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E LŐ SZÓ . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E kis könyv célja Magyarország történetet a
népiskolák növendékeivel megismertetni, s ez által a
gyermeki fogékony szivekben a vallásos és polgári
erényeket ébreszteni, ápolni és nevelni.

Mint minden népiskolai tantárgynál, ugy a tör-
ténelem tanitásánál is a szemléltetés az ismeretszerzés
legbiztosabb útja. Az elvont elméletek a gyermek ér-
telmét homályban hagyják, mig a szemléltetés, a
tárgyak és alakok érzékitése elősegiti felfogását,
ébren tartja lelkét.

A történelem tanításának szemléltető eszközei
a földgömb és térképek. Ezek azon szembeötlő jegyek,
melyek a gyermeki lelket a tár~y iránt eleve lekötik,
ligyelmét fölébresztik s a tudomány haladásában vezé-
rűl szolgálnak.

Mielőtt tehát a tanitó e könyvben foglalt tan-
tárgyelbeszéléséhez fogna, vegye elő a földgömböt,
vagy .Ázsia térképét. melyeket már a szent történetek
és földrajz tanitása folytán a gyermekeknek ismerniök
kell; mutassa meg nekik azon helyeket, folyókat, tar-
tományokat, a honnan őseink a hunok, avarok és ma-
gyarok kiindultak, vezesse keresztűl őket nyomról
nyomra azon helyeken, hol azok szerepeltek, mindad-
dig, mig állandó lakhelyökön Magyarországban meg-
telepedtok. rifajd vegye elő Magyarország térképét, s
ennek fekvését, határait, megyéit, nevezetesebb he-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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gyeit, folyóit átalános vonásokban tanítványaival is-
mertesse meg, hogy a gyermekek eleve fogalommal
birjanak azon térről, melyen jövőben mozogni fognak, .
s figyelmök a tantárgy iránt eleve leköttessék.

Ezután beszélje el a tanító az egyes cikkeket
élőszóval tanitványainak, vag'y olvastassa fel vala-
melyik értelmes gyermekével; a főbb pontok felett
tegyen kérdéseket, hogy meglássa, vajjon a gyerme-
kek felfogták és megértették-e az elbeszélt tárgyat, so

ha netalán nem értették volna, igyekezzék azt böveb-
ben megmagyarázni, világositani, mindaddig, mig a
gyermekek ezt .saját szavaikkallegalább a főbb voná-
sokban elmondani nem képesek. Végre mint irásbeli
feladatot kisértsék meg az egészetfejből összeállitni,
s amennyire lehet hivén visszaadni. És csak ezután
hagyja ki a tanító a tárgyalt cikket könyvnélküli
megtanulás végett. .

Azonban a tanító ne csak olvastaíó és kérdez-
getö legyen, hanem a mi itt fődolog, igyekezzék a
történeti eseményekbe életet, lelket önteni, az esemé-
nyekböl a gyermeki fogalomhoz és kedélyhez alkal-
mazott hasznos tanulságokat elvonni, s azokat a szív
és lélek nemesitésére irányozni. Ekkép lesz a törté-
nelem a vallásos és polgári nevelés alapjává ; ekkép
lesz oly képző tudománynyá, mely a hazaszeretet,
nemzeti érzelem, szabadságvágy s törvénytisztelet
nemes erényeit fogja a gyönge gyermeki szivekhe be-
'Oltani, ápolni és nevelni.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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~1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§. H u n o k .

A Duna és Tisza vidékét, hol most mi ~rok
lakunk, 376 évvel Kr. után a hunok foglaltak el. A
hunok Bal a m be r vezérlete alatt jöttek Európába.
Utjokban az alán és góth népeket legyőzvén, elfoglal-
ták Dáciát, majd Bendeguz vezérök alatt meghóditák
Pannóniát , s az itt lakott gepidákat hatalmuk alá
hajták. Bendeguz fia volt a hatalmas Attila, ki a
Duna és Tisza között ütvén fel sátorát, a római biro- .
dalom keleti és nyugoti részét megtámadta, Konstán-
tinápolyt. s Rómát adófizetővé tette, s hódítmányaiból
i t Volgától a Rajnáig egy nagy birodalmat alkotott.
De itt Aetius, Róma nagy vezére megállítá diadal-
menetét, s a salóni mezőn vívott gyilkos csata után
visszatérésre kényszeritette.

Innen visszajövén, Olaszország ellen fordítá.
fegyverét, S' annak egyrészét meghóditván, midőn ha-
talma épen tetőfokán állott, mennyegzője éjjelén orr-
vérébe fulva meghalt, 454. Kr. után.
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Huny ta után csakhamar összeomlott birodalma,
mert fiai Ellák, Dengezics és Irnák egymással viszál-
kodván , a felzúdult nemsetektöl legyőzéttek. Csu-
pán a nemzet egy k is töredéke tartotta fel magát
Erdély béreai között, kiknek maradékai a mai széke-
lyek. Igazán mondja a példabeszéd, hogy a testvérek
civődása az atyai szerzemény pusztulása. Isten,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i a
világeseményeket igazgatja, megbünteti az oly nem-
zetet, melynek fiai között nincs egyetértés.

Attila a mily nagy hadvezérvépen oly bölcs és
igaasagos uralkodó vala. 'A törvényt é s igazságot
szigoruan kiszolgáltatta, de alattvalóival s hódított
népeivel kegyelmesen bánt. Az érdemet méltólag ju-
talmazta, de a kevély és aljas hizelgő fejével játszott.
előtte. Szerette. ba ellenségei lábainál térdeltek, de
hogy vad, vérszomjas, mértékletlen l>ea volna,_ vagy ,
hogy magát Isten ostorának neveztette volna, mind-
ezek csak gyáva ellenségeinek későbbi költeményei,
kik nem birván aj hatalmas hősön boszüt állani, rá-
galomban önték ki ellene boszujokat.
. A nagy király jóságát több jellemző történet
bizonyit ja. Az ármányos görögök szabadulni akarván
tőle, Edekonnak, a hunok konstántinápolyi követének
tetemes pénzösszeget adtak, hogy urát veszítse el. A ~
hű ember haza jövén, királya előtt a gyalázatos szán-
dékot felfedezte. Attila haragra lobbant, de gyáva
ellensége követének nagylelküleg megbocsátott.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM i-

dőn a rómaiak tisztele1es főpapja 1. Leó tőle a keresz-
tyénség fővárosa részére keg~elmet kérvén, ezt mondá:
"Legnagyobb győző az, ki magát meggyőzni birja,"
hajlott az üdvös tanácsra és sértetlenül odahagyta.
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Rómát. Midőn galliai hadjáratában egy tíz gyer-
mekes anyát vittek elébe, ki éhséggel küzdve, ön-
gyilkosság' által akart életének végetvetni ,. meg-.
szánta azt és gazdagon megajándékozta.

Életmódja egyszerű volt. Midőn főemberei pazar
fényben éltek, házaikat, asztalaikat arany és ezüst
eszközökkel ékesiték, ő faházban lakott, fatányérról
evett s fapohárból ivott. De efaházban hatalmas
nemzetek követei térdeltek előtte, s ha kardját ke-
zébe vette, reszketett előtte Ázsia és Európa.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A hízelgőket különösen útálta. Egy MaruIlus
nevü szerencsétlen verselő által Isten fiának nevez-
tetvén, annyira felbőszült, hogy a gyáva hizelgőt
megégetni parancsolá, és csak azért bocsátott meg
neki, hogy az emberek li. valódi érdem dicsöitésétöl
el ne rettentessenek.

E földet, melyen most a magyarok laknak,
Mely nagy bővében van buzának, halaknak;
S melyet Duna, Tisza, Dráva, Száva, Szamos,
Rakoncátlan Hernád s Bodrog hulláma mos.
Hajdan Attila a hős hun király birta, '
Ki a világtörvényt fegyverével irta.
Tisztelet s félelem járt a hős nyomában,
Csatatéren ugy, mint fényes udvarában;
Miként a kaszált fű, ha j6 kaszása volt;

Omlott kardja alatt alán, gepida, g6th.
Meghajolt előtte kevély Bizánc s R6p1a.
Aranyat, ezüstöt fizetett adóba.
Isten ostora volt ellenségeinek,
De atyja s barátja saját népeinek.
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A kevélyt és aljas hizelgőt utálta,
De az érdem nála jutalmát találta.
Diadalmenetét Volgát61 Rajnáig
Bámulva hirdeti a kr6nika máig;
De itt Aetius R6ma nagy vezére
Hősi bátorsággal vele kardot mére;
A sa16ni mezőn patakként folyt a vér,
S ma sem tudja 'senki, kié lőn a babér ..
Huny ta után összeomlott. birodalma,
S fegyvererőn épült 6riás hatalma,
Mert a rút irigység s visszavonás lelke
Ut6dai között fejét felemelte.
A nagy népcsaládb6l csak egyetlen emlék
Maradt meg, Erdélyben, a vitéz székely nép.

Az olyan országot elveszti az Isten,
Melynek fiai közt egyetértés nincsen.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ta n itYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó .

Magyarországot kik birták a hajdankorban ? A
hunok mikor jöttek Eur6pába? Miként foglalták el Ma-
gyarországot? Ki volt legnevezetesebb királyuk? Beszélj
Attila tetteiről, haláláról, ut6dair6l. Attila mily ural-

kod6 volt? Beszéld el jellemvonásait s házi életét.

2 . §.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA var o k .

A hun birodalom enyészete után egy a hunok-
kal rokon ázsiai népfaj, az avarok hóditák meg a mai
Magyarországot, a hatodik század közepén, Vezérök a
vitéz Baj á n khán vala, kinek vezérlete alatt a gepi-
dáktói Dáciát elvették, majd a longobárdok Itáliába
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vonulása után Pannóniát is elfoglalták. Innen dűlö
fegyveröket a' keleti birodalom ellen forditák, s egész
Bizánc faláig száguldoztak, melynek császára csak
évi adófizetés mellett szüntetheté meg rablásaika~

Keletről Heraklius császár által elüzetvén, nyu-
gotra fordítak diadalmas fegyveröket, s mind Itáliát,
mind Németországot gyakori beütéseikkel remegés-
ben tarták; mig végre Nagy Károly a frankok hatal-
mas királya legyőzte őket s országukat saját birodal-
mába kebelezte 796 évvel Kr. után. A megmaradt
avar faj lassanként feloszlott a szomszéd népekközött,
s pár évtized mulva nevök is elenyészet] a történe-
lemből.

Az avar nép története tanulságul szolgál arra,
hogyamely nép pusztán fegyvererőre épiti hatalmát,
annak uralma sokáig tartó nem "lehet; mert a vilá-
got igazgató Isten bölcs kormányzásával ellenkeznék
az, hogy egy nép a másik leigázása - s kirablásából
tartsa fenn magát, s egyik nép romlása a másik biro-
dalmának támaszául szolgáljon.

Száz esztendő mulva avarok vették át
Hun őseik földét s széles birodalmát.
Ezek is megrázták nyugotot, keletet,
Fegyverök eloltott sok ezer életet.
Hatalmas vezérök a h6dit6 Baján
Karddal kopogtatott Bizánc rézkapuján ;
Mignem a megrémült város kegyelmet kért
S j6 béke fejében évi ad6t igert.
Innen nagy robajjal nyugotra rohantak,
De itt határt szabtak a rab16 kalandnak.
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Nagy Károly, a frankok hatalmas királya,
Harcedzett népével itt utjokat állja.
Véres harcra kelnek a hős ellenfelek,
Nem kérve s nem adva egymásnak kegyelmet.
Mignem a legyőzött avar hull halomra,
S végenyészet száll a nagy birodalomra.

A mely nép fegyverre épiti uralmát
S mások romlásával neveli hatalmát:
Annak ősi kézre nem jut keresménye,
Ez az igaz Isten 'állandó törvénye.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a naZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAitYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó .

_ A hun birodalom enyészete után kik h6diták meg-
Magyarországot? Hogy .hivták az avarok fővezérét?
Hány évig szerepeltek az avarok Eur6pában, mely orszá.
gokat háborgatták leginkább? Ki győzte s alázta meg
'őket? Mi tanulságot vonhatunk el az avarok történelmi
szereplés éből ?
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" ,3 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA hon fog la lás Á rpád a la tt. (88'9-907).

A hunok kal és avarok kal rokonságban voltak;
-elődeink a magyarok. is, ahonnan első feltünésök
alkalmával hunoknak is nevezték őket. A harcmezőn
bátor, vitéz nép, de házi tűshelyén megannyi nyilt-
szívü, vendégszerető, jó barát, kik adott szavukat s
hűségüket soha meg ném szegték. Egy Istent imád-
tak, kit II adu r nak neveztek, s tiszteletére hegye-
ken és berkekben fehér lovakat áldoztak. Papjaikat
t á It o sok nak nevezték, kik egyszersmind tanács-
adöik, biráik, dalnekaik sorvosaik voltak .

Elődeink ős lakhelye Középázsia volt a káspi
tenger keleti részén, honnan belforradalmaktél űzetve
a Volga folyó mellé, innen Európába aDniester és
Pruth folyók közé, az ugynevezett Et eIk ö z b e köl-
töztek 887 évvel Kr. u. Itt történt, hogy Arn u If
német (isászár őket a morva fejedelem Svatopluk
ellen segélyül hiv ta. A segedhadat Árpád és Csörz
vezérek vésették, kik a morva sereget a Rákos vizénél
tönkreverték. Mig a hadsereg Pannóniában diadal-
mat aratott, ezalatt a szomszéd bolgárok és bes-
senyők az Etelközben maradt magyarokat megtámad-
ták , s közöttük nag'y öldöklést, pusztitást vittek
végbe. Egyrészről tehát e kellemetlen szomszédok-
töl szabadulni óhajtva, másrészről hirét vévén a szép
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-és gazdag földnek, honnan régi hagyományaik sze-
rint ősatyjok Attila századokkal előbb a világnak
'Parancsolt, elhatározták, hogy azt visszafoglalják s
ott állandóan megtelepednek. E célból Álmost közös
vezérré választván, Előd, Könd, Ond, Tás, Huba,
Töhötöm törzsfőnökök alatt Orosz- és Lengyelorszá-
gon keresztül átkeltek a Kárpátokon , s Munkács
táján a mai Magyarország földjére léptek, 889 évvel
Kr. u. Itt az elgyengült Almos helyett fiát Ár-
pádot ősi szokás szerint vértjeiken fölemelve, fő-
vezérré választották, s ennek örömére nagy áldo-
mást ittak.

Árpád Munkácsról kiinduIván, Szerencsnél ütött
tábort, innen küldé ki vezéreit hóditásra. Tas és
Szabolcs vezér Ménmarót bolgár fejedelem birtokát
foglalta el, 'I'öhötöm Erdélyt hódita meg, GIád nevü
fejedelmet az Almás vizénél megölvén. Zuárd, Kádcsa
és Huba a Garan és Vág vidékét vették el Zobor
Morva vezértől, kit elfogván, Nyitra mellett a róla
nevezett hegyen felakasztottak. Árpád a fősereggel
Zalánt, a bolgárok leghatalmasabb fejedelmét győzte
le az alpári sikon. Lehel, Bulcsu és Botond Horvát-
és Tótországot bóditák meg. És ezzel készen volt a
mai Magyarország. Hat év alatt a Kárpátoktói Ad-
riáig, s az erdélyi havasoktói a Morva folyóig mín-
den föld és nép a magyar nemzetet ismeré urának s
Árpádot fejedelmének. .

Árpád nemcsak na,gy hadvezér, hanem bölcs
kormányzó is vala. A honfoglalás után azonnal
nemzetgyülést tartott Pusztaszeren Csongrádmegyé-
ben, hol a nemzet nagyjaival 34 napig tanácsot ülve,
ily szerzödés kettetett a fejedelem és a nemzet között :
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1. A nemzet fejedelme mindenkor Árpád nem-
zetségéből választassék.

2. A/közös szerzeményben mindenki igazságo-
san részesüljön.

3. A fejedelem tanácsából a nemzet nagyjai
soha ki ne zárassanak.

4:. Kia fejedelemhez hűtlenné lesz, vagy a.
nemzet közt visszavonást támaszt, vére ontassékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i,

5. Ki a szerződést megszegi, átok alá vettessék.
sörökre szánlűzessék. _

Erre következett ősi szokás szerint a véreskü,
t. i. mindnyájan megnyiták ereiket, s véröket egy
edénybe önték , annak jelül, hogy a szent kötést
életök feláldozásával is készek megvédeni.

Árpád berendezvén bölcsen az országot, Fehér-
várt választá rendes székhelyeül, <le sokszor mulatott
kedvenc helyén a Csepel szigetén is. Meghalt 907 -ben;
s Ó-Buda mellett egy patak 'forrásánál temettetett el.
Nyughelyét nem jelöli emlékkő, de örök emlék az
ország, melyet alapított, s mig e haza földén egy
magyar sziv dobog, addig a nagy fejedelem emléke
nem fog elenyészni.

Az avarok után csaknem egy századdal
Jöttek a magyarok roppant néppel, haddal
Keresni a hazát, hol őseik éltek,
S melyröl apáik oly sok szépet regéltek.
Álmos, Előd, Könd, Ond, Töhötöm, Ruba, Tas.
Rét törzsvezér alatt érkeztek a havas
Kárpát bércein át Munkács tájékára,
Hol megnyilt az uj hon széles láthatára.



Mint vándormadarak nagy számmal jövének,
Ellepték a földet nők, férfiak, vének.

Hőseik kezéből nyil, gerely és lándzsa

Repült mint a villám halálos csapása.

De házi tűzhelyén mindannyi j6 barát,

Nem szegte meg soha hűségét és szítvát.

Munkács mellett negyven napig táboroztak,

Hol Hadurnak fehér lovakat áldoztak,

S az agg Álmos helyett az ifju leventét,

Árpádot vértjökön vezérré emelték.

Árpád vitéz, bátor s bölcs fejdelem vala.

Ö szerzé e hazát győztes kardjával a

Karpát bérceitől Adria partjáig,

Örökségűl hagyva nemzetünknek máig.

A bölcs fejdelem, hogy j6 alapkőre

Épitse az uj hont messze jövendőre :

Puszta szerre gyűjté nagyjait a népnek,

Kik tanácsot ülve, ily kötésre lépnek:

"A fejdelmi székbe Árpád-ut6d üljön,

Közös szerzeményben ki-ki részesüljön.

Országtanácsb6l a vezér önjavára

A .nemzet nagyjait soha ki ne zárja.

Ontassék ki vére a felségsértőnek,

Átok legyen fején a törvényszegdnek. "
Vérével pecsétlé a nép hét vezére,
Hogy szent lesz e törvény század s ezred évre,

Árpád megalkotván bölcsen az országot.

Ős Buda várában nyugalomra szállott.

Nem jelöli örök nyughelyét emlékkő,

De emlék a haza, melyet alkotott ő.

S mig a haza földén egy magyar sziv dobog;

A nagy fejedelem emléke élni fog.
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TanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl t ő,

A magyarok rokonségban voltak-e a hunokkal és
avarokkal ? Mily jellemű nép volt a magyar? Vallásuk
milyen volt? Hol volt ős lakhelyök ? Mikor költöztek
Etelközbe, mikor :Magyarországba P Ki volt a magyarok
fővezére, hát alvezéreik kik voltak? Álmos után kit
választottak a magyarok fővezérökké? Beszéld el Árpád
és alvezérei mikép h6diták meg az országot? A . puszta-
szeri országgyülésen mily szerződés köttetett a fejedelem
és nemzet között? Mikor halt meg Árpád s hol temet-

I tetett el?

4 .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ . Zo ltán , Tákson 'y és G e jza . (907 - 997).

Árpád hunyta után kiskoru fiát Zoltánt emelék
a nemzet nagyjai a. fejedelmi székbe. A németek azt
hitték; hogy az erős kéz elhunyván, a gyermek feje-
delem alatt az országot könnyen zsákmányul ejt-
hetik, s a magyarokat szomszédságukból elűzhe-
tik. De csalatkoztak. A magyarok mindig készen fo-
gadták támadó elleneiket. Nagy sereggel jöttek a
németek Lajos király vezérlete alatt három csapat-
ban. A magyárok mindhármat egymásután tönkre-
tették ; két fejedelem, három püspök s tizenöt Iőur
maradt a csatatéren, a király életét is csak gyors
lova menté meg. E győzelem után nyitva állott előt-
tök -Német- és Franciaország, melyeket ezentúl
csaknem minden évben meglátogattak. s nagy zsák-
mánynyal terhelve tértek vissza hazájokba.

Ezután Olaszországba hivta őket Bereagár feje-
delern segélyül. A magyarok vezérei Bugát és T a e
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leverték az ellenséget, a gazdag Páviát feldúlták s-
kincsekkel terhelve tértek vissza.

Majd kelet felé fordítak fegyveröket, hol egész
Bizánc faláig száguldoztak, melynek érckapuját Bo-
tond vezér bárdjával törte be, s az óriás termetu gö-
rögöt, ki a magyárok legvitézebbjét párbajra 'brvta
ki, kemény harc után agyonszoritotta. A város népe
e szörnyü erőn megrémülve békét kért, melyet a ma-
gyarok évi adó igérete mellett adtak meg.

De végre a sok dúlásnak ők is megadták az
árát. Henrik német királya magyarok egy vezérét
elfogván, csak kilenc évi béke feltétel alatt bocsátá.
szabadon. A magyarok hiv en megtartották a szerző-
dést, s kilenc évig nem háborgatták Németorsságot..
Henrik a béke idejét arra használta fel, hogy vára-
kat épitett, lovas csapatokat alakitott, azokat jól'
begyakorolta; és midőn a magyárok a kilenc év

'eltelte után ismét beütöttek országába, annyira
megverte őket Merzeburg mellett , hogy harminc-
hatezer maradt kezülök a csatatéren, 934 évvel
Krisztus után.

Husz évvel ezután Zoltán fia Taksony alatt
akarták a magyarok a vesztett dicsőséget visszasze-
rezni s apáik halálát megboszulni. Roppant sereggel
törtek Németországba, s azzal dicsekedtek, hogy
nyilaik záporátél nem fogják a németek látni a napot.
De Ottó császár Augsburgnál 954-ben teljesen meg-
semmisité a roppant sereget, vezéreiket Bulcsut és
Lehelt felakasztatta. A vert seregből csak heten
bocsáttattak vissza levágott orral s fülekkel hazá-
jok ba, kiket aztán a nép gúnynévvel gyá s z vit é-
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z e k nek, magZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy a r k á k nak nevezett el, kik mint
koldusok bolyongtak szélylyel a hazában.

E nagy veszteség a magyart okosabbá tette.
Nem karddal keresték ezután kenyeröket, hanem föl-
det műveltek, baromtenyésztéssel, ipar- s kereskedés-
sel foglalkoztak. Majd a szelid Gejza pártfogása alatt,
a keresztyén vallas világa is terjedni kezdett az 0 1 '-

szagban. mi által a nemzet erkölcsében, jellemében,
szekasaiban szelidülni kezdett, s harci szenvedélye
lassanként kihült. Gejza fiát Salamont Adalbert prá-
gai püspök által megkereszteltette, ki il. keresztségben
István 'nevet nyert. Meghalt Gejza 997-ben, s fia
István lőn fejedelemmé, három év mulva pedig épen
lOOO-ik évben királylyá tétetett.

Az ifju- Zoltán és Taksony vezér alatt
Szűk volt már az ország a szilaj magyarnak.

Measze tájra űzte a harc- és kaland vágy,
Más földén szeretett gyüjteni kalangyát.

Bejárták Német- és Franciaországot,

Eltiporván, a ki ellenökbe állott. 10\-' ()O
S az olasz partokt6l pirénei bércig !t'U T ~
Fegyverrel aratták a mások vetésit. ,
Majd fegyverök élét keletre fordíták, x "\A N / ld

Hol Botond bevágta Bizánc rézkapuját, ~

S az 6riás görög, ki vele harcra kélt, ~,.. ~
Karja közt adá ki hetvenkedő lelkét. ~ ~ · ' i i '- -

De végre megadták árát a dúlásnak, ? > ~rJ,u' ~

Isten megbünteti, ki kárt teszen másnak; * Y7Q/~~
Madarász Henrik a derék német király, "~ ••

Keményen megveré őket Merzeburgnál. .' ~"':f!T.
E szégyent lemosni húsz esztendő mult.' .••

. ~
Taksony alatt ismét nagy sereg indula. ~

~
, 1*

\\. If ~'fI ' í '~ '« : '. i
'.".~(lu;, 1$.' ,

"- ~~,,_,.,.';"'t•.



18zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nyilaik zápora - ekkép kérkedének
Elfogja a napot, annyian jövének.
De a kérkedőket Ottö császár hada
Ugy megsemmisité, hogy alig marada
Nehány hinnondéja a roppant seregnek,
A többiek a Lech partjain pihennek.

E csapás a magyart okosabbá tette,
Kenyerét ezentúl nem karddal kereste.
Hanem földet szántott és barmokat nevelt,
S az ifju hazában ezzel uj élet kelt.
Végre Géza vezér ápolása mellett
A keresztyén vallás világa is terjedt,
Mi által a nemzet erkölcse szelidült,
Jelleme szilárdult, szenvedélye kihült.
Ipar, kereskedés kezdett virágozni,
Melyek áldást szoktak a nemzetre hozni.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ta nZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi tó ..

Árpád után ki lett a magyarok fejedelme? Zoltán
alatt mi sikerrel harcoltak a magyarok a, németekkel?
Olaszországba ki hivta a magyarokat, mi eredménynyel
harcoltak ott? Beszéld el szereplésöket a keleti biroda-
lomban? Henrik német király alatt mi történt a magya-
rokkal? Mikor volt a merzeburgi csata? Hát Ottó császár
idejében mi szerencsétlenség történt a magyarokkal?
Míkor történt az augsburgi csata? Mi eredményt szült
a magyarokra nézve az augsburgi nagy veszteség? A
keresztyén vallás ki alatt kezdett legelsőben terjedni
Magyarországon ? Mi eredménye lett a keresztyén val-
lás terjedésének? Mikor halt meg Gejza vezér s ki lett
utána fejedelemmé P '
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5 . § . I-ső vagy zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszent Is tván . (1000 - 1038)~

1-s& István hazánk legnagyobb fejedelmeinek
egyike volt. Vallásosság, kegyesség és kormányzói
bölcseség egyiránt kitünteté a jeles fejedelmet. Mind-.
járt uralkodása kezdetén nagy buzgalommal hozzá-
.fogott a keresztyén vallás terjesztéséhez. E végett
külföldről keresztyén papokat hivott az országba, sza-
mos templomot, zárdát, iskolát építtetett, Eszter-
gomban érsekséget, Pécsett, Veszprémben, Csanádon
püspökséget alapított, s megparancsolta, hogy min-
den föur keresztyén rabszolgáit szabadon bocsássa,
maga menvén ebben jó példával elöl, Ekkép a ke-
resztyén vallas mihamar elterjedt az országban.
Ezen vallásos buzgalmáért a pápától arany koronát
s a pos tol i kir á 1y cimet nyert, mely koronával
magát lOOO-ik évben megkoronáztatván, a fejedelmi
nevet királyi címmel cserélte fel, s a magyaroknak
első királyává lett.

Azonban az uj vallás elterjedése s az idegenek
nagy pártolása igen sérté az ős hitü magyarokat. E
miatt Koppány somogyi főur és Gyula erdélyi vezér

T
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alatt feltámadtak a király ellen. De István míndket-
töt legyőzte, Koppány a harcmezőn maradt, Gynla
pedig elfogatott, s tuiután kegyelmet soha nem kért,
börtönben halt meg.

István a mily kegyes fejedelem, épen oly bölcs
kormányzó is vala. A.z.országot vármegyékre osztotta,
mindenikbe főispánt rendelt, nádort ,országbirót,
zászlós urakat nevezett. Hasznos törvényeket alko-
tott, s főleg a hitszegőket, hamis tanukat s tolvajokat
kegyetlenül büntette.

Sajnálatos, hogy István az idegen nyelvü és
nemzetiségű lakosokat nem igyekezett mindjárt kez-
detben a magyarokkal kibékíteni és nyelvben, érze-
ményben egygyéolvasztani, mert ez később sok bajt
hozott hazánkra.

Élte végén nagy csapás érte a kegyes királyt.
Egyetlen fia Imre ifju korában meghalt, mely fájda-
lom megtörte a jó király erejét. Gonosz környezői
gyöngeséget felhasználva, összeesküdtek élete ellen.
Ott állt már a gyilkos a királyi ágy mellett kivont
tőrrel kezében, de a végrehajtás pillanatában az alvó
ősz méltóságától megdöbbenve, kiejté kezéből a tört
s kegyelmet kérve megvallá bünét.Tstván megkegyel-
mezett neki, de kevéssel utóbb meghalt l038-bano,
Halála után a pápa által fiával együtt a szentek közé
soroztatott.

István vala első királya hazánknak,
Ki szent melléknevet vivott ki magának,
Mert megdöntötte az ősi pogány hitet,
S népeibe tisztább valláseszmét hintett.
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Országába. számos buzg6 papot hivott,
Templomot, iskolát, zárdát alapitott.
Buzg6 apostolként maga is mőködött,
Igy a hit elterjedt a magyar nép között.

Da a pogány hivők titkon felkelének,
S az ősi vallásért fegyvert emelének.
Somogy ura Koppány és Erdély vezére
Ifju Gyula állt a forrongők élére.
De István csatában legyőzte mindkettőt,

" Mert Isten állott a j6 király mellett őrt.
Ez idő 6ta a keresztyén szerétet
Boldogitja máig a magyar nemzetet.

István a mily kegyes, oly bölcs király vala,
Hasznos törvényeket nyert a hon általa.
Setörvények mellé j6 kormányt szervezett,
.Nádort, országbir6t, főispánokat tett,
A kik igazsággal itéljék a j6kat,
S szigorun büntessék a törvényront6kat.
Méltán mondja tehát a történet r6la,
István volt hazánknak megalapit6ja.
Mert vallás és törvény azon két őrszellem,
Mely védi a hazát az enyészet ellen.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ) , §.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPéter és A ba Sám ue l. (1038-1046).

Péter, István testvérhugának Gizelának fia köny-
nyelmü, erkölcstelen ember volt, a magyarokat g y ü -

lölte, megvetette, csak németekkel és olaszokkal tar-
salkedott. A föhivatalokat idegenekre ruházta, és
egyedül ezek tanácsával élt. E mellett mind maga,
mind szolgái kicsapongó életet éltek, a mi igen sérté
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a tiszta erkölcsű magyar népet. E miatt Ils nemzet
nagyjai feltámadtak ellene, a királyi méltóságtól meg-
fosztották és a nádorispánt Sámuelt. István sógorát
emelték a királyi székbe, kit a köznép A b a vagyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A p a melléknévvel tisztelt meg. Péter ekkor Henrik
német császárhoz futott, s évenkénti adót igért neki,
ha trónjába visszahelyezi. Henrik sereggel jött be az
országba, s a főurak közül sokakat a maga részére
csábított. Sámuel e miatt a főurakon kegyetlenkedni
kezdett, negyvenet közülök legyilkoltatott. A főurak
megrettenve, Henrik császárhoz futottak s tőle segélyt
kértek Aba ellen. Henrik nagy sereggel ismét Magyar-
-országba jött, Sámuelt Győmél legyőzte, ki a harc-
ban életét veszté, Pétert pedig a trónba visszahelyezte,
s másodszor is megkoronáztatta. De Péter semmivel
sem lett jobb mint azelőtt volt. Gonosz indulatát és
kegyetlenségét ezután még vakmerőbben mutogatta.
Legjobban megsérté pedig a magyarokat az által,
hogy az országot Henrik felsősége alá ajánlotta, s
neki jobbágyi hűséget esküdött. E miatt a szabadsá-
gukat féltő magyarok összeesküdtek ellene és elfog-
ván, szemeit kiszurták s Fehérváron börtönbe zárták,
hol nem sokára meghalt.

Péter és Aba király története azt bizonyitja,
hogy amely fejedelem népei jogait tiszteletben nem
tartja, azt elébb utóbb utóléri a büntetés.

István után Péter bitorolta a trónt,
Ki könnyelmü, ledér és zsarnok király volt,
A magyar nemzetet gyalázta, gyülölte,
Egész környezete idegen szint ölte.
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Németek, olaszok tanácsával éle,
Kik az ország kincsét pazarolták véle .
Ezért a magyarok a 'trónból kitették
És helyére Aba Sámuelt ültették.
De mivel Aba is zsarnokká lett végre,
Ismét Pétert hívták a királyi székre.

S minthogy ez jogával ujolag visszaélt,
Királyi pálcaért koldusbotot cserélt.

Megromlott természet jóvá sosem válik,
Gonosz ember gonosz marad mind halálig.
:Szerencsétlenség öt jóvá nem formálja,
Mutatja ezt Péter királynak példája.

-7. §.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . Endre . (1046-1061.).

Péter halálakor Árpád családjából még két her-
eeg élt, Endre és Béla, Kopasz Lászlónak, Gejza fivé-
rének fiai, kik István alatt a kiralynötől üldöztetve,
az országot elhagyták. Endre Oroszországba ment,
hol a fejedelem leányát nőűl vette, Béla pedig a len-
gyel király udvarában talált menedéket, hol a király
ellenségét, a pomeráúiai herceget párbajban megölvén,
annyira megnyerte a király szeretetét, hogy ez leányát
s a megölt herceg országát neki ajándékozta.

Péter halála után .a. magyárok Endrét hivták
meg a királyi székbe Oroszországbél. Endre csekély
kisérettel hejövén az országba, Abaujvár táján egy
nagy magyar sereggel találkozott, kiknek vezére
"Vatha nevü főur volt. Ezek azt követelték a királytól,
hogy a keresztyén vallást irtsa ki, s az ősi pogány
vallást állítsa vissza, különben nem ismerik. el. király-
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nak. Endre hadsereg nélkül lévén, nem inert ellenállani,
mire a felbőszült tömeg a keresztyénekre rohant, azo-
kat gyilkolta, templomai kat lerontotta s ősi szokás
szerint kezdett ismét áldozni. Ekkor öletett meg szá-
mos keresztyén pappal együtt Gallért csanádi püs-
pök, Buda mellett egy hegyről a Dunába taszittatván,
mely hegy azóta Gellérthegynek neveztetik. Azonban
később Endre által a pogányok megzaboláztattak, mi
által a rend és béke ismét helyreállt az országban.

Kevéssel ezután Henrik német császár haddal
támadta meg Magyarországot, . hogy Péter halálát
megboszulja, s az országgal főuri hatalmát elismer-
tesse. De Endre testvérét Bélát Lengyelországból
segélyul híván, a vitéz herceg ugy megverte Henrik
seregét, hogy ezek fegyvereiket s vértjelket elhányva,
futottak vissza hazájok ba. Azon hely, hol a német sereg
futás közben vértjeit elhányta, ma is V ért e s heg y~
nek neveztetik. Egy év mulva ismét betört Henrik
az országba, hogy a fegyverén ejtett gyalázatot le-
mossa. De ekkor sem volt szerencsésebb. A magyarok
egy Kun d nevü buvára eleség es hajóit megfurván,
elsülyesztette ; mire a sereg kénytelen volt visszatérni,

Endre e nagy szolgálatért Bélának az ország har-
madrészét adta jutalmul, és azt is megigérte, hogy
halála után a koronát reá hagy ja. De időközben fia
születvén, megbánta testvérének tett igéretét, és fiát
Sal a mon t hét éves korában megkoronáztatta. Béla
nem örömest nézte Salamon megkoronáztatását, de
azért nem szegült ellene. Azonban Endre folytonosan
gyanakodott reá, hogy a koronát magához akarja ra-
.gadni, Hogy erről biztos tudomást vegyen, Várkonyba
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(Külső Szolnokmegyében) magához hivatta, hol kar-
dot és koronát tett elébe ily kérdéssel: "melyiket
választod I" Béla barátaitól előre megintetvén, hogy
ha a koronához nyul, élete veszélyben forog, a kar-
dot választotta. ])e látván, hogy élete többé az or-
szágban nincs biztonságban, Lengyelországba fu-
tott, honnan sereggel' visszatérvén, Endrét a Tiszá-
nál legyőzte. A szerencsétlen király futás közben lo-
váról leesvén, eltiportatott, fia Salamon Henrik csá-
szárhoz menekült, kinek leányát Juditot vette nőül ;
Béla pedig a seregföl még- a harctéren királylyá
kiáltatott.

Endrével ujra az Arpád ősi -yére

Emeltetett hazánk királyi szekére,

De alig lépett be, már a pártos Vata .

A pogány vallású néppel feltámílda., '

A keresztyéneket gyilkolták, irtották,

Gellértet egy hegyrŐl a Dunába dobták.

De Endre a rendet visszaállitotta,
S a keresztyén vallást megszilárditotta.

j Henrik császár kétszer rontott országára,

De mind a két izben igen rútul jára.

Csúfosan kiűzte Béla az országból,

A Vérteshegy máig beszél csapásáről.
Ezért a koronát Bélának ajánlia.

De fia születvén, e tettét megbánta,

Hálátlanul cselt szőtt Béla életére,

Melynek testvérharc lőn gyászos eredménye.

2
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A végzetes csata a Tiszánál történt,
Béla győzött, Endrét á harcban megölték.

A sz6szegés nagy bűn, sok bajt hoz fejedre,
Tanitja szomoru példájában Endre.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ . 1 . B éla . (1061-1063).

1. Bél a munkás, tevékeny. a közjót elömozdi-
tani törekvő fejedelem volt. Mindjárt uralkodása kez-
detén orssaggyülést hivott össze Székesfehérvárra, hol
magát megkoronáztatta.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA . király felhivására az alsó

, rendü népből nagy tömeg nép gyült össze az ország-
gyülésre, kik Vatha fia Jánostól felizgatva, kövotel-
ték a királytól, kogy a keresztyén vallást törölje el s
az ősi vallást állítsa vissza. A. királynak serege nem
lévén: három napi időt kért a meggondolásra. Ez idő
alatt összegyüjté hadait, a lázongó népet megrohanta,
szétverette, s a főisgatökat kivégeztette. Ez volt utolsó

. harca a pogányságnak a keresztyénséggel.
A béke helyreállván, Béla az ország jólétének

előmozditásához látott. A . népet állandó lakok építé-
sére s földmivelésre buzdította, az ipar -fejlesztése
végett a -vásárokat szaporitotts, a cserekereskedést
megtiltotta. apró ezüst pézt veretett, az élelmi sze-
rek árát megszabta, s a mértékeket szabályozta. Ezen
hasznos intézkedések által az ország szemlátomást
kezdett gyarapodni, vagyoni jólétben emelkedni.

Mondják, hogy alatta élt volna az a n é v t e'-
1 en jeg y z ő, ki a magyarok törtéuetét legelsőben
megírta.

De a jó király nem sokáig boldogithatta az
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országot. l\lidőn' ugyanis a németek ujra haddal tör-
tek az országba, hogy Salamont a trónra helyezzék,
s e miatt az orszag nagyjaival Dömösön (Esztergom-
megyében) tanácsot tartana, a ház rászakad Váll,meg-
halt. Három fia maradt: Gejza, László és Lambert.

Béla az országot j6 rendben tartotta,
És a közj6létet előmozditotta.
Megtiltá a népnek a vándor életet,
Fejleszté az ipart, ezüst pénzt veretett.
Váth,a fia János az országgyűlésen

Számos hiveivel fegyverrel állt készen,
Hogy kiirtsa végkép a keresztyéneket
S. visszaállítsa a bálvány-isteneket.
De Béla leverte a lázong6 népet
S a keresztyén vallás uj erőre lépett.
Mondják, hogy Bélának névtelen jegyzője
Volt, az első magyar történet szerzője.
Meghalt Béla! ezerhatvanhárom ~évben,
Csak három évig ült a királyi székben.

·9. §.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASa lam on ura lkodása . (1068-1074).

Béla fiai a már megkoronázott Salamonnak
önként átengedték a koronát, azon feltétel alatt,
hogy az ország harmadrészét vezéri cimmel nekik
adja áto Salamon ezt megigérvén. sógora Henrik csá-
szár kiséretében bejött az országba, s magát Székes-
fehérváron ismét megkoronástatta. Azonban mihelyt
megkoronáztatott, hallani sem akart többé az osz-
tályróI, sőt egy Vid nevü német tanácsaokaraYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a ll-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
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gatva, a hercegeket üldözni kezdette. Ezek életöket
féltve, rokonukhoz a lengyel királyhoz futottak, kitől
hadsereget nyervén, bejöttek az országba és Salamon.
seregét megverték. Ekkor a főpapok közbevetették "
magukat, s a testvéreket egymással kibékitették. A
gyermek király a győri templomban Isten szine előtt
fogadta fel, hogyahercegeknek az ország harmadre-
szét átbocsátja.

E béke igen hasznos volt mind a királyra, mind
a hazára, mert a hercegek bátor vitézek lévén, szamos.
ellenségtől megmentették az országot. Nevezetesen
a morva fejedelmet, ki az ország nyugoti határát
háborgatta, az országból kiűzték; a kunokat, kik
Erdélyben pusztitottak, Cserhalomnál (Erdélyben)
szétverték. E csatában" különösen kitüntette magát
László vezér, ki először tört be a kunok táborába,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i

egy magyar leányt, kit egy ifju kun lovára emelve el·
"rabolni akart, a kunt levágván, megszabaditott,

Később a besenyők törtek be az országba, kiket
a belgrádi várparancsnok is segített. A király és a
vezérek ezeket is kiverték az országból s Belgrádet
ostrom alá vették. Három hónapig hasztalan ostro-
molták az erős várost, mig végre egy magyar leány
több helyen felgyujtván azt, ismét megrohanták és
bevették." Ez alkalommal Gejza vezér a görög foglyok
iránt kimutatott nagylelküségeért Dukász Mihály
görög császártól egy arany koronat kapott jutalmul,
mely a magyar koronának mai napig alsó részét teszi.
A gonoszlelkü Vid ebből azt, következtette, hogy:
Gejza a királyságra vágyik, s a gyenge király szivét
annyira megrontotta, hogy ez Gejzát orgyilkos által
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akarta' "kivégeztetni. De a hercegek megsejtvén a.
'V'eszél~t,sereget gyü3töttek, S:üa.mont M.ogyoródná.l
(Pestmegyében) egy véres ütközetben legyőzték,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 1.

.mikor a gonosz Vid a csatatéren maradt, Salamon
pedig Henrik császárhoz menekült.

Salamon sok bajba keverte a hazát,
Rosz tanácsad6nak hallgatván meg szavát.
Vid, az álnok ember, Gejza s László ellen
Felingerlé őt, és az ingatag jellern
Vitéz nagybátyjait üldözni kezdette,
Mely miatt országát és tr6nját vesztette.
A döntő ütközet Mogyor6dnál történt,
Hol Gejza és Lászlo sergét összetörték.
Gonosz Vid elveszett a csata hevében.
Salamon a kírály meghalt száműzésben,

A rosz tanácsadó és hízelg? barát
Mindig jégre vezet, ha hallgatod szavát;
Ne hallgass hát az ily ember tanácsára,
Késő megbánásnak bank ódás az ára.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JO .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ . 1 . G éjza és 1 . Lász ló . (1074-1095).

1. Gejza szelid indulatú és békeszerető fejede-
lem volt. De mihelyt megkoronáztatott, a nyugtalan
Salamon ismét német hadat hozott az országba s a.
határszéleket pusztította. László vezér kiverte ugyan"
a rabló sereget az országból; de a szelid Gejza nem
akarván az országot ujra polgárháboruba keverni,
alkudozásba bocsátkozott Salamonnal a korona átadása.
végett. De mielőtt az egyesség létrejöhetett volna.
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Gejza hirtelen meghalt, két fiut, Kálmánt és .Álmost
hagyván maga után. Az ország rendjei ekkor sem azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. \

állhatatlan Salamont, hanem a jeles L á szl ó t emel-
ték a királyi székbe (l 077).

1. L á s z l ó hazánk egyik legnagyobb királya
volt. Békében ugy mint háboru ban egyiránt kitünt
nemes szive, vallásos kegyessége, vitézsége, bölcs
törvényhozása s igazságos kormányzása által.

Nemes szivének bizonysága az, hogy Salamon-
nal. ki az országot többször háborgatta, sőt élete
ellen is törekedett, kegyelmesen bánt, s a 'nyugtalan
ember végre kolostorba ment, mint remete végezte be
viszontagságos életét.

Vitézségének bizonysága az, hogyahorvátokat,
kik nőtestVére Ilona ellen feltámadtak, legyőzte, a·
halicsi fejedelmet megalázta, a rabló kunokat, kik
Ko p u l c s vezér alatt az országot pusztitották, meg-
verte, s az elfogottakat a mai Jászságban megtele-
pitette.

Vallásosságának bizonysága az, hogy a pogány
vallást követők ellen szigoru törvényeket hozott, a
lételepült kunokat a keresztyén vallásra téritette,
Zágrábban püspökséget állitott, szám os templomot
épitett, az ünnepeket és vasárnapokat szorosan meg-
tartani rendelte.

Ennyi érdemei által oly hírt, nevet szerzett
magának, hogy a németek a császársággal megkinál-
ták, ds e méltóságot nem fogadta el. Majd Európa
fejedelmei a keresztes háboru vezérévé választották, da '
e dicsőséget nem érhette meg, Meghalt hirtelen halál-
lal, eltemettetett Nagyváradon. A nemzet három évig
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gyászolta halálát, egy század mulva pedig a pápa
által a szentek közé soroztatott, ezért nevezi öt a.
katholikus egyház mai napig szent Lászlónak.

Els ő Ge j z a király bölcsen uralkodott,
Bár Salamon reá többször 6lálkodott,
De csak három évig ült a királyszékben,
Véletlenül meghalt ezerhetvenhétben.

Fivére Sze n t L á s z 16 örökölte a tr6nt,
Ki alatt országunk erős, hatalmas volt.
Horvát, orosz, bolgár rettegts hatalmát,
Adria partjáig terjeszté uralmát.
A rab16 kunokat keményen megverte,
A Jászföldön őket megtelepitette.
Alapitott számos .templomot és zárdát,
Hasznos törvényekkel látta el országát.
Örök nyugalomra Nagyváradon lépe ..
Három évig öltött gyászt a haza érte.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. § :K álm án ura lkodása . (1095-1114).:

Kálmán Gejza fia felvilágosodott, tudós ember
volt, szerette a könyveket, ezért a néptől K ö n y ves
K á 1mán nak neveztetett. De e mellett a fegyver- .
forgatáshoz is jól értett, s ez által is dicsőséget szer-
zett a hazának. Nevezetesen :

A horvátokat, kik testvére Álmos ellen pártot
ütöttek, legyőzte, s nemcsak Horvátországot, hanem
Dalmáciát is a magyar koronához csatolta.

. Kevéssel ezután nagyszámu keresztes katonák
vonultak keresztül több izben az országon, rabolva,
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pusztítva és égetve. Kálmáu a rablókat megrohanta,
s az országhól kiverte.

Megszabadulván Kálmán e kellemetlen vendé-
gektől, az országot beutazta, hogya nép szükségeit
közelebbröl ismerje. Ezen utazása alatt sajnosan
tapasztalta, hogy a boszorkányok és kisértetekröli
babona mennyire el van terjedve a nép között. Hogy e
bajt orvosolja, Tarcalon (Zemplénmegyében) ország-
gyülést tartott, hol a, boszorkányok üldözését és égeté-

... sét keményen megtiltotta, a testcsonkitást eltörölte, az
előbbi királyok szigoru törvényeit enyhítette, mely in-
tézkedések felvilágosult lelkének elegendő bizonyságai.

Sok baja volt testvérével Álmossal, ki a király-
ság után vágyakozván, ötször támadt fel ellene. Kál-
mán nrindannyiszor megengedett neki. De midőn
hatodikazor is fellázadt és élete ellen. tört, ekkor a
különben is már beteges király türelmét vesztve, mínd
Álmost, mind öt éves ártatlan fiát Bélát megvakít-
tatván, kolostorba záratta. De e tettét a jószívű király
annyira megbánta, hogy kevéssel utóbb bánatában
meghalt. Egy fia maradt, István, ki utána királylyá
lett. Második feleségétől is született ugyan egy fimag-
zat Bor i cs, de a kit Kálmán nem ismert el törvé-
nyes fiának, ki mindamellett később sok zavart
támasztott az országban.

Kálmán királyt a nép kZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö n y ves nek nevezte,

Mert tudós ember volt, a könyvet szerette.

Szerit koronájához Dalmáciát fűzé,
A rabló keresztes hadakat elűzé.

Boszorkány, kisértet nincsen, kimondotta,
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Azok üldözését törvénynyel tiltotta.
Mert ily szellem nem volt és nincs a világban,
Tudatlan az, ki bisz ilyen babonaban.
Testvérét Almost és ártatlan kis fiát,
Hogy megvakittatá, megr6vja a világ.
Mert ki más bűnéért az ártatlant bántja,
Arra méltán száll a j6 emberek átka.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12 .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ . II. Is tván . II. vagy vak B é la . II. G e jza . Ill.

Is tván . II. Lász!ó . IV . Is tván . (1114 -1173.)

Kálmán kiskoru fia II. Ist v á n szép tehetségű
gyermek volt, de gyámjai a főurak szándékosan el-
hanyagoltak nevelését, ezért indulatos és kicsapongó
emberré lett. Salamon bölcseségét, Sámson erejét s '
Dávid vitézségét képzelte magában .. De hogy egyik-
kel' sem birt, meg tetszik abból, hogy Dalmaclát
elvesztette, s az orosz háboruból kudarcot vallva tért
vissza. Egyetlen emlékezetes tette az, hogya kuno-
kat Tatár nevü vezérök alatt az országba fogadta, s
a Kis- Kunságban megtelepítette. Ifjusága bűneit leróni
akarván, barátruhát öltott magára, bűnbánás s imád-
kozás között töltötte végnapjait. Meghalt 30 éves
korában, Álmos fiát vak Bélát nevezvén utódául.

II. vagy vak Bél a békeszerető, szelid termé-
. mészetü fejedelem volt, de nője a szerb származásu
Ilona annál indulatosabb s boszuvágy6bb. Nagyon
fájt a királynőnok férje világtalansága, azért feltette
magában, hogy ennek okozóit megboszulja. Ez okból
Aradra országgyülést hirdetett, hol két csecsemőjét
fel mutatván, heves beszéde által az ország rendelt
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ugy feltüzelte, hogy ezek 68 főurat a gyülésbon fel-
kencoltak (1132). E kegyetlenség miatt Béla fején
egész életében .ingadozott a korona; mert a meggyil-
koltak. rokonai boszuvétel végett Boricshoz, Kálmán
törvénytelen fiához futottak, ki ezután trónkövetelé-
sével egész életében nyugtalanitá' Bélát. Meghalt:
Béla boritaltól elgyengülve, három fiut, Gejzát;
Lászlót ésIetvánt hagyva maga után.

IL Ge j z a becsületes, igazságes és munkás
-, fejedelem vala, Uralkodását folytonosan nyugtalaniták

Borics zavárgásai s a görög császár cselszövényei, ki ,
. 'az országot minden áron hatalma alá akarta hajtani..

DeGejza mindkettó ellen diadalmasan harcolt, s fér-
fiasan megvédte királyi székét. Uralkodását neveze-
tessé teszi az, hogy idejében telepedtek meg a szász
faju németek a Szepességen és Erdélyben, kik az
ipart, kereskedést, hányászatot a hazában virágzás-
nak inditottak. Fia

Ill. Ist v á n ellen nagybátyjai Lásslö és István
hercegek feltámadtak, s görög segélylyel li. tróntói
megakarták fosztani. De a nemzet hű maradt koronás
'királyához, a bitorló László és István hercegek pedig
gonoszul elvesztek.

Kálmán líunyta után egy félszazadon át

Öt király viselte' a magyar koronát:

Második István, a kinek legfőbb tette, ,

Hogyakiskunokat megtelepitette.

Vak Béla, a kinek nője, szerb Ilona

Boszuvágya sok főurra veszélyt hoza.

Második Gejza a Szepesség- s 'Erdélybe
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Az iparűzö szászfajt telepíté be.

Harmadik Istvánt a tr6nt6l megfosztani
Hasztalan . akarták gonosz nagybátyjai.
Koronás urához hű maradt a nemzet,
A bitorl6 Lász16 és István elveszett.
Ez öt király alatt romlott görög szellem,

Testvérharc, pazarlás, erkölcstelen jellern
Ragadt a nemzetre, melynek gyászos nyomát
Sajnosan érzé a haza századon átoaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13 . § . Ill. B é la . Im re . (1175-1205).

Ill. Bél aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt iz évig lakott a görög udvar ban,
azért egyelőre kedvétlenül fogadta őt a nemzet. De
midőn az ország elvesztett tartományait: Dalmáciát,
Szlavoniát visszaszerezte, Galliciát a magyú koroná-
hoz csatolta, a bel viszályt lecsendesitette, a földmi-
velést és ipart elömozditotta, annyira megnyerte a
nemzet szeretetét, hogy egyik legkedveltebb királya
lőn a m a g y a rn a k , Ö volt első király, ki az élőszóval
való perlekedést megszüntette , s megparancsolta,
hogy minden panaszok, peres ügyek irva adassanak
be udvari irodájába; mi által nemcsak reudesebbé
tette a kormányzás és perlekedés menetét, hanem a
közmüveltségre is jótékonyan hatott, mert a nép kény-
szeritve vala irástanulásra. Két fia maradt, Imre és
Endre.· /,

Imre szelid természétü munkás uralkodó volt
de egész életébenháborgatta öt nyugtalan vérü -ktCs~-
pongó öcscse Endre, ki a roppánt kincset, melyet
atyja reá hagyott, elpazarolván, bátyjától az ország
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'egy részét követelte, s midőn ez a követelést megta-
gadta, haddal támadt ellene. Szamközt állt már a
két testvér hadserege egymással a Dráva mellett,
midőn Imre látván, hogy öcscse tábora számosabb,
a veszély előérzetében oly tettre szánta el magát,
mely páratlan a történelemben. Ugyanis elhányta
fegyvereit, koronával fején, s királyi pálcával kezében
egymaga ment Endre táborába, igy szólván: "Látni
akarom, ki merészli szentségtörő kezét ura, királya
ellen felemelni." A megdöbbent sereg tisztelettel
nyita utat a kírálynak, ki öcscse sátorába menvén,
öt .kezénél fogva táborából kivezette s Kene várába'

, {Szlavoniában, Varasdmegyében) záratta ; mire a se-
- reg meghódolt koronás királyának.

E közben Imrének fia született, L á sz 1Ö" kit
UI. László névvel azonnal királylyá koronáztatott.
Kevéssel ezután sulyos betegségbe esett, melyböl
többé fel sem gyógyult. Végperceiben öcscsétZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ' fog-
ságböl kihozatta, s fiának gyámjává s az ország kor-
mányzójává nevezte. Do Endrét e nemes szivüség
s e m tette jobbá. Mihelyt bátyja meghalt, azonnal
király óhajtván lenni, a királynövel és a kis Lászlóval
méltatlanul bánt, ugy hogy ezek kénytelenek voltak
'a z országból menekülni. És már az ország ismét
belháboru szélén állott, midön a kis László meghalt,
: f l Endre minden ellenmondás nélkül a trónba lépett.

Harmadik Bélát a görögök nevelték,
Az~rt egyelőre nem igen kedvelték.
De midőn országát bölcsen elrendezte,
El vesztett részeit visszaszerezgette.
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'- Teljesen megnyerte a közszeretetet,

S a nemzetnek egyik kedvelt királya lett.

Imrének sok baja vala testvérével,

A nyugtalan vérü pazarló Endrével,

Mignem egymaga ment öcscse táborába,

Elfogta s elzárta őt Kene várába.

Ki lelki nyugalmát megtartja veszélyben,

Sok bajtél megóvja magát életében.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14 .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ . II. Endre u ra lkodása . (1205-1235).

I I . Endre könnyelmü, pazarló, gyenge uralkodó
volt. A kormányt alatta inkább felesége Gertrud,
mint ő maga vitte, a mi sok szerencsétlenséget hozott
az országra. A királyné ugyanis az érdemes haza-
fiaktól a föhivatalokat elvette. tudatlan testvéreire,
rokonaira ruházta, kik az ország kincsét pazarolták,
s-erkölcstelen életökkel a királyi udvart meggyaláz-
ták. E miatt a megsértett főurak a nádor Bán kb á n
vezetése alatt a királyi palotába törtek, s a királynőt
összevagdaltak. A királya föbűnösöket kivégeztette
ugyan, de a helyett. hogy a rendet kellőleg helyr?
állitotta volna, még nagyobb zavarba hozta az orszá-
got. Ugyanis 1217-ben 10,000 lovassal a szent
földre utazott, s nehogy távolléte alatt az országban
viszálkodás támadjon, első szülött fiát Bélát királylyá
koronáztatta.'

Azonban mig a királya szent földre járt, ez.
alatt a rend egészen felbomlott az országban. A
főurak a törvényt lábbal tapostak, a királyi jószágo-
kat elragadozták, a hivatalnokok az ország jövedel-
meit elpazarolták, aí( adészedék a népet 'iszonyuan



zsarolták, ezek viszontZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa v ' adófizetőket agyonverték,
Függést senki sem ismert, annyira," hogy az ország
a fel bomlás szélén állott.

Visszajövén a király, nemhogy a bajon segiteni
igyekezett volna, hanem még terhesebb adót vetett
a népre, a miért ezek fellázad ván, Bélát akarták a
trónba emelni. .A megszorult király az által állitotta
helyre a békét, hogy 1222·ben országgyülést tart-
ván, kiadta ama hires szabadságlevelet, mely arany- c

butlának neveztetz'k, ruely által az ország- sérelmei
orvosoltattak, a nemesség szabadsága s régi jogai
megerősíttettek.

De e jó törvények sem hozták már meg a haza
teljes békéjét, mert nem volt végrehajtó, ki azokat
életbe léptette volna. .A főurak és zsidók ismét zsa-
rolták a népet, s az ország még mélyebben sülyedt a
zavarba. E zavar közt halt meg Endre, három fiut:
Bélát, Kálmánt és Istvánt hagyva maga után.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jegyze t: Az aranybulla főbb cikkei ezek voltak:

1._ A király tartozik minden évben egyszer Székes-

Fehérváron törvényszéket tartani, hol minden nemes

embernek szabad megjelenni.

2. A nemes embert sem a királynak, sem bárkinek

elfogni, vagy megbüntetni nem szabad, ha csak előbb.

meg nem idéztetett s el nem itéltetett.

3. A nemesek és egyházi emberek adót nem fizet-

nek, házaikba vagy falvaikba a király katonát nem

szállásoltathat.

4. A. nemesek az országot fegyverrel védeni- tar-

toznak, az ország határain belől saját költségükön, azon

kivül a király költségén.
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5. Ha a király vagy valamelyik ut6da e törvé-
nyeket megszegné, ugy a nemesek, mint a püspökök,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ,

királynak, hűtlenség vétke nélkül, ellenmondhatnak,
sőt fegyverrel is ellenszegülhetnek.

Második Endrének nője kormányozott,
A ki a hazára sok bajt, zavart hozott,
Mignem Bánkbán főur láb a16l eltette,

. S a gyűlölt nőtől l i hazát megmentette.
A szent földet is meglátogatta Endre, .
Mi alatt gyült a sok baj, belviszály rendre.
Hitetlenek vették .bérbe az országot,
A népnyomorgatás tetőfokra hágott.
Endre, hogy enyhitse a haza fájdalmát,
Kibocsátotta a hires a ran y bull á t,
Mely a sértett nemzet jogainak őre
S biztosítéka lőn messze jövendőre.

De a mély sebet már ez sem gy6gyitá be,
.Hanyathomlok sülyedt a haza veszélybe.

Átokarosz király a hazán, nemzeten,
Kezében a j6 is rosz gyümölcsöt terem.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15 .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ . IV . B é la u ra lkodása . (1235-1270.)

IV. Béla atyja halála után magát ismét meg-
koronáztatta és egész erővel törekedett az országot
lesülyedt állapotából kiemelni. A királyi jószágokat.
a főuraktói visszaszedte, az ellenállókat vagy szám-
űzte, vagy börtönbe vettette. E miatt az elégületlen
főurak feltámadtak ellene és Fridrik osztrák herceg-
nek ajánlották a koronát. Fridrik be is jött seregé-
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vel s az elégülétlen magyar urakkal az országbá. Da
Béla kiverte őt az országból, s a bitorló kénytelen
volt nagy összeg pénzen vásárolni békét. Igy bünteti
meg az Isten, ki a másét kivánja. '

Ezen időben szamos kun csapat érkezett az ország
határára Kuthen vezér alatt, kiket a tatárok "hazá~
jukból kivervén, Bélától kértek magoknak lakhelyet.
Béla befogadta az idegen vendégeket, s a' mai Nagy-
Kunságban megtelepitette. E zabolátlan nép a saives
vendéglátást azzal hálálta meg, hogya magyarokat
sértegette, birtokaikat fosztogatta, viszont ezek is a.
méltatlanságot 'hasonl<ival fizették vissza. Ekkép a
zavar és ellenségeskedés az országban hovatovább
növekedett.

Ez időben történt, hogy a tatárok - Batu vezér
alatt Ázsiából kiindulván, Európába törtek, s Orosz-
és Lengyelországot elpusztitván 'Magyarország hatá- '
rán megjelentek. E vészhitre Béla ősi szokás szerint
véres kardot hordoztatott körül az országban, a nádort
pedig sereggel a kárpáti szorosok védelmére küldötte.
Azonban e fenyegető hirt sokan nem hitték, mások
a kunokat gyanusitották, hogy atatárokkal szövet-
ség ben állanak s csak kémlés végett jöttek 'be

r előre az országba. Ez alatt a tatárok a nádor csekély
seregét levágván, a Karpateken keresztűl az országba

'törtek. E hirre a felbőszült nép a kunokra rohant,
Kuthent egész családjával együtt legyilkolta, a miért
a boszus kunok a tatárokhoz csatlakoztak, s azokkal
együtt rabolták az országot. .

Vé'gre összegyult Pest alatt mintegy 65,000
ember, mely sereggel Béla a. tatárok elébe indult 8
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a mohí pusztán Borsodmegyében táborba szállott. A.
tatárok átkelvén a .Sajó vizén, a még készületlen ma-
gyar sereget egész erővel megtámadták, s iszonyu
harc után szétverték. Kálm,án herceg halálosan meg-
sebesittetett, a sereg nagy része levágatott, a király
pedig Ausztriába futott. De itt is' ellenségre talált.
Fridrik osztrák herceg a szerencsétlen királyt minden
kincsétöl megfosztotta. Innen megszabaduIván Béla,
Horvátországba futott, majd a vad ellenségtől foly-
tonosan üldöztetve, a Dalmát szigetekre menekült, hol
a Frangepán grófoktél szives vendégszeretettel fo-
gadtatott. .

A csata után a vad tatár csorda ellenállásra.
többé nem találván, rabolt égetett, pusztitott, gyil-
kolt mindenfelé az országban. Az alföld lakosai nagy-
részint kiirtattak, a hegyek közt lakók erdőkben, s
barlangokban kerestek menedéket, mignem végre,
midőn már nem volt mit pusztitni, a vadtömeg másfél
évmulva elhagyta az országot.

Csak akkor mert visszajönni a király az elpusz-
titott országba. Borzasztó volt látni, mivé lett a
kevéssel előbb még virágzó ország . .A városok, hely-

. ségek hamuban hevertek, több mértföldön keresztül
nem lehetett látni egy élő lelket. Uton, utfélen teme-
tétlen holttestek senyvedtek, melyeken az elszapo-
rodott farkasok tömegesen lakomáztak. És hogy az
inség nagyobb legyen, sáskasereg is meglepte s pusz-
tította a szerencsétlen országot.

De a nemeslelkü Béla nem csüggedt el, hanem
szorgalommal látott az ország helyreállításához. Az
éhező nép részére külföldről élelmet s barmokat ho-

2*
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zatott, a néptelen vidékekre uj lakosokat telepített ;
uj tisztviselöket nevezett, városokat és várakat épit-

. tetett. Mely atyai gondoskodásáért méltán neveztetik
Béla az ország második alapítójának,

Két év mulva már annyira megerősödött az or-
szág, hogy Béla a hütlen Fridrik ellen háborut indít-
hatott, kit legyőzvén,maga Fridrik is a csatában Fran-
gepán által megöletett. Igy bünteti meg az Isten a
hitszegő gonosz embert. Meghalt Béla 1270-ben.
Utána fia István örökölte trónt.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jegyze t. A tatárok vagy mongolok birodalmát
The mud s in nevü khán vagy főnök alapította, a 13.
században belső Azsiában. Innen elindulván, keleten
meghóditották a khinai birodalmat, nyugot felé pedig a
Kárpátokig minden népet vagy kiirtottak, vagy meghö-
ditottak. Iszonyuak voltak a nyomok, melyek e vad
nép utait jelölték. Nemcsak a tartományokat tették pusz-
tasággá, hanem ezrenként öldösték le az embereket,
Isten csapást. küld sokszor a nemzetekre, megostorozza
népeit, de a vérázott földön uj élet virul fel, s a meg-
ifjalt népek uj erővel folytatják tovább történeti életöket.

Midőn hazánk trónján negyedik Béla ült,

Sötét gyászba borult nemzeti életünk,

A vad tatár csorda országunkra rontott,

Tüzzel, vassal mindent égetett, pusztitott.

Viszálkodás átka feküdt az országon.

Nem volt a ki érte bátran síkra szálljon.

A haza jobbjai, kik fegyvert emeltek,

A Sajó partjain gyászos halált leltek.

A király elfutott" a vad ellenségnek

Zsákmányául hagyva a védtelen népet.
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Rettenetes vala képe a hazának,

Az uton legyilkolt hullák rothadának.

Mértföldekignem volt benne élő lélek,

A virágz6 ország egy temetövé lett.

De Isten, ki sujtol, szabadit6t is ád,

Béla visszajött és eltörlé a csapást.

Atyai j6sággal ápolá népeit,

"Gondosan enyhíté annak inségeit.

S ápolása alatt kevés idő mulva

Az elpusztult ország erőre kelt ujra.

Méltán mondja tehát a történet r6la :

Béla volt a haza ujra alkotója,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16 .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ . V . Is tván . K un László . Ill. End re .

(1270-1301).

V. Ist v á n nyugtalan természetü, indulatos
ember volt. Má.r atyja életében kimutatta nyugtalan
természetét, midőn mint megkoronázott társkirály
atyja ellen több izben fegyvert fogott, s a jeles atyá-
nak végnapjait háborgásával megkeseritette. Helyre-
állván a béke az apa és fiu között, István az ország
határát háborgató bolgárok ellen vezette seregét, s
Bolgárország nagyrészét meghóditván, a magyar
korona alá vettete, a honnan nyerte a bolgár királyi
cimet.

Majd atyja elhalvan. Ottokár cseh király ellen
inditott háborut bizonyos elrablott kincsek miatt,
melyeket Ottokár visszaadni nem akart. De e hábo-
run ak semmi más eredménye nem lett, mint az, hogy
az ellenséges felek egymás birtokait pusztitották.
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Mig .Istvan távol volt az országtól, ezalatt egy
Pektári nevü főur a király kiskoru fiát elrabolta. István.
ezt meghallván, a rablónak utána rohant, s a forró
nyári napon a sebes lovaglásban nagyon felhevülvén,
hirtelen meghalt 1272-ben.

IV. L á szl ócsak 10 éves volt! midőn atyja.
halála után a trónba emeltetett. Jeles tehetségekkel
volt a természettől megáldva, de a rosz társaság
annyira elrontotta, hogya leg kicsapongó bb, emberré
lett. Uralkodása alatt mind kül-, mind belzavarok
dúlták az országot. A külháboruban ugyan győze-
lemmel harcoltak a magyarok Rudolf német csá-
szár mellett, Ottokár cseh király ellen, ki maga is
a csatában elesett, és Rudolf a császári székben
megerösittetett. De e háboruból semmi haszon nem
hárult az országra. Sokkal nagyobb baj volt ennél
az országban 'támadt rendetlenség. László ugyanis a.
kunokhoz adván magát, azok társaságában egészen
elromlott, erkölcstelen emberré lett, s az ország dol-
gaival semmit nem gondolt. E miatt a rendetlenség,
rablás és féktelenség annyira elterjedt az országban,
hogy az uton sem lehetett bátorságban járni. A nép
a sokféle zsarolás miatt annyira elszegényedett, hogy
igavonó barmok hiányában maga vonta kétkerekű
taligáját, melyet gúnyból L á szl ó sze ker éne k
neveztek. László mindezzel semmit nem gondolva,
folytatta a fertelmes életet; mignem végre magok a
kunok is megsokaiván kicsapongásait, egy éjjel sáto-
rában meggyilkolták. Ily méltatlanul veszett el a
széptebetségü ifju élete virágában, kiből, ha a rosz
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társaság el nem rontja, egy a legjelesebb királya. le-.
hetett volna az országnak.

Ill. Endre (1290-1301). Lászlónak gyer-
meke nem maradván, a magyar koronának az Árpád
családjából már csak egyetlen örököse volt.. tudniillik
End r e, kit László Velencéből, hol az ifju lakott, haza.
hiván, utódjává választott. Endre jóakaratu, erélyes
uralkodó volt, az ország jólétét előmozditani őszintén
törekedett. De egész életében nyugtaJaniták őt az
ország külső és belső zavarai, melyek miatt minden
intézkedése siker nélkül maradt. Mindjárt trónra lép-
tekor három vetélytárs lépett fel ellene a magyar
koronáért. Az első volt a l- End re, ki magát László
testvérénok adta ki; második R ud o If német császár,
.a,harmadik R ó ber t Kár oJ y. A két elsőt könnyen
legyőzte, de a harmadik egész életén keresztül nyug-
talanitá uralkodását. Endre ugyanis erélyesen hozzá.
látott a megzavart rend helyreállitásához. A rabló-
kat kiirtotta, a koronajavakat a főuraktói visszaszedte,
-s az ellenállókat megbüntette, a miért ezek tőle el-
pártoltak és Róbert Károlyt Zágrábban királylyá ko-
ronázták. Endre a pártosok megbüntetése végett
orssaggyülést hivott össze a Rákos mezejére, mely a
legelső orssággyülés vala a Jtákoson ; a pártosok ellen-
ben külön crszággyülést tartottak Veszprémben. E
miatt a zavar - és rendetlenség még nagyobb lett az
-'Országban. E zavar közt meghalt Endre hirtelen halál-
lal, hihetőleg az ellenpárt által megmérgezve. Benne
kihalt a dicsőÁrpád nemzetség 1301-ben, s az ország
idegen házakból származott fejedelmekre szállott.
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Rövid volt élete ötödik Istvánnak,
Mert a hűtlen fiu atyja 'ellen támadt.
Tiszteljed atyádat, anyádat 6h gyermek!
Hosszu életkorral Isten akkor áld meg.
Lászl6t a természet jelessé alkotta,
De a rosz társaság végkép elrontotta.
Könnyelmü emberré s erkölcstelenné lett,
Felbomlott alatta a rend s békés élet j

Oly inségre jutott a földmivelő nép,
Hogy a veszett hirü Kun L á szl 6 sze ker é t
Saját maga vonta véres verejtékkel,
Mig a király dőzsölt a kedvelt kun néppel..
De a büntetés is utólérte végre,

Három kun nemestől kiontatott vére ..
Lász16 után Endre foglalá el a trónt,
De uralkodása rövid s zavaros volt.
Benne elenyészett Árpád dicső vére,
Idegenek ültek a királyi székre .

• aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJegyze t. Ill. Endre unokája volt II. Endrének,
István nevü fiától, ki testvéreYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV . Bélától az országbél

kiüzetvén, sok hányattatás után Velencében telepedett
le, hol egy főembernek leányát Morozini Katalint nőül
vette, mely házasságból született Ill. Endre.
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I llo Id eg en h á za k b ó l sz á rm a zo tt

k ir á ly o k .aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17 . § . Vence l. O ttó . R óbert K áro ly .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az Árpádház kihalása után hárman vetélkedtek
a magyar királyi szék felett,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . ID. cseh Ven c e l,

bajor Ott ó és nápolyi R ó ber t Kár oly, kik mind-
hárman az Árpádházzal leányágon rokonok voltak.
Mindharman királylyá koronáztattak, de végre is tiz
évi viszalkodas után Robert Károly ismertetett el ,
királynak, a mikor, mar most negyedizben, ujra meg-
koronáztatott.

Do a béke még ekkor sem állott helyre. Ugyanis
Cs á k Mát é trencséni gróf, ki felsöMagyarország
nagy részét birta; nem ismerte el Károlyt királynak;
a főpapok és a király jószágait elfoglalta, pusztitotta,
a népet adóztatta, pénzt veretett, nádort kincstartöt
nevezett, szóval egész kírályilag élt. Legyőzte ugyan
öt Károly Rozgony mellett (Abauj megyében) 1312-
ben, de csak Máté halála után juthatott az ország
békés birtokába (1318).

Károly rendszerető, okos és munkás fejedelem
volt. A földmívelést előmozdította, a bányákat szor-
galmasan miveltette, jobb pénzt veretett aranyból és
ezüstből, mely for int nak neveztetett. De legna-
gyobb érdeme az, hogy az ist eni tél e tet eltör-
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Iötte, és rendes törvénykezést hozott be. E babonás,
.szokás abban állott, hogy a birák a perlekedő feleket
tüzesvas és forróviz próbára itélték. Látni való, hogy
itt az ártatlanság csak a birák itéletétől függött, s a
.gazdag, ha a tisztviselőket megvesztegette,bűnös
létére is ártatlannak itéltetett.

Károly ezen érdemeit nagyon elhomályositja azon
kegyetlenség, melylyel a Zács nemzetséget kiirtotta.
Ugyanis a királyné egy rokona Zács nevü föur leá-
nyával illetlenül bánt. Az apa e miatt dühös haragra
Iobbanván, karddal rohant a királyi családra, a király
karját megsebesítette, a királynénak pedig négy ujját
Ievágta. És bár a gyilkos az udvari szolgak által
rögtön megöletett, mégis a király a bűnösnek nemcsak
ártatlan gyermekeit, hanem rokonait is kegyetlenül
kivégeztette vagy számüzette. Méltán nevezik tehát
Károlyt kegyetlennek, mert nincs nagyobb igazság-
talanság, mint egy ember bűneért az ártatlanokat
büntetni.

Kevéssel- ezután az oláhokat támadta meg a
király minden igaz ok nélkül. De ez igazságta~ansá-
gának is megadta az árát; mert az oláhok magas
hegyek közé csaiván a király seregét, azt kövekkel
agyonverték. A király maga is csak ugy menekült
meg, hogy egy Szécsí Dezső nevü nemes ifju ruhát
váltott vele; mig az oláhok az ifjura rohantak és őt
megölték, addig a király futás által menekült.

Károly Visegrádon pompás palotát építtetett s
azt lakhelyül választotta. Udvarában sokszor t?J;tott
lovagjátékokat, mely alkalommal számos kül-Kb~l-
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földi lovag látogatta megZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa , fényes Visegrádot. Meg-
halt 1342-ben. Két fia maradt, Lajos és Endre, kik
közül az első magyar, a második nápolyi királylyá lett.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jegy:z ;e t. Vencel IV. Béla szép unokája volt Kuni-

gunda nevü leányától. Ott6 színtén. IV. Béla unokája yoU

Erzsébet leányát6l. R6bert Károly unokája volt V. Ist- -,

vánnak Mária nevü leányát61, ki Martell Károly sieiliaí

király nője volt. Károly verette hazánkban az első arany-

pénzt, mely, mivel a florenci aranyo kkal egyenlő értékü

volt, fl ori n t nak vagy magyarosabban for int nak

neveztetett.

Kihalván Árpádnak királyi családja,

, Szép Magyarországra három rokon vágya:

Vence'l, bajor Ott6 s R6bert Károly, a ki

A többiek felett diadalt víva ki.

Károlyt a dúsgazdag Csák Máté gyűlölte,

Mert egész udvara idegen szint ölte.

De Rozgonynál Máté elveszté csatáját,

S Károly megtartotta hazánk koronáját.

A megzavart kormányt Károly .rendbeszedte,

A papot és nemest ad6 alá vette.

Családoknak címert adott,' pénzt veretett,

Bölcsen eltörl é az Ist e n j tél e tet.

Örök foltja maradt Károly emlékének,

Bűnös kiirtása a Zács nemzetségnek.

Mert ki méltatlanul bántalmaz másokat,

S halálra üldözi az ártatlanokat,

Azt isten és ember méltán elítéli,

lsten büntetése mindenkor eléri.
3

, .
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,18 .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ . 1 . vagy N agy la jos (1342-1382).

1. Lajos országunk egyik legnagyobb fejedelme
volt. Akár hadi dicsőségét, akár kormányzói bölcsesé-
gét tekintsük, bátran mondhatjuk, hogy nála nagyobb
fejedelem nem ült azon korban egy királyi székben sem.
Magyarország ő alatta volt legnagyobb kiterjedésü,
ugyhogy három tenger vetett határt birodalmának.

Uralkodása kezdetén az adó miatt zavargó szá-
szokat és horvátokat csendesitette le, az oláhok pedig
önként elismerték főhatalmát.

Ezután több évig testvéröcscse Endre szomoru
sorsával volt elfoglalva. Endrének ugyanis a nápolyi
kiralyság; jutott osztályrészűl. De mielőtt megkoro-
náztatott volna, roszerkölcsü neje Johanna őt meg-
gyilkoltatta. A gonosz asszony maga készité a sinört,
melylyel férjét megfojtották. Lajos két izben vezetett
e miatt hadat Nápolyba. Első izben Nápolyt meghó-
ditotta, Endre gyilkosait kivégeztette, s az országot
Laczű István kormányzóra bizta. Másodizben ujra
meghóditotta az országot, de minthogy a pápa aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ű -

nös Johannát ártatlannak nyilvánította, odahagyta
Nápolyt, a gonosz asszony megbüutetését Isten itéletére
bizván, kit később Durazzói Károly csakugyan megfoj-
tatott. A bűnt elébb utóbb utóléri a méltQ büntetés.

Haza jövén Lajos király Olaszországból, Moldv.át,
Boszniát és Oláhországot hódította meg. Majd Dal~-
országot vette el a velenceiektől és Galiciát csatolta
birodalmához. Végre lengyel királylyá koronáztatott,
a mikor birodalma az adriai tengertől a keleti és fekete
tengerekig terjedt, s elsőségét egész Európa elismerte.

Lajos a mily nagy hadvezér, épen oly bölcs kor-
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mányz6 is volt. Az ipart, kereskedést előmozdította,
az igazságot szigoruan kiszolgáltatta, a hanyag tiszt-
viselőket megbüntette. Sőt a tudományokról sem
fslejtkezett meg. Pécsen főiskolát alapitott,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- s azt
gazdagon felszerel tette. Mindezen jeles tettei miatt
méltán megérdemelte a nag y níelléknevet, melylyel
őt öseink megtisztelték. Szék helyét Visegrádról Bu-
dára tette át, mely ezen időben egész Eur6pában
legfényesebb királyi lakhely volt. Meghalt 1382-ben.
Két leányt hagyott maga után, Már i á t és He d-
vig e t, kik közül az első Magyarországot, a második
Lengyelországot örökölte. •

Lajos országunkat nagy fényre emelte,
Ezért a nag y nevet méltán érdemelte,
N agy volt ő mint király, mint ember még nagyobb,
Tetteiben máig dicsőséggel ragyog.
Á szerbet és olábt rendre tanitotta,
Boszniát és Moldvát visszahóditotta,
Nápoly kétszer látta győzelmes zászlóját,
Velence meghozta évenként adóját.
Bolgár- s Lengyelország uralta hatalmát,
Három tenger mosta széles birodalmát.

, A tudományokat ápolta, kedvelte,
.A népnek atyja volt, az ipart emelte: '
Ha hazánknak sok ily királya lett volna,
Dicsőségünkről a világ ma is szólna,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jegyze t. Lajos király mily nemes szivü smberba ...
rát volt, e következő esemény nyilván mutatja : Midőn
Nápolyban táborozott, egy apródját bizonyos folyó meg-
vizsgálására küldé, ha átgázolhato-e az? Az ifju rögtön
a folyóba ugrott, de a haboktól elsodortatott. A király,
bár nehéz páncélt 'Viselt, lovával rögtön a vizbe ugra-
tott s az ifjút saját élete veszélyeztetésével megmenté.

*
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19 .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ . M ária és K is K áro lyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(138~~1395).

Lajos király halála után a főurak Máriát azon-
nal megkoronázták és Zsigmond brandenburgi gróffal
összeházasiták. De a horvátok nem fogadták el a nő-
uralkodot, hanem Károly nápolyi királynak ajánlották
a koronát. Károly az országba jövén, magát királylyá
koronáztatta. A ketonázás a székesfehérvári templom-
ban történt, hol Erzsébet, Lajos özvegye és Mária is
megjelentek. És midön a királynők a templomban
Lajos sirj ára borulva keservesen sírnának, oly, részvét
támadt a nép szivében irántok, hogy midőn az érsek
ősi szokás szerint kérdezé: akarnák-e Károlyt király-
nak ~ senki sem felelt, csak tompa zúgás hallatszott
a templomban.

A koronázás után Károly a királynőkkel együtt.
Budára ment, hol Erzsébet két fő emberrel, Gara MikI,
lős- és Forgács Balázszsal össze esküdt· a király élete
ellen, s elvégezték, hogy öt megöljék. Erzsébet tehát
egy estve magához hivatá Károlyt, oly szin alatt,
mintha veje fontos levelet akarna, közölni. És mig a
király a levelet olvasna, ez alatt Forgács a ruhája
alá rejtett karddal ugy vágott a Károly fejére, hogy
az nehány nap mulva sebében meghalt.

De a gyilkosokat is csakhamar utólérte az igaz-
ságos büntetés. Ugyanis Károly hivei Horvátország-
ban uj hadat gyüjtöttek Károly halálának megboszu-
lására. A lázadás lecsilapitására' Erzsébet és Mária,
Garával és Forgácscsal Horvátországba mentek. De
a. lázadók készen várva őket, Diakovárnálmegtámad-
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tak, G~rát és Forgácsot megölték, a királynőket pedig
fogságba zárták, hol Erzsébet nehány nappal utóbb
megfejtatott. Igy bünteti meg Isten az álnokságot.

Zsigmond e borzasztó hi rt meghallván, Magyar-
országba jött, hol magát királylyá koronáztatta. A
koronázás után azonnal nője kiszabaditására sietett
Horvátországba, hol a pártosok seregét megvervén,
annak főnökét Horvati Jánost felnégyeltette, a király-
~őt pedig megszabadította. De a béke ekkor sem állott
helyre, mert Mária királyné kevéssel utóbbYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 3 9 5 )

meghalván, ez eset uj alkalom lett a lázongásra ..

Máriát a magyar a tr6nr~. emelte,
De a horvát a nö-királyt 'nem kedvelte,
Kis Károlyt hívták mega királyi székre,
A magyar kóronát feltették fejére.
De őt Forgács s Gara csellel kivégezték,
S Máriát a trónba ujra behelyezték.
A horvátol csak a boszú6rát várták,
Máriát elfogván, Novigrádba zárták.
Erzsébet királynő Forgács és Garával
Az orgyilkosségért lakoltak halállal.

A gonosz tettek et Isten megitéli,
A bűnt a büntetés mindenkor eléri.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20 . §.' Zs igm ond és A lbert (1387-1439).

Zsigmond elegendő műveJtséggel és erélylyel
birt, da könnyelmüsége.. pazarlása, szdszegése és ön-
kényes tettei által sokszor bajba keverte ugy magát,
mint az országot. Ötven évi hosszu uralkodása. foly-
tonos nyugtalanságok közt folyt Ie, Legelsőbben-a.
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nápolyi párt támadt fel ellene, mely párt Kis Károly
fiát, L á s z l ó t hi vta meg a trónra. De Zsigmond
egy vezére Vaj d a fi Gy ö r gy az ellenpárt főnökét
Hédervári Kont Istvánt árulás által elfogván, Zsig-
mond ezt 32 társával együtt Budán lenyakaztatta.
Ez alkalommal történt, hogy Kentnak Osóka nevü
fegyvernöke, midőn ura halála felett keservesen sirna,
a király őt megszánta, s szolgálatába akarta fogadni;
de ő elkeseredve igy válaszolt: "Én neked cseh disznó
sohasem szolgálok" amiért ő is rögtön kivégeztetett.

E kegyetlenség miatt nagy zúgolódás támadt az
egész országban. Zsigmond, hogy az elégületlenek
figyelmét másfelé vonja" a törököt támadta meg. De
Nikápolynál 'egy véres ütközetben annyira megvere-
tett, hogy maga is csak életveszélylyel menekülhetett
Konstántiná poly ba.

Távolléte alatt ellenségei holt hirét költvéú, is-
mét meghivtak nápolyi Lászlót a ki~lyi székre, és
Zágrábban megkoronázták. De Zsigmond hazajővén,
ujra leverte ellenségeit s főnökeit lefejeztette. Ekkor
már saját hivei is megsokalták kegyetlenségét.: Ez
okból összeesküdvén ellene, elfogták és Siklóson (Ba-
ranyamegyében) fogságba zártak. De nem tudván
megegyezni, kit válaszszanak helyette királynak.
18 heti fogság után ujra szabadon bocsátottak.

Zsigmond ezentul törvényesebben kormányozott,
országgyiHéseket tartott, hol a főurak hatalmaskodása
ellen kemény törvények hozattak, 'az igazságszolgál-
tatás jobb lábra állíttatott, a parasztok szabad köl-
tözködési jogot nyertek, s a haza védelmezésére nézve
hasznos intézkedések tétettek. -
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Majd 1410-ben német császárrá választatott, a.
.mikor a keresztyén egyházban levő szakadás meg-
szüntetése végett nagy gyűlést tartott Konstaucban
(a bádeni nagyhereegségben). De itt adott szava elle-
nére a túdós Hu sz J á nos t megégettetni engedvén,

_ez által a husziták hadát idézte elő, kik egész ural-
kodása alatt háborgatták Cseh- és Magyarországot.

Emlékezetes uralkodása arról is, hogy a cigá-
nyok ő alatta jöttek be országunkba.Meghalt 1437-
ben s Nagyváradon temettetett el. Hosszu uralkodása
után is jó emléket nem hagyott maga után, részint
gyakori önkényes tettei miatt, részint azért, mert a
magyar birodalom ból Moldva-, Oláh-, Dalmát- és Ha.-
licsországokat elvesztette, a szepesi városokat pedig
a lengyel királynak elzálogositotta, Halála. után a.
magyarok egyetlen leányának Erzsébetnek férjét,
o szt rák Al ber tet választották királylyá.

Albert uralkodása csak' két évig tartott. Da
nevezetessé teszi királyságát a budai országgyűlés
(1438), hol a nemzet Zsigmond példáján okulva, tör-
vénybe igtatta: hogy a magyar király Magyarország-
ban lakjék, a nádor ~z országgyűlés által valasztas-
sék, s az idegenek hazánkban hivatalt ne viselhesse-
nek. Következó évben a török ellen vezetett Albert
hadat. De a seregben kiütött ragályos betegség miatt
kénytelen volt visszatérni Budára, s midőn innen
Béesbe szándékoznék, utközbenNeszmélyen (Eszter-
gommegyében) meghalt (1439).

Zsigmond félszázados hosszu királysága,
Aldást nem árasztott a magyar hazára.
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Mert ingatag, pazar és önkényes vala,

Sok j6 magyar honfi vérzett el általa .

.A dacos Horvátit 16farkán hordatta,

Kontot társaival mind lenyakaztatta,

A tud6s Husz János lángo16 máglyája

Hitszegését máig kiáltja reája.

Végre önkényének meg is adta árát,

A magyarok fogva Visegrádba zárák,

Honnan kiszabadult kevés idő mulva,

De könnyelmüvé és pazarrá lőn ujra.

Az ország több részét gyáván elvesztette,

Szepesmegyét pedig zálogba vetette.

Az ingatag jellem sok rosz tettre vezet,

Az ilyen emberben biz ni sohsem lehet,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21 . §., U lász ló (1440-1444).

Albert halála után Ulászló lengyel .kírály vá-
lasztatott magyar királylyá, azon kinézésböl; hogya
két ország egyesült erővel lL hatalmas töröknek annál
inkább megfelelhet. Azonban mig a magyar követek
az uj király meghívására Lengyelországban jártak,
azalatt az özvegy királynő Erzsébet :fiat szült: L á s z-
16 t, kit Székesfehérváron azonnal királylyá koronáz-
tatván, a csecsemőt ll; koronával együtt Béesbe vitte
s Fridrik nagybátyja védelmébe ajánlctta. Ezalatt
Ulászló is megérkezett és Székesfehérváron egy más
koronával megkoronáztatott. Ekkép az ország két
pártra szakadt, melyek egymás birtokait kíméletlenül
. rabolták, pusztitották.
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Mig a pártoskodás ekkép dúlt a hazában, ezalatt
a török mind sűrűbben kezdé háborgatni az ország
széleit. De Isten ott segit, hol a veszély legnagyobb.
Ekkor támasztá Hunyady Jánost védelmül a hazának
és keresztyénségnek, ostorául az ellenségnek .

. ' Hun y ady J á nos egyike a legnagyobb hő-
söknek, kiket a világ felmutathat. Eredetét homály
fedi. Leghihetöbb, hogy erdélyi szegény magyar nemes
családból származott, mert csak magyar lehetett képes
a magyar hazát ugy szeretni, mint ö. Ifju korában
hadi pályára lépvén, korán kitüntette magát a török
elleni liaborukban. Majd hősi vitézsége .s nemes jel-
leme miatt csakhamar erdélyi vaNává neveztetett.
Ekkor történt, hogy egy Mez e t b é g nevü tqEök
vezér nagy sereggel betört Erdélybe, s legbátrabb
vitézeinek Hunyady lovát és fegyverzetét lefestvén,
megparancsolta, hogy öt élve vagy halva, kézrekerit-
sék. E hirt egy kém besugta a magyaroknak. Ezek

.Hunyady életét féltvén. egy magyar főur Ke m ény
Sim o n addig ösztönözte a hóst, mig vele fegyvert
nem cserélt. .A csata kezdetén a nemeslelkü Kemény
Simon a török lovasságtóI megtámadtatva, heves via-
dal után elesett. De ezalatt Hunyady más oldalról
oly tüzesen rohanta meg az ellenséget, hogy a török
futásnak eredt, maga Mezet bég is fiával együtt a
csatatéren maradt.

,Nem sokkal ezután 80,000 főnyi haddal akart
betörni a török ismét országunkba. Hunyady a Vas-
kapunál (Erdély és a Bánát közötti szoros út) várta.
csupán 15,OOO-nyi elszánt népével, és ugy megverte
ismét a roppant sereget, hogy ezek egész táborukat
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-a magyarok zsákmányául hagyva, elfutottak. Ezután
a Dunán átkelve, öt csatában győzte le egymásután a
törököket, ugy hogy végre Murád szultán megrettenve,
békét kért, mely megköttetett Szegeden (Csongrád
megyében) tiz évre, s a békekötést mindkét fél szent
'könyvére tett esküjével erősitette meg.

De alig távoztak el a török követek, azonnal
jöttek a keresztyén fejedelmek követei, kik segítség
igéretévei rávették az ingatag királyt, hogy folytassa
'll. sserencséssn kezdett háborut s verje ki a törököt
Európából. Julian bibornok pápai követ pedig felol-
dozta őt esküje alól, azt állitván, hogy a hitetleneknek
tett esküt nem .kell megtartani. A király tehát és
Hunyady 1444-ben csupán 20 ezer főnyi sereggel
el1ndultak a törökök ellen. VárnánáI. (Bolgarország-
ban) várta őket MU~'áds,zultán százezer főn~i had~val.
Hunyady bölcsen intézte el a csatát, mindenkinek
helyét kijelölte, a királyt pedig megkérte" hogy ne
mozduljon ki helyéből, mig általa fel nem szólittatik.
Ekkor oly erővel rohanta meg az ellenséget, hogy
Murád szultán már futni készült, a midőn a. király
elhagyta helyét s az ellenségre rohant. De csakhamar
körülvétetvén a törökök által, megöletett, slevágott
feje landsára szűrva, a táborban körülhurcoltatott,
ily szavakkal: "igy bünteti Isten a hitszegőt." A
király elestén annyira megrémültek a magyarok, hogy
Hunyady nem bírta őket többé a futástól visszatar-
tani. A magyarok közül számosan estek el, köztük
Julián bíbornok, több püspök, kik hitszegésökért mél-
tán lakoltak. Hunyady a harcból szerencsésen meg-
menekült és sok bolyongás után visszatért a hazába.
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A lengyel Ulászló és német Erzsébet
Versengtek egymással a korona végett,
Lángra gyuladt ismét a belviszály átka,
A testvérhazafi egymást ölte, vágta.
S mig e pártoskodás magas fokra hágott,
A törökök szerte dúlták az országot.
-:E veszély közt adta Isten a hazának
Hős Hunyady Jánost, védő angyalának.
Kinél nagyobb fia nem volt nemzetünknek,
Sem buzgóbb védője keresztyén hitünknek.
Mint romboló villám rohant a csatába,

-Neve rettegést szülí az ellen sorába.

A törököt számos csatában megverte,
S tíz évi békére rákényszeritette.
De Ulászló király esküj ét megszegte, .'
A miért Várnánál életét vesztette.

Nagy bűn a hitszegés Isten - ember előtt,
Méltán büntette hát Isten a hitszegőt.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

22 .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ . H unyady János ko rm ányzósága és

V . tász ló k irá lysága (1444"-'1457).

A várnai szersncsétlen csata .:tItán a' magyarok
-a.már megkoronázott L:;'szlót,Albert fiát választották
királylyá, 'de mivpl őt Fridrik császár kiadni nem
akarta, Hunyady János tétetett az ország kormány-
zójává. Hunyady az ország belsejében levő zavargá.-
sokat lecsendesitvén, azonnal a török ellen indult,
hogy a várnai veszteséget megboszulja. De mivel sok
irigy ei voltak a főurak között, csak 24,000 fóMl
álló sereget tudott összeállitani. E csekély sereggel
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Szerbiaba ment s a Rigomezdn találkozott Murád szul-
tán hatszorta nagyobb seregével (1448), hol három
napi viaskedása után az oláhok árulása iniatt elves~-
tette ugyan a csatát, de oly kárt tett a török sereg-
ben, hogy a csata után Murád szultán igy kiáftott
fel: ,;ily győzedelmet csak ellenségemnek kivánok."

Hunyady a csatából menekülvén, az ismeretlen
vidéken két rabló val találkozott, kik őt kifosztották.
De midőn azok a nyakán függő arany kereszt 'felett
ökölre keltek, Hunyady egyik rabló kardját hüvelyé-,
bdl kirántotta, s azzal egyiket levágta, a másikat
pedig megszalasztotta. De ekkor sem menekülhetett
ca vesséljból. Egy kalauz, kivel magát Nándorfehér-
várra akarta vezettetni, Szendrőbe (Szerhiában) ve-
.zette őt ellenségéhez Brankovicshoz , ki fogságba
'tétette, melyböl csak a következő évben szabadult ki.

HazajővénHunyady, a cseh rablókat zabolázta
meg, kik a felvidéket pusztitották. Ezután Fridrik
esászár ellen indult, s őt a király kiadására kénysze-
ritvén. Lászlót a pozsonyi országgyűlésre hozta, a hol
kormányzói méltóságát letévén. besztercei (Erdélyben)
örökös gróffá neveztetett.

V. L á s z l ó szép lelki és testi tehetségekkel
volt a természettől megáldva, de nagybátyja a gonosz
Czilley Ulrik, már serdülő korában szeszes italok és

•
'- mulatságok által annyira elrontotta,bogy 'képtelen

lett minden komolyabb foglalkozásra. E gonosz ember
Hunyadynak halálos ellensége volt, mert a gonosz
mindig gyűlöli az igaz embert. Sokszor akarta őt
megbuktatui. s midőn ez nem sikerült, élete után'
leselkedett. De az isteni gondviselés niegmentette a
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hős becses életét" melyre sohasem volt a .haz~nak;
nagyobb szüksége, mint épen ezen időben.

UgyanisYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . Moh a-m e d Konstantinápolyt be-
vévén, Magyarország meghódítására indult, azt mond-
ván: "valamint egy isten van az égben, ugya földön-
is egy uralkodónak 'kell lenni. " A szultán már Nándor-
fehérvár' alá érkezett, s azt ostrom alá vette. E vész-
hirre Hunyady ismét országkapitányává neveztetett;
s keresztes háboru hirdettetett. Hunyady 20,000
bajnokot szedett össze, többnyire saját pénzén, egy
Kapisztrán nevü buzgó szérzetes pedig mintegy hat-
vanezer kaszával fegyverzett keresztest , s ezekkel
megindultak az ellenség ellen. SzUág'Yi Mihály a vár-
kapitánya a hosszu ostrom alatt már csüggedni kez-
dett. Egy török már a vár falára is felhágott, s
zászlót akart arra kitűzni, midőn egy derék magyar,
Dugovics Titus megpillantván a törököt, vele ökölre
kelt; de midőn látta, hogy le nem győzheti, átkarolta
azt; s magával együtt a mélységbe rántotta. Ekkor
jelent meg Hunyady s Kapisztráu a vár alatt, kik az
ellenséget megtámadván , annyira megverték, hogy
a török 50,000 embert elvesztve, futásnak eredt,
maga a dicsekedő szultán is sebet kapott, s az egésa -
tábor a magyarok zsákmányává lett (1456). ;

Ekkép meatette meg Hunyady és a magyar nem-
zet a keresztyén világot a pogány törököktől. Köfal-
ként állott ezután is a magyar nép kelet és nyugot
között, küzdve folytonosan a, törökkel; mely küzde-
lemben, habár később 'ereje megtöretett is" de azt
bátran elmondhatjuk , hogy becsületét hiven meg-
őrizte. •.
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. De e, győzelem után a nagy ,bős a táborban ki-
ütött ragályos betegséget megkapván, me-ghalt életé-
nek 56-ik évében, két hozzá méltó fiut, Lászlót és ,
Mátyást hagyván maga után. Nagyobb embere, na-
gyobb hőse, tisztább jellemü polgára sohasem volt ar

magyarnak. Mondják, hogy Mohamed hirét vevén .ha-
lálának, ezt mondá: »Valóban' benne a föld legritkább
emberét vesztette el."

Hunyady halálán az egész haza szomorkodott,
csak a gonosz CiJley örült, s azt mondá, hogy addig
IDeg nem nyugszik, mig az egészebfajt, t. L a Hu-
nyady családot ki nem irtja; egyszersmind ipájának
Brankovicsnak egy levelében azt irta, hogy rövid időn
oly két labdát küld neki; a milyennel még egy szerb
fejedelem sem mulatta magát, t. i. a két Hunyady
fejét. De szerencsére e levél elfogatott és Hunyady
Lászlóboz vitetett. Midőn tehát a király és Cilley
gonosz tervek végrehajtása végett Nándorfehérvárra.
mentek, Hunyady László szemére. vetette Cilleynek
gonoszságát. Cilley e miatt dühbe jövén, kardot rán-
tott, s Lászlö fejéhez vágott, Lászlö gyűrűjévei
felfogta a csapást s a zajra barátai berohanván, Cit-
leyt összevagdalták . .A király megtudván az eseményt,
kegyelmet igért Lászlónak s esküvel fogadta,' hogy
Cilley halálát soha Ipeg nem boszulja, melyigéretben
bizva Lászlö és Mátyás, a királyt Budára kiéérték.

De a király megszegte esküjét. Mihelyt Budára
ért, Lászlót elfogatta és lefejeztette, Mátyást pedig-
őrizet alá tétette. E borzasztó tett miatt az egész
ország felzúdult a király ellen, ki megréttenvén, Prá-
gába futott, Mátyást fogolyként vivén magával. De
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Isten büntetése mindenütt utóléri az esküszegőt. A
király egy év mulva, ugyanazon napon, melyen Lász-
lónak kegyelmet esküdött, nagy kinok között .Prágá-
ban meghalt.

Ulászló elesvén, a nemzet helyette .
Királyi székébe német Lászlót tette,
Ki még gyermek lévén, a haza kormányát.
A nemzet nagyjai Hunyadra ruházák.
Soha nem bizhattak volna jobb kezekre,
Hiven őrködött ő a kül- s belügyekre.
Cilleyt és Garát, kik ármánykodtak rá,
Bölcs mérsékletével korlátok közt tartá.
A csehek rablását megakadályozta,
A királyt Fridriktől haddal visszahozta.
A Rigó mezején ugyan csatát veszte,'
De Nándorfehérvár régi története .
Örökre hirdeti a tar veszteségét,

Hunyady s Kapisztrán hősi dicsőségét.
E dicső tett után a hős sírba szállott,
Sirjánál a nemzet mély fájdalma állott.
S .mig a haza földén egy magyar sziv érez,

Abban az első hely a Hunyadyé lesz.QPONMLKJIHGFEDCBA

2 3 . §. M á ty á s u r a lk o d á s a (1458-1490).

Lász16 halála után a magyar főurak Budán
gyűltek össze királyválasztás végett, az alsóbb ne-
messég pedig' Pesten és a Rákoson gyűlt össze. Szilá-
gyi Mihály, Mátyás nagybátyja, ki ekkor országkapi-
tánya volt, 20 ezer főnyi sereggel jelent meg a gyűlé-
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sen oly szándékkal, hogy Hunyady Mátyást emelteti
a királyi székbe. De a Hunyadyház ellenségei hallani
sem akartak a gyermek királyról, hanem Fridrik osá-'
szarhoz kezdettek hajolni. Sokáig folyt a vitatkozás,
mig végre a katonaság és nép megunván a a téli hi-
degben a várakozást, Mátyást egy szivvel királynak
kiáltották, s mirithogy még Mátyás csak 15 éves volt,
mellé Szilágyi öt évre kormányzóúl adatott. Ezután
követek küldettek Mátyásért Prágába Pódiebrádhoz,
kitől hatvanezer aranyon kiváltatván, nagy pompával
Budára bozatott,s ugyanekkor Podiebrád leánya
Katalin Mátyásnak eljegyeztetett.

Mát J á 8 a 'magyar nemzetnek legnagyobbés
legkedvesebb királya volt. Á nemzet véréből 'való
vér, mint az Árpádházból való királyok, ugy szerette
hazáját és nemzetét, mint amazok, de azokat hadivi-
tézsége , tudományessága s igazságszeretete által
felülmúlta. Áz országot 31 évi uralkodása alatt
belől fényre, virágzásra, kivül dicsőségre emelte.

, Azonban számos kül- és belellenséggel kelle
megküzdenie, mig magát It királyi székben megerő-
sitbette. Legelsöbben öreg nagybátyjával Szilá'gyival
gyűlt meg a baja; majd ellenségei Fridrik császárt
hívták meg a királyi székre, és meg is koronázták ;
továbbá Giskra a cseh rablók főnöke a felvidéket, a
török az alvidéket háborgatta. De Mátyás mind ezen
bajokat részint szelidséggel, részint eröbatalommal
legyőzte. Nagybátyját Világoson (Aradmegyében) fog-
ságba. tétette, de később e hibás tettét megbánvá,
kibékült a tisztaszivü öreggel, ki nem sokkal ezután
a török által elfogatván, lefejeztetett. Fridrik parto-
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saival Gara- és Ujlakival Körmendnél (Vasmegyében)
kétes csatát vívott ugyan, de később szelídséggel ezeket
is kiengesztelte, a mikor Fridrik a koronát 60,000 ara-
nyért visszadta. Giskrát rabló váraiból kiverte, és
zsoldjába fogadta. A. törököt Boszniában megverte, s e
tartományt az országhoz kapcsolta. Ekkép hatalmát
minden oldalrólmegerősitvén, magát Budán nagy
ünnepélylyel megkoronáztatta (1464) ..

Mátyás ezután az országban eláradt rendetlen-
ségek meggátlására országgyűléseket tartott, hol a
féktelen főurak ellen szígoru törvények hozattak, a
kincstár jövedelme gyarapítására uj adónemek hozat-
tak be. Ekkor állitotta :Mátyás az ugynevezett f e-
ket ese reg e t, mely ezentúl állandó hadserege vala
az országnak, s vitézségévelnagy hírre tett szert.

A. csehek királya ez időben Podiebrád György
volt egy vitéz és felvilágosult fejedelem, a husziták
nagy pártolója. Mátyás a papa ösztönzésére minden
igaz ok nélkül haddal támadta meg öt. De ez igaz-
ságtalan háboruból nemcsak semmi hasznot nem
nyert, hanem Magyarországot is majdnem elvesztette.

E közben a török mind sűrűbben háborgatta a
határszéleket becsapásaival; 1479-ben pedig l)agy
sereggel betört Erdélybe, rabolva, dúlva, égetve.
Báthori István erdélyi vajda nem bízván saját erejé-
ben, Kinizsi Pál temesi főispánt szölitotta fel sege-
delemre. Ez a Kinizsi Pál Abaujmegye Kínizs nevü
falujában született. Eleinte molnár legény volt, s oly
rendkivüli erővel birt, hogy egy malomkövet félkezé-
vel fel birt emelni. Később katonává lévén, rendkivüli
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ereje s bátorsága által csakhamar rettenetessé tette
magát a török előtt. Mátyás király felismervén éles
eszét s bátorságát, temesi főispánná nevezte s a ha-
társzélek védelmet reá bizta. Sohasem bizhatta volna
jobb kezekre. Kinizsi vevén Báthori felszólitását, rög-
tön elindult seregével segélyére. De mig ö megérke-
zettvolna, ezalatt a török Báthorit megtamadta. Két
óráig folyt a csata nagy túzzel, Báthori alól már két
lovat kilőttek, maga is hat sebbel fedve, a földre
rogyott, s a legbátrabbak is már futásról 'kezdettek
gondolkozni. E pillanatban vágtat elő Kinizsi seregé-
vel, mindkét kezében egy-egy kardot tartva, hatalmas
hangon kiáltja: "hol vagy Bathori t" "Itt vagyok,
szólt a roskadó hős, végezd be a munkát, melyet én .
megkezdettem. " Kinizsi ekkor vitézeivel az ellenségre
rohant, s iszonyu öldöklés után a török futásban ke-

, resett menedéket. Harmincezer török s nyolcezer ma-
gyar feküdt a csatatéren. A győzelem után iszonyu
halotti tor következett. A magyarok török holttes-
tekből készítettek asztalokat s azokon költék el va-
csorájokat. A lakoma után a harci tárogatókból meg-
zendült az édes nemzeti dal, s a vitézek táncra kere-
kedtek. A köz öröm Kinizsit is magával ragadta, ki
vad kedvében három török holttestet ragadott fel,
kettőt két kezébe, ' egyet fogai közé, ugy járta el a
hadi táncot. Báthori az elesett magyarok sirja felett
utóbb kápolnát épittetett, melynek romjai mai napig
emlékeztetik az utast ama nevezetes győzelemre.

Több izben folytatott háborut Mátyás Fridrik
német császárral is, ki a nagy király dicsőségét iri-
gyelvén, a határszéleket többször pusztitotta. Mátyás
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mindannyiszor legyőzte öt, végre minden birtokát
Bécscsel együtt tőle elfoglalta s haláláig birta.

Meghalt a nagy király 1490-ben, Virágvasár-
napján, 47- éves korában. Eltemettetett Székesfehér-
váron. Vallásos, nyiltszivü és igazságot szerető feje-

. delem volt. Keveset beszélt, de annál többet cseleke-
dett. Szavát soha meg nem szegte, a mit megigért,
azt hiven megtartotta. A. törvényrontókat szigoruan
büntette, az igazságot részrehajlatlanul kiszolgál- '
tatta. A. köznépnek valóságos atyja volt. Hogy annak
bajaival, szükségeivel megismerkedjék, álruhában járta
be többször az országot, s jaj volt azon tisztviselőnek,
kit hűtlennek talált. Katonái bálványozták. A. fekete
sereg előtt, midón ö maga élükön állott, nem állha-
tott meg az ellenség. Házi körében igen egyszerüen
élt, de az idegenek előtt rendesen fényben és pom-
pában jelent' meg. A. tudományoknak nagy pártoléja
volt. Pozsonyban főiskolát, Budán fényes könyvtárt
állított, melyhez hasonló nem volt akkor Európában.
Ugyanitt egy könyvnyomdát is állitott, mely legelső
volt a hazában. Sírját könyzáporral öntözte a kesergő
nép, s örök emléket állitott neki ez egyszerü közmon-
dasban : "Meghalt Mátyás király, oda az igazsag."

Mátyás volt a magyar legkedvesb királya,
Kiről sokat regél máig kr6nikája.
Fogságbél emelte a nemzet tr6njára,
Irigy ellen ei nagy boszusagárar

Kormányz6ul mellé Szilágyi tétetett,
De ő nem türhetett főbbet maga felett.
A hű öreg rokont Világosba zárta,



De e heves tettét később nagyon bánta.

Gara és Ujlaky pártos híveikkel

Fölkeltek ellene anémet Fridrikkel,

De az ifju király bátran kardra kele,

S azok jobbnak látták kibékülni vele.

A rabló cseheket hazánkból kiűzte,
- Bécs falára magyar lobogónkat tűzte.

A hűtlen törökkel több ízben csatázott,

Szab ács, Kenyérmező ozman vértől ázott,
Hol a hős Báthori ~ Kinizsi szereztek

Örök dicsőséget a magyar nemzetnek.

A tudományokat szerette, ápolta,

A nagy tudósokat udvarába vonta.

Oly könyvtárt állitott Budán dr~ga áron.

Melynek párja nem. volt ekkor a világon.

S ha idegen látta palotája tényét,

Bámulva csodálta hazánk dicsőségét.

Meghalt ezer négyszáz kilencvenben Bécsben.
De emléke máig él a nép szivében,

E példabeszédet tudja egész világ:

"Meghalt Mátyás király oda az igazság."
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2 4 . §. I I . U lá s z ló u r a lk o d á s a (1490-1516).

Mátyás halálával az ország nagysága és dicső-
sége rögtön lehanyatlott. A főurak, kik megunták
Mátyás erős kormányzását, oly királyt ohajtottak az
országnak, ki alatt kényök kedvök szerint élhessenek.
Elmellőzvén tehát a vitéz Kervin Jánost és Albert
lengyel herceget, a gyáva Ul á s z l ó cseh királyt
választották meg királynak.
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. II. Ul á szl ó tehetetlen, gyáva és lomha feje-
delem volt. Akármit jelentettek nála, mindenre ezt
felelte: "dobzse", mely tót nyelven annyit tesz: jól
van, ezért dob zs e L á szl ó nak gúnyolták. Az or-
szág ügyeivel mitsem gondolt. Alatta a féktelen fő-
urak: Szapolyai, Újlaki, Bakács Tamás érsek, Báthori
egymással viszálkodtak ; mások a népet és alsóbb
nemességet sanyargatták, a hűtlen tisztviselők az
ország jövedelmét ellopdosták , a korona-javakat
zálogba hányták. Ekkép lőn, hogy a kevéssel előbb
még hatalmas ország a legnagyobb rendetlenségbe és
szegénységbe sülyedt. A gazdag Mátyás utóda hitelre
hordatott hust asztalára, s volt idő, midőn egy pár
esizmáért nem tudott megfizetni. Ellenben a főurak'
pazar-fényt űztek, testőröket tartottak, aranyba öltöz-
ködtek, s egymással gyakran egész háborut folytat-
tak .. E mellett a fekete sereg zsoldjanak elmaradása
miatt fellázadt és rabolt; Kinizsinek kellett a pusz-
tito népet szétverni.

Az ország ily szomoru állapotaban a török hadak
szabadon pusztitottak az ország határszélein. A király
Kinizsit es Korvin Jánost küldé a rakoncatlankodök
ellen. Mindkettő visszaverte a rablókat, de e győzelem
után a hős Kinizsi a Száva mellett Szent Kelemenben
meghalt, s az ország e legnagyobb támaszától is
megfosztatott (1494).

A .török ezután még sűrűbben tette becsapásait
az országba. E iniatt az oktalan Bakacs Tamás esz-
tergomi érsek azon szerencsétlen gondolatra jött, hogy
a törökök ellen keresztes háborut hirdetett. A szent
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háboru kihirdettetvén , azonnal nagy számu pórnép
gyűlt össze a székely Dózsa György zászlója alá, kit
Bakacs fővezérré nevezett. A parasztok és szelgak
seregestől hagyták el uraikat, a csavargók és gonosz-
tevők bűnbocsánatot remélve, felvették a keresztet.
Igy mintegy százezernyi csőcselék nép szállott
táborba.

A földesurak megrettenvén, hogy földeik müve-
Ietlenül maradnak, erőszakkal akarták cselédeiket és
jobbágyaikat visszatartani. E miatt a pórnép dühös-
ségbe jövén, saját urai ellen forditotta fegyverét,
rabolt, gyilkolt, az urak jószágait pusztitotta. Végre
Szapolyai János erdélyi vajda Temesvár mellett szét- .
verte a csőcselék hadat. Dózsát elfogván, tüzes vas-
trónba ültette, tüzes koronát tétetett fejére s félig
sült testét kiéheztetett katonáival megétette. Jó
keresztyén ember megborzad az ily iszonyu kegyet-
lenségen.

Ezen parasztlázadás mintegy hatvanezer ember
életébe került az országnak. Még sajnosabb eredmé-
nye lett pedig az, hogy a bűnösökért az ártatlanok
is lakoltak. Az egész parasztság terhes szolgaság
alá vettetett, egyik helységből a másikba való költö-
zés sem engedtetett meg nekik.

Ulászló király idejében élt egy Ver b ő c z Y
1s t v á n nevü tudós főur, ki a magyar törvényeket
legelsőbben összeszedte és irásba tette. Kevéssel
ezután a gyáva király meghalt 1516-ban, a legna-
gyobb zavarban hagyván az országot kiskoru fiára
II. Lajosra.
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"Második Ulászl6 gyáva kormányzása
Számtalan veszélynek leve kútforrása.
A virágz6 ország fénye lehanyatlott,
Zavar, fejetlenség benne lábra kapott.
A nagy Mátyás király gyáva utódának
Enni sem volt elég, mint a rosz gazdának.
Mig a főnemesnek arany volt ruhája,
A szegény királynak nem volt j6 csízmája.

A fekete sereg rablott zsoldb61 éle,
Kinizsinek kellett elbánnia véle.
Ezalatt a török az országszéleken
Szabadon pusztitott s betört több helyeken.
Erre az oktalan Bakacs Tamás érsek
Keresztháborura hiv ta fel a népet.
Gyül a p6r zászléja alá D6zsa Györgynek,
Kik a török helyett uraikra törnek,
Dúlnak és rabolnak, gyilkolják a főket,
De végre Zápolya szélylyel verte őket,
D6zsát kivégezte kegyetlen halállal,
A porok lakoltak örök szolgasággal.
E kerban a törvényt Verbőczy megírta,
De a bűnt fékezni a törvény sem birta.QPONMLKJIHGFEDCBA

2 5 . §. I I . la jo s k ir á ly s á g a (1516-1526).

II. Lajos csak 10 éves volt, midőn atyja halála.
után a királyi székbe emeltetett. Isten őrizzen meg
pedig minden népet a gyermek királytól, kivált oly
zavargó országban, minö ekkor Magyarország vala,

Ide járult még azon szerencsétlenség is, hogy
II. Lajos apai anyai felügyelés nélkül neveltetvén,



72

nevelői által annyira elrontatott , hogy a komoly
munkától egészen idegenné lett, csak hivalkodás és
mulatságokban lelte örömét: Nem lévén tehát, ki a
féktelenkedöket megzabolázza, végtelen zavar és ren-
detlenség terjedt el az országban.' Törvényt ismerni
senki sem akart, a hatalmasok a gyengébbeket el-
nyomtak, vagy egymással viszálkodtak, a királyi
hivatalnokok a kincstárt kirabolták, a tisztviselők a
népet fosztogatták. A várakban alig- voJt katonaság,
mert nem volt pénz, a miből fizette vo~ná őket a
király, ha volt valami a kincstárban, azt a király
könnyelmüen elfecsérelte; mondják, bögy egy sólyom
madárért egykor 40,000 aranyat adott.

Az alsóbb nemesség az ország e szomoru álla- .
potát látva, Verbőczy István vezérlete alatt gyűlést
tartott Tolnán, Bácsban és Hatvanban. Verbőczyt
nádorra választották s az ország védelmére hasznos
intézkedéseket tettek .: De nem volt, ki.a hozott tör-
vényeket végrehajtsa. A főurak Verbőczyt megbúktat-
ták, nádori méltóságától megfosztották, s hazaáruló-
nak nyilvánították. Ekkép az alsóbb nemesség jöaka-
ratu törekvése is siker nélkül maradt, s az ország'
még nagyobb rendetlenségbe sülyedt.

Hazánk szerencsétlenségére a legnagyobb és
legvitézébb szultán II. Szolimán épen ekkor lépett a
török császári székbe. Ö azonnal követet küldött Ma-
gyarországba, azon kivánattal, hogy a király neki-
évenként adót fizessen. A királyi tanácsosok a követet
kémnek tartván, oly oktalanságot követtek el, hogy
a követet fogságba vetették. A szultán erre haragra
gyuladva. rögtön nagy sereggel indult Magyarország
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meghóditására ; az ország végvárait , Szabácsot és
Nándorfehérvárt elfoglalta, s a várőrséget felkoncol-
tatta. E hirre végtelen zavar és rémület lepte meg a
viszálkodó országot. A királyafőurakat, ezek aQPONMLKJIHGFEDCBAk i-

rályt vádoltak. A király véres kardot hordoztatott
körül az országban. De a kirendelt helyen alig jelent
meg 'nehány ezer. ember. Isten ostora nehezült a nem-
zetre. A vak is láthatta, hogy ez a király, s ez elfa-
jult nemzedék nem fogja megmenteni a hazát.

Ezalatt Szelimán roppánt népével átkelt a Szá-
ván, Péterváradot és Eszéket felgyujtatta s Mohács
felé közeledett. A király is összeszedvénnag·ynehezen
mintegy 26 ezer embert, megindult Budáról s a mo-,
hácsi mezőn táborba szállott. A fővezérlettel Tomori
Pál kalocsai érsek bizatott' meg, míután li, világiak'
közül senki sem merte azt felvállaIni. ZápolyaJános
erdélyi vajda 15 ezer emberrel, Frangepán Kristóf
ötezer emberrel utban voltak, s megüzenték Tomori-
nak, hogy ne ütközzék meg, mig ők meg nem érkez-
nek. De a fegyelmetlen köznemesség követelte a harc
megkezdését, s kik ellenszegülnek, kardélével fenye-
gette. Ekkép az oktalan Tomori megkezdette az
egyenlőtlen csatát. 1526. augusztus 29-én délután 3
órakor kezdődött a végzetes csata, s két órai harc
után az egész magyar sereg leöletett vagy szétszö-
ratott. Hét főpap, ötszáz főnemes, s huszezer közvitéz
feküdt a csatatéren a fővezérrel együtt. A királya
csatából menekülve, futásnak eredt, de a megáradt
Cselepatakon átugratni akarván, lova hátraesett s a
királyt az iszapba temette, hol később holtteste fel-
találtatván, Fehérváron eltemettetett. Igy bünteti

4
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Isten az olyan nemzetet, melynek szivéből az egyet-
értés és hazaszeretet kihal. A megromlott nemze-
déknek ki kellett veszni, hogy egykor még a nemzet
egy más nemzedékben feltámadjon. , '

Szelimán ezután ellenállás nélkül vonult be'
Budára. Útjában a városokat és helységeket felgyuj-
tatta, s a védtelen lakosokat vagy leölette, vagy rab-
láncra füzette.: Végre a fővárost Budát is felgyujtat-
ván s kiraboltatván, mintegy százezer fogolylyal és
temérdek rablott kincseseI visszatért hazájába. .

Lajos tíz éves volt, midőn tr6nra lépett;

Isten 6vja gyermek királyt6l a népet!

Nagyra nőtt alatta az ország zavara,

Csordultig telt meg a szenvedés pohara.

A király az ország kincsét pazarolta,

A főur a hazát és népet rabolta;

A törvénynek nem volt semmi tekintélye,

Ment kiki, a merre vonta szenvedélye.

Ekkor jött Szolimán; országunk ostora,

S a korcs nemzedéknek lőn iszonyu tora.

:A mohácsi mező magyar vértől ázott,

Régi dicsőségünk, s hazánk sirba szállott.

A király befult a Cselepatakába.

Szabadon dúlt a tar az árva hazába,

Igy bünteti Isten az olyan nemzetet,'

Hol nincs egyetértés és hazaszeretet.

'Mohács! gyászemlékü nemzeti sirverem !
Vérlepte meződön kövér buza terem;

Da. dalát a szánt6 busan hangoztatja,

Mert ekéje magyar hamvát hasogatja.
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.IV. Habsburg családból származott
királyok.QPONMLKJIHGFEDCBA

2 6 . §. 1 . F e r d in á n ü e s Z á p o J y a J á n o s .

(1540-1564.)

A gyászemlékü mohácsi vész után két verseny-
társ lépett fel a magyar korona elnyeréseért ; egyik
Szapolyai vagy Zápolya János, gazdag magyar főúr
s erdélyi vajda; másik habsburgi Ferdinánd, az öz-
vegy királynő testvére. E két versenytárs közt a so- .
kat szemedett ország ismét pártokra szakadt. Nem
elég volt még, hogy a török dúlt, öldökölt, s ezren-
.ként hurcolta el a haza fiait, a versengő felek egy-
más vérébe mártak kezeiket, sőt hogy a keserű pohár
csordultig teljék, a hazára hozták a német hadakat
is, kik aztán a mit még a török meghagyott, azt el-
rabolták, felégették, elpusztitották. Isten átka feküdt
e szegény bazán, az a csoda, hogy egy magyar ember
maradt a hazában.

Mihelyt Szelimán elhagyta az országot, Zápolya
azonnal országgyűlést hivott össze tokaji várába. A
'gyűlésen szamos főur jelent meg, s elhatározták, hogy
ezentúl a királyi székbe csak magyar embert ültet-
nek ; ennek folytán Zápolyát királynak kiáltották,
nehány nappal utóbb pedig Székesfehérváron megkö-

*
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ronázták. Ellenben Bátori a nádor, Zápolya iránti gyű-
löletböl, Ferdinánd ausztriai hercegnek ajánlotta a
koronát, ki megigérvén, hogy a magyar nemzet jo-
gait és szabadságát megtartja. a magyar tanácsba
idegeneket ném alkalmaz, az egyházi és világi főhi-
vatálokat külföldieknek osztogatni nem fogja, ugyan-
csak Székesfehérváron megkoronáztatott.

A két koronás király között csakhamar kiütött
a háboru, melyben Zápolya nehányszor megveretvén,
Lengyelországba futott. Innen egy Las z k i nevü
hű emherétKonstantinápolyba küldötte, hogy számára.
Szelimán pártfogását eszközölje ki. Az ügyes Laszki
megnyervén a szultán kegyét, ez nagy sereggel Ma-
gyarországba jött (1529), és nemcsak Zápolyát visz-
szahelyeste a királyi székbe, hanem Bécset is ostrom
alá vette, de azt az őrség vitéz ellenállása miatt -be
nem vehetvén, visszatért Kenetantinápolyba.

l\iihelyt a szultán elhagyta az országot, Ferdi-
nánd azonnal feltámadt Zápolya ellen, -és Budát is
ostrom alá vette. Emiatt Szelimán haragra gyulad-
ván, harmadszor is bejött az országba 1532-ben.
Kőszeg alá érkezvén, itt a hős J uri sic s Mik 1Ó s
csekély várőrségévei feltartóztatta diadalmenetét, s
a büszke szultán, a nélkül, hogy akis várat beveliette
volna, visszatért fővárosába,számtalan népet hurcolva.
rabságba.

Végre Zápolya megbékélt Ferdinanddal. Mind-
kettő megtartotta elfoglalt birtokát, de János király
halála után az egész ország Ferdinandnak igértetett.

A békekötés után Zápolya nőűl vette a lengyel
király leányát Izabellát, kitől 1546-ban egy fia J á-
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nos Zsigmond született, maga pedig ugyanazon
évben meghalt. Martinuzzi ,György nevü püspököt
nevezte halála' percén fia gyámjául.

Mar t in u z z i, kit a magyarok György barátnak
neveztek, alacsony sorsu szüléktől származott. Gyer-
mekkorában Korvin János szolgája volt, ezután baráttá
lett, majd ritka tehetsége és nagy ügyessége által
püspöki széket nyert Nagyváradon, végre esztergomi
érsekké neveztetett. Ez ember pártfogásába ajánlotta
János király halála percén kisded fiát. Martilluzzi
'azonnal gazdag ajándékot küldött Szolimánhoz, azon
, kérelemmel, hogy venné pártfogása alá a kisded her-
ceget. Szolimán kegyelmébe fogadta őt, s atyja széké-
ben megerősitette. Ferdinánd ezt meghallván, Budát
ismét ostrom alá vette. De Szolimán rögtön Buda
alatt termett, Ferdinánd seregét szétverte, Budát
elfoglalta, a kis királyt pedig anyjával együtt Er-
délybe küldötte.

Szomoru idők következtek ezután a magyar
népre. Egy részről a magyar, más részről a török
tisztek sanyargatták a szegény népet, ugy hogy sokan
nem birván a terhes adót fizetni, vagy a pogány val-
lásra tértek, vagy gyermekeiket adták adóban a török-
nek. Ha találkoztak is egyes hű hazafiak. kik bátrak
voltak szembeszállani a törökkel, azok vagy apró
csatákban, vagy egyes várak védelmében hullottak el.
Ilyenek voltak a hős LosoncziIstván és SzondiGyörgy.

L o s o ne z i Ist v á n TeIÚesvár kapitánya volt.
A török vezér Akmed ötvenezer főnyi sereggel támadta
meg e fontos várat, melynek őrsége csupán 2500
emberből állott, ezek között is csak 1200 volt magyar.
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A basa sokáig hasztalan ostromolta a várat, az őrség
minden támadást vitézül visszavert, De végre Loson-
czinak -élelme és lépora elfogyott, e mellett anémet
és cseh zsoldosok sürgették a vár feladását. Ekkép
Losonczi kénytelen lőn alkudozásba bocsátkozni a
török vezérrel. Az egyesség szerint a várőrség fegy-
veresen hagyta el a várat. De a kivonuláskor a hűtlen
törökök megrohanták a csekély őrséget és fosztogatai
kezdették. Losonczi ekkor fegyverre kiáltja vitézeit.
V éres harc keletkezik a kivonulók és a törökök között,
a melynek eredménye az lett, hogya csekély őrség
vagy levágatott, vagy fogságba jutott. Losonczi ha-
lálosan megsebesitve a török basa elébe vitetett,' hol
szemére hányta annak hűtlen szószegését, a miért a
basa a haldoklót lefejeztette, s a rommá lőtt várat
elfoglalta (1552).

Sz ond i György Drégelyvár parancsnoka volt,
mely kis vár egy magas bérctetőn feküdt Hontuiegyé-
ben, Ali basa nagy sereggel szállotta meg e kis szik-
lavárat. De a hős Szondi el volt határozva végső le-
helletig védeni azt, és vagy megmenteni vagy elesni
dicsően a hazáért. Mig a vár falai állottak, az őrség
vitézűl visszavert minden ostromot. De végre a falak
omladozni kezdettek. Szondi látván ekkor, hogy a
várat tovább védeni nem lehet, vagyonát a várudvarra
hordatvan felgyujtatta, lovait leszúratta, maga pedig
csekély megmaradt népével az ostromlokra rohant,
hol mindnyájan hősi halállal estek el. A török basa
becsülvén a hős vitézségét, a várral szemközti dombon
eltemettette éssirjára kardot és zászlót tűzetatt.
Tisztelettel említsd 6h gyermek! mindenkor hős
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~Szondinevét, Ő azt méltán megérdemli, mert legbe-
-csesebb kincsét, életét áldozta fel hazájáért (1552).

Azonban ezen időben is voltak oly jeles hősök,
kik a magyar fegyver régi dicsőségét fentartották.
Ilyenek voltak Dobó István, Mecskei és Bornemisza,
Egervár hős védői.

Akmed ugyanis és Ali, miután Temesvárt és
Drégelyt bevették, mintegy 100,000 főnyi sereggel
Egervárt támadták meg, melynek parancsnoka ekkor
l' u szk aiD o b ó Ist v á n vala. Dobá csekély őrsé-
gével, mely a nőkkel s parasztokkal együtt alig ment
többre kétezernél, el volt határozva végső lehelletig
védeni a várat. Megesketé tehát az őrséget, s halálos
büntetés alatt megtiltá, hogy senki a vár feladását
emliteni ne merje, az ellenséggel széba ne ereszkedjék
'fl kirendelt helyét el ne hagyja. A török vezér levelet
küldött a várba, hogy azt adják fel. Dobó fel sem
bontotta a levelet, hanem a követtel megétette. Ekkor
megkezdették a vár ostromát. De Dobó,Mecskei, Bor-
nemisza, Pető, nagy veszteséggel visszaverték az ost-
romlókat. Nők és leányok versenyt küzdöttek férjeik

. s apáikkal. Egyik követ hányt, másik forró vizet s
€gő szurkot öntött az ostromlók ra. Egy nő férje mel-
lett küzdött, s midón az elesett, kivette kezéböl a
kardot, három törököt levágott és csak azután látott
férje eltemettetése után. A török-vezér az elszántsa-

. .got látva, huszezer ember veszteség után felhagyott
'-az ostrommal, s odahagyta Egert. Dobö az ostrom
után tizenkétezer ágyugolyót szedétett össze, s azok-
ból 'a; várközepén győzelmi emlékül egy nagy halmot.
rakatott. Az egri lakosok ezen vitézség által oly nagy
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hirre tettek szert, hogy. közmondássá vált az egész
országban: megnyerte az egri nevet" s ezt ma is
szekták mondani annak, ki valamely jeles dolgot
visz véghez. Ferdinánd Dobót vitézségeért erdélyi
vajdasággal, Bornemissat. pedig Egervár kapitánysá-
gával jutalmazta meg. De később Dobó gyanúba
jövén, hogy János Zsigmond részére akar pártolni,
elfogatott s fogságba tétetett.

. Végre Ferdinánd megbékélt Szolimánnal, har-
mincezer arany évenkénti adó fizetése mellett, Erdély
pedig ugyanekkor János Zsigmondnak adatott. Kevés-
sel ezután meghalt Ferdinand, fiára Miksára hagyván
az uralkodást.

Ferdinánd és János királyok uralkodása neveze-
tes ránk nézve azért is, mert ő alattok terjedt el a
protestáns vallás az országban. Ök magok ugyan el-
lenségei voltak az uj vallásnak, annak követöit üldöz-
ték, de számos előkelő gazdag család tér vén át az uj
vallásra, ezek egyházakat alapítottak, iskolákat, tem-
plomokat építettek, miáltal az uj hit nagyon elter-
jedt a két magyar hazában.

A. gyászos emlékü mohácsi vész után
Két versenytárs küzdött a magyar koronán,
Szapolyai János és habsburg Ferdinándr
Kik között pártokra szakadt ismét hazánk.

Nem elég volt még a török öldöklése,
A nép ezreinek rabláncra füzése,
Mintba Isten reánk adta volna átkát,
A. haza fiai egymást ölték, vágták.
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Zápolya nyerte el előbb a koronát,
Ót német sergével kiverte Ferdinand.
Ezt Szolimán, János védője kiűzte,
S Budavár falára a félholdat tűzte,
Ferdinánd békére lépvén Zápolyával,
Ez megelégedett Erdély birtokával ;
De kisded fiának védelmét György barát
Kötést szegve, a gyámszultánnak adta áto
Később Erdélyt ismét a németnek adta,
Ezért hazánkat a török megtámadta :
Elfoglalta Erdélyt, Temesvárt megszállta,
Hol a hős Losonci halálát találta,
Ekkor Ali basa Drégely alá szállott,
Melynek bástyafalán a hős Szondi állott,
Ki asziklafészket soká oltalmazta,
Végre hazáj áért éltét feláldozta.

De a töröknek is megtöretett végre
Egervár falain gőgös kevélysége.
Dobö és Mecskei a hős egri néppel
Visszaverték őket roppánt veszteséggel.
Huszezer tar feküdt a vár alatt halva,
A többi elvonult rút kudarcot vallva.
Eger népe ekkor tett szert "egri névre",
Dobo és Mecskei örök dicsőségre.

A protestáns vallás Ferdinánd korában
Terjedt el leginkább a magyar hazában,
Hol az üldözött nép lelki vigasztalást,
S a hazaszeretet menedéket talált.
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'2 7 . §. M ik s a u r a lk o d á s a (1564-1576).

Miksa szabad szellemű, művelt ember s türel-
mes fejedelem volt. Vallásáért senkit sem üldözött;
ezért alatta a protestáns vallás annyira elterjedt,
hogy legnagyobb föuraink ;' mint Thurz6, Nádasdi,
Ilyésházi, Perényi, Mágocsi, Török, protestánsok
'Voltakés hitsorsosaik részére egyházakat és iskolákat
alapítottak. Ekkor keletkezett a Perényi család párt-
fogása alatt a sárospataki, a Török család védelme
alatt pedig a debreceni iskola. Miksát ezen vallásos
türelmeért a magyarok, különösen a protestánsok
eleinte igen szerették. De később, miután a. nádori
hivatalt betölteni nem engedte, az egyháziés világi
főhivatalokat németekre ruházta, s maga is az ország-
.gyülést német nyelven nyitotta meg, annyira elvesz-
tette a nemzet szeretetét, hogy összesküvés jött
létre ellene, s helyette János Zsigmondot akarták a
királyi székbe ültetni; de az összeesküvés felfedeztet-
vén, nem sikerült.

Miksa ohajtotta volna a békét János Zsigmond-
dal fentartani; de ennek jeles vezére Somlyai Bátori
István Miksa birtokát háborgatván, ö is haddal küldé
ellene Svendi Lázár nevü vezérét, ki Tokajt és Sze-
reneset elfoglalta. Az öreg' Szolimán, mint János
Zsigmond gyámja, ezt a béke megszegésének tekint-
vén, roppant sereggel jött ismét Magyarországba, oly
céllal, hogy Miksán döntő csapást teszen s Bécset is
elfoglalja. .

Volt a magyarnak ekkor egy nagy hadvezére,
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'Zrinyi Miklós, Saigetvar parancsnoka Somogymegyé-
. ben, erős és oroszlán bátorságu férfiu, hű magyar, ki
életét hazájának szentelte, a törököknek szörnyü os-
tora, ha alkalma volt, kiméletlenűl pusztitotta azokat,
ezért csak neve is rémülést okozott a török tábor-
ban. Az emlitett hős megtudván, hogy Szolimán csapa-
tai a Dráván átkeltek, ellenök küldé hadnagyát Alapí
'Gáspá rt , ki azokat keményen megverte. Emiatt
Szolimán felingerülvén. egyenesen Szigetváralá ment
oly céllal, hogy azt földig lerontsa. Zrinyi tudta, hogy
.a jó polgárnak ,élni, halni kell hazájáért, ezért min-
denre készen volt. Mihelyt vára körül vétetett, meges-
kette vitézeit, hogy a csekély erősséget az ellenség-
nek élve át nem adják, s az árulóra egyakarattal
halált mondtak, A lelkes magyarok minden ostromot
visszavertek, lia falakra tolakodó ellenséget mély-
ségbe szórták; minden roham uj .veszteség volt a.
törökökre. Emiatt Szolimán dühe határtalan lett, s
betegségbe esvén, meghalt. A nagyvezér eltitkolta
halálát? mert ha azt a sereg megtudja. bizonyosan
odahagyja Szigetvárát. Igy az ostrom keményen foly-
tattatott. Zrinyi ugy állt maroknyi népével a vívó
török csórdák közt, mint erős szikla .. A törökkel
megbirkozott volna, de a tűzzel nem birt. Külsé vá.ra
leégvén, a belsébe vonult. Végre midőn ennek épü-
letei is lángba borultak, elővette legdrágább öltönyét,
zsebeit megtöltötte aranynyal, "hogy aki holttestét
kifosztja, ne panaszkodjék a csekély zsák:mányon,"
összehívta embereit, kik: már ekkor hatszázra. olvad-
tak,és igy szólt hozzájok: "eddig hazánknak éltünk,
most illő, hogy érette meg is haljunk, gyáva az, ki
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<engem nem követ." Vitézei mindenre készek voltak.
Ekkor fölnyitotta a várkapuját, elsütötte vasdarabok-
kal megtöltött ágyuit, melyek egyszerre hatszáz tö-
rököt elejtettek, népével együtt kirohant , s rövid
küzdelem után dicső halált halt hazájáért. Az őrhad-
ból csak négyen maradtak életben. Az ellenség az
elhamvadt várat elfoglalta; de a csekély zsákmány
huszezer török életébe került. Fejét a törökök levág-
ták, mely Miksának küldetvén, Csáktornyán temet-
tetett el (Zalavármegyében).

Tisztelettel emlitsd óhgyermek! mindenkor
Zrinyi nevét. A hazáért élni szép, de meghalni di-
csöség.

Miksa ezután mind a törökkel, mind János Zsig-
monddal békét kötött. A töröknek 30,000 aranyat
fizetett, János Zsigmond pedig Erdélyt kapta feje-
delmi címmel. Kevéssel utóbb János Zsigmond meg-
halt, s benne a Szapolyai -nemzettség kihalt. Erdély
ez idő óta független önálló fejedelemséggé vált. Az
erdélyiek János Zsigmond halála után a jeles Bátori
Istvánt választották fejedelemmé, ki alatt Erdély
boldogabb napokat élt.

Miksa türelemmel s.okosan országolt, .
Nem üldözte a hit- s lelki szabadságot,
Ezért Debrecenben s Patakon iskolát
Állított a Török és Perényi család.
De mivel uj nádort nevezni nem akart,
Németeknek adta a sok föhivatalt,
S· az országgyülésen német nyelven beszélt.
Nagyon elveszté a nemzet szeretetét,
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.János Zsigmonddal is sokszor viszálkodott,
Ezért Szolimán ránk ismét hadat hozott.
A kis Szigetvárat ostrom alá vette,
De azt Zrinyi Mik16s hősül védelmezte.
Huszezer tar feküdt már a falak alatt,
A vén Szolimán is dühében megfuladt,
De az elszánt vezér maroknyi népével
Dacolt mint a szikla, az ostrom dühével;
Mignem lángba borult a kis vár fedele;
Zrinyi hős halált lelt és hivei vele.
Tisztelettel emlitsd nemzetünk e hősét,
Hazáért élni szép, meghalni dicsőség.QPONMLKJIHGFEDCBA

2 8 . §. R u d o lf , II . M á ty á s , II. é s Ill. F e r d in á n d•.

(1576-1657)~

Ru d o Ifa szabad szellemű, türelmes Miksának
épen ellentéte vala. Már természeténéI fogva komor,
gyanakodó ember volt, trónra lépése után pedig az
ország ügyeivel mitsem gondolva, prágai várába
vonult, hol a festészet, óracsinálás és csillagászati
vizsgálódásokba oly mélyen belemorült, hogy egészen
búskomorrá lőn, a mi később elmebetegségig fajult.

Ily uralkodó alatt a török és német hadak sza-
badon gazdálkodtak az országban. A törökök a vég-
várak at, Egert és Győrt elfoglalták. A német kapi-
tányok katonaik zsoldjalt rendesen nem fizetvén, ezek
a szegény lakosság barmait elhajtottákvvetéseit le-
kaszálták, sőt testi ruháit is levonták. E mellett sér-
tette a jó hazafiakat az is, hogyanádori hivatal ba
nem töltetett, az ország kormányát anémet hadita-
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nács vitte, a föhivatalok idegenekkel töltettek -be, a.
protestánsok üldöztettek ; Barbianc Jakab Magyar-
országon, Basta Erdélyben zsarnokoskodott, a templo-
mokat elszedték, a prot. lelkészeket egyházaikból ki-
üzték.

Midőn már a sok törvénytelenséget tovább tűrni
nem lehetett, Bocskai István, Homonnai Bálint és
Rákóczy Zsigmond fegyvert fogtak a nemzet' szabad--
sága és üldözött vallása mellett, és oly sikerrel hada-
koztak, hogya királyt békekötésre kényszeritették.
Megköttetett a nevezetes béke Bécsben 1606- ban,
melyszerint az ország szabadsága biztosíttatott,
nádor válásztatott, s a protestánsok szabad vallás-
gyakorlatot nyertek.

Rudolf ezután mindig mély ebb elmezavarba
sülyedvén, Mátyás herceg őt lemondásra kényszerí-
tette, s maga vette át, az uralkodást. De a magyar
országgyűlés csak oly feltétel alatt igérte megkoro-
názását, ha a magyar alkotmányra eleve megesküszik,
s a protestánsok vallásszabadságát biztositja; mely
kivánatnak Mátyás engedvén, nagy ünnepélylyel ki-

- rálylyá koronáztatott (1608). Ezen országgyüléaen
választatott nádorrá a protestáns Illyéshazy István,
kit egy év mulva a szintén protestáns ThurzóGyörgy
követett, ki bitfelsínek egyik legerősebb támasza volt,
s azokat a katholikus püspökök hatósága alól végkép
felszabaditotta. De a mit ők nemes buzgalommal épi-
tettek, azt lerontotta a hires jezsuita Pázmán Péter,
esztergomi érsek, ki ügyessége, ékes szónoklata, s
szép magyar nyelven irt könyvei által számos csalá-
dot visszatérített a katholikus hitre.
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. I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFer d i nád erős akaratu, de vallásos te-
kintetben igen türelmetlen fejedelemvolt. Szüz Mária.
képe előtt fogadta fel, hogy ameddig keze érni fog"
a protestáns vallást kiirtja. De Isten nem ,engedte,
hogy az embertelen fogadás teljesedést érjen, mert
támasztott ismét egy védangyalt a protestánsoknak,
a vitéz és vallásos Bet h 1enG á bor erdélyi feje-
delemben, ki üldözött hitfelei mellett fegyvert fog-
ván, oly sikerrel harcolt a kiralyí seregek ellen, hogy
Magyarország nagy részét a koronával együtt hatal-
mába keritette , s Besztercebányán (Zólyommegyé-·
ben) királylyá kiáltatott. A megrettent Ferdinánd
kénytelen volt vele békére lépni. A béke megkötte,
tett Niklászburgban, melyben a magyar 'alkotmány
ujra megerősittetett, s a protestánsok szabadsága
biztosittatott (1622).

I l l . Fer d i n.á n d szelid természetü , müvelt
fejedelem volt, de a vallásos türelmetlenséget ő is
öröklötte vakbuzgó atyjától.E miatt alatta a kath.
főpapok és földesurak a protestánsok templomait el-
szedték, lelkészeiket elüzték, s helyettök katholikus
papokat tettek ott is, hol jobbágyaik többsége pro-
testáns volt. És midőn a. királyahozzáfolyamodott
protestánsok panaszait nem orvosolta, ezek 1. Rá-
kóczy György erdélyi fejedelemhez folyamodtak segé-
lyért. Rákóczy nagy sereggel Magyaról'szágba jövén,
oly sikerrel harcolt a császári seregek ellen, hogya
király hajlandó lett a békére, mely megköttetott
Linzben 1645-ben, melynek értelmében az elfog-
lalt templomok visszaadattak, a protestánsok hiva-
talképességet nyertek, s a fondorkodójezsuiták az
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ersságböl kitiltattak. De a béke pontjai ismét nem
tartattak meg, mely miatt midőnFerdinánd meghalt,
ismét forrongásban vala az ország, s ily állapotban
hagyta azt fiára Leopoldrá.

A vallásüldözés leggonoszabb vétek, mely fel-
dúlja a haza boldogságát, s a családok jölétét : "sze-
ressétek még a ti ellenségeiteket is," ezt mondja édes
idvezitönk, annyival inkább szeretnünk kell saját pol-
gártársainkat, habár azok·más hitfelekezethez tartoz-
nak is, és ki a vallás szine alatt polgártársait üldözi,
az idvezitönk parancsa ellen vétkezik s csak névvel
tagja a szeretet vallásának. .

Ru do 1f, Mátyás s a két Ferdinánd korában
Nem vala békesség a Magyarhazában. I

Rudolf mitsem gondolt az ország ügyével, I

Ezért anémet és török szabad kézzel
Dúlta, fosztogatta a védtelen hazát,
Mig mások a törvényt s vallást bántalmazák.
Végre a zaklatott ország ügye mellett
A. vitéz Bocskay István fegyvert emelt.
A bécsi béke lőn győzelme- jutalma,
Mi által helyreállt az ország nyugalma.
Mátyás esküt tett a magyar alkotmányra,
Sa' protestáns vallás biztositására,
Illyésházy, Thurz6 nádorokká lettek,
S az uj vallás mallett sikerrel működtek.
Második Ferdinánd esküvel tőn vallást,
Hogy végkép kiirtja a protestáns vallást.
Da Bethlen Gábor a nemes fejedelem
Fegyverre kelt a vakbuzg6 király ellen:
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Megmenté üldözött hitsorsosi ügyét,
Megkötvén a hasznos niklászburgi békét.
De e békekötést ujra megrontotta
Az irigy főpapok vétkes fondorlata. .
Mignem Rák6czy György felkelt seregével,
S szabadságot szerzett a linci békével.

A vallasüldözés leggonoszabb vétek,

Feldúlja a hazát s családi j6létet,
Az ellenséget is szeressük, ezt tartja
A keresztyén vallás szent parancsolatja.QPONMLKJIHGFEDCBA

2 9 . §. 1 . L e o p o ld . (1657-1705.)

Első Leopold uralkodása alatt édes hazánk igen
gyászos időket élt, sok jó magyar honfivérzett el ha-
zájához, alkotmányához és vallásához való húragasz-
kodásáért. De nevezetes uralkodása azért, mert ő
alatta szünt meg a török uralom Magyarorezágon s
alatta vesztette el a nemzet királyválasztási jogát.

Uralkodása kezdetén a török szüntelen pusz-
titván hazánkat, Leopold nagy sereget állitott ki el-
lenök, a magyar nemességet fejenkénti fölkelésre
szélitván fel. A sereg vezére Montekukuli volt, ki
Szent-Gothárdnál (Vasmegyében) a törököket elha-
tározó ütközetben megvervén, a béke Vasváron (Vas-
megyében) megköttetott. De a békével a magyarok
nem voltak megelégedve, mivel az a nemzet tudta és
befolyása nélkül köttetett meg. Emiatt Vesselényi
a nádor, Zrinyi Péter, Nádasdy, Frangepán és Rákó-
czy Ferenc főurak összeesküdtek a haza szabadságát
fegyverrel is kivívni. De szerencsétlenül, mert az ösz-
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. szeesküvés felfedeztetvén, Zrinyi, Nádasdi ésFrange-
pán lefejeztettek, Vesselényi előbb meghalt, Rákóczy
kegyelmet nyert.

Ez összeesküvést a király és minisztere Lobko-
vicz arra használta fel, hogy a magyarokat alkotmá-
nyuktói megfosztá. Azonnal számos zsoldos katona
hozatott az országba, nemes és nem nemes egyiránt
adó alá vettetett, hus, bor, pálinka, sertés megadóz-
tatott s a nádori méltóság eltöröltetett. E mallett a
protestánsok eddig nem hallott kegyetlenséggel ül-
döztettek, 400 prot. lelkész hivatalától megfoszta-
tott, 41 pedig gályarabságra burcoltatott. Midőn
ezek miatt az elkeseredés tetőfokra hágott, Tökölyi
Imre kézsmárki gróf ujra kitüzte a szabadság zászló-
ját, s az elégületien nép élére állott. De most is sze-
rencsétlenül, mert bár eleinte nagy szerencsével ha-
dakozott is, de végre legyőzetvén , száműzetésben
halt meg. '

Ezalatt a törökök ujra nagy sereggel rohantak
Magyarországba, sőt Bécset is ostrom alá vették
(1683). De a vitéz szobjeszki János lengyel király
és Lipót jeles vezére Lotharingi Károly döntő csatá-
ban megverték a törököket s Bécset az ostrom alól
felmentették. E szerenesés győzelem után Károly fő-
vezér Budát vette ostrom alá, s azt a nemzet nagy

. örömére be is vette 168B-ban, Petneházi nevü hires
hajdukapitány tűzte fel az első zászlót Buda várfa-
lára, mely 145 évi török járom után ujra a magya-
rok birtokába jutott.

A budai ostrom idejéből egy szép történet ma-
radt fel Szapari Péterről. E jeles magyar vitéz egykor
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török fogságba kerülvén, Hamzsabég budai pasa
által csaknem halálra kinoztatott; eke elébe fogatta
J1 kegyetlen és szantatott vele. Károly fővezér Budát
hevevén, a pasát. elfogta és Szapárinak ajándékozta.
A pasa igen megrémült, azt hivén, hogy Szapári a
kegyetlenséget hasonlóval fogja viszonozni. De Sza-
pári maga elébe hivatván őt, igy. szólott hozzá: "Te
én velem kegyetlenül bántál, s megérdemlenéd, hogy
veled hasonló módon cselekedjem; de a keresztyének
Istene azt parancsolja, hogy még ellenségeinkkel is
jót tegyünk: ezért megbocsátok neked, s e perctől
óta szabad vagy." A pasa e nemeslelküségen annyira
megindult, hogy hitét elhagyván, keresztyén val-
lásra tért.

Következö évben Károly fővezér Mohácsnál ujra
megverte a törököket; huszezer török feküdt a csa-
tatéren engesztelő áldozatul a 160 évelőtt itt elhul-
lott huszonkétezer magyarért. Majd a jeles Eugén
fővezér ismét nagy csatát nyert Zentánál, hol har-
niincezer vágatott le a törökök közül. Ennyi vesz-
teség után megköttetott a béke Karloviczban, mely-
nek értelme szerint a török egész Magyarországot a
Bánaton kivül elvesztette.

De az ország felszabadításáért igen nagy árt
követelt a király. Eddig ugyanis a magyaroknak
megvolt azon joguk, hogy királyaikat az osztrák ház-
búl szabadon választhatták. Most azt követelte Leo-
pold, hogy a magyarok e jogukról mondjanak le, s
örökségképen szálljon a korona a család legidősb
fimagzatára. Az országgyülés, bár nem örömest, en-
gedetta követelésnek, s a király legidősb fia Jössef,
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mint örökös fejedelem királylyá koronáztatott (1687).
De e miatt nagy elégületlenség támadt az országban.
Nevelte az elégületlenséget az átkos emlékü Karaffa.
kegyetlensége is, ki Eperjesen összeesküvés gyanujá-
ból számos ártatlan polgárt lenyakaztatott, felnégyel-
tetett s kerék be töretett. Ezek miatt Rákóczy Ferenc,
Bercsényi, Károlyi s több főurak fegyvert fogtak, és
oly szerencsével hadakoztak, hogy csakhamar az or-
szág nagy részét elfoglalták. E zavar közt meghalt
Leopold 1705-ben, a legnagyobb forrongásban hagy-
ván maga után az országot.

Első Leopold viszontagságos uralkodása, vilá-
gosan mutatja, hogy ha a fejedelem népei jogait tisz-
teletben nem tartja, hasztalan vívja a fényes győz el-
meket, a nemzet szeretete, áldása nem kiséri emléket
a sirba.

Lip6t alatt hazánk gyászos időket ért,
Sok honfi vérzett el hazája s hite ért.

Nádasdy, Frangepán, Zrinyi ez időnek
Szomoru emlékű vértanui lőnek.
Tököli hamvait, száműzve hazája

Szent földétől messze idegen föld zárja.
A törököt ugyan hadával kiverte,
Budát Lotharingi Károly visszanyerte.
A hős Petneházy hajduk kapitánya
Tüzte fel az első zászlót várfalára ;

De ez áldozatért drága ad6 kellett ...
Királyválasztását veszté el a nemzet.
Még roszabb sors sujtá a protestáns népet,
Irt6 hadat kezdett ellenök anémet.
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Buzg6 papjaikat gályára hurcolta,-,
Vagy vértörvényszéken rendre mészárolta.
Az undok Karaffa átkos emlékére
Mai napig kiált sok ártatlan vére.
Végre a megbántott nemzet joga mellett
Második Rák6czy Ferenc fegyvert emelt.
A sok bántalmakért elégtételt kére,
Minden sértett érdek csatlakozott véle:
Ugyhogy midőn Lip6t a király meghala,
A két magyar haza égő vulkán vala.

Első Leopoldnak példája mutatja,
Hogy ha a fejdelem népeit zaklatja,
Fényes győzelmeit hasztalanul vivja,
Nem kiséri áldás emlékét a sirba.QPONMLKJIHGFEDCBA

3 0 . §. 1 . J ó z s e f é s Ill. K á r o ly . (l705-1740).

Első Leopold halála után 1705-ben idősb fia I.
Jó z s ef ült a királyi székbe. A szelid fejedelem ré-
szint atyja viszontagságos uralkodásán okulva, részint
hogyapolgárvért kimélje, békére szólitá fel Rákóczy
Ferencet, a fölkelteknek kegyelmet, az ország sérel-
meire nézve orvoslást igérvén. De a király és nemzet
közötti szakadás mélyebb volt már, hogysem azt egy
bizalmas fejedelmi szó megorvosoihatta volna, S II

bécsi kormány ígéreteit annyiszor megszegte, hogy II

fölkeltek nem hittek többé az igéretnek : mi okból II

kegyelmet visszautasitva, tovább folytatták a háborut,
sőt az ónodi országgyülésen 1707-ben a habsburg
házat trónvesztettnek nyilvánitván, az ország függet-
lenségét kimondották. Ez időtől fogva Rákóczy sze-

,1
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rencséje, mindamellett, hogy az erdélyi fejedelemsé-
get is megnyerte, egészen megfordult. Seregei több
izben megverettek, hadnagyai egymásután hagyták
el zászlóját s a királynak hódoltak; mig végre fog-
lalmányait nagy részint elvesztvén, Lengyelországba
menekült, hogy ott a had folytatására uj segédesz-
közöket szerezzen. De távollétében helyettese Károlyi
Sándor a fölkelt sereggel vagy ku r u c o k kal együtt
lerakta a fegyvert s békét kötött a királylyal Szath-
márnémetiben 1711-ben; melyszerint a nemzet jogai
visszaállittattak, a protestánsok vallásszabadsága ujra
megerősittetett, s a megtérőknek közbocsánat hirdet-
tetett. A jó fejedelem Rákóczynak is kegyelmet igért,
s megengedte, hogy jószágait visszavehesse, ha hüsé-
gére visszatér. De Rákóczy a kegyelmet nem fogadta
~l, hanem leghivebb embereivel, minők voltak: Ber-
csényi, Csáky, Vay, előbb Francia-, majd Spanyol-,
yégre Törökországba ment, hol Rodostó nevü város-
ban a márvány-tenger mellett élte le hátralevő
napjait, vallásos érzetében találva hazafiúi mély fáj-
dalmai közt egyedüli vigasztalást. Meghalt 1735-
ben, 60 éves korában. Fiaiban József- és Györgyben
a hires Rákóczy nemzetség fejedelmi ága kihalt.
Száműzött társai között legtovább élt Mikes Kelemen,
kinek fenmaradt levelei a száműzöttek szomoru sorsát
hiven és meghatólag rajzolják.

Ill. Kár o l y 1711-ben bátyja I. József ha-
lála után a trónba ülvén, ugy a hadban, minta bé-
kében erélyesen országolt. Birodalma védelmére ál-
landó hadsereget állított, a nemesség fölkelése ezentúl
csak nagy szükség idejére tartatott fel. .A. belker-
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mányzás és törvénykezésre nézve is nevezetes intéz-
kedéseket tett, Nagy-Szombatban, Eperjesen, Kősze-
gen, Debrecenben kerületi táblákat, Pozsonyban
helytartótanácsot állitott, mely később Budára téte-
tett át; a hétszemélyes törvényszék tagjainak számát
növelte. De legnev:ezetesebb intézkedése az, hogy
egyetlen fia elhalvan. kiadta az örö k ö d é sit ö r-
v ény t, melyszeriut a birodalmat az uralkodó-ház
leányága is örökölheti (pragmatica sanctio). E törvényt
a magyarok az 1723-iki országgyülésen fogadták el,
de oly feltétel alatt, hogy az uj király koronázása.
előtt esküvel kötelezze magát az ország alkotmányá-
nak s törvényeinek megtartasára.

A török ellen két izben folytatott háborut. Az
elsőt jeles vezére Eugén dicsőséggel végezte be, s a
passarovíci békében nemcsak a Bánatot, hanem Szerb-,
Bosnyák- és Oláhország nagy részét elnyerte. De
ezen nyereményeket a második szerencsétlen háboru-
jában a Bánatou kivül mind elvesztette. Uralkodása.
dicsőségét a protestánsok iránti türelmetlenség homá-
lyositja, amennyiben a régi békekötéseket mellőzve,
oly rendeletet bocsátott ki, mely által a protestánsok
vallásszabadsága csaknem egészen megsemmisittetett.

Els ö J ó z s e f szelid uralkodó vala,
Atyja példéjáböl eléggé okulva,

Hogy erőszak. mindig erőszakot nemzett,
Békére hivá föl Rák6czy Ferencet.
De mélyebb volt már. a nemzeti sérelem,
.Hogysem begy6gyitsa az igért kegyelem,



96zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rák6czy és népe fegyverre kelének,

De rövid harc után mind legyőzetének.

A szelid fejdelem, hogya vért kimélje,

A fölkelt sereggel békességre lépe.

Visszaadá hazánk ősi alkotmányát.

S biztositá a nép vallásszabadságát,

Rák6czy, Bercsényi, számüzésbe mentek,

Hamvaik Rodost6 partjain pihennek.

J6zsef után Károly nyerte az országot,

Ki hadban, békében erélylyel országolt.

Álland6 hadsereg védte birodalmát,

Erős kormány s törvényszékek belnyugalmát.
De a protestánsok nem áldják emlékét,

Mert megrontotta a régi vallásbékét.

~ Fia elhal ván, azt igtatta törvénybe,

Hogy leány is ülhet a királyi székbe.

A törökök ellen két izben is harcolt,

Belgrádnál sok ezer török vére elfolyt.

Szerb-, Bosnyák- és Oláhországokat nyerte,

De második ízben mindezt elvesztette.QPONMLKJIHGFEDCBA

3 1 . §. M á r ia T e r é z ia . (1740-1780).

Mária Terézia atyja halála után az öröködési
törvény szerint akadály nélkül foglalta el a fejedelmi
széket, De mihelyt atyja meghalt, azonnal több feje-
delern feltámadt ellene, oly céllal, hogy őt birodalmá-
tól megfoszszák. Rövid idő alatt elfoglalták Csehor-
szágot, Ausztria egy részét, s már Bécset is fenyeget-
ték. Az üldözött királynő ily szorult helyzetében
egyedül a magyar nemzetben veté bizalmát, s a po-
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~sonyi országgyülésen 1741-ben megjelenvén, igy
szélott a rendekhez: ~barátaimtól elhagyatva, roko-
naimtél üldöztetve, a ti hüségtekhez folyamodom,
egyedül tőletek várok szabadulást." Mely szavaival
a rendeket oly lelkesedésre ragadta, bogyezek kardot
rántva kiálták: "életünket, vérünket, királynőnkért,
Mária 'l'eréziáért." És szavaikat tettek kel is bizonyí-
ták. A magyar nemesség fejenként fölkelt, vitézsége
által a birodalom elfoglalt részeit rövid időn vissza-
szerezte, s a királynő dicsőséggel végezte be a há-
borut. A magyar hűség a szoretett királynő iránt
ezután sem lankadt Azon hadban, melyet II. Fridrik
porosz király folytatott a királynd ellen, hét évig
omlott a magyar vér, s Nác1asdy vitéz húszárait
sokáig nem birtak a poroszok elfeledni.

De a királynö is beismerte, hogy ingatag trón-
ját a magyárok meatették meg} s ezért nem is maradt
hálátlan. Nevezetesen: a népiskolákat jobb rendbe
hozta, a jobbágyok terheit szabályozta: több helyen
főiskolákat, magyar nemes ifjakból királyi testőrsé-
get állitott, az ipar és szorgalom emelésére jutalma-
kat tűzött ki, s átalában a nemzetet müveltségre
emelni igyekezett. Dc mindezen nemes törekvésnek
kevés jó eredménye lett hazánkra nézve. Mert a nemzet
legnagyobb :fiai e korban idegenekké lettek saját ha-
djok iránt, elfeledék a földet, mely őket táplálta, el
ősapáik nyelvét, annyira, hogy anagy rész nevét is
alig tudta magyarul kimondani; s ha ekkor nehány
lelkes megye, a még mindég üldözött prot. lelkészek,
8 a szegény nép házi tüzhelyénél nem védi az édes
anyai nyelvet, talán önkezével ásta volna meg a nem-

5
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zet sirját; mert a mely nemzet nyelvét elfeledni birja,
.az kétségkívül biztos enyészetnek néz elébe. -

Mária Trézia Károly lánya ellen
Tr6nkövetelőül fölkelt sok fejdelem;
De ing6 tr6nját a magyar nép megvédte.
Hiven áldozva vért és életet érte.
A hős Fridrik ellen hét évig osatázott,
Silézia földje magyar vértől ázott;
A porosz birtoknak soká ostorai
Voltak gröf Nádasdy vitéz huszárai.

. A jeles királynő hálátlan nem maradt, _
_Sok üdvös jött létre kormányzása alatt.
A népiskolákat jobb karba helyezte,
A jobbágyság sulyos terhét könnyitette,
Számos főiskolát gazdagon szervezett,
Hazánkat müveltté tenni igyekezett.
De egy nagy átka volt ekkor i ha.zának:
Legnagyobb fiai elkorcsosulának.
A földet, mely őket táplálta, megveték.
-Ösapáik nyelvét már-már elfelejték.
S ha a szegény kunyh6k nem védik a nyelvet,
Önkezével ássa meg sirját a nemzet.
Mert a mely nép nyelvét elfeledni birja,
Annak enyészete bizton meg van irva.QPONMLKJIHGFEDCBA

3 2 . § . I I . József. (1780-1790).

Második Józsefben ritka lelki tehetség sok jó-
akarattal s nemes szivvel vala párosulva. Atyja Fe-
.renc István halála után tizenöt évig anyja Mária
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"Terézia mellett segéduralkodó volt. Ez idő alatt
meglátogatta a külföldet , beutazta saját birodal-
mát; betskintett a szegények kunyhóiba, a földmi-
velők s iparosok lakaiba. hogy azok bajait kiismer-
hesse ; a tisztviselők eljárását titokban kikémlelte J

s ha a szegényt elnyomva találta, megmentette,
hol rosz hivatalnokot talált, megbüntette, s leg-
nagyobb gyönyörüségét abban találta, ha valakivel
jót tehetett. Innen lőn, hogy midőn anyja halála
után az uralkodást átvette, népeinek osztatlan sze-
retete kisérte a trónba.

József, mint önálló fejedelem, tiz évig uralko-
dott, s ezen idő alatt sok -jeles tettet vitt véghez.
Nevezetesen a még mindig üldözött protestánsok
részére kiadta a. türelmi parancsot 1781- ben, mely
által nemcsak üldözésőket megtiltotta, hanem meg-
engedte nekik, hogy templomokat, iskolákat épit-
hessenek és hivatalok ra alkalmaztassanak. Továbbá
a fölösleges zárdákat eltörlötte , s azok jövedel-
mét a népnevelésre fordittatui rendelte. A. jobbá-

. .gyoknak szabad költözködést engedett, s megengedte,
hogy magokat megválthassák, a kereskedés és ipar
előmozditása végett a ceheket eltörölte, s iparsza-
badságot hozott be.

De "hazánkat illetőleg egy nagy tévedése volt
e jeles fejedelemnek , t. í. az, hogy a nemzet al-
kotmányos életét megakarta semmisiteni , s az or-

. szágot a birodalomba beolvasztani. Hogy e célját
elérje, magát nem koronáztatta meg, országgyülést
nem tartott, hanem önkényes rendeletek által kor-
mányozta a~ országot, a vármegyéket eltörölte, a~
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.országot kerületekre osztotta, azokat királyi bizto-
sok által igazgattatta , hivatalos nyelvvé a' német
Ilyelvet tette, uj katonai és adórendszert hozott be.
Mindezek miatt a magyarok teljesen elidegenedtek
tőle, s bármely üdvös intézkedést hozott be, annak
dacosan ellene szegültek. Ez elégületlenség nagyon'
b~ntá a fejedelmet, ugyanazért uralkodása végén
minden rendéletét v,isszavonta, kivéve a' türelmi
parancsot, a zárdák eltörlését és a jobbágyok sza-
bad költösködését,

Egyébiránt Józsefnek ezen alkotmányellenes"
intézkedései nagy hasznára voltak az országnak,
amennyiben felráztak a nemzetet tétlen álmából.
Az ország nagyjai piruIva vették észre, mennyire
eltértek őseik erkölcsétöl, szokásaitól; ezért a nem-
zeti nyelvet művelni, s a nemzeti érzelmet ápolni
kezdették , vetélkedve unitatta magát férfi és nó
nyelvben és viseletben magyarnak. Isten ugy intézi
a nemzetek sorsát, hogy gyakran a legnagyobb csa-
pás a legnagyobb áldást hozza létre.

Második Józsefet nemes szive lelke
A jeles királyok sorába emelte.
Vallásos türelem s igazság egyiránt
Jellemzi e nemes törekvésü királyt.

Megkönnyült alatta a jobbágyság sorsa,
Az ipart, nevelést előmozditotta.
Eltörlötte a sok fölösleges zárdát,
Enyhité a szegény nép nyomoruságát.
Igazság, szerétet és j6tételének,
Számos emlékei mai napig élnek.
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Mind emellett őt a magyar nem szerette,
Mert alkotmányunkat erővel elvetto.
A miért a nemzet sértett büszkeséggel
Bármi j6 jött' tőle, forrongva veté el.
De erosz is később j6 gyümölcsöt termett:
Százados álmából fölébredt a nemzet,

Művelni kezdette édes anyanyelvét,
Ápolta, fejtette nemzeti érzelmét.
Isten ugy intézi a nemzetek sorsát..
Hogy gyakran a csapás hoz legnagyobb áldást.QPONMLKJIHGFEDCBA

3 3 . § . I I . L e o p o ld é s L F e r e n c . (1790-1835)~

II. Leo pol d, akár kormányzói bölcseségét,
akár nemes jellemét tekintsük, egyike volt hazánk

. legnagyobb fejedelmeinek, ki népei megelégedését
és boldogságát saját jólétével bölcsen tudta össze-
egyeztetni. Hogya forrongó magyarokat lecsende-
sitse, trónra lépése után azonnal orssággyülést hi-
vott össze, hol magát megkoronáztatta, az ország
törvényeit és szabadságát esküvel biztositotta, s a
nemzetnek csaknem minden kérelmét teljesitette.
Ezen országgyülésen ujra törvénybe igtattatott, hogy
Magyarország független és szabad állam, mely semmi
más. országnak nincs alávetve, s melyet egyedül
saját törvényei és szokásaí szerint kell kormá-
nyozni. Továbbá a magyar nyelv az iskolában ta-
nittatni rendeltetett, s a protestánsok a bécsi é8
linci békekötések értelmében törvényes .jogaikba.
visszahelyeztettek. De a jó király bölcs uralkodá-
sának nem sokáig örvendhetett a nemzet. Két éT'
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-mulva népei közfájdalma s áldásai között a sírba
'szállott (1792).

Fia 1. Fer e n c uralkodását több mint 20
-évig a francia háboru nyugtalanitá. Öt izben ujult
meg a pusztitö harc, mely eleinte változó szeren-
csével folyt, de később Napoleon francia császár, a
páratlan hadvezér, annyira megalázta Ferencet,
hogy fővárosát Bécset is kétszer elfoglalta, s mind-
annyiszor a békét nagy áron kelle megvásárolnia.
A magyar nemzet e háboruk alatt is rendületlen
hüséget tanusitott az uralkodó ház iránt. Nemcsak
tetemes áldozatokkal s hadsereggel segité akirályt,
hanem midőn Napoleon felhívá a magyarokat, hogy
szakadjanak el az ausztriai háztól, s válaszszanak
magoknak a Rákos mezején, uj királyt , a nemzet
mitsem hajtott ecsábitásra, hanem továbbra is hű
maradt kiralyához,

Napoleon legyőzetvén, Ferenc király visszanyer-
te birtokait, s husz évig békésen uralkodott. E
"hosszu béke alatt annyira fölébredt a magyar nem-
zetben a haladás és nemzeti művelődés vágya, hogy
azt többé az elébe vetett akadályok vissza nem
'tarthaták. Kazinczy Ferenc és lelkes társai : •Virág,
Csokonay, Dayka, a két Kisfaludy, Berzsenyi és
Kölcsei hévvel karolák fel a nemzeti nyelvet, s
azon örökbecsü müveket hoztak létre. Nagy Pál,
Ragályi, Vesselényi lelkes szónoklatai ezreket buz-
ditottak fel hazafiui működésre. Föuraink is kezdé-
nek melagen érezni, s érdekeltséggel viseltetni a
hazai ügyek iránt. Festetica- György gróf Keszthe-
lyen gazdasági iskolát alapított, Szécsényi Ferenc
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könyvtárát s régiségi gyüjteményét . a nemzetnek
ajándékozván, megalapita a nemzeti muzeumot, lel-
kes fia pedig Szécsényi István 60,000 forinttal
megveté alapját a magyar tudományos akadémiá-
nak (1825). Az ipar terén is tevékenység jelei
mutatkoztak; a kereskedés az ugynevezett Ferenc--
csatorna által, mely a Tiszát a Dunával kötötte-
össze, lendületet nyert. E pezsgő életben már a
nemzet megifjudott ereje nyilatkozott, mely elöre
mutatá, hogy Magyarország nem volt, hanem ezu-

~
tá~ lesz.

Más o d i k Leo pol d bölcsen kormányózott,
A forrong6 nemzet közé békét hozott.

Visszaadta hazánk szabad alkotmányát,.

Megszilárditá a vallás szabadságát.

Nem gátlá hazai nyelvünk művelését,

Becsülte a nemzet nemes törekvését.

Ekkép a visszaállt békés nyugalommal..

Ujra megzendült az édes nemzeti dal.

Első Ferenc alatt több izben ostora

Vala hazánknak a franciák tábora;

De midőn a harci szenvedélyek hültek,

Édes hazánkra is szebb napok derültek ..

A husz évig tartott csöndes béke alatt

Nemzeti életünk hon-tovább haladt.

Kazinczy, Berzsenyi, Virág, Csokonay,

A nemzeti nyelvnek voltak bajnokai.

Nagy Pál s Vesselényi lelkes sz6noklata

A szabad alkotmány ügyében izgata.
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Áldozatkészsége Szécsényi Istvánnak
Alapot vetett a tud6s társaságnak,

E pezsgő élet már mutatta előre:
Magyarország nem volt, hanem lesz jövőre.QPONMLKJIHGFEDCBA

3 4 . § . V . F e r d in á n d , 1 . F e r e n c J ó z s e f.

V. Fer d i n á n d szelid, jóakaratu fejedelem
volt. A jó magvak, malyeket a lelkes honfiak atyja
uralkodása alatt elhintettek. az ő pártfogása alatt
hozták meg gazdag gyümölcseiket. Az 1836, 1840,
1844 és 1848-ki országgyülések örökre emléke-
zetesek maradnak a magyar nemzet történetében.
Deák Ferenc, Kossuth Lajos, gróf Battyáni Lajos
és Teleky László vivék elől· a haladás zászlóját, és
dicsően kivívták , "hogy nemzeti nyelvünk országos
nyelvvé emeltetett, minden vallas egyenlővé téte-
tett, minden polgár egyenjogusága s egyenlő te-
berviselése kimondatott, a jobbágyok szabad uraivá
lettek birtokaiknak ; nemzeti szinház, iskolák, jóté-
kony intézetek állíttattak, Erdély Magyarországgal
egyesíttetett. Másrészről jeles költőink és tudósaink:
Vörösmarty, Bajza, Arany, Petőfi," Tompa, Jókai,
Toldy Ferenc, Szalay, Horváth Mihály több jele-
sokkel a nemzeti nyelvet eddig nem ismert virág-
sásra emelték, s a tudomány gazdag kincseit ösz-
szehordottak. Az ipar és kereskedés előmozdítására
egyletek keletkeztek, gözhajók, vasutak, gyárak ál-
líttattak. Végre mindezen győzelemnek koronája
vala a független nemzeti kormány, mi által ön-
maga lett a nemzet urává saját sorsának (1848).

"
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De az öröm, melyet az alkotmányos szabad-
·gág kivivása okozott, nem sokáig tartott. Az or-
szágban lakó idegen nyelvü népek: horvátok, szer-
bek, szászok, oláhok, tótok fölkeltek a magyarok
ellen, azon szin alatt, mintha a magyárok őket
nyelvökföl s nemzetiségöktől megakarnák fosztani ;
ez okból a magyarok is kénytelenek voltak saját
védelmökre fegyvert fogni. Polgárvér folyt minden-
felé a hazában. E belviszály között a szelid Fer-
dinánd lemondott, s Fer en c J ó z se f jelenleg
uralkodó fejedelmünk lépett a trónra, a ki mind-
azon alkotmányos vivmányokat, melyeket Ferdinánd
megadott, egy tollvonással eltörlőtte. E miatt gyá-
szos meghasonlás támadt az uralkodó és nemzet
között, mely csakhamar nyilt háboruban tört ki.
WindiscEgratz császári vezér nagy sereggel bejött
Magyarországba, s eleinte győzelemmel harcolt, a
fővárost Buda-Pestet is elfoglalta; de később a
vitéz honvéd sereg által több csatában (Szólnok-,
Bieske, Izsaszeg, Vác, Nagy-Sarlónál) legyézetvén,
az országból kiüzetett; a magyarok pedig Debre-
cenben Magyarország függetlenségét kimondották s
Kossuth Lajost az ország kormányzójává válasz-

· tották. Ily szorongatott helyzetében a fejedelem
· orosz segély hez folyamodott, mely az országba be-
jövén, részint tulnyomó száma, részint árulás kö-
vetkeztében a magyarokat legyőzte, s Görgey a ma-
gyarok fővezére 30,000 emberével a fegyvert Vilá-

· gosnál Aradmegyében lerakta 1849. augusztus l B-án,
Szomoru idők következtek ezután édeshazánkra.

A nemzet legnagyobb emberei, kik a forradalomban.
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részt vettek, vagy kivégeztettek, vagy súlyos'börtönbe
vettettek; sokan pedig vérző szivvel elhagyták az or-
szágot s a világ minden részébe elszéledtek. Ekkor
a bécsi kormány ősi alkotmányunkat eltörölte, a ma-
gyar nyelv törvényes használatát betiltotta, hazánkat
nemet hivatalnokokkal elárasztotta, az országot hét
részre eldarabolta s az osztrák birodalom tartományai
kösé beosztotta. E mellett minden összejövetel, min-
den gyűlés, minden szabad szó szigoruan eltiltatott,
s ki az erőszak ellen szavát felemelni merte, azt azon-
nal börtönbe hurcolták; ugy hogy a nemzetnek nem
maradt egyéb hátra, mint hazaflui fájdalmával házi
tűzhelyéhez vonulni s az időtől várni orvoslást.

Azonban az osztrák birodalmat is súlyos csapá-
sok érték ez idő alatt. Nevezetesen: 1859-ben hábo-
ruba kéveredvén az olaszokkal és franciákkal, Ma-
genta (Macsenta) és Solferinónál legyőzetett s elvesz-
tette Lombárdiát; majd 186 6-ban ismét fegyvert
fogván ellene az olaszokés poroszok, Szadovánál
roppant vereséget szenvedett s elvesztette Velencét,
s a német birodalomra való befolyását. E vesztesé-
gekhez járultak az országos csapások : marhavész,
szárazság, fagy, jégesők, vizáradások, ípar-, kereske-
delem hanyatlása, melyek miatt az eggsz birodalom
végveszélynek nézett elébe.

Ily aggasztó körülmények közt a fejedelem be-
látta, hogy ha népeivel ki nem békül, a birodalom
menthetlenül el fog veszni, tehát békejobbot nyujtott
a magyar nemzetnek. A nemzet örömmel fogadta az
ajánlatot s Deák Ferenc és Andrássy Gyula gróf köz-
benjárásával a fejedelemmel kiegyezett akképen, hogy
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Magyarország régi határai közé visszahelyeztetett, az
alkotmány visszaállittatott s a felelős nemzeti kor-
mány (minisztérium) Andrássy Gyula gróf elnökléte
alatt kineveztetett. Ekkor a fejedelem magát Pesten
I. Fer e n c J ó z s ef név alatt, nöiével a nemeslelkü
Erzsébettel együtt a nemzet örömnyilatkozatai közt
1867. julius 8•.án magyar királylyá koronáztatta s
az alkotmányra a nemzet szine előtt megesküdött; a
koronázás után pedig közbocsánatot hirdetett, minek
folytán akibujdosott hazafiak nagy részben vissza-
jöttek a hazába. Ez idő óta az országgyülés évről
évre összeült Pesten, s az ország szellemi és anyagi
előmozditása végett sok üdvös törvényt alkotott, pél.
dául: a népnevelést előmozdította, néptanitó-képezdé-
ket állított, a szőlődézmát eltörölte, vasutakkal az
országot behálozta, miáltal az ipar, kereskedés s szel-
lemi miveltség folytonosan halad előre hazánkban.
Örök hála legyen ezért jó atyánk Istenünknek. Az
emberiséget épenugy, mint az egyes nemzeteket Isten
keze vezérli, rendeltetésük a tökélyesülés felé, mely-
nek gátat vetni emberi erőnek nincs hatalmáb/Ion.

Ötödik Ferdinánd kormányzása alatt
Nemzeti életünk gyors léptekkel haladt.
Nyelvünk ősjogába visszahelyeztetett,
Minden vallás egyenjoguvá tétetett. '
Ősíség, nemesség, kiváltságok vára,

Leomlott az idő intő sz6zatára.
Gőzhaj6k, vasutak, gyárak épittettek,
Ipar- s gazdaságban egyletek müködtek.
Kossuth, Deák Ferenc, Battyáni, Teleky,
A haladás terén vezérként tüntek ki.
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Vörösmarty, Arany, Petőfi és Tompa
A nemzeti nyelvet emelék fénypontra ..
Mig másrészről Toldi, Szalay és Horváth
A tudomány gazdag kincsét összehordák.
Végre jutalmául ennyi küzdelemnek,
Független nemzeti kormányt nyert a nemzet.
A mely visszaadta a hazát magának,
Saját -'urává lőn a magyar sorsának.

De ez öröm hamar söté,t gyászba borult,
Horváth, oláh, szász és szerb ellenünk fordult,
A haza szent földe polgár vértől ázott,

. )

Csodákat mivelt a magyar, hol csatázott.
E belviszály között Ferdinánd lemondott,
Ferenc J6zsef vette át a kormánygondot,
Ki orosz segélylyel a magyart legyőzte,
Ösialkotmányát s nyelvét eltörölte.
De a nemzet sorsát ugy intézte Isten,
Hogy nemzeti kormány székel ujra Pesten;
Uj korszaka nyilt meg nemzeti létünknek,
Örök hála legyen ezért Istenünknek.






