
Az asszir nép igen hősies volt, s királyai, kik nagy
hadvezérek voltak, lassankint Káldeát is elfoglal-
ták. Egyik királyuk I. Tigláth Filesar (1130-1100
Kr. e.) a Földközi-tengerig nyomult, s a feniczieket
is adófizetésre kényszeritette. Dávid és Salamon
.zsidó királyok uralkodása korában az asszirok dolga
nem ment ilyen jól. De II. Tiglq,th Pilesar ismét fel-
-emelte a birodalmat, s 34 országot meghóditott.
Utolsó nagy királyuk Assurniswpal sok hódítása
közepett az akkádole könyvtárát 10 ezer cserép-
táblára leiratta. E király halála után gyorsan
hanyatlott a birodalom, a meghóditott nemzetek
egyenkint támadtak fel ellene, s kiszabaditották
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magukat hatalma alól. 606-ban Kr. e. a babiloniak
s a médek az asszir birodalmat lerontották.

Az asszirok mű veltségüket a káldeusoktól
sajátitották el, vallásuk is csillagimádás volt, mint,
azoké. Városaik közül legnevezetesebb voltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANinive.
Ez oly nagy volt, hogy kerülete 12 mfdet tett, falai
nagyon magasak s oly szélesek voltak, hogy három
kocsi bizvást elmehetett rajtok egymás mellett.
Ma ez a nagy város is omladék. Az asszirok hada--
kozásaikkal szerezték birodalmukat, s mihelyt a,
sok hadakozásban kifáradt ak, pusztulniok kellett,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 . ~Iédia és P e r s ia .

A médek eleintén Assziria hatalma alatt éltek.
Assziria hatalma alól Kyaxares nevü királyuk szaba--
ditotta ki őket. Ez a királyuk ugyanis a kaldeusok-
kal szövetkezve, megrohanta Ninivét, s azt 606-ban
Kr. e. bevette. A legyőzött Asszirián a győztesek
megosztoztak. Média kapta a Tigris bal partját,
Káldéa vagy Babilon meg a jobb partját.

Kyaxares azután folytatta hóditásait, s las--
sankint sok népet csatolt birodalmához. E népek
közt különösen kitünt a persa nép. A persák: egy-
. szerü vadász, baromtenyésztő s földmívelő nép
voltak. Saját főnökeiket a méd hatalom alatt is
megtartották.

Kyaxares után ennek a fia, a gyenge .Astyages-
lett a médek királya, Ugyanekkor a méd királyi
ue;-varban nevelkedett a persa főnök fia Kyros is.
Ez a Kyros látta a méd király gyengeségét,KJIHGFEDCBAS '

tapasztalta, hogy a médek mind jobban elpuhulnak.
A monda szerint tehát hazament, s előhivatta a
persákat. Az egyik nap kapáltatott velök, a másik



- 14 -

nap fényesen megvendégelte őket. A vendégség
után kérdezte tőlük, melyik nap tetszett jobban ~KJIHGFEDCBA

A mai. Feleltek a persák. lly sorsotok lesz,'sőt még
jobb is, mondá erre Kyros, ha lerázzátok a médek
uralmát. Ugy is lett; a persák f~gyvert: fogtak s
kivivták függetlenségüket, sőt Médiát is hatalmuk
.alá hajtották. Kyros ekkor elvette Astyages leá-
nyát s 558-ban Kr. e. ő lett a király. A hős Kyros
-ezután elfoglalta az Industói Európáig eső orszá-
.gokat. Győzelmeiben mindig nagylelkü s igazságos
volt. Babilon elfoglalásakor onnan a fogoly zsidókat
is hazabocsátá országukba. Egyik hóditó háboru-
jában halt meg. Birodalma az ő halála után még
vagy kétszáz évig fennállott. . -

A persák eleintén a tüzet imádták, dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZara-
,t'hustra a tűzimádást eltörölte, fl új vallást alapí-
tott. Ez új vallás szerint egy fő isten van, a jó
(Ahura Mazda), de a ki a rossz 'Szellemmel, Ahri-
mánnal folytonos harczban áll, utoljára is azonban
Th jó isten fog győzni. A rossz szellem ellen az
-embereknek is' kell küzdeniök azáltal, hogy jól kell
magukat viselniök.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 . E g y i l t t o m .

(Az ország alapitása és a Nilus.) A mesés régi
korban, Ázsiából, a szuezi szoroson átkelve, egy
.sémi faju nép jutott a, Nilus partjára. Ez a hatal-
mas .folyam Közép-Afrika nagy tavaihól fakad,
s juniustól októberig tartó áradásaival a partjai
mellett fekvő vidékek et iszappal borit ja be, s ez-
által hihetetlen termékenységet okoz. A bevándor-
lóknak megtetszett a gazdag vidék, s ott letele-
l>edve, országot alkottak. Ai első főhelyük Mempkis.
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, volt, a Nilus deltájának egyik csuesán. Első kirá-
lyukzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMénes (körülbelül 4000 Kr. e.) szabályozta a
Nilust, s csatornákat s nagyszerü épületeket emelt.
A Nilus különben műveltségüknek is főinditója
lett, mert p. o. hogy megtudhassák, mikor követ-
kezik be ismét az áradás, ,rá kellett jönniök az
.időszámlálásra, s hogy földjeiket öntőzhessék, a
csatornázásra. A Nilus volt oka annak is, hogy
országukat oly kerületekre osztották, melyek min-
denileének megvolt a Níluson a maga kikötője, s
emellett csatornahálózat ja. '

(Vallásuk.) Vallásuk abból állott, hogy a
napot, holdat imádtak, s ezeken kivül még némely
állatokat is; igy tisztelték az ökröt, melyet a föld-
művelésre, a kutyát, melyet nyájaik őrzésére, a
macskát, melyet az egerek pusztatására használtak,
továbbá az ibiszt, mely a kigyókat s az ichneu-
mont, mely a krokodil tojásait pusztitotta. Hitték
a halhatatlanságot is, ezért a testet bebalzsamoz-

, ták, hogy sokáig fenmaradjon (mumia). A halot-
tat be kellett mutatni a bíráknak, kik csak akkor
engedték meg a tisztességes tcmotséget, ha a halott
lefolyt életét nem lehetett kárhoztatni.

(Épületeik.) Az egyiptomiak részint királyaik
temető helyéül, részint vallási helyiségekül rop-
parit épületeket emeltek. Khufu,JIHGFEDCBAK h a fra és Men-
kera nevü királyaik épitették a legszebb' gúlákat. '
IIf. Amanemha pedig a Moeris tavát csináltatta, s
-egy oly utvesztő épületet alkotott, melynek szám-
talan szobáiból kijutni nem lehetett. Voltak' még
obéliszkjeik is, melyek többnyire egy darab gránit-
ból faragott négyszögletü oszlopok valának. A
legnagyobb gulát, azt mondják, 40 év alatt épi~
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tették, s évenként 100 ezer ember dolgozott
rajta.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Népos.ztályaik.) A nemzetben itt is egyes osz-
tályok voltak, mint Indiában. Leghatalmasabb volt
a papok osztálya, azután a katonáké, s ugy követ-
keztek az iparosok, földművesek s pásztorok. Mín-
denki apja mesterségét tartozott követni. A papok
igen tudósak voltak, s tudtak irni is. Irásuk vona-
lokból s az egyes tárgyak ábráiból (hieroglyph)
állott.

(Egyiptom bukása.)JIHGFEDCBAI lL Totlimes királyuk alatt
már Thehe volt az ország főhelye, ez a király az
akkor ismeretes népeket mind meghóditotta, s
egész az Indusig kalandozott. Majd a Nilus deltá-
jában levő egyes városok lettek a birodalom
főhelyeivé, s maga az ország is hanyatlani kezdett.
Ekkor nevezetes király volt Necho, ki a suezi csa-
tornát kezdte ásatni. Egyiptom végre a perzsák
uralma alá jutott, s a suezi csatornát is már I-ső
Dareíos persa király végeztette be.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 . H e lI a s .

(Földje.) Egyiptommal csaknem szemben a
Földközi-tenger másik oldalán terül el a balkáni
félsziget déli része, mely a körülötte levő szige-

,tekkel együtt alig terjed kétezer négyszög mért-
földre, E kis földrészt maga a természet egyes kis
országokra osztotta fel. E tájakon élt a görög
vagy hellen nemzet csakugyan több apró törzsre
s országra oszolva. Legnevezetesebb törzsek voltak
a jónok sa dór ok. A görögök csak nemzeti játékaik-
ban s műveltségükben mutatták meg, hogy egy
nemzetet képeznek.
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(Ajónok.) A jónok Athenben laktak. Neveze-
tes törvényhozójuk volt Bolon (Kr. e. 594.), ki segi-
tett az addig elnyomott szegény népen, s a polgár-
ság minden tagjának jogot adott, hogy az állam-
ügyekbe befolyjon s hivatalt viselhessen, a legfőbb
tisztségeket azonban csak a legtöbb adófizetők vi-
selhették. A tisztviselőket s az országügyeit intéző
400 tagu tanácsot a polgárok választották. A szü-
lők tisztelete nagy volt. A mely szülő jól nevelte
gyermekét, az oly szülőt öregségében gyermeke
köteles volt eltartani.

(A dórok.) A dórok Spártában laktak. Itt Ly~~ur-
gos (888. Kr. e.) rendezte a viszonyokat. Ó a
vagyont egyenlő részekre osztotta, hogya pénzt
tulságosan senki se szeresse, vaspénzt veretett, a
fényűzést megbüntette sbehozta, hogya polgárok
együtt étkezzenek. A nevelésre különösen ügyelt
s a gyermekek testét fürdés, munka s fáradozások
által megedzette. A polgárok tartoztak az ország-
ért katonáskodni s a felsőségnek engedelmeskedni.
Ezek a törvények tették nagygyá Spártát.

(Nemzeti já tékok.) Az egyes törzsek meghatá-
rozott időszakokban nagy nemzeti ünnepeket
tartottak. Leghiresebb ünnepélyek voltakKJIHGFEDCBAÖ

melyek minden ötödik évben OlympiábanJIHGFEDCBA~ ~ t~ l(~

tak. Birkózás, öklözés, versenyfutás, zen ,~tJJólS~
mányos előadások voltak ilyenkor na itBnd .
A győztes olajfa-koszorut kapott s az e :sgó ,~,.
'1 'k 1 <? 1VYV1~ro a nevezte ei. . /)~GFEDCBAV10

(Vallás~~k.)Vallásuk sok isten híd .._ llM , l lM lO _ '"

Leghatalmasabb isteneknek tartot. ' is t z!::ég,
Poseidont, a tenger s Ajdest, ,az ;,~ilá, , ,ten~,t.
Ezeken kivül minden mesterségne\: ~if glál " zá8~~

Magyarország története. \. 1 .. ,:. - ' ~ : ~ " ri'
J 'C'" _,A~ ~ ~ , ,~ ~ J t '
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módnak, sőt a folyóknak, fáknak stb. megvolt
náluk a maga istene.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Müveltségük.) A görögök állami életük folyása
alatt irodalomban, iparban s müveltségben a leg-
magasabb fokra jutottak. Legkitünőbb költőjük
'volt Homer, szónokjuk Demosthenes, szobrászuk
Phidias, Praxiteles, festőjük Apelles, bölcsészeik
Socrates, Plato, Aristoteles. Épületeik, szobraik
maradványait ma is bámulja minden nemzet.

(Történe&ük.) Idegen országokkal nem sokat
háboruztak. 480~ban Kr. e. a persák támadták meg
őket több mint egy millió főre menő szárazi s ten-
geri sereggel. A görögök Leonidas spártai király
alatt a Thermopylae nevü szorosnál várták a per-
sákat, de mikor megtudták, hogy egy alávaló hon-
fitársuk elárulta őket s hazájukat meg nem ment-
hetik, a hős királylyal együtt néhány százan ott
maradtak, hogy megmutassák, mint kell a hazáért
meghalni. Az ő haláluk nem volt hiáb an, honfitár-
saik fellelkesültek, s hazájukat megmentették.

(A makedonok) Mig a görögök egyetértettek,
addig erősek voltak; mikor pedig egyenetlenked-
tek, elgyengültek. Gyengeségüket Filep makedon
király (Kr. e. 338-ban) hasznára fordítván, Görög-
országot elfoglalta. Filep fia Nagy Sándor az egész
ismeretes világot meghóditotta, s a görög mivelt-

,séget mindenfelé elterjesztette. Egyiptomban ő
épit ette Alexandriát. Utódai alatt biródalma fel-
bomlott, smaga Görögország is Róma hatalma alá
jutott.GFEDCBA

9. RÓJna.JIHGFEDCBA

(R ó m a története. R ó m a m 'Ín t ki1'á lyságJ Rómát
az itáliai félszigeten lakó, s a görög néppel rokon
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törzsek alapitották. A monda szerint Róma első
királyazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARomulus lett volna 753 Kr. e. Ot még 6
király követte. Az utolsó király a zsarnok Tarqui-
nius 'Volt, kitKJIHGFEDCBAa rómaiak 'elűztek, S országukat 509
Kr. e. köztársasággá tették. '

. (Róma mint köztá? 'sasá/J .) A köztársaság idejé-
ben a király helyett két arra választott főember
igazgatta az országot, kiket consuloknak 'neveztek.
Ezek alatt Róma folytonos' harczot folytatott Bzom-'

. szédai ellen. Lassankint meghóditotta az egész
italiai félszigetet, leverte az-afrikában fekvő hatal-

,mas Karthagót, elfoglalta Görögországot, s száz
esztendő alatt a világ urává tette magát. .

. Ez a sok győzelem azonban nem volt jó kö-
vetkezményü a római nemzetre. A néptől lassan-
kint a consulok s 'a tanács minden hatalmat elra-
gadtak, a hivatalokat pajtáskodás, utján töltötték
be. A meghőditott országok kincseiből egyesek
nagy fényüzéssel éltek, s az erkölcsöket megron-
tották, a nép pedig elszegényedett. A szegény nép
aztán bérért mindenre felhasználtatta magát, s
végre senki sem lehetett semmi sem, ha a szegény-
séget pénzzel, mulatsággalle nem kenyerezte.

(Julius Oaesar.) Egy félszázaddal Kr. e. végre
Julius Caesar egy győztes hadvezér jutott a rómaiak
közt főhatalomra; ő lett 'a consui s a legfőbb had-
vezér s minden egy személyben. Sok csatát nyert
és számos várost hódított meg. Egy hadjáratát, me-
lyet a gallok ellen viselt, megírván, mint történet-
Író is nevezetessé lett., Főpap korában a naptárt
is megjavitotta. Addig ugyanis 335 nap volt egy
esztendő, ő azt 365 napra határozta, s minden
negyedik évben egy napot adott hozzá, melyből a

2*
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szökő-év származott. A julius hónap tőle vette
nevét. A birodalom ügyeit is megjavitotta, s a,
szegénység közül 80 ezeret a tengeren tul küldött,
lakni. (Gyarmat.) A miveltség is fejlődött alatta,
egy korban élt velezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACicero, a világ első szónoka.
Végre nagy hatalmát arra akarta használni, hogy
magát császárra tegye. Ekkor Brutus az ő fogadott,
fia, többekkel együtt összeesküdt ellene, s a tanács-
ban 23 tőrszurással meggyilkolták. Utána hosszas ;
polgárháboru következett, mely úgy végződött,
hogy Octaoionus Augustus a főhatalmat magához,
ragadván, Rómát császársággá tette.

(Róma mint császárság.) AZtgUSt2tScsászári mél-
tósága biztositása végett állandó hadsereget tartott.
s légióival folytatta a hóditásokat. Ö foglalta el
Pannoniát is, mely a Dunától a Dráváig és Száváig
terjedts bele gyarmatosokat telepitett. (Aquincum
=Ó-Buda, Sabaria=Szombathely, Siscia=Sziszek
római gyarmatok.) Alatta a miveltség még jobban.
kifejlődött. Könyvtárakat alapítottak, s oly irók
állottak elő, mint Horatius, Vergilius, Ovidius köl-
tők; Livius, ki. Róma történetét megirta.

A rómaiak vallása sok isten hivés volt, ép
úgy mint a görögöké. Ez a vallás előmozditotta a.
rnüvészeték terjedését, Leginkább görög müvészek
ugyanis az istenek szobrait kifaragták, számukra
pompás templomokat épit ettek.

Augustus országlása arról is nevezetes, hogy
ő: 'alatta' .született a Jésu« Krissta«, az emberiség
megváltója, ki e sok. isten hivésből kiszabaditotta.KJIHGFEDCBA

sz ' embereket, fl kijelentette előttük az igazi isten
tiszteletét. . .' .. .
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A császárok majdnem ötszáz évig uralkodtak
Róma felett, mely ő alattok gyorsan hanyatlott.
Az első császárok kegyetlenül üldözték a keresz-
tyénséget. Legvadabb üldöző voltJIHGFEDCBAN e ro , ki Rómát
felgyujtatta, s ezt a keresztyénekre fogva, azok
-ellen dühöngött. A jó császárok közül való voltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Traján (98-117 Kr. u.), ki a Tiszán tul s Erdélyben-
tanyázó dákokat meggyőzte s Dekebal dák király
fővárosát Sarmisegethusát (ma Várhely) elfog-
lalta. Mindenfelé hidakat, jó utakat s szép épüle-
teket, emelt. Végre Konstantin császár (306-337)
felvette a keresztyén vallást, de a birodalmat, az
-eláradt erkölcstelenség miatt, megmenteni nem
birta.

(A birodalom bukása ée a népvándorlás.) Kon-
stantin Róma helyett Byzancba tette át a maga
székhelyét, mely város azóta ő róla Konstantiná-
polynak neveztetett. Ez volt kezdete a birodalom
kétfelé szakadásának, mely Theodosius császár alatt
következett be.' Ennek ugyanis két fia levén, az
egyiknek adta a nyugotrómai birodalmat Róma fő-
várossal, a másiknak a keletrómai birodalmat Kon-
.stantinápoly fővárossal. Ott a latin, itt a görög
nyelvet használták,

A nyugoti birodalom sokat szenvedett a be-
vándorló népektől. Ezek északról és keletről jöt-
tek,részint maguknak alkalmasabb lakóhelyet Sbar-
maiknak jobb legelőt keresve, részint pedig előre
tolatva a mögöttök levő népek által. Igy kezdő-
dött meg a népvándorlás, mely a Kr. u. 3. század
végétől a 9-ik századig tartott. E népvándorlás
nagyrészt hazánkon ment keresztül. A Duna volt a
beköltöző ltépekvezeMje, senépek a mai Magyar-
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ország sikságain találtak gazdag legelőt barmaik
számára. A költözködő népek a római birodalom-
mal szemben sokszor kudarczot vallottak ugyan,
de a birodalom is mindinkább gyöngüIt. Legtöb-
bet szenvedett azonban a birodalom egy árja nép-
ségtől;a germántóI, mely Közép-ÁzsiábóLjöve, még'
a Krisztus előtti időkben benyomult a római biro-
dalom területére, s a Duna, Rajna és .az Északi-
tenger közt megtelepedett. Egyik királyuk,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOdoaker,
végre azKJIHGFEDCBAli toÍSQrómai császárt Romulu« August~tlust
rs legyőzte, s a római birodalomnak véget vetett.
fA keleti rész még sokáig fenmaradt).

A római birodalom területére nyomult ,ger-
mánole Cgóthok, frankok és más ríémet népek) az ott
lakó népekkel összevegyülve, több országot' alkot-
tak: Ez országok közül nevezetesebb ek a nyugoti.
góthoké Spanyolországban, a longobardoké Itáliá-
ban, a frankoké Galliában, s az angoloké Britan-
niában. 'aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k ö z é p k o r i u é p e k.

1 . A hunek,

(A. hunok költőzköclése.) A hunok az 5-ik szá-
zadban jöttek Európába. Ezek a hunok turáni
nép voltak, ,egy származásnak velünk magyarok-
kal. Közép-Azsia fensikjairól jöttek s körülbelől a,
negyedik század vége felé az Al-Duna környékét
elfoglalván, a mai Magyarországba hatoltak, s bár
sok földet elfoglaltak, a Duna-Tisza közti tért tekin-
tették mégis hazáj uknak, mert itt a nagy síkságok
s gazdag legelők legalkalmasabbak voltak elovas

, It t' , •nep e ar asara,
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. (Attila ,)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALeghatalmasabbak akkor voltak, mikor
Attila uralkodott felettök (434). Attila izmos testü,
büszke járású, villogó szemü férfi volt. Alattvalói-
hoz igazságos, a meghódolt ellenséghez nagylelkü
vala. Egész életét háboruban tölté. Kardját az
Isten kardjának tartották. Testvérével Budeival
viszálkodásba keveredvén, ezt legyőzte s megölte.
Ezu.tán rettenetes hadaival bejárta Európa nagy
részét s oly pusztitásokat vitt véghez, hogy a
népek "Isten ostorának" nevezték.

Lakópalotája a mai Jászberény határában levő
Kerekudvar tájékán lehetett. Faépületekből egész
város volt itt, de legkülönb volt az Attila palotája,
Kerítése tornyokkal, az,épületek feliratos oszlopok-
kal voltak díszitve. A hun főemberek magok is.
nagy fényt üztek, ragyogtak a drágakövektől',
csak Attila kedvelte ,az egyszerüséget. Fapohárból "
ivott s fatalakból evett. Vonzódott a müveltséghez
is, udvarában énekmondók voltak, -kik az ősök
tettei felett diesőitő dalokat énekeltek.

Attila elől a nyugotrómai birodalom területére
menekült, itt a legtöbb german törzs 451-ben egye-
sültek ellene sa chalonsi csata által megakadályoz-
ták előnyomulását. A másik évben Attila Itáliába
ment s feldulta Aquileja városát, melynek elmene-
kült lakosai az Adriai-tenger sekélyes helyein s
apró szigetein Velencsét alapitották. Attila ezután
Róma ellen vonult, de mikor a pápa arra emlékez-
tette, hogy az a legnagyobb ,qyőző, ki önmagát meg-
győzi, a szent város alól visszafordult.

Egy évvel azután (453.) meghalt. Holt .testét
a hunok hangos siralmak közt arany koporsóba
helyezték, e koporsót azután ezüsthe s végül mind

.~.
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a kettőt vaskoporsóba tették. A monda szerint
éjjel temették el s a temetkezők egymást ölték
meg,hogy senki se tudja meg, hol fekszik a hunok
nagy hőse, .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A birodalom vége.) Attila halála után felbom-
lott a hunok birodalma. Fiai egymás közt viszál-
'kodtak, s fogyasztották egymás népeit. A meg-
hóditott népek pedig e viszálkodások közt lerázták
a hunok uralmát, mig végre a dicstelen harczban
Attila idősb fia, Ellák elesett s a hunok marad-
yányai visszamentek ősi hazájukba.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 1 s z lá v o k é s a z a v a r o k . N a g y K á r o ly .JIHGFEDCBA

(A szlávok.) A szlávok a 6-ik század alatt jöt-
tek be Európába. Ők árja nép voltak s ősi hazájuk
a KárpátoktóI északra volt a Visztula és aDnieper
közt egész a keleti tengerig. Náluk a család volt
alapja mindennek. A szülők fiaikkal s unokáikkal
együtt laktak _s jószágaikat közösen müvelték.
Több család képezett egy törzset) a törzs fejét
választották. Minden törzsnek volt egy vára,
melyet gradnak neveztek (Csongrad,Nógrad).A tör-
zsek alkották aztán a .népet, melynek egy válasz-
tott fejedelem volt a feje. Nagyobbára földmüve-
lők s iparosok voltak. Szelid, jámbor nép, mely a
háborút nem szerette. A mostani Magyarországra
ez időtájban jöttek be a horvátok (Horvátország),
de jöttek többen is, kik az avarokkal vegyest lak-
tak a földön.

(Az avarok.) Az avarok a Kaspi-tengertől jöt-
tek s a hunok rokonai valának. Hatalmuk Panno-
niára, Dáciára, sőt a"mai Ausztriára is kiterjedt.
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Legnagyobb vezérök voltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABaján ct 602.), egy csel-
szövő ravasz ember, kinek a görög császár is adót
fizetett. Baján halála után az avarok elgyengültek
s az alattuk levő népek felszabadultak hatalmuk
alól.

(Nagy Ká1'oly.) Az avarok hatalmát Nagy
Károly törte meg teljesen. Ez a Nagy Karoly
frank király volt s azért, hogy a langobardokat,
kik Rómát el akarták foglalni, legyőzte s Rómát
a pápának adta, a pápa őt római császárrá koro-
názta. Igy lett ujra római császár s Itália igy lett
egygyé Galliával! Az új római császár öt hadjáratot
viselt az avarok ellen s országukat teljesen elpusz-
titotta. Nagy Károly alkotta az avarok ellen azt a
határgrófságot is, melyet Ostmarknak, Ausztriának
neveznek. Holta után bintokait előbb fia Lajos,
majd ezután három unokája örökölte.

Egyik unokájáé, Lotháré, lett Itália és egy
hosszu keskeny terület a Földközi-tengertől az
Északi-tengerig, mely róla Lotharingiának nevez-
tetett. Másik unokájáé, Lajosé, lett a Rajna és Elba
közti föld, hol tisztán germán népek laktak. Har-
madik unokájáé, Károlyé, lett Gallia , mely Lothar
birodalmától nyugotra feküdt.
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Magyarország története.
Magyarország az Árpád-ház uralkodása alatt.·

1. Magyarország' alapítása.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . Abe kKJIHGFEDCBAö It ö z é s é S a IIo II fog 1alá s.

A magyar ok eredete és őstörténete ép oly
bizonytalan s ép annyira vegyitve van mindenféle
mesékkel, Irtint akármelyik más régi nép eredete.
és története, Máskép beszélik ezt el, egyes tudósok'
az ujabb vizsgálódások alapján, s máskép azok,.
kik a nemzeti hagyományokat tartják szemök előtt.

A beköltözés és a honfoglalás az ujabb vizsgálódás alapján.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Az ősi szállásokJ Egyes tudósok az ujabb vizs-
gálódások alapján ugy beszélik, hogya magyarok a.
legrégibb időkben rokonaikkal a finnekkel s a török
népekkel együtt éltek azon a területen, melyen,
ma ázsiai Oroszország fekszik. Innét először a finn
törzsek húzódtak nyugot felé s lassanként a Keleti-
tenger partján telepedtek le, hol utódaik most is
laknak. A finnek után a magyar ok következtek.
Utjokat, melyen őseínk a mai Magyarországba
költöztek, a még most is e tájakon lakó rokon
népségek lakhelyei mutatják.

Először is Tobolszk tartományban laktunk,
melyet akkor Ugorországnak hivtak. Itt még együtt
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voltunk egy csomó turáni néppel, törökökkel,
kunokkal, avarokkal, ma is itt laknak a vogul s·
osztják népek. InnenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAViatka nevü -tartományba,
jutottunk, hol ma a szermi, votják spermi népek
laknak. Ezt aszállásunkat Lebed vezérünk nevéről
Lebediának nevezték. Harmadik szállásunk Atelköz-,

volt a mai Semolenssk tájékán. De itt sem marad-
tunk sokáig, sjöttünk tovább azon az uton, melyen
hun s avar elődeink, lehuzódtunk az alsó Dnieper,.
Bug, Pruth, Szereth folyók vidékére, negyedik, szál-
lásunkra, a Fekete-tenger mellékére. .

. (A (ejedelem,választás.) Őseink sokáig egyes tör-
zsekre oszolva éltek. Hét törzsből állottak s min-
denik törzsnek megvolt a maga fejedelme. Lassan-
kint azonban belátták, hogy egyesült erővel többre
rnéhetnek, Atelközb~n, tehát .Almosnok; az.: egyik
fejedelemnek a fiát, ArlJádot főfejede1emmé, főve-

. zérré választották. .:
(Harczi kalandok.) Fekete ..tenger mellékiszállá-

saikon vitézségüket, hol az új római (vagyis német),
hol a görög császárok használtálc fel. 892-ben.
Arnulf német császárt segitették a morva feje-o
delem $zvatopolk ellen, a ki a mai Magyarország
nyugotéjszaki részében lakott. Egy évvel utóbb a.
görög császár, bölcs Leo hivta őket segítségül a.
Duna' déli oldalán lakó bolgárok ellen. A bolgá-
rokat meg is verték, de ezek kegyetlenül meg-
boszulták magukat. Mig t. i. a következő évben a.
magyarok ujra Pannóniában hadakoztak, a bese-
nyőkkel szövetkezve, a magyar ok szállásaira csap-
tak, s ott mindent elpusztítottak. Az otthon
maradt csekély számu magyarokat is legyilkol-
ták. A visszatérő magyar seregek a pusztitás lát-
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tára odahagyták a feldult országot s az előszálin-
gőzott magyarokat magukhoz véve, ismét utnak
indultak s a Duna mellékein felfelé hatolva, elju-
tottak Pannoniába, melyet már előbbi hadakozá-
saikból ugy is ösmertek. ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A honfoglalás.) Legelőször a Duna-Tisza közti
nagy sikságon telepedtek meg. Itt volt barmaik
számára gazdag legelő, halászatot s vadászatot is
'üzhetbek, s az itt talált népség sem volt nagy
:számu. Innen terjeszkedtek aztán tovább. Gyors
lovaikon beszáguldozták a legtávolabbi szomszéd
országokat is seljutottak Német- és Olaszországba.KJIHGFEDCBA

A keresztyén papok elmenekültek előlük, az elő-
talált népek közül meg sokan hozzájuk állottak,
igy tettek a megmaradt avarok s fL szlovenek,

Pusztitó hadjárataikban néha véres veresé-
get szénvedtek. Ide haza azonban a gyengébb
morváktól 905 és 906-ban elfoglalták a mai •
Magyarország nyugoti oldalát; 907-ben a bajore-
.kat is meggyőzték. Ezen harczaik által teljesen
biztositották magoknak az országot, de 907-ben
1!ősi fejedelmüket, a honalkotó Arpádot elvesz-
tették. Árpád O-Buda környékén temettet.ett el.

/

A bek öltözés és a ltonfoglalás a nemzeti ltagyományok szerlnt

(A hunok és magym'ok eredete.)· A nemzeti
hagyományok szerint őseink Nemrot nevü óriástól
származt.ak, ki Nóé egyik fiának, Jáfetnek, az iva-
<léka volt. Nemrótnak Enéhtől két fia lett Hunyor
és Magyar. A két fiu egy nap vadászás közben
egy csodaszarvasra bukkant, mely addig csalo-
gatta . őket, mig elértek a Meóti kis tengerig ..
A gyönyörü helyet baromtenyésztésre alkalmasnak
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látva, visszatértek atyjukhoz, tőle búcsut vettek"
s nyájaikkal, cselédjeikkel s az őket követő vité-
zekkel itt telepedtek meg. Öt, évig laktak már e
földön, mikor ismét egy csodálatos dolog történt.
velök. Egyszer egy kirándulás alkalmával ugyanis,
a keleti szél 'egy erdőből 'asszonyi énekhangokat.
hozott füleikbe. A hagok után indulva, egy cso-
port nőre bukkantak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAlán nők voltak ezek s köz-,
tök Dule-nak a fejedelemnek két leánya. Hunyor
és Magyar a két fejedelmi lányt s vitézeik a töb-
bieket elrabolván, feleségeikké tették s tőlük szár-
mazott aztán a hun és a magyar nemzet.

(A hunok.) Mikor aztán megsokasodtak. Szith-
tyiát foglalták el s azt az ő 10S nemzetségük
közt 108 kis országra osztották. Időjártával még
többen lettek. Tanácsot tartcittak tehát s Hunyor
ivadékai nyugot felé meatek s királyok Attila csak-
nem az egész világot elfoglalta. A hatalmas biroda-
lom áz ő halála után felbomlott s csak a székelyek
maradtak új hazáj okban. Attila fia Csaba az őshazába
visszakerülvén, nem szünt meg ösztönözni az ott
maradt magyarokat, hogy boszulják meg testvé--
reiket s foglalják vissza Attila örökségét, de nem
hallgattak reá,

(A magyaro7c.) Sok esztendő mulva 'Ügelc volt Szi-
tyía vezére. 6819-ben Emesé; vette nőűl, kitől.
Almos nevü fiuk született. A fiu onnan kapta.
nevét, hogy anyja egykor csodálatos álmot látott,
melyet -i tált.osok 1,1gy-magyarázták, hogy az ő
jvadékaibólrnessze földön hatalmas királyok fog-
nak származni. 'Ez időben felébredt a.vágya magya-
rak -közt visszafoglalni Attila örökségét. Össze-
jöttek hát a mágyarok fejedelmei s elhatározták,
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'hogy egyet választanak magok közül, ki őket
vezesse, s akkor elmennek Pannoniába. A fejedel-
.mek ezek voltak: Álmos, az Árpád atyja, Előd, Ond,
Kund.i'I'as, Huba és 'I'öhötöm, A választás a jóslat
által kijelölt Álmosra :esett. "Mai naptól, kezdve
i.gy szólottak hozzá, te légy ami vezérünk és
:parancsolónk; a' hová- szerencséd vezetend, mi
lrövetni fogunk."

Ekkor az új fejedelemmel megegyeztek a
'következőkben:

1. A mig Árpád családja meglesz, a nemzet
.mindig abból választja fejedelmét. ,

2. A mit közös erővel szereznek, abban mind-
nyájan igazságosan részesüljenek. . , '

3. Minthogy Arpádot és utódait szabad aka-
rabból választották fejedelmükké, anemzet taná-
csából se ők, se utódaik ki ne zárassanak..

4. A ki a fejedelemhez hűtelen lesz, halállal
lakoljon.

5. Ra a fejedelem, vagy valamelyik utóda e
szorződést meg nem tartaná, üzessék ki a nemzetből.

Mikor aztán e szerződést megkötötték, karj a-
ikból egy edénybe vért bocsátottak, s azt áldomás ul,
-vagyis a szövetség és hűség pecsétéül megitták.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A beköltözés. A székhelyek.) 884-ben megindul-
tak tehát és sok viszontagság, s több szálláson való
megállapodás után Északi Oroszországba jutottak,
.itt Kiewet meghódították. Kiewnél egyesült velök
hét kun vezér (Ede, Edömér, Ete, Böngér, Acsád
Vojta és Kebel), s több orosz főember csapatjaíkkal'
Most Lodomérra s Gácsországra ütöttek. A megré-'
rnült országok nagy váltságdíjat fizettek, s ijjászo-
.kat, s munkásokat adtak a magyarok mellé, kik
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a Kárpátokori keresztül utat készitsenek nekik
Attila örökségébe.

A gácsországi havashegyeknél való tanyá-
zásuk idejében kereste fel őket a székelyek kül-

döttsége. A magyarok nagy örömmel fogadták .
őket, kikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASandir-hámjok nevében a magyarok feje-
delmét szintén fejedelmökké fogadták, s a vér-
szerződést kőre metszve küldötték el nekik.

889-ben a vereczkei szoroson keresztül végre
a mai M~tnkácshoz értek, s a sok munka után itt
pihenték ki fáradalmaikat. Álmosmár ekkor nagyon
öreg lévén, Arpádra ruházta a fejedelemséget.

(A honfoglalás.) E földön akkor a Duna, Tisza
.közt, s fel a Kárpátokig Zalán, a bolgárok feje-
delme,uralkodott. Árpád előtt önként hódoltak meg
Zalán alattvalói, s csak Ungvárnál állott ellene
Labores bolgár vezér. De Árpád őt megvervén, el-
fogatta, s a Laborcza folyó partján felakasztatta.
AHegyaljáról aztán a Tisza s Bodrog sikjaira szá-
lott alá Árpád. Ugocsában találkoztak vele Zalán
követei, kik urok nevében azt parancsolták neki,
hogy hagyja el az országot. Árpád nyáj asan fogadta
a követeket, s azt üzente Zalánnak, hogy a Sajóig
való földeket engedje át neki. Majd Duna látni
bocsátott egy követet, s megértve a Duna melletti
föld jóságát, ajándékokat, s azok közt szép fehér
lovat küldött Zalánnak, ki a fehér lónak örülté-
ben annyit igért a földjéből, a mennyit kivánnak.
Arpád mindig több földet foglalt, s végre azt
üzente Zalánnak, hogy hagyja el ezt a földet,
melyet a fehér lóért neki adott, A dolog csatára
került, s a vége az lett, hogy Árpád Alpár meze-
jén Zalánt megverte.
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E közben Árpád egy másik követsége a Bihar-
ban uralkodózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMarótot a kezárok fejedelmét hivta
fel a meghódolásra. Tas, Szabolcs és Tuhutum el-
foglalták tőle Szatmár várát és vidékét a Messesig,
sőt -Tuhutum Geló oláh fejedelmet is legyőzte,
s Erdélyt meghódoltatta. Marót maga azonban
ellenállott, Arpád becsül ve a hős ellenséget, kibé-
kült vele, s leányát Zoltán fiának megkér ette.

Árpád ezután Zuard, Kadosa és Huba vezérét
.a Nagy-Morva birodalom ellen küldte. Zobor vezér
fogadta őket, de legyőzték s felakasztották. Zuard
Kadosa és Bojta Glád bolgár fejedelmet, ki a Tisza és
Maros közt uralkodott, szintén meggyőzték, s bir-
tokát elfoglalták. Horvátország is a magyaroké lett.

E győzelmek folytán birtokába esett Árpád-
nak Attila öröksége, vagyis az egész- Magyarország,
minek örömére ő aztán Pusztaszeren nagy gyülést
tartott, s az elfoglalt országot nemzete közt fel-
osztotta.

A magyarok müveltsége és vallása.

A magyarok közt, ha íparukat tekintjük, már
a bejövetelkor is voltak vargák, szűcsök; ácsok,
szabók, kerékgyártók, kötélverők, szijgyártók stb.
A hozzájuk állott szlovenektől hasonlag sok mes-
terséget, s az idevaló állatok ismeretét s tenyész-
tését tanulták meg. Földmívelést aszlovenek üzbek,
a magyarok legalább kezdetben, a folytonos har-
czok miat+ ezt nem tehették.

Vallásukat most már alig sejthetjük. Eleitől
fogvá hittek a Teremtőben, ki mellett nekik is
még szamos- más isteneik voltak. (Rosz istenek:
Mano, Iz, Ördög.) Hittek a szellemben is. (Jószel-
Iemek : Délibáb, Sellő, Tündér. Roszak : Nemere,
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Fene, Láz.) Papjaikat táltosoknak, tudósoknak
nevezték. Isteneiknek leginkább szerettek fehér
lovat áldozni. Feleségeiket az apáktói vették. (Vevő
legény, eladó lány.) Hitték a halhatatlanságot, s a
halott temetését torral ünnepelték. Halottaikat
folyók, patakok partján temették el, de szokásban
volt náluk a holt test megégetése is.

Tudtak irni s betüiket késsel hosszu botokra
vágták, s ezt rovásnak nevezték. Voltak ének-
mondóik is, kik a hősi tetteket, vagy a családi
örömöt s bánatot énekelték.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . A z e l s ő fejedebnek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Zoltán 907-947.) Árpád után fia a 12 éves
Zoltán lett a fejedelem. Az uralkodó kiskoruságát
a szomszéd németek siettek felhasználni. Lajos
Nagy Károly utolsó ivadéka, és számos egyházi
és világi urak már 907-ben sereggel törtek az
országra, s a magyarokat hazájukból ki akarták
üzni, De a magyar vezérek hadaikat visszaverték,
s azután ők rohanfák meg Németországot ugy,
hogy Laj os király csak nagy összeg pénzzel s évi
adó megajánlásával tudta őket hazátérésre birni.

A következő években sem tudott senki határt
vetni a magyar ok pusztitásainak. Egész Német-
ország reszketett előttük, s a német, frank és olasz
tartományok majd egyike, majd másika érezte
hatalmukat. Történt azonban, hogy 925-ben a
magyaroknak egy előkelő vezére esett a németek
hatalmába. Henrik német király csak oly feltétel
alatt bocsátotta a fogoly magyar vezért szabadon,
ha országának kilencz évig békét hagynak. A béke
ekkép megköttetvén,a magyarok, ameddig a kilencz

M a g y & r o r s 7 .á g t ö r t é n ! ' ) t e . 3
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esztendő tartott, nem is mentek Németországba.
Henrik ügyesen használta fel a béke idejét. Vára-
kat épitett, lovas sereget alakitott s fegyvereseit
nagy szorgalommal tanitotta a hadakozásra. Igy
elkészülvén. mikor a kilencz esztendő letelt, meg-
tagadta az adófizetést, ,s az erre N émetországba
törö magyarokat Merseburgnál inegverte. 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Ujabb harczi kirándulások.) Henriket nem is
'háborgatták többé a magyarok; 937-ben, egy,
csapat juk azonban ismét Bajorországba ütött, s
onnan egész az Atlanti Oceánig száguldozott, s
csak a harmadik évben tért vissza. A következő
évek is hasonló kalandokkal teltek el, de 944-ben
Bajorországban nagyon megverték őket. Ez a
vereség még a görög császárt is arra bátorította,
hogy a magyaroknak már tiz év óta fizetett adót
megtagadta. A magyar ok erre Thrácziába ütöttek,
s csak akkor távoztak onnan, mikor a görög
császár ismét kötelezte magát az adófizetésre .

. A görögök akkor a béke biztositása végett,
azt kivánták, hogy egy előkelő magyar vezér
menjen kezesül Konstantinápolyba. A magyarok
elfogadták e feltételt s elébb Bulcsu) utóbb Gyula
vajda több ideig tartózkodott a görögök főváro-
sában. A görögöknek az volt a tervök, hogy ezekkel
a magyar főemberekkel a keresztyén vallást meg-
kedveltessék, s igy annak a magyar nép közé is
utat nyissanak. Gyula meg is keresztelkedett, s
haza térvén, egy Hyeroteus nevü szerzetest hozott
magával, ki a görög keresztyén vallást itthon ter-
jesztette. Ezentul több évig nyugalomban volt az
ország, 947-ben pedig Zoltán lemondott a fejede-
lemségről, s három év mulva megszünt élni.
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(Taksony 947-972.) Zoltán lemondása után
'I'aksony nevü fia lett a fejedelem. Az ifju tüzes
uralkodó alatt a kalandok ujra kezdődtek, de
Ágostánál Lehel és Bulcsu vezérek seregeit ugy
megverték, hogy alig maradt meg közülök valaki.
A harmadik vezér Botond azonban e vereséget
azzal boszulta meg, hogya győztes németeknek
utját állta, s kegyetlenül visszaadta nekik a
kölcsönt.

Ezek a harczi kalandok elszoktatták ősein-
ket a munkától. A nép a földmivelést elhanya-
golta, s az iparnak is csak az oly ágait üzte,
melyek a hadvisélésre szükségesek voltak. A nagy
hadi veszteségek végre sok belátóbb embert arra
a gondolatra vezettek, hogy ha ez igy megy, az
lesz a sorsuk, a mi a hunnoké s az avaroké lett.
Szomszédaik egyesülnek s leverik őket.

(Géza 972-997.) Géza nem is harczolt többé
a szomszédokkal, hanem igyekezett velök jó lábra
állani. A német császárhoz I. Ottóhoz is gazdag
ajándékokkal követeket küldött, s abeszármazó
külföldieket, különösen ha mesteremberek voltak,
szivesen fogadta. Népét pedig nagy szigoruság-
gal állandó lakhelyekre s békés foglalkozásokra
szoktatta, s a harczi kalandokat többé nem
engedte meg.

Az ő felesége Sarolta volt, a Konstantinápoly-
ban keresztyénné lett Gyula leánya. Ez férjét a
keresztyénségnek is megnyerte s Géza ezentul a
keresztyén vallást hirdető papokat is pártfogásába
vette, s fiát Vajkot megkereszteltette, ki aztán a
keresztségkor István nevet kapott.
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ll. Magyarország kereszténynye lesz, s alkotmá-
nyos királysággá alakul.KJIHGFEDCBA

taZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z e n t István. (997-1038.)

(Istvám azélja .) István belátta, hogy Magyar-
ország a keresztyén művelt szomszéd államok közt,

csak ugy maradha t fenn, ha a keresztyén vallást
felveszi, s a nyugoti műveltséget elsajátítja. Hozzá
fogott tehát a keresztyénség terjesztéséhez s a
müvelődés előmozditásához. Igyekvésében buzgón
segitette őt felesége, Gizella, ki a bajor fejedelem
leánya volt.

(István intézkedései.) Gizellaval sok pap s más
idegen, különösen német és olasz nemes vándor-
lott be. István felhasználta őket, s a papok segit-
ségével maga is terj esztette a keresztyén vallást.
Az országot püspökségekre osztotta, s első püs-
pökké (primássá) az esztergomit tette. Azután zár-
dákat, templomokat stb. épitett, a szerzetesek
által terjesztette a földmívelést s az iskolákban
tanittatta a népet. Minden tiz falunak egy temp-
lomot kellett épiteni s a püspököknek a templo-
mokat papokkal s könyvekkel ellátni. Igy mozdi-
tották elő .fI,Z ország miveltségét a papok, kiknek
ezért István az ország földjéből nagy jószágokat
s a föld jövedelme tieedé: adta.

A kik azonban az ősvalláshoz ragaszkodtak,
azok a keresztyén papokat üldözni s a templomo-
kat rombolni kezdették. István fegyvert fogott
ellenök s' először Koppány somogyi vezért, azután
a bolgár fejedelemmel szövetkezett ifju Gyula
erdélyi vezért s majd ennek szövetségesét, a boJ-
gár Keánt is legyőzte.



- 37 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A királyi czimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs a korona.) Istvánt az egyes
törzsfők (Koppány) ellen viselt harczai arra a
tapasztalatra hozták, hogy ha az ország egységét
fenn akarja tartani, s a keresztyénséget s a műve-
Iődést biztositani kivánja: meg kell nagyobbitni
fejedelmi hatalmát. Elhatározta, hogy felveszi a
királyi czimet. Asztrik apátot tehát Rómába küldte,
hogy kérje ki az ő egyházi intézkedéseire a pápa
jóváhagyását, s hozzon neki koronát. II. Sylvester
volt ekkor a pápa. A mint hallotta, init cselekedett
István, fellelkesülve igy szólott: engem neveznek
apostolinak, de a ti fejedelmetek maga az apostol.
Jóváhagyta tehát Istvánnak intézkedéseit, s meg-
küldé neki az arany koronát, melylyel lOOO-ben
Esztergomban megkoronáztatott.

(Az ország polgári alkotmánya.) István ezután
új alkotmányt adott az országnak. A törzsfők
uralmát megszüntette s az országot vármegyékre
osztotta. Minden vármegyében volt egy erős vár
.a védelem és rend szempontjából. A vármegye
élén a főispán állott. A vár lakóinak hadi szolgá-
latot kellett teljesitniök, de földmívelést s mester-
séget is üzhettek. Ezen várakbólszármaztak a
városok. A peres és a büntető ügyekben az igaz-
ságszolgáltatást gyakran maga a király is gya-
korolta, de rendes birákat is küldött ki, s a leg-
főbb birák, a nádor és az országbiró, udvarában
laktak, s igazságot szolgáltatni gyakran feljárták
az országot is.

Az ország védelmére pedig azt rendelte Ist-
ván, hogy minden szabad ember katonáskodni
köteles, Tartott ezen kivül egy királyi hadsereget
is, mely csak neki engedelmeskedett
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Az ország lakosai között meg oly rendet
csinált, hogy legnagyobb legyen köztök azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApap-
ság, azután a fő- s a köznemesség. A lakosság közé
bevándorlottakat vendégeknek hívták. Ezeken kivül
volt még a szolgák osztálya, de a kik keresztyé-
nekké lettek, azokat István ezek közül is szaba-
dokká tette.

(Művelődés.) A jó rendbe hozott országban a
népnek is jó. dolga volt; elterjedt a földműve-o
lés, a szőlőtenyésztés , de volt mesterember is
elég. Hogy pedig a kereskedés könnyebb legyen,
István pénzt is veretett. Az irodalom is ekkor
kezdődött. Maga a király atyai tanácsokat irt
fiának Imre herezegnek. A költészetet nem írták
könyvbe, hanem énekmondók voltak, kik az
ország dolgait, s a nevezetesebb eseményeket
megénekelték.

(Trónöröklés.) István az országot nem hagy-
hatta a maga fiára. Imre herczeg ugyanis 24 éves
korában meghalt. Más utódról kellett hát gondos-
kodni. Kétféle rokonai voltak. Először az Árpád
családjából való herczegek: Vazul, továbbá Kopasz
Lászlónak a fiai Endre, Béla, Levente. Másodszor
sógorának egy velenczei herezegnek a fia Péter.

Hogy ez a Péter lehessen a király, párto-
sai orgyilkost küldtek István király hálótermébe.
A gyilkos a király megpillantására tőrét elejté.:
A zajra István eszavakkal: Ha Isten velünk, ki
ellenünk! felébredt, a gyilkos pedig térdre borulva,'
kegyelemért könyörgött. István megkegyelmezett
neki, ez pedig akkor azt hazudta, hogy őt gyalá-
zatos tettére az Árpád családjábóli herczegek
fogadták fel. A király elfogatta a herczegeket, a
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való azonban csakhamar kitünvén , szabadon
bocsátatta őket. De már ekkorra Vazult megvakí-
tották, s füleibe almot öntöttek, hogy király ne,
lehessen. Erre István, ki már ekkor nagyon öreg
volt, maga tanácsolta a többi herczegnek, hogy
menjenek el egy időre az országból. Nemsokára
ezutánKJIHGFEDCBAti, nagy király meghalt. :Emléke ma is él a
magyar nép szivében, mely most is országa védő-
jének tartja az első szent királyt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJobbját" is ott
őrzik a budai várkápolnában, s emléket évenként
augusztus 20-án sokan meg szokták ünnepelni.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . A n e m z e t i önáll óság v é d e lm e a u é l l l e t c s á s z á r e l l e n .

(Péter 1038-1041 s ~tjból 1044-1046.)

István után Péter lett a király. Péter nem sze-
rette a magyarokat, nyelvüket nem tanulta meg
s a hivatalokat az idegen bevándorlóknak adta.
Kegyetlensége s rossz kormányzása miatt a
magyar ok végre elkergették, és Samu nádort,
István hugának a férjét választották meg helyette.

(Sam~t 1041-1044.) Samu sem volt jobb,
mint Péter. A köznéphez egyszer másszor nyájas
volt ugyan, s ezért" apának (Aba Samu) is hívták,
de a fő embereken nagyon kegyetlenkedett, s
attól félvén, hogy ő is Péter sorsára jut, egy izben
negyven főurat megöletett. A magyárok erre
ellene is feltámadtak. De Péter. sem nyugodott
meg sorsában, s a német császárt kérte meg, hogy
segitse vissza trónjára. Az elégületlen magyárok
most egyesültek Péterrel, saRába partján Abát .
megverték, selfogván, lefejeztették. Péter pedig
Székesfehérvárott Henrik német császárnak, azért,
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mert a magyar trón elfoglalásában segitségére
volt, hűséget esküdött.

Ez a tette nyakát szegte, mert a magyarok
inkább királyukat üzték el ujból, mintsem más
nemzetnek alattvalói legyenek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Az ős hit vallóinak a támadása.) Követet küld-
tek tehát sz. István rokonához Endréhez, ki ekkor
Oroszországban tartózkodott, s meghivták a trónra.
Péter hazaárulása azonban sok magyarral a keresz-
tyénséget is megutáltatta. AzKJIHGFEDCBAős hit vallói ujra
feltámadtak, s nyiltan hirdették, hogy minden bajt
a keresztyénség hozott az országra, s ha pogányok
maradnak, önállóságukat is jobban megőrizhetik;
Endrétől tehát azt követelték, hogya keresztyén-
séget irtsa ki, s állítsa vissza a pogányságot. Endré-
nek az ellentállásra elég ereje nem levén, egyelőre
engedett, s az ős hit vallói lerombolták a templo-
mokat, s kegyetlenkedtek a keresztyén papokon.
A budai Gellérthegy maig is viseli annak a kegyes
püspöknek a nevét, kit onnan, a sziklákról, taszi-
tottak alá. Péter királyt azután elüzték, s futásá-
ban elfogván, megvakitották, -Endrét pedig királylyá
tették. Lassankint aztán Endre is megerősödött,
s a keresztyénséget ujból megszilárditotta.

(Harczok a némei császárral.) Endre (1046-
1061.) a német császárnak sem-lett alattvalója, s
mikor Henrik bejött, hogy Pétert megboszulja,
Endre öcscsét a vitéz Bélát küldte ellene. Béla
aztán Henriket Fehérmegyében ugy megverte,
hogyanémet sereg vértjeit is elhányta, hogy
könnyebben szaladhasson. Azóta ezt a vidéket
Vértesnek nevezik. 1052-ben Henrik ujra bejött, de
Béla ismét keményen megverte, eleségszállitó
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hajóit meg a DunánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZothrnund neKJIHGFEDCBAvü buvár megfurta
s elsűlyeszté. Ekkor aztán örök békét esküdött az
országnak, elismerte Magyarország függetlenséget,
s ide hagyta az országot.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . A f e j e c l e h n i r o k o n o k vissálkcdása,

(A viszály kesdeie) Endre király Bélát, a hős
vezért, azzal jutalmazta, hogy az ország egy har-
madrészét adta neki, s megigérte, hogy trónját
is reáhagyja. Mikor Endre király ezt igérte, akkor
még neki nem volt fia. De csakhamar Salamon
nevü fia születvén, megbánta, a mit igért. Salamont
tehát, alig volt hét éves, már megkoronáztatta.
Béla öcscsét pedig várkonyi várába hivatta, s a
trón elé koronát és kardot tétetvén, felszólította,
hogy a kettő közül egyiket válaszsza ki magának.

Béla a kardot választotta. A kard a herezeg-
séget, a korona a királyságot jelentette. Mikor
Béla a királyt elhagyta, akkor tudta meg, mily
veszélyben forgott. A teremben fegyveres embe-
rek voltak elrejtve, s ha Béla a koronához nyul,
azonnal összevagdalják. Béla ebből azt látva, hogy
még élete sem biztos, elment Lengyelországba, s
onnan sereggel térve vissza, bátyját a Tiszánál
megverte. Endrét a futó paripák gázoltak össze.

{I. Béla 1061-1063.) Béla megmutatta,
hogy nemcsak harczban, de békében is lehet nagy
a király. Uralkodását azzal kezdte, hogy meg-
bocsátott ellenségeinek, s meghagyta őket birto-
kaikban. Mikor pedig az ős vallás hivei azt kérték
tőle, hogy szabad legyen nekik hitöket ujra gya-
korolni, s a keresztyén templomokat felgyujtani,
poroszlókkal verette szét őket.
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Béla alatt vagyonos lett a nép. 6 lejebb
szállitotta a súlyos adókat, jó pénzt veretett, az
uzsorások ellen törvényt hozott, s hogy senki ne
zsarolja a másikat, megszabta a vagyonnak árát.
Két, év mulva, mikor épen az ellene támadt Sala-
monnal akart harezra kelni, Dömösön a ház
rászakadt, ugy halt meg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Salamon és rokonai, 1D63-1074..) Béla után
Endre fia Salamon lett király.: A Béla fiai: ,Géza,
László, Lambert, elfogadták őt uroknak, csak azt
kötötték ki, hogy Salamon adja oda nekik az
ország harmadrészét.

Salarnon azonban csakhamar megfosztá bir-
tokuktól a herczegeket, s ezek kénytelenek voltak
Lengyelországba futni. A főpapok még most
békét eszközöltek, s az ujra egyetértő atyafiak
egymásután arattak győzelmeket az országba
beü tő cseheken, kunokon s besenyőkön.

(Dukász koronája .) A besenyők a görögök biz-
tatására jöttek a magyarok ellen, s mikor meg-
verettek, ismét a görögökhöz futottak. A magya-
rok oda is elmentek utánuk. Ekkor történt, hogy
P. magyar seregeknek Belgrád várá is a kezökbe
esett. A várőrzö sereg görögökből állott, s mikor
a vár bevétetett, ezek majdnem mindnyájan Gézá-.
nak adták meg magukat. A szelid Géza váltságdij
nélkül szabadon bocsátotta őket. E nemeslelkűség
viszonzásául küldte Dukes» Mihály görög császár;
Gézának azt a koronát, mely a szent István
koronájával összeforrasztatván, most annak alsó
részét képezi. '

(Vid az egyetértést megrontja .) A rokonok közti
békességet Vid, Salamon gonosz tanácsadója, meg-o
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zavarta. Salamon' ismét el akarta üzni a hereze-
geket, de László megverte a királyt, ki azután
Németországba futott segitséget keresni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Gé,~a 107~-1077.) Most Géza igazgatta 3:;
évig az országot, akkor pedig, hogy a viszalko-
dást megszüntesse, s az ország békében lehessen).
letette a koronát, s megkinálta azzal Salamont.
A nemzet azonban nem akarta Salamont, ki még
a német seregeket is behozta az országba.}:.l: köz-
ben Géza is meghalt.. két fiut, Kálmánt és Almosb.
hagyván maga után, az ország pedig László fejére \
tette a koronát. Salamon még ezután is sokszor
megpróbálta trónját visszanyerni, s e miatt holKJIHGFEDCBAa ,

kunokkal , hol a besenyőkkel szövetkezett, de
hasztalan volt minden törekvése. Hol és mikor-
halt meg, bizonytalan.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . S z e n t Lászlé k i l ' i l l y .

(László [elleme.) László egyike volt a legjobb.
királyoknak. "Soha igazságtalan csatát nem kez-
dett, s az igazságosat el nem veszitette." Nála,
mindig pártolóra talált az üldözött. Az ország
határait kiterjesztette, s népét erőssé, magát:
tekintélyessé tette Európa előtt.

(A keresztesek) László bölcseségét s nagy-
ságát Európa fejedelmei is elismerték. 1095-ben
Francziaországban a keresztyén főpapok, fejedel~;
mek s más főemberek gyülést tartottak, s elhatá-
rozták, hogy Jeruzsalemet, hol Krisztus élt, tani .•.
tott, meghalt, visszaveszik az araboktól, a kik azt
elfoglalták. A szeritföldre menő vitézek keresztet,
varrtak a ruhájukra" s ezért seregüket "keresztes:
seregnek" nevezték. Az összegyült fejedelmek és:
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főpapok Lászlót találták legméltóbbnak arra,
hogy ennek a seregnek vezére legyen. László el
is fogadta a fővezérséget. De a szeritföldre
menésben halála gátlá.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(László az országot emeli'> László pártolta a
keresztyénséget, s vigyázott rá, hogy a nép tani-
~tói, a papok, maguk is tudósok legyenek. Maga is
több zárdát s templomot alapitott, igy p. o.
Nagyváradon is templomot épitett, s különösen
Erdélyt árasztotta el jóságával.

Törvényei közül nevezetesek a szabolcsi
országgyülés határozatai 1092. május 21-ről. Ezek-
ből tudjuk, hogy még mindig voltak a magyarok
közt pogányok, de az ilyenekre nagy büntetést
rótt László, ép ugy azokra is, kik a vasárnapot
meg nem szentelik. A törvények tekintélyét emelte.
A birónak harmincz nap alatt ki kellett mondani
.az itéletet, s ha hamisan itélt, a kárt megtéritette
s birságot fizetett. Szokásban voltak az istenit éle-
tek is. A vádlottat ugyanis kényszeritették, hogy
puszta kézzel fogja meg a tüzes vasat, vagy dugja
a kezét forró vizbe. Ha bántódása nem lett, elhit-
ték, hogy ártatlan. A ki a templomba vagy a
király udvarába befuthatott, azt nem bántották.
István óta a tolvajok nagyon elszaporodván,
László ezek ellen is nagy szigorral lépett fel, s

. nagy büntetésekkel sujtotta őket s minden bünöst .
. A kereskedés is gyarapodott alatta. Az ide-

gen kereskedőket biztosaival kisértette, hogy
bajuk ne-legyen, s oly forma intézkedéseket is
léptetett életbe, mint a mai posta. Futárok vitték
szét a leveleket, s a földesurak a futárok alá tar-
toztak lovakat adni.
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A kunokat pedig a 'I'emes mellett meggyőz~
vén, sokat elfogott közülök, s a mai Jászaágban

letelepitette. Horvátországot is elfoglalta, s oda,
Álmos öcscsét küldte az ,ország igazgatására.

Halála után három évig gyászolta a nagy'
királyt a nemzet, s száz év mulva a szentek közé-
számlálták. Erdély, melynek legfőbb jóltevője-
volt, védszentjéűl tiszteli.,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 . K ö n y v e s K á lm á n s l l t ó . l a i .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, (Kálmán 1095-1114.) Lászlónak fia nem
levén, az ő akaratából Kálmánt választották utána,
a magyar ok királylyá. Ez sokat forgatta a köny-
vet, s nagyon tanult, okos ember volt, azért a.
nép .Könyves" -nek nevezte. '

(A kereseiesek.) A keresztes sereg László után'
őt szólitotta fel, hogy vezesse őket a szent sir
elfoglalására. Ő azonban nem fogadta el a vezér-
séget, mert inkább itthon akarta emelni népe-
boldogságát; azt azonban a kereszteseknek meg-
engedte, hogy ha jól viselik magukat s rendet tar-
tanak az országon, keresztülmehetnek. Szavát meg'
is tartotta. Jött először két sereg, ezek nagyobb
kihágás okat nem tevén, békén bocsátotta el őket ..
A harmadik sereg, valami gyülevész nép, már'
rabolni kezdett, ezeket szétverte, ép igy járt a
negyedik is. Az ötödik csapatot Bouilloni Gottfried,
nevü derék fejedelem. vezette, ezeket már keresz-
tülbocsátotta, sőt élelmezésükről is gondoskodott ..
Ez a fejedelem el is jutott a szentföldre s Jeru-
zsalemet elfoglalta. A szent város azonban nem'
sokáig maradt a' keresztyének kezében. 1187-ben.
Saladin szultán visszavette azt. Akörülbelől 200-.
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-évig tartott keresztes háboru különben igen vál-
tozó sikerrel folyt, s tartós eredménye soha
sem lett. Az egész háboru l270-benzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX. Lajos
franczia király hadjáratával végződött be, ki
maga is meghalt a háboruban, a szentföld pedig
maradt az arabok kezében. De bár a szentföld
'nem lett a keresztyéneké, a háborúnak annyi
haszna mégis lett, hogy a kereskedést tágult, a
tudomány ismeretlen földek s emberek megisme-
résével gyarapodott, s a nép sorsa is javult, mert
a szeritföldre menés által' mindenki megnyerhebte
'Személyi' szabadságát.' .

(Kálmán tengert sserez.) Mig igy Kálmán
'Országát a keresztes hadak pusztatásaitól meg-
'Óvta, azalatt arra is gondolt, hogy Magyarország-
nak tengere legyen. A mely országnak tengere
van, az könnyebben érintkezik más országokkal,
virágzóbb kereskedést folytathat, s szorultság
-esotén annak a tenger menedéke is lehet. Ezért
Dalmátiát, melynek egy része pártfogását kérte,
védelme alá vevén, Horvátországgal együtt szoro-
sabban kapcsolta az országhoz.

(Álmos.) Álmos Horvátország kormányzója
volt, de ő ezzel meg nem elégedvén, testvére
helyett kírály akart lenni. E miatt sokat fondor-
Kodott, sőt hadat is kezdett Kálmán ellen. Kálmán
~leintén megbocsátott neki, de mikor látta, hogy
Almos sem őt, sem az országot nem tudja nyugton
hagyni, s folyton összeesküszik ellene, elfogatta s
halálra-itéltette. Később megkegyelmezett ugyan
neki, de hogy többé ne árthasson, mind őt, mind
.:afiát, Bélát megvakittatta. Almos megérdemelte
orsát, mert a haza ellen támadni senkinek sem sza-



-. 47 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bad, de fia ártatlanul bünhödött, Kálmán meg is
bánta tettét, s bánata sirba vitte.

(Kálmán bölcs törvényei.) Kálmán különös en
bölcs törvényei általKJIHGFEDCBAtün t ki. Kimondta, hogy
boszorkányok nincsenek, s megtiltotta , hogy
-valakit annak tartva,' megbüntessenek. Minden
püspökségben törvényszéket alkotott, hol a fő-
ispánok évenként kétszer igazságot szolgáltattak. '
Maga is bejárta az országot s· itélt az elibe ter-
jesztett ügyekben.

'Az országban levő rabszolgák sorsát enyhí-
tette. Voltak akkor még nálunk mohamedánok is,
kik a Mohamed vallását követték, mely a keresz-
tyén és zsidó vallásból van csinál va. Ezek is egy
istent hittek, de több feleséget tartottak, s a val-
lást sok emberi találmánynyal vegyitették. Ezeket
ép ugy, mint a zsidókat békében hagyta Kálmán,
de igyekezett azon is, hogy a keresztyénséget
megismerjék s arra térjenek.

(Kálmán utódai.) Kálmán után 13 éves fia
II. István (1114 -1131.) lépett a trónra, de kicsa-
pongó élete miatt korán, 30 éves korában meg-
halt. Legderekabb tette az volt, hogya kunok egy
részét a mai Kiskunságban letelepítette. Utódjául,
apja hibáját jóvá akarván tenni, Almos fiát, vak
Bélát (1131-1141.) jeiölte ki. Ez neje ingerlésére
az aradi gyűlésen 68 főurat konczoltatott fel, a
kikről azt állította, hogy az ő atyja megvakittatásá-
ban részesek voltak. Rövid uralkodása után II. Géza
(1141-1161.) nevü fia váltotta fel. II. Géza alatt
az ország kormányzói belátták, hogy Magyar-
ország az akkori kevés lakosság mellett nem fog
felvirágzani, azért a mai Belgiumból sok német-

, y
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szászt hivtak be. Ezek többnyire ügyes vászon- és
posztószövők voltak, s Magyarország északi vidé-
kein, a magas Kárpátok aljában telepittettek le
1143-ban. Géza Erdélybe is hivott be német tele-
pülőket, s nagy földet és sok szabadságot adott
nekiek. A telep ülők csakhamar városokatalkottak, fl

a bányászatot, földmivelést, ipart felvirágoztatták.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 . A g ö r ö g t s á s z : l l ' hefelyása.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A keletrómai vagy görög császárság.) Ez a biro-
dalom az Eufrates, Egyiptom s az Adriai-tenger
közt feküdt. Akkor állott elő, mikor nagy Theodo-

sius császár a római birodalmat keleti s nyugatira
felosztotta (385 Kr. u.). Körülbelől ezer esztendeig
állott fenn. Ez idő alatt nevezetesebb esászárjaí
voltak: I. Justinian) ki a régi római törvényeket
összeszedette, s Indiából selyembogár tojásokat
hozatva, a selyemtenyésztést meghonosította.
Bölcs Leo és VII. Konstantin) kik első fejedelmeink
idejében éltek, s őseinkről is sok emlékezetre
méltó dolgot írtak.

A Dukász és Comnen családból (1057 --_.
] 185.) származó császárok pártolták a tudo-
mányt, s birodalmuknak jóllétet szereztek. Ezen
császárok közül való volt Dukás» Mihály) ki
1. Gézának koronát küldött, és Mánuel, kinek az
volt a terve, hogy a régi római birodalmat vissza-
állítsa, s ezért szeretett volna Magyarországra is
szert tenni. A keresztes háboruk megrongálták e
birodalmat, melyet II. Muhamed török császár
1453-ban Konstantinápoly elfoglalása által végleg
semmivé tett. Az utolsó görög császár Palaeoloq
Konstantin városa védelmében esett el.
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(JYlanuel tervei) A görög császárok közül II.
Géza királyunk idejében Manuel uralkodott: Ez a .
régi római birodalom visszaállitásáról gondolkoz-
ván, mindenképen kereste az alkalmat, hogy ha-
zánk ügyeibe avatkozhassék s azt elfoglalhassa.

, (Borics.) Könyves Kálmánnak volt egy fele-
sége, kit rosszasága miatt elküldött magától. 'E
nőnek otthon a hazájában egy Borics nevü fia
született. Borics, Kálmán fiának tartván magát,
II. Gézától követelte, hogy a koronát adja át neki.
Minthogy pedig sem pártosai, sem a lengyel
király segitségével nem győzhetett, Mánuelhez
folyamodott. Csak erre várt a ravasz görög császár,
most már ürügye levén rá, beütött Magyar-
országba, de először megveretett. Majd Géza fia,
IlL István 0161-11 73.) lett a király. Most Mamlel
felhagyott Boriescsal. ésa Géza testvéreit II. Lászlót
s IV. Istvánt vette pártfogásába Ill. István ellen. A
törvényes királytól sokan el is pártoltak, de László
hamar meghalt, IV. Istvántói meg nemcsak Bánfy
Lukács, az esztergomi érsek, tagadta meg a koro-
ná t, hanem őt a nemzet is elüzte. Igy ismét
Ill. István lett a király. Mánuel belátta, hogy a vitéz
és' igazságszerető magyarokkal nem boldogulhat,
hogy azonban hazánk valamikor mégis a görög
császársághoz tartozzék, a király öcscsét Bélát
fiává fogadta, s megigérte, hogy leányát neki adja
s maga után császárra teszi, ez igéret mellé az
ország déli részét' s Dalmácziát Béla számára bir-
tokába vette. E közben fia született, igéretét tehát
visszavonta. Béla már ekkor tiz évig élt Mánuel-
nél, de magyar maradt minden ízében, s a mellett
egészen becsületes ember. Mikor Manuel haza,
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küldte, ép akkor halt meg a testvére.' Ötehát
egyenesen a 'trónra lépett: ,JIHGFEDCBA

( I lL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABéla II 73-119ft) I lL Béla Konstan-
tinápolyból hozta magával mindazt, a mit ott
jónak látott, az ipart, tudományosságot stb., s
emellett nem ragadt rá semmi az ottani erkölcsi
aljasságból, sőt ezt hazájában is irtotta, a hol
taiálta. A rablókra, tolvaj okra, kik a háboruskodás
alatt elszaporodtak, kemény büntetést mért, s igy
a belső békét savagyonbiztosságot helyreállí-
totta. De a görögök ellen is biztositotta az orszá-
got, s a déli részt és Dalmácziát visszafoglalta.

(Béla az ors.zág jóllétét emeli.) Ezután minden
gondolatja országa jólléte volt. Látván, hogy a
nép nagy része még sátrakban lakik, s pásztor-éle-
tet él, az ilyeneket földmivelésre szoktatta. Váro-
sokat épített, az ipart s miveltséget előmozdította.
Emelte a maga hatalmát is; hogy többet tudjon
tenni az országért. Növelte a királyi bevételeket,
s akkor a magyarok királya a leggazdagabb kirá-
lyok .közé tartozott. Azt is ő rendelte el, hogya
perek necsak élő szóval, hanem irásban adassanak
elő. Mikor pedig érezte, hogy halála következik,
Imre ;nevü fiára hagyta a koronát. Endrének pedig,
kia kisebbik volt, sok pénzt hagyott, hogy sereget,

.fogadjon, s a szeritföldre menjen.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 . A z a r a n y b u l la .

(Imre 1196-1204.) Alig lett Imre királylyá,
Endre a helyett, hogya szeritföldre ment volna,
ellene fordult, s őt támadta meg. A Dráva mellett
találkoztak. Ekkor Imre, hogya magyar ne ont-
son magyar vért, "leveté pánczélját, fegyvereit,
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s csupán királyi palástjába burkolódzva, egy vesz-
szővel kezében ,a pártütők táborába ment, s oda
érve felkiálta: En vagyok. a király, majd meglá-
tom, meri-e valaki kezét királya ellen felemelni ~
A megdöbbent harczosok utat nyitottak előtte, s
a király pártütő öcscsét személyesen elfogta saját
tábora szeme láttára, s onnan kivezetve, fogságra
veté. Endre serege bámulva rakta le a fegyvert
a merész király igéző tekintete előtt." A királya
seregnek megbocsátott, s később Endrét is szaba-
don ereszté, halálos ágyán pedig a maga kis fiát,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lászlót is reá bízá.
(II. Endre 1205-1235.) Endre megcsalta

bátyja bizodalmát, s a kis király kincseit elfog-
lalta, őt magát külföldre üzte, hol nemsokára meg
is halt. II. Endre a gonoszsággal szerzett király-
ságot gonoszul használta. Nejének, anémet szár-
rnazásu Gertrudnak elnézte, hogya magyarokat
megvesse, savelejött idegeneknek adja a főhiva-
talokat, őket nevezze ki főpapoknak, s engedje
.általok zsaroltatni az országot. Gertrud azt aratta,
a mit vetett. Összeesküdtek ellene, s minthogy
Bánk-bánnak, a nádornak a feleségét is gyalázatosan
megbántotta, mikor Endre Gácsországban -járt, a
nádor barátai és rokonai a királynét meggyilkolták.
Endre hazajövén, az összeesküvők egy részét meg-
büntette. Bánk-bán külföldre menekült.JIHGFEDCBA

(A szentföldre utazás.) Végre eleget akart
tenni Endre egykori igéretének. A szentföldre
készült. Hogy pedig a költséges hadjáratra pénze
legyen, árverésre bocsátotta az adószedő hivata-
lokat, zsidók, izmaeliták, (mohamedánok) kezeire
juttatta a bányákat, a pénzverést, a sót, a vámo-

4*
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kat. Az ország földjeit eladta a főuraknak, a temp-
lomi kincseket elárverezte, S mikor ily gyászos.
állapotba juttatta az országot, elment a szent-.
földre. Ott azonban nem várt rá dicsőség, mind--
össze is a szenthelyeket látogatta meg s vissza-
tért. Ezért 'Ca hadjáratért aztán .jeruzsalemi"
Endrének is nevezték. Visszatérteker a legnagyobb-
.nyomorban találta, az országot, s ő a helyett"
hogy a népen segitett volna, azután is ép oly rosszul
kormányzott.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Az arctny bulla .) Ekkor Endrének derék fia,
az ifjabbik király Béla, S nehány lelkesebb hazafi:
kényszeritették Endrét, hogy országgyűlést hirdes-

, sen, s az országot hozza rendbe. Ezt a nevezetes
gyűlést 1222-ben tartották meg. Ezen a gyűlésen
vísszaállit.tattak az első szent kírály rendelései, s
megszaba tott mindenkinek, mi aj oga s kötelessége.
A törvényt, melyet hoztak, hártyára írták, sarany
pecséttel látták el. Ez arany pecsétről vagy hullá-
ról nevezik aztán ezt a törvényt arany bullának.
A nevezetesebb-pontjai ezek: 1. birói itélet nélkül a
nemest nem szabad fogságba vetni. 2. A király ne
szedjen adót a nemesek jószágaiból. 3. Az országot:
az ellenség ellen mindenki tartozik védelmezni.
4. Senki két hivatalt ne' viselhessen. 5. Az elajándé-
kozott királyi jószágok adassanak vissza stb. Követ-
kezményei miatt legnevezetesebb volt végre az
utolsó czikk (a 31-ik), mely szerint minden egyes
nemesnek jog adatott arra, hogy ha a király az
alkotmányt megsértené, a királynak fegyveresen
ellenszegülhessen. Ez a pont sok visszaélésre adott
okot, és sok vérontást okozott.

Az arany bulla' azonban nem javított az or-



III.KJIHGFEDCBAIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmásodszorr országalkctás es az
hanyatlása.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U . B é l a . (1235-1270.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Béla szigont konnányzása.) Béla az ország jól-
.Iétét vissza akarván állitani, erélyes kezekkel fogott
.az uralkodáshoz. Minthogy a legtöbb bajnak az volt
.az oka, hogya főurak igen elhatalmasodtak, s a
királynak nem engedelmeskedtek, kezdte a főura-
kon. Az arany bulla azt rendelte, hogya főurak
adják vissza a nekik ajándékozott vagy általok el-
foglalt koronajavakat, őtehát visszaadatta azokat.
A főurak elnyomták a köznemeseket s jobbágyo-
kat, ő ezt megtiltotta. Végre pedig a királyi hatal-
mat is tiszteltté tette előttük. Az előbbi gyenge
királyok alatt szokásba jött, hogya főurak a király
jelenlétében leüljenek, ő tüzre hányatta székeiket.
Béla szigora nagyon üdvös volt az egész országra,
de a gőgös nagy urak rendkivül haragudtak érte.
Ezek tehát Fridrik osztrák herezeget hívták be a
király ellen, de csufosan megverettek, s Fridrik
is kénytelen volt békét vásárolni.

(A tatárok.) Ez időben Ázsia térein egy pusz-
titó nép dühöngött. Ezt a népet mongolnak hívták és
Sina északi határain lakott, ezzel a néppel egye-
sültek azután a tatárok is. Mikor a mongolok és
tatárok Ázsiában már nem tudtak mit elpusztitani,
Eürópára törtek, kiölve, vagy hajtva maguk előtt
az utj okban eső népeket. Kunország is utjokba esett.

orszáa
1")
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.szág sorsán. Endre nem birt annak erőt szerezni,
;3, rendetlenség tartott tovább, mig végre 1234-
ben Endre meghalt.
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A kunok fele elhullott, a mi megmaradt belőlük"
.Bélához futott Magyarországba, s tőle kért hazát
és védelmet. A kunokat szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKuihen. nevü királyukat
Béla szivesen fogadta, s a mai Nagy-Kunságban
telepitette le.

A tatárok azonban közeledtek Magyarország
felé. Oroszországot meghóditották, s Kiew orosz
város elfoglalása után a tatár vezér Batu maga jött
Magyarország ellen.JIHGFEDCBA

(A magyarok viSSZa1JOnása.) Béla a tatárok.
jöttének hirére véres kardot hordatott szét az
országban, mi azt jelenté, hogy a haea veszélyben
.van, semellett Pest alá országgyülést hirdetett.
A rakonczátlan főurak, kiket Béla szigorusága bán-
tott, sereg nélkül jöttek. Csak a hazafias főpapok 's
nehány nemzetét szerető főur hozta el csapatait.
A köznemesek is zajongtak, s az izmaeliták (moha-
med vallású jász nép, nagyobbára kereskedők)
száműzetését kivánták. Majd hire terjedt, hogya
kunok a tatárok kémei, s csak azért jöttek előre,
hogy a magyarokat elárulják. Béla szive vérzett,
látva népe elfajultságát, ő ismerte, mily nagy a
veszély, s ép azért minden bajnak elejét akarta
venni. A nemzetet egyetértésre buzdította, s a
kunokat katonáival őriztette, hogy bántódásuk ne
legyen. De mind hiába. Egy kirohanás alkalmával
Pest alatt mongolokat fogtak el. Ezek közt egy kun
ig volt. Erre a felbőszült magyarok a kunokra ütöt-
tek, sKuthen királyt s családját felkonczolták. A
Béla segitségére gyülő kun seregek ezt hallván, a
magyar városoknak fordultak, azokat puszbitották
13 egy részük idehagyta az országot.

(S a jó .) A tatár már ekkor a határon volt.~:A
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király pedig alig nehány ezer emberrel várta, az
ellenséget, A jobbágy sem jött, azt gondolta,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAneki
mindegy akárkinek s~ántsa a földet s huzza az igát.

Héderváry Dénes a nádor hét napig védte a
határokat, de végre megveretett, s alig nehányad
magával vihetett hirt a királynak. Béla a Sajóig
ment a tatárok elibe. Itt a muhi pusztán történt a
csata. A tatárok egy félmillióan voltak, s maga Batu
vezette őket. A magyar sereg csak hatvanötezer
embert számlált, A magyar seregben ott volt
Kálmán a király öcscse, s Ugrin kalocsai érsek, ők
is vezérek voltak. Béla rendet tartott, a főurak
nevették a király aggodalmait. Egy éjjel egy szöke-
vény orosz .hirül adta, hogy Batu még azon éjszaka
átjön a folyón. Ugy is lett. Kálmán herczeg s Ugrin
érsek azonban véres fejjel kergették vissza az első
csapatokat, de a tatár sereg egy gázlót fedezett
fel, megkerülte a magyarokat, s roppánt vérontás
után kivivta a diadalt. A király csak kevesed
magával menekülhetett meg. Hős öcscse Kálmán
halálosan megsebesittetett, s a főpapok is dicső
halált haltak hazájukért.

Ez volt a "muhi veszedelem" 1241. ápril hó
elején.

(A tatár pusztitás.) Batu hadai aztán elözönlöt-
ték az országot. A magyar keserűen lakolt. A főur
várát lerontotta a tatár, a gazdagnak kincseit vette;
el, a jobbágyoknak még élete s családja jutott a
kard élére. A muhi csata után a királyi pecsét is a
tatárok kezeibe' került. Ezzel levelet hamisitottak,
sa király nevében hírül. adták, hogy senkit sem
bántanak, ha csendesen lakásába visszavonul s dol-
gozik. Erre sokan visszajöttek a bujdosásból, s mü-



- 56 -

velni kezdték földjeiket. A tatárok csak azt vár-
ták, hogy a föld népe learasson, akkor rajta ütöt-
tek, a gabonát elvették, s a népet felkonczolták.
Mintegy másfél évig pusztitottak igy, ekkor Batu
ehan hirét vette, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOktai, ki a tatárok feje-
delme volt, meghalt, s haza ment az örökségen
'Osztozni.

(A király.) A szerencsétlen király a muhi csatá-
ból Ausztriába menekült, .hol felesége s gyermekei
a koronával s az ország kincseivel várták. Egykori
ellensége Fridrik most meg akarván rajta ma-
gát boszulni, tőle sok kincset s három vármegyét
esik art ki. A király ezután a tengeri szigetekre
futott, hol hivei a Frangepanok megvédelmezték.

A tatárok elvonulása után visszajött a király.
Országát roppánt nyomorban találta. A városok
fel voltak dúlva, s a megmaradt lakosok éhhalállal
küzködtek.KJIHGFEDCBAÖ előhívta az embereket, barmot, gabo-
nát hozatott nekik a leülföldről. Felszabadította
a rabszolgákat, nemessé tette, a kik érdemeket
szereztek, visszahívta a kunokat, s letelepíté őket.
Biztosokat küldött szét, hogy mindenkinek vissza-
adják, a mi az ő tulajdona. Amely földeknek gaz-
dája nem akadt, azokat az érdemeseknek kiosztotta.
Várakat s városokat épitett, s az országot bölcs
intézkedései által ismét feltámasztotta. Mikor aztán
ismét erős lett az ország, megbüntette Fridriket, s
visszavette', a mit az tőle bujdosó korában kicsikart.
Husz év mulva meg a visszatérő tatárokat ker-
gette el diadallal a határokról.

Nern-is lett volna már baja a királynak, ha a
'fia István nem viszálkedott volna vele. E 'viszály
miatt ismét az ország állapota fordult rosszabbra.



- 57 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Végre 1270-ben meghalt Béla, fiára hagyván az
országot.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . A z u t o l s ó Á r p á d o k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(V. István 1270-1272. IV. László 1272-1290.)
Béla fia V. István) ki annyit viszálkodott az apjá-
val a királyságért, alig volt két évig király. Utána
IV. (Kun) László lépett a trónra. Azért hívták Kun-
nak, mertnagyon szerette a kunokat, s mindig velök
társalkodott. Különben a müveltséget is pártolta, s
a veszprémi főiskola igen virágzó volt alatta.

(Csata Ottokárml.) Az ő idejében történt, hogy
Habsburgi Rudolfot a németek császárra választották.
A cseh király Ottokár feltámadt ellene. Rudolf ekkor
Lászlót hívta segítségűl, s a mi régi királyunk, a
mostani királyunk ősapját Habsburgi Rudolfot
rásegitette, hogy Ottokárt legyőzze, s tőle Ausz-
triát elfoglalja.JIHGFEDCBA

(A kun barátság.) Azután László még többet
barátkozott a kunokkal, s a kormányzásra semmi
gondot nem forditott. A nép e miatt annyira elsze-
gényedett, hogy igavonó barma sem maradt, s a
szekeret maga húzta, (Kun László szekere). László
kicsapongó, féktelen életét azzal végezte, hogy egy
éjjel a kunok megölték.
, (Az utols« .Árpád.) Lászlót az utolsó Árpád,
IILEndre(1290--1301),II.Endre unokája, követte.
Ennek lett volna akarata, hogy az ország jóllétét elő-
mozditsa, de a királyi tekintély nagyon le volt már
sülyedve, a főurak azt tették, a mit akartak, s e
mellett külső háborukis jöttek az országra. Minden
fenekestől felfordult, s mikor az utolsó Arpád sír-
jába szállt, ujra nehéz bajok vártak a nemzetre.
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Magyarorszag a különféle családokból származott

királyok uralkodása alatt.

1. Az Anjou-haz es örökösei.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . R ó b e r t I \á r o ly .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. (Az olasz államok.) A népvándorlás után Nagy
Károly volt az első római császár. Károly Rómát és
Vidékét a pápának engedte által, Italia többi részét
pedig a maga birtokaival egyesitette. 961-ben
I. Otto német király foglalta el Olaszországot, s ettől
fogva itt is a német királyok meg egyes hatalmas
pápák uralkodtak. Voltak azonban egyes apróbb
olasz államok is, melyek közül nevezetesebbek :
Nápoly, továbbá a florenczi, velenczei stb. köztár-
saságok.

Rómát a világ természetes központjának tekin-
tették, s az volt a hit, hogy Isten két helytartót
rendelt a földön maga helyett, t. i.JIHGFEDCBAC t római császárt
kire a világi, - sa pápát, kire az egyházi kormány-
zást bizta. Mig azonban az új római (német) csá-
szárnak nem sikerült magát a keresztyénség világi
fejéül elismertetni, a pápaság mind hatalmasabb
lett, VII. Gergely azt is megkisértette, hogya páp a-
hatalmat a császári hatalom felibe emelje. Ebben
a .törekvésében kivált két körülmény segitette.
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Egyi.k az volt, hogya papoknak a házasságot meg....
tiltván, ezeket szerosabban csatolta apápaiszék-
hez; másik meg az, hogy a fejedelmektől elvette-
azt a jogot, hogy a püspököket ők nevezhessék ki,
(A keresztes hadat is egy pápa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Orbán, indi-.
totta.)

Nagy kárára volt a pápaságnak, hogy V. Ke-
lemen odahagyta Rómát, s 70 évig Francziaország-.
ban Avignonban lakott. Ennek ugyanis az a sajnos:
következménye lett, hogy egyszerre két pápa is,
volt, s a zsinatoknak csak nehezen lehetett meg-
szüutetni a szakadást.

- A többi olasz államok a legtöbbször a pápa
alattvalói voltak, s a német császárok felsősége·
igen sokszor csak névleges volt. Nápolyt is egy
pápa, IV. Orbán, adta ,a franczia király, szerit Lajos>
testvérének AnjMt Károlynak. Csak a legujabb idő-'
ben következett be, hogy Olaszország egyesült,
és önálló királysággá lett.

De bármennyire szét is volt szakadva Olasz-
ország a középkorban, őt lehetett Európa közép-
pontjának tekinteni. Művészetben, tsidományban,
kereskedésben ez az ország volt irányadó. Mikor-
Konstantinápolyt a török bevette, a görög tudósok
is ide futottak, s innen terjesztették szét a müve-,
lődést, sismertették meg Európával a régi hirea
görög irók müveit.

(Villongások a magya? ' trón ért.) Az utolsó Árpád
halála után nem volt többé nemzeti uralkodóház;
a magyarok tehát ettől fogva más királyi házakból
választottak maguknak fejedelmet. Endre halála-
kor Anjou Robert Károly nápolyi herczeg akarta.
elnyerni a koronát, de a magyarok előbb a cseh
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király fiátutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVencselt (1301-1305), azután meg a ttó

bajor herczeget (1305-1308) választották; meg.
.Mind a hárman anyai ágról rokonok voltak az Arpád-
-családdal. Venczel ugy, mint Ottó tehetetlen ember
volt, s az országból csakhamar mind a kettő kitaka-
.rodott, Ottótól a koroná t.Apor erdélyi vajda vette el.

(Az ellenszegülők legyőzése.) Több évi villongá-
'sok után végre csakugyan Róbert Károly (1308-
1342) nyerte el a koronát. Őt pártolta V. Kelemen
pápa is. A belforradalmak azonban nem multak el.
A régi baj, a hatalmassá lett főurak önkénye még
mindig sulyosodott az országra. Csák Má té, a tren-
-eséni gróf, a Vág mentén királyi fénynyel élt, fő-
hivatalosokat nevezett ki, pénzt veretett, s nagy
sereget tartott. Mások is tettek igy . .A németujvá1"i

: f}rófok szintén a maguk kezére uralkodtak. A párt-
viszályokat Károly csak akkor győzhétte le, mikor
1318-ban Csák Máté meghalt.

(Zách Bódog eseie.),Károly Buda és Esztergom
'közt egy gyönyörü vidéken, a visegrádi sziklavár
alatt épittetett magának egy szép palotát, mely
leszolgált egészen aDunára. E palotában történt,
bogy egy gazdag főurnak, Zách Bódognak leányát,
Klárát, a királyné tudtával, Kázmér lengyel királyfi
becsületében durván megsértette. A felbőszült apa
a királyi családra rontott s a királynét s magát a
királyt is megsebezte. Záchot az elő siető szolgák
felkonczolták. A király pedig irtózatos boszura ger-
jedt, s nemcsak a Zách családot, hanem még annak
rokonait is vad kegyetlenséggel kiirtotta.
. (Baea rád győzelme.) Azután .Bazarád havas-
alföldi vajda ellen kezdett háborut. A vajda hódolást
és adófizetést igért, de Károly birtokát akarta tőle
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elvenni.- A háboru azonban szerencsétlen volt, s a.
király maga is csak Széchy Dénes önfeláldozása"
által menekült meg. Ez ugyanis ruhát cserélt a,
királylyal, s az oláhok őt ölték meg az ura helyett.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Az ország á lla pota ) Károly 3p évi uralkodása"
alatt az ország felvirágzására is sokat tett. A
jobbágyok közül sokat felszabadított, A városokat
emelte, a polgároknak többféle jogokat s kiváltsá-
gokat osztogatott, s ez által lehetségessé tette, hogy
kereskedést üzzenek. A honvédelmi rendszert az
által igyekezett javítani, hogya sereget (bander'iu-:
mot) tartó főuraknak, olasz módra, fényes czimere--
ket és zászlókat adott. Országgyűlés helyett a fő-
urakkal s főpapokkal szokott volt tanakodni. Hogy-
pedig a kincstárt megtölthesse, több királyi jószá--
got visszaszerzett, a hányákat jobban müveltette,
sőt 1342-ben rendszeres adózást hozott be, mely-
től azonban a nemesek szabadok voltak. A papokat
sokszor igazságtalanul is zsarolta. Kormánya alatt.
felüdült, s tekintélyessé lett az ország.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . N a g y l J a j o s .

(Nagy La jos 1342-1382.) Apjának még na-
gyobb fia volt nagy La jos, emelte az ország dicső-
ségét, s felvirágoztatta iparát s kereskedelmét.
A nemesek szabadságát is megerősítette, sőt több-
kiváltságot is adott azoknak Sajnos, hogya neme-
sek hatalmasokká levén, hatalmukkal az ország-
kárára visszaéltek Pártolta a városokat, s több-
községet a városok sorába emelt. A parasztok adó-
zását szabályozta. Az uraknak a föld terméséből
kilenczedet rendelt. A jobbágyoknak megtiltotta,
hogy egyik helyről a másikra költözködjenek. Ez
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által ugyan Lajos csak arra akarta őket szoktatni,
hogy állandóan egy helyen lakjanak, de mind e
mellett e tilalomból később a legnagyobb elnyomás
származott.

Vallás dolgában Lajos igen türelmetlen volt,
El csak a római katholikusokat pártolta, holott Ő

.zsídónak, görögnek egyaránt királya volt.IHGFEDCBA

(A ssdssok-) Lajosnak első hadjárata az erdélyi
szászok ellen volt, kik lázongani kezdettek. Meg·
érkezte hir ére azonban meghódoltak, s ő megbo-
-esátott nekik s szabadságaikat megerősitette.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A nápolyi hadjá ra t 1350J Róbert Károly gyer-
-mekei közül az első szülött fíunak, Lajosnak, a
magyar, a másodszülött fiunak, Endrének, a nápolyi
trónt kellett örökölni. Lajos magyar királylyá lett.
'Endrét is elküldték Nápolyba, hogy ott a nápolyi
király-leányt, Johannát, feleségül véve, közösen
uralkodjanak. Johanna azonban nem szerette

:-8, derék magyar Endrét, s vadászat örve alatt
Aversába csalván, párthivei által megfojtatta. Ez
történt 1345-ben.

A borzasztó hírre Lajos nagy haddal ment
Nápolyba. A fekete gyász-zászló, melyre meggyil-
-kolt testvére képét festette, sehol sem talált ellen-
-állásra, elfoglalta Nápolyt, a gyilkosok közül sokat
megbüntetett, de a főbünöst, Johannát, nem ér-
hétte el, mert ez Francziaországba szökött, s ott
még a pápa is védelmébe fogadta. Lajos vissza-
vonta seregét Olaszországból, s Istenre bizta a bün-
tetést, s még a hadi költséget sem fogadta el. Az
isteni büntetés Johannát csakugyan elérte, mert
-30 év mulva egy rokona ugyanott fojtotta meg, a
hol ö férjét megfojtotta. \
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(La jos országa i.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALajos örökösödés, diadalmas

hadjáratok s egyéb szerenesés körülmények által

lassanként sok ország urává lett. Moldva, Szerbia,

Bulgária, Horvátország, Dalmáczia, vörös Orosz-
ország hódoltak neki. Lengyelország is (1370.)
királylyá tette. De a sok ország bírása sok teher-
rel járt s gyakran miatto - a magyar nemzet val-
lotta a kárt,

(A haza i ipa r s miveltség.) Alatta az ipar nagyon
kifejlődött. Alig volt kézmü, melyet akkor ne üztek
volna; kocsikat, bőrt, vásznat, érczmunkákat kül-
földre is hordtak. A kereskedés megélénkült, mert
Lajos kevesebb vámot szedetett, s nagy birodalma
határai közt biztosabbá tette az utazást. A föld-
mivelés is javult, sőt az Olaszországban szerzett
tapasztalatok szerint a szőlőt is jobban kezdték
müvelni. A Hegyalját ekkor ültették be szőlővel
az oda települt olaszok. (Olaszi, Olasz-Liszka stb.)

A müveltség is terjedt. Idegen fejedelmek
gyermekeiket Lajos udvarába küldték nevelőbe.
Alkotott a király nyilvános iskolákat is, sőt Pécsett
egyetemet is állitott. Épitők, festők, szobrászok,
irók s tudósok is sokan voltak. Szóval az Anjou-
házból származott két király Magyarországnak a
külföld előtt tekintélyt, belől meg jóllétet szerzett.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . M á r i a é s Z s i g m o n d .

(I. Má r ia 1382-1386.) Lajosnak két leánya
maradt:Má r ia ésHedvig. Amaz örökölte a magyar,
ez a lengyel trónt. Mária még csak 16 éves levén,
anyja Erzsébet lett az ország kormányzója. Az asz-
szony-uralkodás azonban nem tetszett a büszke
magyar uraknak s Erzsébet sem értett a kormány-
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hoz. Legelőször a "horvátok támadtak ellene és
durazzóiutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKároly (1385-1.386.) olasz herczeget
hívták meg a trónra. Károly csakhamar az ország-
ban volt s közelgett a főváros felé. A királynőknek
azt üzente, hogy csak az ő uralkodásnkat akarja.
megerősiteni. Azután Székesfehérvárra országgyü-
lést hirdetett s ott igérete ellenére királylyá koro-
náztatta magát. Ezután mind Károly, mind a
királynék Budára mentek. Itt a megcsalt király-
nők Károlyt magukhoz hivattak s Forgách Ba lá zs:

által orozva megölették.IHGFEDCBA

(A bün büntetése.) Egy bün sem marad büntetés

nélkül. Horvátország a gyilkosság hirére feltámadt
s Károly fiát Lászlót akarta királylyá tenni.
A királynők erre Horvátországba mentek, hogya
támadást személyes jelenlétökkel leesendesitsék,
de elfogattak s Erzsébet életével lakolt Károly
haláláért. Mária pedig mindaddig fogva volt, mig
férje ki nem szabaditotta.

(Zsigmond 1387 -1"43 7.) Máriának Zsigmond
VI. Károly néntet császárnak a fia volt a férje.
1387-ben Budán a magyarok őt is királylyá kiál-
tották s ettől fogva feleségével együtt uralkodott,
mig csak Mária meg nem halt, azután pedig egye-
dül ő lett a király.

(Zsigmond fogságcl')Zsigmond tevékeny, de ren-
detlen s ingatag jellemü ember volt s a magyar
nép természetét nem ismerte ..A durazzói Károly
fiának az érdekében támadt felkelést elfojtván, a
pártütők közül 32 bujdosót, Kont Istvánnal élükön,
furfangosan kezére keritett. Budán maga elibe
hozatvan őket, kegyelmet igért azoknak, kik tér-
den állva bűnöket megbánják s a kegyelemért
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könyörögnek. Egyik sem alázta meg magát,

Zsigmond pedig kivégeztette valamennyit, Kont

Istvánt utoljára. A nemzet azonban felzudult
Zsigmond kegyetlensége miatt, s minthogy orszá-
gait eladogatta s mégis idegen országokat akart
foglalni, itéletet tartottak felette. Az ország-
nagyok palotájába mentek, s elfogván, elébb
Visegrádon, azután Siklóson bezárták. Meg is
érdemelte, mert alatta veszett el Dalmáczia, Bol-
gár-, Gács-, Moldva- s Oláhország, sőt még a szepesi
városokat is zálogba adta a lengyeleknek, s a Vág-
mellékét Jodok nevü öcscsének. E mellett szószegő
volt. A Károly fiának Lászlónak egy párthivét.
Latzkovitsot, is adott szava ellenére kivégeztette.
Az ország főhivatalait is idegeneknek adta. Négy
hónap mulva kiszabadult a fogságból, de ismét
csak azt tette, a mit azelőtt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Okos törvények és intézkedések.) Az ország zava-
rait le akarván végre csendesiteni, 1404-ben s a kö-
vétkező esztendőben négyszer is tartott országgyü-
lést ..A főuraknak az országgyülés ujból megtiltotta,
hogyagyöngébbeket elnyomják. A parasztságnak
megengedte, hogy ismét szabadon költözködhesse-
nek. A polgárságot az országrendek közé emelte,
s az országgyülésre ennek az osztálynak is joga
lett követeket küldeni. A müipar emelése végett
Zsigmond franczia mestereket hivott be, a bánya-
müvelést javította, a mértékeket egyenlőkké tette.
Lőport s lőfegyvert is alatta kezdtek nálunk először
késziteni. Egy főiskolát is állit ott fel Ó':Budán, de
ez hamar megszünt. .

(A néme; csá szá r ság s Huss János. 1410-1414.)
Zsigmond ot a németek is megválasztották csá-

~Iagya.rországTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ö r t é n e t e . 5
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szarjuknak. Mint császár nagy egyházi gyűlést hir-
detett Konstanczba, hogy az egyházban felinerült

zavarokat elintézze. Akkor támadt Csehországban
egy új vallásfelekezet, melyetutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlEtSS János alapított.
Ez a vallásfelekezet olyan forma volt, mint a mai
protestáns keresztyén valláso Zsigmond Huss
Jánost Konstanczba idézte, s hogy elmehessen, sza-
badságlevelet adott a számára. Huss megjelent, a
zsinat most azt kivánta tőle, h-ogy állitását vonja
vissza, s térjen vissza ismét a római katholikus
egyházba. Huss megmaradt addigi gondolkodása
mellett, mire a zsinat Huss Jánost megégettette.
Ezért a szószegésért Csehországban nagy háboru
támadt, s e miatt Magyarországnak is sok baja s
nyomorusága volt.

(Zsigmond utóda .) Zsigmond halála után annak
veje Alber t (1438--1439) osztrák herezeg lett a
magyarok választott királya. Albertet a németek
is császárjukká tették, a csehek egy része azonban
Káemér t a lengyel király fiát választotta meg Albert
ellenében.

II. A Hunyadiak kora,TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . l I u n y a ( l i J á n o s .

(Hunyadi János, szül. 1387.) AÍbertnekatörök-
kel meggyülvén a baja, a határok védelmét Hunyadi
.Iánosra bizta, sőt az Orsovától s Mehádiátólfogva
az Oltig (Oláhországban) elterülő vidéknek, a szö-
rényi bánságnak is bánjává tette.
_ Ez a Hunyadi János egyszerű nemes család-

ból (Hutryadmegyében) született 1387-ben. Zsig-
mond alatt már .a királyi tanácsba is bejutott.
Albel't.pedig látván, hogy a határokat vitézül
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oltalmazza, Hunyaddals más birtokokkal jutal-
mazta meg.

Albert a törökök ellen háborút akarván kez-
deni; Titelhez ment, de seregei megijedtek, s szét-·
szaladtak, Ő maga betegen érkezett vissza, s csak-
hamar vérhasban meghalt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Alber t felesége és Ulá szló.) Albert halála után
felesége Erzsébet maradt a trónon. Hunyadlék azt
tanácsolták Erzsébetnek, hogy menjen férjhez a

-, lengyel királyhoz Ulá szlóhoz, s abban a zavargós
időben együtt igazgassák az országot. Erzsébet
bele is egyezett, de mig a követség Ulászlóhoz járt,
az alatt fia születvén, megbánta, a mit tett. Fridrik
német császár oltalma alá futott tehát, s a koro-
nát és a kis királyfiut magával vitte. Később
Giskra . cseh vezért is behivta fia védelmére.

(I. Ulá szló 1440-1444.) A magyarok nem
akarván szavukat szegni, Ulászlót királylyá tették,
Erzsébet pedig nemsokára meghalt. Ulászló ezután
a belbékét helyreállitotta.

(Kemény Simon.) Az Erdélybe ütő törökök
ellen Hunyadi ment, A törökök épen Szebent fog-
ták ostrom alá. Mezet bég nevü török vezér most
megparancsolta, hogy mindenki csak Hunyadit
keresse, s őt igyekezzék élve vagy halva kézre-
keriteni. A hős erdélyiek megtudták e parancsot,
s közülök egy, Kemény Simon, fegyverzetet cserélt
a mitsem sejtő Hunyadival. A törökök erre őt .
gondolták Hunyadinak, s hősi ellenállás után meg
is ölték. Ekkor támadt elő az igazi Hunyadi, s a
Kemény elestén örvendő törököket rémült futás-
ban kergette el a csatatérről.

5*
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(H~tnyadi a Vaskapuná l.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA törökök nem sokára.

még nagyobb erővel jöttek Erdélybe. Hunyadi a.
Vaskapunál Hunyad és Szörénymegyék határán
még nagyobb veszteséggel üzte ki őket. Majd.
átment a törökök földére, s ott oly diadalokat
aratott, hogy végre Murad szultán maga kérte a,
békét, A békében visszakaptuk Szerbiát, Havas-
alföldet, s ezenkivül a szultán 7 O ezer arany fize-
tésére kötelezte magát.

(Vá rna .) A béke mindenfelé örömet okozott ..
A külföldi követek azonban hamis igéretekkel
esküszegésre csábitották a királyt, Hunyadinak
tehát ismét meg kellett kezdeni a harczot. Várna.
alatt találkoztak a törökökkel. Hunyadi talán még
akkor is győzött volna, de a király osztozni akar-
ván a harczi dicsőségben, maga is a csatába vegyült,
Murad szultán ekkor a megszegett békekötés okle-
velét egy dárdára szurva, mint zászlót vitette maga.
előtt, s a királyt körülvétette s megölette. Egy
percz mulva "i{Jy já r a z esküsze{Jő" kiáltásokkal
hordozták a király dárdára szurt fejét, s a magyar
sereg megrémülve futásnak eredt.

(Hunyadi mint kormányzó 1446-1452.) Most
a rendek Hunyadit tették meg kormányzónak,
Ö az' idegen országokat segitségre szólitva, ismét,
a török ellen Trient, de elárultatván, a Rigómezőn
legyőzetett, s maga is menekülni volt kénytelen"
Futása közben egy erdőben két szerb rabló támadta.
meg, neki már fegyvere sem volt, szerencséjére a,
rablók a nyakán függő arany kereszten összevesz-
tek. Hunyadi feltalálta magát, s az egyik rabló,
kardját elragadva, mind a kettőt levágta .. De új
veszélybe esett, mert egy másik szerb, kit vezetőül



- 69 -

fogadott, nem Nándorfehérvárra, hanem ellenségé-
hez,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABrankovics szerb fejedelemhez vezette, ki őt
fogságra vetette. Az apáért László fia kezesül adta
magát, s Hunyadi egy év mulva haza térhetett.
Hazatérte után a felvidéken pusztitó Giskrá t meg-
"Verte s Fridrik császárt rászoritá, hogy Lászlót,
Albert fiát, adja ki. Mihelyt a király haza jött, az
ország legnagyobb embere letette a kormányzó-
ságot.

(V. Lá szló 1452-1457.) Lás,~lót egy gonosz
rokona Cilley nevelte. Cilley esküdt 'ellensége volt
Hunyadinak, s a királyt elidegenité tőle, de a királyt
is roszul nevelte, részegeskedésre s kicsapongásokra
szoktatta, A török azonban 1453-ban bevette
Konstantinápolyt s ismét Magyarországra tört.
.Hunyadi félre téve minden neheztelést, a törőkőt
ujból (1454.) megverte. Cilley most sem szünb meg
ellene ármánykodni, a királylyal Béesbe hivatta,
s utközben meg akarta öletni. Azonban ő került
Hunyadi kezébe, s a nagylelkü ember a nyomorult
Cilleynek megbocsátott.

(Kapisztrán János.) Mohamed 1456-ban 200
ezer emberrel ment Nándorfehérvárhoz. Hunyadi
az ország védelmére kelt, s mikor a királytól még
sereget sem kapott eleget, maga ment a törökre.
Ekkor egy buzgó s ékesen szóló szerzetes jött segit-
ségére : Kapisztrán János. Ez a haza veszélyének
rajzolásával fellelkesitette a népet, s egymaga 60
ezer embert vitt Hunyadihoz Nándorfehérvárra.
A két vezér felbátoritott mindenkit. Egyszer már
a török zászlótartó a várfalakra lépett, s az ellen-
ség zászlóját fel akarta tűzni. Dugovics Titusz a
nándori toronyőr, nem birván másként a törökkel,
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átölelte azt, s zászlósból együtt magával rántotta.

a várfalak alatti mély árokba. Hunyadi győzött, 8

a török 40 ezer halottat hagyott a csatatéren .
. Hunyadi nem sokkal élte tul e győzelmet, s.

élte 69. évében Zimonyban meghalt. Halálos ágyá-
nál ott voltak barátai, ott a hős szerzetes Kapisz-
trán s fiai László és Mátyás. Fiainak lelkére kötötte,.
hogy szeressék a hazát, s barátjainak pedig aján-
lotta fiait.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(H~tny-adi Lá szló megöletése.) Cilley a Hunyadi
fiuknak is ellensége volt. - A megmentett N ándor-
fehérvárott H. László volt a kapitány. Cilley rávette
a királyt, hogy a várat vegye el tőle, s rakja meg
németekkel. Hunyadi a megérkező királyt s kisé-
retét tisztelettel fogadta,de a német sereget nem.
bocsátottaIHGFEDCBAbe, mert a magyar várakban az őrség
törvény szerint csak magyar lehet. Emiatt Cilley
szemrehányásokat tett Hunyadi Lászlónak. Ez pedig
viszonzásul előmutatta neki egy levelét, melyberr
a szerb fejedelemnek megigérte, hogy a két
Hunyadi fiut megöleti. Cilley most kivont karddal.
rohant a fegyvertelen Lászlóra. László barátai ösz-
szeszaladván, Cilleyt szétvagdalták. A király meg-
igérte, hogy nagybátya halálát nem boszulja meg,.
mindemellett is a Hunyadi fiukat elfogatta s Lász-
lót kivégeztette. Az ország felzudult, mire a meg-
ijedt király Prágába szaladt, hol a csehek meg-
mérgezték.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . ~Iátyás k i r á l y . (1458-1490.)

(A nemse; elégtétele.)Mig László király Hunyadi
János érdemeit azzal hálálta meg, hogy nagyobbik
fiát megölette, addig a nemzet apja nagy neveért
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a másik fiát királylyá tette. Ez a nemzeti elég-
tétel Mátyást, a husszita vezérból cseh királylyá·

lettutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPodiebr tul György fogságában érte. Hunyadi

ellenségei, a Garák s Ujlakiak nem akarták először

Mátyást megválasztani. De a Mátyás anyja test-
vérének Szilá gyi J J !lihá lynak huszezer főnyi serege a
Duna jegén végre megunta a fázlódást, s mikor az
urak még mindig tanakodtak, a sereg elkiáltotta
magát: "Éljen Mátyás király t" A közlelkesedés
mindenkit magával ragadt, s Mátyásért követeket
küldtek Prágába.

(Má tyá s öná llóIHGFEDCBAlees.) Itthon az országgyűlés
Szilágyit rendelte Mátyás mellé kormányzóul, ki
aztán ugy akart vele bánni, mint a gyermekkeL
Mátyás ifju kora daczára nagyon sokat tudott, s
elég érettnek hivén magát, - nem bürte Szilágyi
zsaruokoskodását. Midőn pedig Szilágyi még a
rábizott szászokkal is roszul bánt, elfogatta őt, S

Világos várába záratta. Innen kíszabadulva, Szilágyi
kibékült öcscsével, s a török ellen őrizte a határt,
s utoljára is a törökök fogták el, s ezek fejezték le.
Konstantinápclyban.

(Győzelmek.) A király keménysége azt a pártot,
mely atyjának is ellensége volt, arra indította,
hogy Fridrik császárt hívja be a magyar trónra-
Ez be is jött, s :NIátyás sereg.ét meg is verte, a
főurak azonban megrestelvén saját tettöket, elfo-
gadták a Mátyás kegyelmét, s ismét az ő hivei
lettek, Fridriket pedig egyesült erővel megverték.
Ezután Giskrát is legyőzte a király, s vele kibékül-

.vén, őt a török ellen küldte. Maga is a törököket
meggyőzvén, tőlük Bosnyákországot visszavette.
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Ezután a Fridriktől visszahozatott koronával

l446-ban magát megkoronáztatta.
A cseh királylyal Mátyásnak l468-ban támadt

háboruja. Podiebrád ugyanis, mikor cseh királylyá
lett, elfogadta ugyan a róm. kath. vallást,' de szivé-
ben folyton husszita maradt, s a róm, kath. vallá-

suakat üldözte. A pápa tehát őt, mint az egyház
ellenségét, kiátkozta, s alattvalóit a hűségeskü
alól felmentette. Mivel pedig Fridrik császár nem

, merte a vitéz cseh királyt megtámadni, Mátyást
szólitotta fel Podiebrád elüzésére. Mátyás aztán
megtámadtaPodiebrádot. A hosszas cseh háborunak
az lett a vége, hogy a háboru alatt elhalt Podiebrád
helyett, a lengyel király egyik fiautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUlá szló lett
ugyan a csehek királya, de Morva és Silézia
Mátyásé lett. A sok háborura sok pénz kellett, s
Mátyás a főurakat s főpapokat is megadóztatta.
E miatt sok elégedetlen főur a lengyel királynak
a másik fiát Kázmér t akarta királylyá tenni. Mátyás
Csehországból hirtelen haza sietett; országgyülést
tartott, a panaszokat orvosolta, s mikor Kázmér
bejött, a király könnyü szerrel vetett véget az ő

reménységének.
(Kinizsy és Bá thory.) Ez időtájban a törökök

is Erdélybe ütöttek. A király Bá thory István erdélyi
vajdát s Kini.zsy P á lt küldte ellenök. A 'vajda
Kinizsyt be sem várta, a KenyérmezőnIHGFEDCBA(1479)

utjokat állta, de már majdnem legyőzetett, sőt
maga is sebektől boritva, bukott le lováról, midőn
egyszerre megdördült a molnárlegényből fővezérré
lett Kinizsy hatalmas hangja, s az egyesült magyar
sereg megszabaditá a vajdát, s az ellenséget iszo-
n yuan megverte. Ugyanakkor a déli részeken
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Mátyás is diadalt aratott a törökök felett, kik nem

is háborgatták többé Mátyás királyt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Ausztr ia elfogla lá sa .) Majd Fridrik csinált ujra

bajt, s pusztítá az ország egy részét. Ezért aztán
Mátyás azzal büntette meg, hogy elvette tőle
.Ausztriát, s Bécset elfoglalta. Mátyás meghalt Bécs-
ben 47 éves korában.

(Má tyá s intézkedései.) Mátyásnál sem hadban,
sem békében nem volt nagyobb királya a magyar-
nak. Először is, hogy az elhatalmasodott nagy
uraktól ne függjön, állandó hadsereget alkotott,
melyet fekete ruházataról fekete seregnek nevez-
tek. Továbbá, ha sok volt is a kiadás, ugy osztotta
fel, hogy mindenki viselje, s erején felül senki se
legyen megterhelve. Arra is tekintettel volt, hogy
a birák igazságosan itélnek-e, s ezért álruhában
gyakran bejárta az országot.

(A gÖ1nör i tör ténet.) Az ipar, gazdászat, szőlő-
mivelés alatta felvirágzott. Maig is mutatják
Gömörben a hegyet, melyen Mátyás saját kezeivel
kapálta a paraszt ember szőlőjét, s nevette a vele
.egy sorban izzadó főurakat, kiknek némelyike ki-
dőlt a nem szokott munkában. Ekkor rnondá a
.király : "Most már tudjátok, mily nehéz ajobbágy-
nak azt megszerezni, a mit ti könnyelmüen elfecse-
:reltek !"

(Művelődés.) Mátyás idejében már voltak a
.városok tornyain órák is. Ó állittatta fel a legelső
könyvnyomdát Budán 1470-ben, ennek első mun-
kája a "Budai krónika " volt. De legnevezetesebb
vala nagy könyvtára, mely körülbelül 12 ezer
darabból állott. Egy főiskolát is kezdett épittetni
Budán, de ezt tökéletességre nem vihette. A nagyok
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is utánozták a királyt, s a tudomány, miveltség

mindenfelé terjedt. Szerette és tisztelte őt min-
denki, ellenségei pedig rettegtek tőle. Igazságsze-
retete annyira ismeretes volt, hogy mai napig-
fenmaradt róla: ,,1feghalt Mátyás király, oda az;. ,,, .

rgazaag.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . A z o r s z á g r o m lá s a a J a g e l l o k a l a t t .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(U lá szló 1490---:-1516.) Mátyás után az elha-
talmasodott főurak, különösen Báthory, az erdélyi
vajda, és Zápolya István oly királyt akartak válasz-
tani, ki ne tudjon nekik parancsolni, hogyekképerr
ők azt tehessék, a mit akarnak. Ezért mellőzték
több idegen fejedelemmel együtt még a Mátyás
fiát Koroin Jánost is, és ezért választották meg a.
gyáva cseh királyt, Ulá szlót. Zápolya nádorrá lett,
8 a főurak tartalék nélkül zsarolták az országot.
.. A köznemesség a főurak ellen sok helyt fegy-

vert fogott. A bajt egyelőre azzal háritották el,
hogy a király tanáesába a főurak mellé 16 köz-
nemest is rendeltek.

(Az ország nyomora s a rákosi végzés.) A köz-
nyomort mindenki annak tulajdonitotta, hogy ide-
gent választottak királylyá, ki az ország baját nem

.érzi ugy, mintha magyar lenne. 1505-ben a Ráko-
. son elhatározták tehát, hogy többé idegen királyt-
nem választanak. Különben a bajnak nem az ide-
gen király vádasztása volt az oka, hanem az, hogy
oly gyámoltalant választottak, a ki minden szóra.
dobsse; mondott. (Dobzse = jól van.)

A török észrevette a gyászos gazdálkodást, és
többször az országra rontott. Egyszer-kétszer meg-
verte még Kinizsy, de utóbb a király szegénysége
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s az ország nyomora annyira ment, hogya katona-
ságot sem tudták fizetni, s a fekete sereget is szét
kellett oszlatni.

1506-ban Ulászlónak fia született, s azt 1508-,
.ban megkoronáztatta.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A keresztes háboru.) Az országot a rosz igaz-
gatás és kivül a török folytonosan veszélyeztették;
A törökök ellen végre Bakács Tamás; esztergomi
érsek, keresztes háborut hirdetett. A nép földesurai

'zsarnoksága alól örömest szabadulva, a keresztes:
tábor csakhamar 60 ezerre szaporodott. (Ezeket
nevezték először a ruhájokra varrott keresztről
kuruczoknak. Kereszt diák ul = crux.) A Pest alá.
gyCllt sereg vezérévé a király egy Dózsa György

nevü székely vitézt tett, ki a török elleni háboru-
ban nem 'régiben kitüntette magát.

(Dózsa Gyö.rgy.) Dózsát a kevély nagy urak
megsértették, s a nép maga is utálta az urakat, ők
tehát a török helyett az uraknak fordultak. A bor-
zasztó polgárháboruban 70 ezer paraszt esett el,
igen sok város, falu s urasági kastély feldulatott,
Végre az ifju erdélyi vajda Zápolya János legyőzte
őket, s Dózsát borzasztó módon kivégeztette.
A szerencsétlen nép pedig elvesztette azt a jogát,
hogy lakhelyét szabadon változtathassa. A nép
hibás volt, hogy rosz sorsát boszuállás által akarta.
jóvá tenni, de Zápolya és az urak kegyetlensége is:
büntetésre vala méltó.

(II. La jos 1516-1526.) Lajos még csak IC).
éves volt, mikor apja után a trónra került. Min-
denki látta, hogy az ország végpusztulás felé siet.
Mikor Lajos Mária osztrák herezegnőt feleségül
vette, sokan ismét remélni kezdtek, de minden a.



- 76 -

.régiben maradt. A török is ujból háborgatta az
országot, s mikor Lajos a török követet letartóz-
tatta, II.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzulejman szultán 200 ezer emberrel indult
Magyarország ellen. A királynak nem volt sem
:pénze, sem hadserege. Az országot felhivta a véde-
.lemre.de senki sem mozdult. Végre 26 ezer embert
-összegyüjtve, Mohács alá ment. Itt Tomoru, kalocsai
-érsek, a sereg fővezére, Zápolyát és Frangepánt a
.segédseregekkel be nem várva, megütközött a
törökkel. Tomory, sok főur, főpap s 22 ezer köz-
-vitéz halva maradt a csatatéren, s maga a király
-is a Csele-patakba fult. A mohácsi veszedelem
1526. aug. 29-én történt. E nap a tatárjárás óta a
leggyászosabb napja volt a magyar nemzetnek.
Ide vezetett a gyenge királyok uralkodása és a
főurak féktelenkedése.
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Magyarország története az osztrák vagy Habsburg ...

ház uralkodása alatt.

I. A habsburg-ház uralkodását megelőző
. fontos események.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . A z uj ker,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Az ujkor .) Azon időben, mikor a Habsburg-
ház hazánk trónjára jutott, új kor virradt egész
Európára. A mostani államok már majdnem mind
megvoltak, a régi rendetlenségek kezdtek szünni, a-
kormányok hatalma gyarapodott, állandó hadsere-
gek állottak elő, s a tudomány és miveltség emel-
kedett. Fontos találmányok s felfedezések történ--
tek, s az egyház terén is oly változás jött létre,
mely nagy hatással volt az államok külső-belső

viszonyaira.

2 . A találmáajnk.

(A lőpor .) A lőport már a sinai ak, arabok,
indok is ösmerték. Európában kevéssel Mátyás
király ideje előtt kezdték használni. Robbanó ere-
jére, mint mondják, Schwa rz Ber thold nevü barát.
jött rá 1340-ben ..Ez ugyanis valami természettani
kisérleteket ak árván csinálni, nyirfa-szenet, salé-
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-tromot és kénkőt tört egy mozsárban, s azután a

mozsarat egy darab kővel befedte. Történetesen

.szikra esett a mozsárba, s erre a meggyult vegyü-

lék a követ magasra fellökte. Schwarz B. a tüne-
mény okait hosszabb vizsgálódás után kikutatta,

:s a találmány végre hadiszerül is megpróbáltatott.
A lőpor használata nemcsak a hadviselést ala-

kitotta át, de előmozdította a békét s a műveltsé-
get is. A lőfegyver ek használatához ugyanis
nagyobb gyakorlottság kellett, s igy általánossá
lett az állandó katonaság. Ez által pedig a polgár-
:ság, a nép a katonáskodás terhe alól felmentetve,
iparra s kereskedésre adhatta magát. Másrészről
meg a kereskedés is biztosabbá lett, mert a rabló-
-várak nem állhatták ki az ágyuk hatását, s igy
nem szolgálhattak buvó helyül a rabló nemeseknek.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A könyvnyomta tá s.) A könyvnyomtatás feltalá-
lását Guttenberg Jánosnak tulajdonitják. Ő jött elő-
ször arra a gondolatra, hogy az egyes betűket
külőn-külőn fadarabkákra metszék, s azokat a hasz-
nálat után szétszedvén, új szöveg nyomtatására
használják. (Az első nyomtatott könyv egy biblia
volt, s 1456-ban jelent meg.) Ma a betűket érczből
öntik s a könyvnyomást oly gyorssajtók eszközlik,
melyeket gőz hajt, s melyek egy órában több ezer
ivet is nyomnak.

A sok találmány közt egy sem volt az emberi-
ségre üdvösebb, mint ez. A könyvek a nyomtatás
.által olcsókká lettek, s az azokban foglalt hasznos
ismereteket ma már mindenki megszerezheti.IHGFEDCBA

(A tá jéko,zta tó.) A hajósok, biztos tájékoztató-
juknem levén,sokáig nem mertek a nyilt tengerre
bocsátkozni, s ha bementek is, csak találomra s
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nagy aggodalmak közt, ez volt az oka, hogy leg-
inkább csak a partok mellett hajókáztak. Egyszer
azonban, a 12-dik század alatt felfedezték, hogya

mágnes s az evvel meghuzott vastü is, ha szabadon

lebeghet, egyik sarkával északra fordul. E talál-
mány következtében a hajósok most már mindig
tudhatták micsoda irányban járnak, s a keres-
kedelem többé nemcsak a Földközi-tenger partjai
mellett, de a nagy tengereken keresztül is járhatott.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . A f ö ld r a j z i f e l f e d e z é s e k .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A kereskedés utja .) Az olasz városok élénk
kereskedést üztek a kelettel. Midőn azonban a törö-
kök a keletre vivő utakat s tengeri kikötőket hatal-
:mukba keritették, a kereskedés nem volt többé
bátorságos. A tájékoztató használata fel lévén
fedezve, arra a gondolatrajöttek az emberek, hogya
tengeren keresztül rövidebb és kényelmesebb utat
keressenek a keleti kereskedés számára.

(Va sco ele Gasna ) Először a portugallok kezd-
ték D?-ega földrajzi felfedezések sorát. Vasco de
Gama Afrikát körölhajózva, szerencsésen eljutott
Indiába. A portugall felfedezések KolumbusIHGFEDCBAK ris io ],

genuai tengerészt arra a gondolatra vezették, hogy
Indiába nemcsak keleti (mint Vasco de Gama),
hanem nyugati irány ban való hajózással is el lehet
jutni. Kolumbus sok uralkodótól kért segitséget, de
mindenütt elutasitották. Végre a spanyol királyhoz
fordult. Ferdinánd és Izabella, a spanyol királyi
pár, adtak .aztán neki 3 rozzant hajót, s ezekkel
fedezte fel Kolumbus nem az Indiába vezető utat,
hanem Amer iká t. Amerikát Amerigo Vespucci
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florenczi tengerésztől nevezték el, mert ő terjesz-
tette el először Európában az első biztos hírt a.
felfedezett új világrészről. 'utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A felfedezés következményei.) Amerika felfede-
zése új világot nyitott Európa előtt. Az emberek
ezrei, ha itthon elszegényedtek, vagy szolgaságra.
jutottak, vagy vallásuk miatt üldöztettek, Ameri-
kába mentek, s ott új és szabad hazát találtak. Az
új világ felfedezése továbbá tömérdek új terményt,
burgonyát, dohányt stb. juttatott Európába. De
lett egy rosz eredménye is. Az angolok és a spa-
nyolok, kik legnagyobb számmal mentek Ameri-
kába, az őslakosokat elnyomták, s a legnehezebb
munkákra használták. Az indusok azonban gyenge
testalkotásnak lévén, Afrikából hozattak helyettük
négereket, a kik már sokkal erősebbek voltak. Igy
keletkezett aztán a gyalázatos rabszolgakereeke-
dés. A négereket a szivtelen hajósok Afrika part-
jain elrabolták, s Amerikában az új települőknek
eladták.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . A z e g y h á z - u j i t á s .

(A keleti s nyuga ti egyház.) A keresztyén egy-
ház soha sem volt teljesen egységes. Nyugoton elis-
merték ugyan a római pápát az egyház fejének,
de keleten a konstantinápolyi patriarcha volt a.
főpüspök. A két főpap az elsőség felett sokat
viszálkodott, s végre az is bekövetkezett, hogy
elváltak egymástól, s az egyház keletire s nyuga-
tira oszlott. "

(A va llá sujilá s oka i.) A pápák hatalma mindig
növekedvén: a nagy hatalommal nem mindegyik
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élt helyesen. Sok köztük jó életet sem folytatott. A
15. században az egyházi gyülések segitni akartak a
dolgon, de a pápák ellenezték a javításokat, Majd az
egyes országok ügyeibe is beleavatkoztak, mi a haza-
fiakat nagyon sértette. Oly szokások is jöttek be
az egyházba, melyek nem alapultak a szentiráson.
Mindezen okok előidéztek a vallásos vitatkozásokat,
a miknek azután az lett a vége, hogy nyugoti Európa
egy része elszakadt a római egyháztól. A germán
népek a reformáczíónak . nevezett egyházujitást
fogadták el, a román népek ragaszkodtak tovább is
Rómához. A reforrriáczió híveit evangélikusoknak
nevezik az evangeliumba vetett hitről; protestán-
soknak, mert az ő hitöket tiltó rendelet ellen p:ro-
testáltak, s reformátusoknak, mert vallásukat refor-
mált, vagy megjavitott keresztyén hitnek tartják.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Luther és Ka lvin.) A reformáczió több ország-
ban indult meg. Igy II. Lajos királyunk idejében
Németországban, hol Luther Má r ton szerzetes, a
wittenbergi egyetem. tanára, volt az egyházujitás
kezdője. Luther az akkori szokás szerint 95 tételt
függesztett ki (151 7) a wittenbergi vártemplom
ajtajára, s ez által vitatkozásra hiv ta fel azokat,
kik tételeivel nem értettek egyet. X. Leo s V.

·Ká roly német császár kényszeriteni akarták, hogy
tételeit vonja vissza, de nem tette, s kitartó mun-
kassága által sokfelé elterjesztette a reformácziót.
A másik reformator Ka lvin János, egy franczia volt,
ki különös en Svájczban Genf városában tanitott.
Az ő nézetei még szabadabbak voltak, mint a
Lutheréi. A reformátorok a népet a biblia olvasá-
sára serkentették, s abibliát állították a keresz-
tyén vallás egyedüli zsinórmértékének.
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II. A török uralom Mag·yarországon.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . A z o r s z á g k é t f e l é ssakitása.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Zápolya 1526-1540. I. F erdinand 1527-től
1564-ig.) A mohácsi vész után Szolejmán Budára
ment. Az urak menekedtek előle, a polgárok meg-
futottak, s alig védelmezé valaki a királyi várat.
A szultán a várost fölégette, s ugy ment vissza,
mindenütt rabolva, pusztitva országába.

Alig huzta ki a török a lábát, már az ország
pártokra szakadt. Egyik párt azt akarta, hogy a
mint 1505-ben a Rákoson határozták, ezután csak
magyar születésü királyt válaszszanak. Ennek a
pártnak Zápolya János volt a feje.

A másik párt a rákosi végzést figyelembe
sem véve, II. Lajos király sógorát, Ferdinánd osz-
trák herezeget akarta. megválasztani. Ezen a pár-
ton volt maga a nádor Báthory István is.

Zápolyát párthivei Székesfehérvárott királylyá
választották s megkoronázták. Báthory is megvá-
lasztatta Pozsonyban Ferdinándot, de a szent
korona János királynál lévén, nem koronáztat-
hatt a meg.

János, mint koronás király, egészen biz-
tonságban gondolta magát, s niég seregeit is
szétbocsátotta. Ferdinand azonban csakhamar
megtámadta őt, s Budát is kezébe ejtvén, arra
kényszeritette, hogy Tokajba vonuljon vissza. Majd
Perényi Péter a koronaőr is Ferdinándhoz állott,
mire Székesfehérvárott Ferdinand is megkoronáz-
tatott.

A két koronás király tovább folytatta a hábo-
rnt. János Lengyelországból segits éget nem kapva,
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Laszlá Jeromost a törökhöz küldte, hogy Szelimán

.segitségét kieszközölje. A szultán 1529-ben 300
-ezer emberrel jött Magyarországba. Budát az őrség
feladta, a szultán pedig ment tovább Bécsbe, de azt
be nem vehetvén, Pestre jött. Itt János királyt
visszahelyezte a királyságba, s azután hazatért
Konstantinápolyba.

Ferdinand 1530-ban ujra háborut kezdett, e
miatt Szolejmán megharagudván, ismét bejött az
országba, s egyenest Bécs felé indult. 1532. Kőszeg

alá érvén, felszólitotta Jur isich Miklóst) a vár kapi-
tányát, hogy adja fel a várat. A hős kapitányazon-
ban egy pár száz főnyi vitéz seregével megvédel-
mezte azt, s a hatalmas szultán szégyennel tá vo-
zott a kis vár alól. Szulejmán ezután Bécs felé
rnent, de látva, hogy Ferdinánd vezérei nyilt csa-
tába bocsátkozni nem akarnak, Stajer, Horvát és
'I'ótországot elpusztitva, visszatért országába.

A két király valóságos irtó háborut folytatott
egymás ellen. A villongásokat nevelte az is, hogy
.a reformácziót hozzánk is behoztak, s ekképen egy-
házi tekintetben is két részre szakadt az ország.

Végre Ferdinánd megbékült János királylyal.
A békét Nagyvá ra clon kötötték még 1538-ban. Eb-
,ben a békében mind a ketten elismerték egymást
királynak, mindegyik megtartotta a maga birtokát
s csak azt kötötték ki, hogy János halála után az
.Ő birtoka is Ferdinándra szálljon.

A következő évben János király nőül vette
Izabellá t) Zsigmond lengyel király leányát. 1540-
ben pedig egy János Zsigmond nevü fia született.
János már ekkor nagyon beteg volt. Most meg-
bánta a nagyváradi békét, s meghagyta párt-

6*
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hiveinek, hogy a királyságot fia számára igye-
kezzenek megtartani. Ezután csakhamar meghalt,

János király, s eltemettetett Székesfehérvárott.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1. F erdinánd és János Zsigmond 1540-1571.)

.Já:ra-03Zsigmondnak Martinuzzi volt a gyámja. Mar-
Linuzzi, vagy máskép György barát, szegény sors-
ban született. Először Mátyás király fiánál, Jáno
herczegnél szolgált, azután szerzetessé lett, s nagy
esze és ügyessége által nagyváradi püspökke, Iv:

végre esztergomi érsekké küzdötte fel magát. Mar-
tinuzzi, a mint János király meghagyta, rögtön
követet küldött a török szultánhoz, s fölkérte, hogy
pártfogolja tovább is a Zápolya-családot, A szul-
tán megerősitette János Zsigmondot, s megparan-
csolta, hogy Ferdinandnak semmit át ne adjanak.
Budát azonban Izabella már csaknem átadta Fer-
'dinándnak, mikor hirtelen Szolejmán.maga is Pest
alá érkezett. A szultán megparancsolta, hogy János'
Zsigmondot vigyék hozzá. Le is vitték, s mig 6
a gyermekkel játszadozott, seregei Budát elfoglal-
ták (1541. aug. 29.) Azután a gyermeket ismét
'Martinuzzira bizta, s elrendelte, hogy Erdély, a.
tiszántul s a temesi vidék János Zsigmondé legyen.
Ferdinand belátta, hogya' török hatalommal
nem -birhat, s a maga részéről évi adófizetéssei
vásárolt béliességet a szultántól.

Ferdinand azonban az országot szerette volna
egyesiteni, s ezért Izabellával és Martinuzzival alku-
dozni kezdett. Az alkudozás eredménye az lett,
hogy Izabella négy sléz herczegségért s évenként
százezer aranyért fia nevében lemondott Erdélyről..
A török erre ujból hadat küldött Ferdinárid ellen.
Ez pedig Casta ldo nevü tábornokát küldte be, hogy
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Erdélyt megvédelmezze. Castaido először is Márti- .
nuzzit gyanuba vette, s gyilkos módon megölette,
;maga pedig ugy viselte magát, mintha a király az
-ország pusztirására küldte volna Erdélybe.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Losonczy, Szondy, Dobá .) Martinuzzi halála
.ntán megindult ismét a török háboru. Temesvár-
nak Losonczy István volt ekkor a kapitánya. Achmed

-nevü török vezér ötvenezer főnyi sereggel támadta
meg e fontos várat. A várban alig volt negyedfél
-ezer ember, ennek is csak harmada volt magyar.
.Losonczy hősiesen védte magát, s a török vezér
belátva, hogy máskép nem boldogulhat, cselhez
'folyamodott. Azt igérte Losonczynak, hogy szaba-
don, fegyverrel kezükben hagyhatják oda a várat.
.Losonczy nem hitt a törőknek, s jobban szeretett
volna a várban halni meg, de anémet és a cseh
Katonák kényszeritették, hogyafeltételre álljon
.rá. Mikor aztán az őrség a várat feladta, s abból
'kivonult, a törökök hitszegőleg rájok támadtak, s
-nagy vérontás után az egész őrséget leölték.

Drégel várát ugyanekkor Szondy György

védelmezte. Ezt akis várat megIHGFEDCBAAli budai pasa
-ostromolta, Szondy azonban minden ostromot vité-
',~ül visszavert. Végre a falak roskadozni kezdettek.
Szondy látván, hogy tovább nem tarthatja magát,
.minden drágaságát a vár piaczára hordatta, s ott
:megégette, Iovait is leszuratta, maga _pedigaz őr-
:séggel együtt a várból kirohanva, hős halált halt,
hazájáért. A török basa a várral szemközt egy
.dombon temettette el Szondyt, és sirjáhozzászlós
kopját tüzetett.

Most Temesvár és Drégel ostromlói Achmed
.és Ali basák egyesültek, s ugy rohanták meg Eger t.
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Dobá F erence volt a várban, s oly csekély őrséggel,

hogy az az asszonyokkal s a parasztnéppel sem

ment többre kétezernél. Kétezer kétszázezer ellen,
A törökök felszólitották Dobót, hogy adja meg
magát, Dobó összegyüjtvén katonáit, megesküdött,
velök, hogy Egert halálig fogják védelmezni, A mit-
az ostrom nappal ártott, azt Mecskei, a másik vár-
nagy, éjjel fölépitette. Maguk a nők is résztvettek
a védelemben; forró vizet, szurkot öntöttek az
ostromlók fejére, s köveket hánytak reájok. A török
végre is kénytelen volt az ostrommal felhagyni, s
Eger a magyaroké maradt.

Igy védték a magyar vezérek hazájukat, az:
idegen seregek pedig jobbára csak raboltak, s a.
törökökkel szemben semmit sem tudtak tenni.
Erdélyt is elvette a szultán Ferdinándtól, s azt
ismét János Zsigmondnak adta.

(1. Miksa 1564-1576.) Ferdinánd halála után
I. Miksa lett a király. Miksa jóakaratu, türelmes.
fejedelem volt. A reformácziót sem Ő, sem János.
Zsigmond nem üldözte. El is terjedt az az ország-
ban mindenfelé. 'I'erjesztői között nevezetesebbek ::
Dévay Mátyás, Erdősy János, Sztáray Mihály stb.
Egyes prot. főurak alatta iskolákat is alapítottak,
Igy a Perényisk Sárospatakon, Török Bálint Pápán.
s Debreczenben.

A törökökkel Miksának is volt elég baja ..
János Zsigmond vezére Somlyai Bá thory István,

Miksa birtokait háborgatván, Miksa Svendi Lázá r t'

küldte ellene. Ezt a török békeszegésnek tekin-
tette, s a szultán, mint János Zsigmond gyámja"
roppánt haddal jött Miksa ellen.

Zr inyi ] l!liklósvolt ekkor Szigetvár kapitánya,
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A mint Zrinyi meghallotta, hogy a szultán a

Drávat átlépte, egy alvezérét küldte a török sereg

ellen. Szolejmán ezen megboszankodva, Szigetnek
fordult. Zrinyi készen volt a védelemre, s hiáb an
lövette Szolejmán a várat naponként 300 ágyu val,
hiába fenyegette az őrséget, Sziget nem adta meg
magát. Mikor pedig meggyőződött Zrinyi, hogy
tovább a várat nem lehet tartani, összehívta kato-
náit, s a honért való hősi halálra lelkesitve őket,
kirontott a törökre. Borzasztó csata keletkezett,
végre Zrinyi sok sebtől vérezve, elesett, ott hullot-
tak el vitézei is mind. Szolejmán azonban nem
örülhetett e véres győzelemnek, mert asikeretlen
ostrom miatti boszuságában még a kirohanás előtt
meghalt. .

Miksa ezután mind a törökkel, mind János
Zsigmonddal békét kötött. E békében Erdély János
Zsigmondé lett, kinek halála után az erdélyiek
külön fejedelmeket választottak.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . R .u ( l o l f ( 1 5 7 6 - 1 6 0 8 ) é s a z e l s ő e r ( l é l y i f t ' j e c l e lm e k .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Rz,t,dolf.) Rudolf, a Miksa utóda, nem szeretett
az ország ügyeivel foglalkozni. Komor, magába
vonult ember volt, s legörömestebb aranycsinálás-
sal, csillagjóslással s efféle haszontalanságokkal
töltötte az idejét. Hazánkba nem is jött, hanem
Prágában élt, hol a sok ámitó közt egy-két jeles
tudós is volt körülötte. ilyenek voltakIHGFEDCBA,p~o. Keppler,

továbbá Tycho de Brahe jeles csillagászok.
Abból, hogy Rudolf elhanyagolta az ország

ügyeit, nagyon sok rosz származott. A béke ugyan
a törökkel meg volt kötve, de azért a török basák
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ép ugy pusztitották az országot, mintha háboru lett

volna. A német katonaság is ép ugy pusztitott, mint

a török. A panaszok egyre szaporodtak, a király
pedig nem orvosolta azokat. Ehhez járult a protes-
tánsok üldöztetése is.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa rbiano kassai kapitány
Rudolf parancsára elvette a protestánsoktóI a
kassai templomot, s a katholikusoknak adta vissza.
Ezt a példát sok helyt utánozták, s a prot. temp-
lomokat elvették, papokat, tanítókat elkergették.
Rudolf szerencsétlen kormányzásából végre polgár-
háboru keletkezett, mely neki trónjába került.

(Bá thm"y István. Bá th01"y Kr istóf. B. Zsigmond.

Bocskay.) János Zsigmond alatt Erdély önálló fejé-
delemséggé levén, az ő halála után ismét külön
fejedelmeket választott. Először Bá thory Istvánt

választotta meg. Báthory öt évig volt Erdély feje-
delme, s oly jól és bölcsen országoit, hogya len-
gyelek királyukká választották. Báthory István
után az ő testvére Kristóf lett a fejedelem, ennek
halála után pedig Kristóf fiára Zsigmondra szállott
az ország.

Zsigmond 1588-ban kezdett uralkodni. Gyón-
tató atyja tanácsára felmondta a török barátságot,
s Rudolfhoz állott. Midőn pedig ezt a lépését .az
erdélyi 'főutak ellenezték, ezek közül többeket
elfogatott s kivégeztetett.

A török Szir iá n nagyvezért küldte Zsigmond
ellen. Zsigmond azonban minden rosz tulajdonsága
mellett is birt egy jó tulajdonsággal, vitéz ember
volt. Szinánt megverte, s minden hadi készülékét
elfoglal va, visszakergette.

Az ingadozó Zsigmond csakhamar megunta a
fejedelemséget, nejétől Mária K1-isztierná tól, ki
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'Rudolfuak rokona volt, el vált, s Opeln és Rabibor

herczegségekért Erdélyt Rudolfnak átengedte. Alig
-ért Opelnbe, már megbánta, a mit tett. "Vissza-
ment ismét Erdélybe, sujból átvette a fejedelem-
-séget. Azután ismét mást gondolt, s az uralkodástutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bá tho? "y Endre bibornokra ruházta, maga pedig
ott hagyta az országot,

Endre mindössze nyolcz hónapig uralkodott.
Egyfelől ugyanis Mihá ly, a' havasföldi vajda, más-
'felől meg Básta GyÖ1'gy, a Rudolf hadvezére törtek
reá. Endre Mihály vajda ellen ment, de megveret-
vén, futtában megöletett. Básta azután kiverte
"Mihály vajdát, de oly gyalázatos módon kormány-
zott, hogy az erdélyiek Zsigmondet ismét vissza-
.hivták. Ekkor Mihály vajda és Básta ismét egye-
;sültek, és Zsigmondet kiverték, Básta pedig Mihály
vajdát megöletvén, Erdélyt Rudolfnak elfoglalta.

Az erdélyiek azonban Básta kegyetlenkedései
'miatt ismét fejedelmet választottak. De mind hiá-
ban! Az uj fejedelem Székely Mózes Brassónál
csatáját s életét vesztvén, az' ország ismét Básta
'kezeibe jutott.

. Ez alatt Magyarországban is szapórodtak a
bajok. A törvényeket sértegették, a polgári s a
'vallási szabadság folytonos veszedelemnek volt
kitéve. A közfelháborodás végre fölkelésben tört ki.
A fölkelés .vezére BOGskay István ,erdélyi, főur volt,
ki a szabad hajduk segitségével a: császári csap;:t-
:tokat többször megverte, S Q, szerenesi gylliésen
-Magyarország és Erdély fejedelmévé választatott.

Bocskay győzelmein Rudolf megijedvén. öcs-
csét Mátyá st bizta meg ci fölkelés lecsendesitésével.
·A békét Illéshá zy István közbenjárására 1606-ban
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Bécsben kötötték meg. A bécsi békében a protes-

tánsok szabad vallasgyakorlata teljesen biztositta-
tett, s Bocskay Erdély fejedelmének elismertetett ..

Mátyás főherczeg pedig magyar és morva seregei-o
vel Rudolfot a királyságból kiszorította.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . I I . J l á t y a s . (1608-1619.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(II. Mátyá s.) ll. Mátyás a bécsi békét tör-
vénybe igtatta. Illésházy Istvánt, a ki a békeköté-
sek alkalmával közbenjáró volt, nádorrá válasz-
tatta. Ugy Illésházy, mint Thursá György) az utána.
következő nádor, protestánsok voltak, s mind a.
ketten sok hasznára voltak hitfeleiknek. De ekkor
támadt a katholikus egyháznak is egy hatalmas-
támasza. Pázmány P éter volt. ez, egy születésére

nézve protestáns, de azután tizenhárom éves korá-
ban katholikussá lett nagy eszü férfiu. Kitünő

tehetsége, nagy ékesszólása s tudománya által
lassanként esztergomi érsekségre emelkedvén, min-
dent elkövetett a katholikus vallas emelésére,
s a protestáns főurak közül is nagyon sokat rábe-
szélt, hogy térjenek vissza a róm. kath. egyház
kebelébe. Nagy-Szombatban főiskolát is alapitott.

II. Mátyás alatt az ipar is terjedt. Az ő idejé-
ben épitette Spielenburg Sámuel 1613-ban 'I'eplicz-
kán az első papirmalmot.

(h erdélyi fejedelmek II. Má tyá s korában.)

Bocskay nem sokkal élte tul a bécsi békét. Utána.
az erdélyiek Rákóczy Zsigmondof) s ennek lemon-
dása után Bá thory Gábor t választották fejedelemmé.
Az utolsó Báthory zsarnok éskicsapongó fejedelem
volt, s az erdélyieket mindinkább magára haragi-
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totta. Mátyás remélte, hogy Báthorytól Erdélyt,

elfoglalhatja, és sereget küldött ellene. Mátyás:

seregét azonban Báthory hős vezéreutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABethlen Gábor

csakhamar visszaverte. Báthory pedig azután ig.

zsarolta Erdélyt és folytatta rosz gazdálkodását ..

Végre Bethlennek is élete ellen leselkedett ..

Bethlen Törökországba futott, a hol a szultán

megszerette, s Erdély fejedelmévé tette. Báthory

Nagy -Váradra menekült Bethlen elől, a hol.

Szilassy és Nadányi meggyilkoltak.

Bethlen előde gyilkosait megbüntette, Mátyás-
sal kiegyezett, s a bécsi békekötést ő is megerősí-
tette. A protestáns valláshoz buzgón ragaszkodott,

de azért mindegyik törvényesen bevett vallásról

gondoskodott, sőt a jezsuitákat is segítette;

Mátyásnak nem lévén gyermeke, unokatest-
vérét Ferdinándot választatta meg utódjáva. Meg--

halt Mátyás 1619-ben.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . A h a r m in c z e s z í e n d ő s h á b o r u .

(II. F e1"clináncl1619-1637. A csehek.) 1. Fer--
dinánd és ennek fia-Miksa senkit sem háborgatott,
vallása gyakorlatában. .Rudolf már megengedte, .

. hogya protestánsokat összes birodalmaiban üldöz-
zék. Magyarországon a bécsi béke ismét visszaadta,
a protestánsoknak a vallásszabadságot, de Rudolfot
öcscse Mátyás ugyanekkor a trónrólleszorította.
Rudolf most,· ' hogy Csehországot megtarthassa, a.
'cseheknek egy ,felségi (vagy kirá lyi) levelet" adott,
melyben nekik teljes vallásszabadságot biztositott.
Mikor azonban Csehországban is Mátyás lett a.
király, minden békekötések és biztositások ellenére-
a protestánsokat a cseheknél is ép ugy kezdték
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.háborgatni, mint Magyarországon s anémet biro-
-dalomban. A csehek sokszor panaszkodtak, de
-senki sem hallgatta meg őket, végre betölt a
mérték, sutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgr ·óf Thurn vezérlete alatt a prágai várba
-mentek, s ott II. Mátyás két helytartóját az abla-
kon kivetették, a jezsuitákat elüzték, s a császári
~sereget visszavérték.

Ekkor lépett trónra II. Ferdinánd.

II. Ferdinánd a j ezsuiták növendéke, s igen
vakbuzgó ember volt. Ő azt tette feladatává, hogy

:2, protestáns vallást eltörölje. A csehek ép ezért
.nem akarták királyuknak elismerni s helyébe
V. F r igyes pfalzi fejedelmet választották. Ez egy

,gyenge tehetetlen ember volt, s II. Ferdinanddal
-egyáltalában nem mérkőzhetett. Prága mellett a
'Fehér-hegynél a csehek 1620-ban meg is verettek,
~sszabadságaikat elvesztették. A boszusFerdinánd
.széttépte a felséglevelet, bevitte a jezsuitákat, a
protestáns papokat elüzte, s kegyetlen bánásmód-
jával 30 ezer családot üzött ki Csehországból.
, (Il. Ferdinánd és a németek. Bethlen) A csehek

leveretése után Ferdinánd a német birodalomba
'küldte seregeit, hogya protestáns fejedelmeket,
.kik ~ cseheket segitették, megbüntesse. Ekkor egy
cseh katholikus főur Wallenstein Alber t lett a Fer-
-dinánd vezére. Wallenstein megverte a protesbán-
aokat, s Mansfeld nevü vezéröket Magyarországba
iizte. Mansfeld Bethlenhez menekült.

Bethlen e zürzavaros idők alatt .legalább a
,magyar polgári és vallási szabadságot biztositotta.
Egész Pozsonyíg elfoglalta az országot. Beszter-
czebányán országgyülést tartott, melyen királylyá is
megválasztották. Ferdinánd erre Bethlennel ] 621-
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ben Nikolsburgban békét köt.ött. A béke feltételei
szerint Bethlen lemondott a királyi czimről, s Fer--
dinánd hét magyarországi megyét, s az oppelni s
ratibori herczegségeket adta neki, s a magyar
protestánsok vallásszabadságát is biztositotta.

Nem igy tett Ferdinánd a csehekkel, kiknek
1620-ban Fehérhegynél addigi szabadságaikat meg-
semmisítette, s a németekkel, kiket' mindenfelé
legyőzött s eltiport. Különben Magyarországon is
két izben kellett még Bethlennek a vallásszabad--
ságért fegyvert fogni. Bethlen 1629-~en meghalt,

Az ő halála után egy évre a német protestán-
soknak is szabaditójuk 'támadt. 1630-ba~ ugyanis a
svédek hős királyautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGusztáv Adolf jött a segitségükre.
A protestánsok először nem mertek a svédekkel
egyesülni. Ez volt az oka, hogy II. Ferdinand egyik
vezére Tilly Magdeburgot bevehette, s földig lerom-
-bolhatta. Gusztáv Adolf most a szász fejedelemmel
szövetkezve, megtámadta Tillyt, ki a csatában egy
ágyugolyó általmegsebesittetve, nemsokára meg is:
halt. Ekkor Ferdinand Wallensteint küldte a svéd
király ellen. Lützen mellett került döntő ütközetré
a dolog. A csatában maga Gusztáv Adolf is elesett
ugyan, de vezérei kivivták a győzelmet. '

(IlL Ferclinánd 1637-1657.) 1637-ben 'meg-
halt II. Ferdinánd, utána hasonló nevü fiá követ--
kezett. A vallási versengések az uj király alatt is.
folytak tovább, s a háboru kivált Németországban
dühöngött. Nálunk a király, mihelyt trónra lépett,
Pozsonyban országgyülést tartott. Itt a protestán-
sok is előadták panaszaikat, de meghallgattatásra,
nem találtak. Erre I. Rákóczy György erdélyi feje-
delem szövetséget kötött a Németországban bar-
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czoló svédekkel, s Magyarország legnagyobb részét

'meghóditotta. IlI. Ferdinand, hogy végre a sok
-zavart. és háborub lecsendesithesse, 1645-ben Lincz-
ben békét kötött Rákóczyval, s biztositotta ujból
;a protestánsok szabad vallásgyakorlatát. Három
évvel később 1648-ban Wesztfáliában békét kötött

.a németekkel is, mely békében anémet protestán-
soknak hasonlag egyenlő szabadságot adott az
ot.tani katholikusokkal.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 . 1 . Lipét, (1657 -1705.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(T'rónvdltozdsok. Győzelmek a török felett.) Ill.

Ferdinándot idősb fiának IV. Ferdinándnakkellett
volna követni a trónon. A kis király azonban még
.atyja életében meghalt, s igy az ország az ifjabbik
királyfira 1. Lipótra maradt. '

Lipót figyelmét legelőször is az erdélyi ügyek
vették igénybe. II. Rákóczy György erdélyi fejede-
Iem ugyanis a lengyel koronát akarta elnyerni. A
.szultán, ki Erdélynek főura volt, megintette Rákó-
czyt, hogy maradjon csendesen. Mikor pedig látta,
"hogy a fej edelem nem engedelmeskedik, meghara-
gudott, s a tatár khánt küldte Erdély pusztítására.
A tatárok Erdélyt feldulták, Rákóczyt elüzték, a
szultán meg helyette, Rhédey Ferencs rövid ideig
tartó fejedelemsége után, Ba rcsay Agost nevezte ki.

Rákóczy Barcsayt Temesvárra üzte, a segé-
.lyére jött törökökkel azonban Fenes alatt (Kolozs-
váron tul) csatára került a dolog. Rákóczy vitézül
.harcz.olb, de megsebesülve lováról leesett, s az ütkö-
:zetet elvesztette. Kevéssel később sebeiben N agy-
-Váradon meg is halt. Az erdélyiek pedig Barcsayt
letették, s Kemény Jánost választották helyette.
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Kémény Lipót is pártolta és sereget küldött a

segitségére. Kemény azonban nem birt a törökkel,
csatát vesztett, s maga is ott halt meg a csatatéren.
A török mostutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAApa ffy Mihá lyt nevezte ki Erdély
fejedelmévé, s Lipót ellen is, a miért Erdély ügyeibe
beavatkozott, hadat kezdett. A török vezér elein-
tén szerencsésen harczolt, de Zr inyi Miklós a sziget-
vári hős unokája a déli részeken megverte. Ugyan-
ekkor Lipót másik vezére 1I1ontecuccoli is győzött
Szent-Gotthardnál. Erre a német tanácsosok javas-
latára 1664-ben Lipót megkötötte a vasvári békét,
még pedig oly kedvezőtlen feltételek alatt, mintha
minket győzött volna le a török. Nagy csapás volt
a hazára nézve, hogy Zrinyi még abban az évben
vadászat alkalmával egy vadkan által megöletett.
Ez a Zrinyi mint költő is nevezetes. "Szigetvdr

"Veszedelme",· czim alatt ő irta meg egy költemény-
ben a szigetvári hős Zrinyi Miklósnak történetét.

(A Wesselényi-féle összeesküvés.) A gyalázatos
vasvári béke, a császári katonák folytonos zsarolásai
és a vallási surlódások általános elégületlensé-

.get szültek. Az 1622-iki országgyülésena protes-
tánsok panaszait még csak meg sem hallgatták.
A nemzet jogait folytonosan megnyirbálták. Mind-
ezek azt okozták, hogy az ország legfőbb' emberei
arról kezdtek gondolkozni, hogy fegyveresen sze-
güJjenek ellene az alkotmány megsértésének.

Wesselényi Ferencz a nádor, Zrinyi Péter,
Miklós testvére, az ifju Rákóczy Ferencz, N ádasdy
Ferencz az országhiró és Frangepán Ferencz felke-
lést forraltak a király ellen. A nádor ugyan inkább
szerette volna békésen elintézni a dolgot, de az ő
halála után a többiek hadakat kezdtek szedni: s
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Apaffy fejedelmet is részvétre szólitották. Lipót-
nak értésére esett a dolog, Apaffyt rábírta, hogya.
felkeléstől álljon el,s mikor az elégülétlenek min-
denkitől elhagyatva' magukat megadták, az ifju
Rákóczy kivételével, a többieket részint N émetuj-
helyen, részint Bécsben lefejeztette.

Lipót most az összeesküvést ürügyül használva,
a magyar alkotmányt is meg akarta semmisiteni.
A nádori hivatalt eltörölte, a fogyasztási adókat
behozta. A hazafiakat mindenféle törvénytelen.
ürügy alatt birtokaikban háborgatta, a protestán-
sok templomait, iskoláit ,sok helyen elszedte, s
papjaikat elkergette.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 6 7 4-ben pedig a megmaradt
protestáns papokat és tanítókat is Pozsonyba.
idézte, s megparancsolta nekik, hogy vagy legyenek
katholikusokká, vagy mondjanak le hivatalaikról.
A vonakodók közül 150-et börtönbe zárat ott, sokat
meg gályákra küldött, a honnan csak a hollandi
protestáns köztársaság fenyegetésére bocsáttattak
szabadon.' , 'utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Thököly Imre s a tÖ1'ökökkiiizetése.) .A zakla-
tott hazafiak (kuruczok) itt hagyták az országot."
Erdélybe mentek, s ott Apaffyt megnyervén, hábo-
rut inditottak Lipót ellen. A bujdosó magyar ok ,
fővezére' Thököly Imre nevü főur- lett, ki' csakhamar
egész felső Magyarországot elfoglalta. Lipóthiában
tartott országgyülést, hiáb an igérte a panaszok
orvoslását, az ország többsége Thökölyvel tartott.
A török is segitséget hozott a bujdosóknak, s Bécset
ostrom alá fogta. A remegő vá rost'Szobjev8zky János

lengyel király mentette meg. A lengyel sereg ugy
megverte a törököket, hogya, szultán boszujában
a vesztes' nagyvezért megölette,s Thökölyt fogva.
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vitette Konstantinápolyba. Ettől fogva Lipót sere-
gei győztek mindenütt, s 1686. szeptember 2-án,
145 éves birtoklás után Budát is visszafoglalták a,
töröktől. A' vár falainutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPetneházy s az általa vezetett
hajduk voltak az elsők. A következő évben Károly

herezeg Mohácsnál is győzött, s az egész alsó vidé-
ket és Slavoniát elfoglalta:

,A győzelmeknek nagyon örült a nemzet, de
ezt az örömet csakhamar megzavarták anémet
tanácsadók, kik a Thököly felkelését új ürügyül
használtak fel a magyar nemzet megsemmisitésére.IHGFEDCBA

Cam ffcL tábornok, Lipót felső magyarországi biz-
tosa, ocsmány árulkodásole által kieszközölte, hogy
Eperjesen vértörvényszéket állíthasson fel a föl-
kelésben résztvevők megbüntetésére. Százak estek
áldozatul, sokan vallásukért, sokan' vagyonukért,
sokan azért, mert magyarok voltak. Ezt a gyá-
szos gazdálkodást a pozsonyi országgyülés szün-
tette meg.

Lipót Pozsonyban 1687-ben tartott ország-
gyülést, Ezen az országgyülésen a rnagya rok kirá ly-

vá la sztá si jogukróllernondtak, s megegyeztek abban,
hogy a korona Lipót firna radéka i között mindig az
elsőszülöttré szálljon. Ugyanekkor eltör lötték az
a rany bulla zá radéká t (31. cz.), mely jogot adott az
ország nemeseinek, hogy az alkotmánysértéseknek
fegyveres kézzel is ellenszegülhessének. Lipót pedig
közbocsánatot hirdetett, eltörölte az eperjesi vér-
törvényszéket, fiát Józsefet megkoronáztatta, s a,
protestánsok kérelméit is meghallgatta.

A király és a nemzet közt ekkép ismét létre-
jött az egyetértés. Ki is szoritották a törököt csak-
nem az egész országból, s a szultán Savoya i Jenő

lIfagyarország története. 7
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zentai győzelme után nemcsak Magyarországról,

de Erdélyről is lemondott.
Erdélyben Apaffy Mihály halála után 1690-

ben a török Thökölyt nevezte ki fejedelemmé, de
Thököly csakhamar kiszorult Erdélyből, Lipót
pedig az Apaffy fiát Bécsbe vitette, s egy oklevél
(Lipót-oklevél) által Erdélyt a maga birtokába
vette. Ez oklevélben Erdély jogait s a négy ker.
vallásfelekezet szabad vallásgyakorlatát biztosí-
totta.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 . I I . l t á k ó c z y Perenéz.
- .

A sok törökverés után a nyugalom még sem
állott helyre. Ennek az volt az oka, Imert Lipótot
tanácsosai rávették, hogy ismét ugy bánjék az
országgal, mintha az valami meghódított birtok
lenne. Sértegették az alkotmányt, háborgatták a
protestánsokat semellett még azt akarták, hogy
a kik a törököktől visszafoglalt részeken valami
ősi birtokukhoz jogot tartottak, ne csak azt bizo-
nyitsák be, hogy az a birtok valaha az apáiké volt,
hanem azonfölül fizessenek érte még váltságdíjat

is. A sok törvénysértés arra birta a hazafiakat,
hogy ismét fegyverhez nyúljanak.

Thökölynek a mcstoha fiautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARákóczy F erence,

lát Kolonics kalocsai érsek Csehországban a jezsui-
ták által neveltetett, ez alatt az idő alatt már
egészen felserdült, s ősi jószágain lakott. 1701-ben
ezt az ifju Rákóczyt elárultak a király előtt, hogy
ellene összeesküvést forral, s ezért a király őt a
bécsujhelyi börtönbe vettette. Innen azonban meg-
szökött s Lengyelországba menekült.

Az elégülétlen hazafiak most ezt a Ll, Rák6cz!)
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Ferenczet választották vezérökké. Rákóczy élőkre
állott, s csakhamar számosan gyültek zászlói alá,

melyekre e szavak voltak irva: hazáért, szabad-
-ságért, Rákóczy kuruczai győzelmesen küzdöttek
s csakhamar elfoglalták felső Magyarországot .
.E közben meghalt 1. Lipót, s fia I. József vette
át az uralkodást. Az új király ki akart bekülni
Rákóczyval, de nem tudtak megegyezni. A fel-
kelők most a szécsényi országgyülésen szövetséggé

.alakultak, s czéljokul tüztek ki az ország teljes
'szabadságának a visszaállitasát , Rákóczyt pedig
továbbra is vezérükké választották, s 25 tanácsost
rendeltek melléje. 1707-ben Rákóczyt Erdély is
fejedelemmé választotta. Az ónodi gyülésen végre
.az osztrák házat trónja vesztettnek nyilvánitet-
ták. Rákóczy tól azonban elfordult a hadi sze-
rencse. Egymásután vesztette el hóditásait, s ezen-
kivül 1. József is kegyelmet hirdetett a megtérők-
nek, s ez által sokakat elvont a Rákóczy párt-
jától. 171O-ben a romhányi csatavesztés után
Rákóczy Lengyelországba ment segitségért. Mig
odajárt, Károlyi Sándor 15. ezer kuruczczal a nagy-
majthényi mezőn a fegyvert lerakta, s 1711-ben
megkötötte a szatmári békét.

A szatmári békében mindenkinek közbocsá-
natot biztositottak. Magyar- és Erdélyország sza-
badságait megerősitették. A protestánsoknak sza-
bad vallásgyakorlatot engedtek. A király végre
Rákóczynak is kegyelmet igért, ha bizonyos határ-
idő alatt hűségére tér.

Rákóczy és több hivei a királyi bocsánatot
nem fogadták el. Kibújdostak Törökországba, s

7*
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ott Rodostóban éltek még egy darabig, s ott is:,

haltak eL Rákóczy 1735-ben halt meg.

Ez időszak végén Magyarország majdnem egé':'·

szen megszabadult a töröktől. Erdély egy fejedelem

alá került, Magyarországgal s a királyválasztási

zavarok is lehetetlenekké váltak.

Ill. A. nemzeti hanyatlás és a rákövetkező ébre-
dés korszaka,

1. HI.TSRQPONMLKJIHGFEDCBAK á r o l y . (1711-1 740.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A török luiborul«) 1. József a szatmári béke-
megkötését már nem érhette meg, követte őt a.
trónon öcscse 111. Ká roly. Károlynak először is a, ,
törökökkel gyült meg a baj a. 1716-ban ugyanis:
Velencze és a törökök között háboru ütött ki,
Savoya i Jenő és a hős Pá lffy most az tanácsolták
a királynak, hogy álljon Velencze részére s üzze

ki -a törököt az országból. A háboru dicsőséget
hozott, s Károly" vitéz vezérei némcsak a temesi
vidékből üzték ki a törököket, de Szerbiát s Oláh-
országot is elfoglalták. 1718-ban aztán megkö-
tötték a paszaroviczi békét, melyben a török a,
temesi 'vidéktől Belgrádról s Oláhországról egészen
az Oltig lemondott.

(A pragma tica sanetio.) A győzelmes hábo-
ruk után Károly minden gondját egy fontos kér-
dés elintézésére forditotta. 'Az osztrák házból
ugyanis ő volt az utolsó férfi-ivadék. Minthogy
pedig Lipótalatt az örökösödés csak a család férfi
~agjaira terjesztetett ki: Károly tehát azt akarta,
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'hogy az országgyülés oly törvényt hozzon, mely

oa trónörökösödést a lányokra is kiterjeszsze.

Ezt a törvényt az 1722-ben Pozsonyban ösz-

-szehivott országgyülés alkotta meg. Magát a tör-
'vényt pragmatica sanctiónak nevezik, startalma
.a következő : az országgyülés a trónöröklést az
osztrákház nőtagjaira is kiterjeszti; a királyi ház
pedig megigéri, hogy az ország függetlenségét s
minden szabadságait megőrzi.

Károly a pragmatica sanctión kivül még
több üdvös törvényt is alkotott. Ö állitotta fel az
<ország igazgatására a helytartótanácsot, s ren-
-dezte a peres ügyek elintézésére a törvényszéke-
"ket. Ö volt, a ki a hosszas háboruk által pusztává
lett vidékeket más országból behivott emberek
.által betelepitette. Különösen az általa visszahodi-
tott temesi vidékkel tett sok jót.· IttutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMercy tábor-
:nok volt a kormányzó, kinek vezetése alatt a pos-
ványok kiszárittattak, s az egész tartomány virág-
zóvá lett.

Élte végén a törökökkel ujra háboruba keve-
:redett. Ebben a háboruban nem voltak oly jó had-
vezérei, mint az elsőben, s a békekötésker Károly
a temesi vidéket kivéve.: minden hóditásaitkény-
telen volt visszaengedni a törököknek. Meghalt
1740-ben.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . ~Iária 1 ' e r é z i a . (1740-1780.)

(Az örökösödési luiboru.) Má r ia Terézia 1 7 1 7-
ben született, s 19 éves korában Ference lotlia-
ringi herczeghez ment férjhez. Trónraléptekor
azok a leülföldi fejedelmek, a kik a pragmatica
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sanctiót maguk is elfogadták és megerősitették,

minden oldalról megrohanták, s osztozkodni akar--
tak a rámaradt örökségen. Mária Terézia nem
csüggedt el, s mikor látta, hogy tanácsosai is:
elvesztették bátorságukat, igy kiáltott fel: "Min--
denki elhagyott, de él az isten, s velünk vannak
a magyarok!"

1741-ben lejött Pozsonyba, megkoronáztatta,
magát s megesküdött, hogy az ország jogait meg
fogja tartani. Ugyanazon év szept. ll-én pedig
fölhivatta az országgyülés tagjait a várba, s ott
gyászruhában, fején a szent István koronájával
megjelenvén előttük, elmondta, hogy őt minden,
oldalról megtámadták ; elmondta, hogy míndenki.
elhagyta, s egyedüli bizalma csak a magyárok-
ban van, s felszólitotta őket, hogy őt és birtokait"
védelmezzék meg. Amagyarok kardjaikat kirántva.
kiáltották: Haljunk meg királyunkért Mária.
Teréziáért ! Rögtön százezer főnyi sereget állítot-
tak, s a hős magyar vezérek: Pálffy János, N ádasdy,
Batthyányi csaknem mindenfelé meggyőzték az,
ellenséget. A háboru hét esztendeig tartott, s azzal
végződött, hogy Mária Terézia minden birtokát,
megtartotta, s csak Szilézia nagyobb felét kellett.
átengednieutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy F r idr ik porosz királynak.

(Má r ia Terézia további ura lkodá sa .) Mária Terézia,
hosszas országlása alatt soha sem feledkezett meg
arról, mit tettek érte a magyárok. Szerette hazán-
kat, s jótékonyságát érezte az egész ország.

Hazánk területét az által egészitette ki, hogy
a temesi kerületet az országba véglegesen bekebe-
lezte, Fiume tengerparti várost s a mostani magyar
tengerpartot Magyarországhoz kapcsolta. A Zsig-
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mond alatt elzálogositott szepesi városokat az

országnak visszaszerezte. Az egyes néposztályok
iránt is kegyelmes volt. A jobbágyoknak a földes-
urakhoz való viszonyát szabályozta, s a köznép
gyermekei számára mindenütt népiskolákat álli-
tott. Ezenkivül gondoskodott a felsőbb iskolákról
is. Az egyetemet N.-Szombatból Budára tette át,
Selmeczen a bányászat tanulói számára főiskolát
alapitott. Alatta több püspökség is keletkezett.

Ö állitotta fel a magyar nemes testörsereget
is, melyből sok derék férfi vált ki, a kik aztán
a Bécsben szerzett műveltséget hazájuk irodalmá-
nak s műveltségének az emelésére használták fel.
ilyenek voltak: Bessenyey György, Barcsay Ábra-
hám, Báróczy Sándor s mások. A magyar főura-
kat is szivesen látta udvarában a királynő, s őket
mindenféle kitüntetésekkel halmozta el. Ennek
azonban az lett a szomoru következése, hogy
főuraink közül sokan elfeledték hazájuk nyelvét
és szokásait; németekké lettek, s birtok aik jöve-
delmét a hazán kivül vesztegették eL

Meghalt Mária Terézia 1780-ban.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . I I . J ó z s e f . (1780-1790.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(II. József jelleme. E ,qyházi ügyekben va ló intéz-

kedései.) II. József ritka lelki tehetséggel volt felru-
házva. A kormánykodásban már anyja életében is
részt vett. Ez idő alatt bejárta tapasztalásszerzés
czéljából a külföldet, s beutazta saját birodalmait.
Szive jó és nemes lévén, segitett a szegényeken s
hogy bajaikat ismerhesse, álruhában elment. köz-
zéjük. A tisztviselők eljárását is titokban kikém-
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lelte, .s ha rosszban találta őket, a megbüntetéssel

sem késett. Viselt dolgai oly népszerüvé tették,
mint a milyen Mátyás király volt a maga idejében.

Mihelyest trónra lépett, a protestánsok részére
kiadta autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtürelmi pa rancsot, melyben nekik nemcsak
szabad vallásgyakorlatot engedett, de azt is meg-
adta, hogy mindenféle hivatalokra alkalmaztat-
hassanak. A fölösleges zárdákat eltörölte, s azok
jövedelmét a szegényebb kath. papok fizetésére s
a népnevelésre adta.

(P olgá r i ügyekben va ló inté.~keclései. Oláh lá sa -

dá s.) Polgári tekintetben is nevezetes intézkedé-
seket tett. A megyéket átalakitotta, új törvény-
székeket alkotott. Behozta a német nyelvet, s
megparancsolta, hogyaközigazgatásban s a tör-
vényszékeken azt használják. A nemesség jogait
eltörölte, a jobbágyoknak megengedte, hogy tar-
tozásaikat földesuraiktól megválthassák. Emellett
mindenkit adó alá vetett.

Hogy az adót igazságosan kivethessék, szük-
séges volt a népet összeirni s a földet felméretni
és megbecsültetui. Ezek a rendeletek Magyar-
országon nagy kedvetlenséget szültek, Erdélyben
pedig egyenesen lázadásra adtak okot. Az erdély
oláhokhoz is eljutott t. i. József tetteinek némi
hire, s egyes ámítók azt is terjeztették közöttük,
hogy a császár számokra is több kedvező rendele-
tet bocsátott ki, melyeket azonban az urak eltit-
koltak. Az oláhok forrongani kezdtek. Ekkor jött
az összeirás hire. Ők az összeirást arra magyaráz-
ták, hogy ha összeiratják magukat, katonákká
lesznek, s földesuraik alól felszabadulnak, ezért
tehát tömegesen irattak fel magukat. Majd ugy
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Hora nevü közoláh elhítette velök, hogy a felség

.a magyar nemességet nem tűrheti, s őt felhatal-
mazta, hogy az oláhokkal a nemességet kiirtsa.
A felbujtott nép közül sokan csődültek Hóra
zászlója alá, s minthogy eleintén a katonaság is
'könnyen vette a dolgot, gyujtogatni s gyilkolni
"kezdettek.

József hirét vevén a dolognak, a lázadókat
széwerette, Hórát, Kloska és Krizsán nevü tár-
sait elfogatva kivégeztette.

(József czélja .) József összes egyházi s polgári
intézkedéseit rendeletek által hozta be. Ország-
gyülést nem tartott soha, s magát meg sem koro-
náztatta,

Az ő czélja az volt, hogy sok különféle ország-
ból s népből álló örökségéből egy oly hatalmas
birodalmat alkosson, melyet vallási és nemzetiségi
viszálkodások ne háborgassanak. Ezért engedte
meg a protestánsoknak a szabad vallásgyakor-
latot, s ezért akarta egész birodalmát németté
tenni, s egy nyelven, egy törvény s egyforma
intézkedések szerint Bécsból igazgatni. Intézkedé-
sei azonban az ellenkezőt eredményezték, mint a
mit József akart. A nemzetek észre vették, mily
nagy kincs rejlik a nemzeti nyelvben és szokások-
ban, s még szivósabban ragaszkodtak azokhoz.
Magyarország is belátta, mennyire elhanyagolta
nyelvét, mennyire kifordult nemzetiségéből, s most
rögtön a nemzeti' nyelv művelés éhez kezdett, s
ezt és alkotmányát oly erővel védelmezte, hogy
Jó"Zsef uralkodása tizedik évében az egyházi és
iskolai ügyekben s a jobbágyok dolgában kibocsá-
tott rendeleteit kivéve, minden más intézkedését



- 106 -

visszavonta. A koronát haza küldte, s megigérte"

hogy országgyülést tart s magát megkoronáztatja.

Ezt azonban már nem tehette meg, mert nehány'

hét mulva meghalt.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . A z a lk o t m á n y visssaállitása,

József igéretét utóda II. Lipót fényesen bevál-
totta. Mihelyest a trónra lépett, rögtön ország-
gyülést hirdetett, azon magát megkoronáztatta, az,
ország törvényeire s alkotmányára megesküdött,
s a nemzet kérelmeit teljesitette.

Az ő általa tartott 179°/1-iki országgyüléa
történetünk egyik legszebb pontját alkotja. Ezen
az országgyülésen ujra törvénybe igtattatott, hogy
Magyarország független és szabad állam, mely
semmi más országnak alávetve nincs, s melyet
egyedül saját törvényei és szokásai szerint lehet,
kormányozni. A hivatalképesség, legalább részben,
azokra is kiterjesztetett, kik nemesek nem voltak;
a magyar nyelvról az rendeltetett, hogy azt min-
den iskolában tanitsák. Végre a protestánsok jogai
s vallásszabadsága is teljesen biztosittattak.

A külföldi nemzetekkel is békében akart.
Lipót élni. Ezért aporoszszal s törökkel szövet-
séget kötött. Szükséges is volt a békesség, mert,
ekkor már kitört a nagy franczia forradalom, mely
a mi királyainknak is annyi nyugtalanságot oko-
zott. Meghalt 1792-ben .

. Igy végződött az alkotmány teljes visszaállí-
tásával az a korszak, mely a magyar nemzetnek
csaknem életébe került.
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IV. Magyarország teljes kifejlődése vagy az alkot-
mányos átalakulás.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . 1 . F e r e n c z . (1792-1835.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A [ ra nceia [or radolom.) Mikor Lipót utóda,.
I. F erence, trónra lépett, már kitört a frariczia for-o
radalom. A francziák királyaik rosz kormányzása,
miatt feltámadtak. XVI. La jost; akkori uralkodó-
jokat, elfogták, s feleségestől börtönbe zárták, S~

végre mindkettőt lefejezték. A franczia királyné,
Mária Antónia , nagy királynőnk Mária TeJ"é.zia

leánya volt, s ennélfogva szerencsétlen sorsa annál.
nagyobb fájdalommal töltötte el 1. Ferenczet ..
Ferencz tehát azonnal megkoronáztatta magát,.
országgyülést tartott, s aj nemzettől segitséget kért,
a francziák ellen, kiken rokonai halálát akarta,
megboszulni, s kik időközben neki is hadat üzentek.

(Bona ;pa r te Nwpoleon.) Ferencz első hadjárata.
szerencsétlen volt. Az ifju franczia köztársaságnak
ugyanis egy hős vezére támadt, ki hazáj a ellenségei
felett egymásután győzedelmeskedett. Ez Bona -

pa r te Napoleon volt, ki egy egyszerü korzikai nemes.
családból született Ajaccióban. A kitört háborúk-
ban gyorsan tábornokká s végre a köztársaságí.
hadak fővezérévé lőn, s egymásután győzte le
Ferencz és szövetségesei seregeit. Elfoglalta Olasz-
országot, s végre Bécset is fenyegette. A békét ugyan
Ferencz megkötötte, de ennek daczára a harcz még
négyszer kiujult, Bonaparte 1804-ben 1. Napoleon-

név alatt a francziák császárjává tette magát. Las-
sanként elfoglalta egész nyugoti és középEurópát,
s az elfoglalt országokból testvérei s rokonai szá-
mára különböző királyságokat alkotott.
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A magyarok híven segitették királyukat. Na-
poleon mindamellett többször megverte 1. Feren-
-czet, Bécset két izben is elfoglalta, s Ferencz király
-végre is kénytelen volt Napoleonnal szövetséget
'kötni, sutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMária L'? r jza nevü leányát neki nőül adni.

Végre azonban Napoleontói is elfordult a
-szerencse. Mikor ugyanis 1812-ben Oroszországot
.akarta megalázni, s egy félmillió nyi sereggel egész
Moszkváig ment, az oroszok minden élelmi szert
-eltakaritottak előle, saját fővárosnkat pedig, hogy
.:3, francziáknak téli szállásul ne szolgálhasson, fel-
-gyujtották, s igy Napoleont visszavonulni kény-
-szeritték. A visszavonulásker aztán a borzasztó
'hideg idő s az elő támadt orosz seregek a francziá-
kat annyira megsemmisitették, hogy alig ért haza
'közülök hetvenezer ember.

Ekkor 1. Ferencz s a többi európai fejedel-
mek mind Napoleonra támadtak, több csatában
megverték, s a franczia császárságtói megfosztva,
Elba szigetére száműztek. Innen ugyan ismét visz-
;szajött s száz napig ujból uralkodott, de ekkor a
waterlói csatában ismét legyőzetett, s hogy Euró-
:pát többé ne nyugtalanitsa, Seeni-Lloná ra ., egy
:puszta szigetre vitték, hol 1821-ben életét bevé-
gezte.

(I. F erence további ura lkodá sa .) A hosszas hábo-
ruk sok pénzbe kerültek, s oly sok költséget okoz-
tak, hogy 1. Ferencz kénytelen volt a papírpénz
értékét ötödrésznyire leszállitani, mi által minden
száz forintból husz forint lett. .

Magyarország tehetsége szerint áldozott e
háborukra. A megyék megadták, a mit tőlük kér-
tek, mindazáltal sürgették a kormányt, hogy a
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béke helyreállta után hirdessen országgyülést az;

országos bajok orvosiása végett.
A béke I815-ben helyreállt, de a kormány

nem hallgatta meg a nemzet kérelmét. Sőt oly
dolgokban is rendelkezett, a mely dolgok csak az
országgyülést illették. Önhatalmulag feljebb ernelte-
az adót, ujonczokat szedett stb. Ezek az önkényes.
rendeletek azonban oly nagy ingerültséget szültek, .
hogy Ferencz I825-ben kénytelen lőn országgyü-
lést hivni össze.

Ferencz ezen az országgyülésen megigérte,
hogy az országot ezentul alkotmányosan fogja.
kormányozni, s feleségét Karolina Auguszta csá-
szárnét is megkoronáztatta.

Közéletünk azonban a sok háboru s az elsze-
gényedés daczára is fejlődni kezdett. A nemzet-
egyes kitünőségei mindent megtettek nyelvünk s;
mivclödésünk kifejlesztésére.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKazinczy F erencz és,
társai a nyelv szépségét mutatták ki. Csokona i) ,
Berzsenyi, Kisfa ludy Sándor kitünő költői múveket
irtak, s mindenfelé ösmerétessé és kedvessé tették
a magyar irodalmat. Fesetetice György Keszthelyen
gazdasági intézetet alapított, Széchenyi F erence

gróf könyvtárát s gazdag gyüjteményeit a nem-o
zetnek adva, a nemzeti muzeum alapját vetette
meg. Az I825-iki országgyülésen pedig ugyancsak
az ő fia, a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi

István egy tudós társaság megalapitását indit--
ványozta, s arra saját részéről egy évi jövedelmét,
60 ezer pforintot, ajánlotta fel. Széchenyi István
különben az összes nemzeti mozgalmaknak vezére'
volt. Az ipar és kereskedés előmozditása végett
jó közlekedési utakról gondoskodott. A Duna.
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c izabályozását megkezdte, gőzhajó-társaságot állí-
tott, a lótenyésztés emelésére lóversenyeket kez-
-deményezett stb.

Ferencz 1835-ben halt meg, utódául hagyván
'fíátutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV. F erdinándot, kit még a maga életében
megkoronáztatott.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . V . Ferdináud, 1 . F e r e u c z J ó z s e f .IHGFEDCBA

(V . Fe1'dinánd 1835-1848.) Nemzeti fejlődé-
sünk V. Ferdinand alatt még nagyobb mértékben
folyt. A nemzet vezérei gr . Széchenyi István) Deák

F erence, Kossut7~ La jos és g1".Ba tthyány La jos nevü
jeles hazafiaklettek. Irodalmunk is Kölcsey F erencz)

Vörösma1'ty Mihá ly) P etőfi) Arany) Eötvös József)

J á eeika , Sza lay Lá szló s mások munkái által nem
reméllett magasságra emelkedett. Nemzeti éle-
tünk összes ágai fejlődésnek indultak. Széchenyi
.a Duna két partját lánczhiddal kötötte össze. Fáy

Andrá s takarékpénztárt alapított. Kossuth inditvá-
.nyára a gyáripar is lendületet vett. Kolozsvárott,
Budapesten nemzeti szinházak nyiltak meg. A sok
örvendetes dolog közt azonban egy sem volt a
nemzeti élet emelésére oly fontos, mint a z 1848-ik

·or szá :ggyiUés.Ezen az országgyülésen átalakitották
addigi alkotmányunkat, s a hon minden fiára
kiterjesztették a jogot és szabadságot.

1848-ig ugyanis az ország igazgatásába csak
.a rendeknek (főpapság, fő- és köznemesség, pol-
gárság) volt befolyásuk. Ezért alkotmányunk rendi
.alkotmány volt. 1848-ban a törvény előtt a haza
.minden fia egyenlővé tétetett. A nemesség önként
,vállalkozott résztvenni a közteherviselésben , s
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'önként törölte el a jobbágyságot. Felemelte magá-
'hoz a jobbágyokat, szabad birtokot adott azoknak,
'S az átengedett birtok váltságát (földtehermente-
sités) az egész ország, tehát a volt nemes földes-
urak is fizették. Ettől fogva a volt jobbágyság is
befolyást nyert az ország ügyeinek igazgatására,
melyet a nemességgel együtt választott országos
képviselők által folyton gyakorol. Mai alkotmá-
nyunk tehát nem rendi alkotmány többé, hanem
képviseleti. Az 1848-iki országgyülésen továbbá
törvénynyé tették, hogy ezután az országot fele-
lős ministerium kormányozza; országgyülés Pesten
BS pedig minden évben tartassék; Erdély Magyar-
országgal egyesittessék ; a sajtó szabad legyen, s
a keresztyén vallások egymással teljesen egyenlők
legyenek.

Ezen üdvös törvények teljesen biztositották
volna hazánk jólétét, s először maga a jólelkű
király is készséggel szentesitette azokat. Az ausz-
triai német tanácsadók azonban nem nézték jó
szemmel a magyar nemzet boldogulását, felizgat-

.ták idegen nyelvü honfitársainkat, sőt a horvát
l>ánt,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJeüaceicsot, is fellázitották a magyar kormány
ellen, s a kormányt arra kényszeritették, hogy fegy-
verrel fenyitse meg a lázadókat. A kiütött zavarok
'közf a szelid, jólelkü Ferdinánd lemondott.IHGFEDCBA

(1. Perencz József.) V. Ferdinand lemondása
után Ference Ká roly főberezegnek kellett volna a
trónon következni, Ferencz Károly azonban fia
Pe? 'en(;~ József részére lemondott. Mostani kirá-
Iyunk igen nehéz időben lépett a trónra. Tanácso-
sai eltörlötték a magyar· alkotmányt, s Windisch-

g'raü császári vezér alatt sereget küldtek Magyar-



ország ellen. Honvédcink azonban több csatában
(Szolnok, Bicske, Isaszeg, Vácz, Nagy-Sarló) meg-
győzték az osztrák hadakat, s kiüzték az ország-
ból. Majd Kossuth Lajos az ország kormányzójává
tétetett, s a védelmet folytatták tovább. Ekkor az
osztrák kormány az oroszokat hívta ellenünk
segítségül. A tulnyomó erővel szemben seregünk
meg nem állhatva,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGörgey a magyarok fővezére,
Világosnál letette a fegyvert. Kossuth és számta-
lan hazafi kibujdosott, a kiket pedig az osztrákok
elfoghattak, azokat kegyetlenül kivégezték vagy
hosszas fogságra vettették.

Nemzeti életünk megsemmisülni látszott.
Uralkodónk azonban maga lett nemzetünk meg-
mentője. Beutazta az országot, megismerkedett
hü népével, s Deák F erence tanácsait elfogadva,.
kinevezte a. magyar ministeriumot. Visszaadta az
ország régi határait. Erdélyt teljesen egyesitette
Magyarországgal, s magát és felséges hitvesét,
Erzsébet királynét, megkoronáztatta. Az 1848-iki
törvényeket is kevés kivétellel megerősitette. Azon
ügyek elintézésére pedig, melyek Magyarországot
Ausztriával együtt közösen illetik, felállitotta a
közös ministeriumot, mely a magyar és az ausz-
triai . országgyülések bizottságának, a clelega tiónak,.

felelős.
I. Ferencz József alatt ipar, művészet, tudo-

mány felvirult, s a nemzet biztosan nézhet jövője

elibe.IHGFEDCBAi:!~Ö W ZO C
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