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"Franklin-társuJat" nyomdája.



Leg r égi b b lak o sai.

Sokféle nép fordult meg e földön, s verekedett
ennek birtokáért, de egyik sem tudott benne maradós
ur lenni. ' -

Legelső lakosait nem ismerjük. Története csak a \2tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r6ma iakka l kezdődik, a kik Augustus idejében jöttek \~
ide be. (Kr. e. 6.) Ezek, kezdték meg itt a föld- és
szölömivelést, a városok és országu tak építését, de
utóbb megromolván erkölcseikben, elpusstultak innen,
s helyökbe a nyugoti g6thok...telepedtek le (Kr. u. 270).'
Ezeket ismét a hunok üzték;ki innen Kr. u ..:;376.

A hunok Ázsiából jöttek, s 1\fagyardrszágot Ba-
lamber alatt foglalták el. Királyaik közt leghiresebb
volt Attila ki 434-435-ig uralkodott; s Európa-h-ar-
mad részét meghöditotta a Volgátol a Rajnáig, s a
Keletitengertől az Ádriatengerig. Ellenei _kegye~lenFEDCBA

i*NMLKJIHGFEDCBA

M a g y a r o r s z á g tö r t é n e t e .SRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

A m a g y a r o k b e jö v e t e le e lö t t .

Mqgyarorszig részeinek régi neveL

Hajdan a dunántuli rész Pann6niának, a Duna
és Tisza köze Ja zygiának, a tiszántuli rész Erdélylyel
együtt Dácziának neveztetett. Magának az országnak
nem volt neve. -
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embernek mondták, pedig sok szép, tulajdonsága volt,
s az erényt másokban is becsülte. Fiai nem örökölték
az ö hadvezéri és korrnányzöi tehetségét, s összevesz-
vén magok közt, a nagy hun birodalommal együtt
elpusztultak 469. ..

A hunok után atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkeleti g6thok, majd a longoba r -
dok, ezután az aoa rok szállták meg e földet. Ernezek
uralkodásának ismét Nagy Károly vetett végett 803.

Mig e föld gazdáiigyváltoztak,azalattaz5-7-ik
századokban szláv népek is szivárogtak ide be .a Kár-
pátok háta mögül, s itt az avarok elpusztulása után
több apr6országokat alkottak, de a melyeket viszont
a magyarok töröltek el. .

A magyarok.

Ezek alkották az országot egy testté, adtak neki
nevet, s tették azt a történetben nevezetes állammá.
Ezek, valamint a velök rokon hunok, avarok, kozárok,
bessenyök és kunok,szinte Ázsiáb61 származtak. Mint
afféle szabad nép sohasem tudtak más népeknek szel-
gálni. Inkább oda hagyták lakhelyeiket, mintsem hogy
megh6doljanak. Emellett nyiltszivüek és vendégsze-
retők voltak. Becsülték a családi élet tisztaságát. Egy
istent imádtak. Hitték a lélek halhatlanságát. Az esküt
szentnek tartották. A ki azt megszegte, éltével Iakolt.

A szerencse sokáig nem kedvezett nekik vándor-
lásaik ban, mert nem volt egy, közös fejök. V égre át-
látván a hibát, a hét vezérek Almos, Előd, Kond, Ond,
Tas, Huba , és Tuhutum. közül az elsőnek igen derék
fiát Arpádot választották fejedelemmé, a kinek akkor
igy szóltak: "mai naptól fogva te lész urunk, s akár
merre vezérelsz, mindenfelé hiv en követünk." S ilyen
szerzödésre léptek vele :
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_ '1) A mig Árpád nemzetsége él, belőle választják
fejedelmeiket.

2)A mit közös erővel foglalna~, abból közösen I

részesüljenek, kiki erdeme szerint.
3) Az ország kormányából a nemzet nagyjai se

zárassanak ki.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V,'
4) A fejedelemsértö, s a közte és a n~ közf i

pártoskodást okozo éltével lakoljon. /
5) A ki Arpád vagy a vezérek utódai közül e

törvényeket meg szegi, számüzessék.
Aztán e szerzödést esküvel is megerősiték. Ez

történt a Foly6- vagy Eizközita r tományban, mely a
mai Bessarábiába és Moldvába esik 888. Ezután Árpád
átvezette népét a Kárpátokon 889.

II.

Az Árp6.dh6.zbeli fejedelmek alatt, ~

Árpád (890--904.)

Az Isten Árpádot hivta a munkára,
Hogy egyesitve e hazát valahára,
El is foglalta azt széltébe hosszába,
Szabadságot hozott örök birtokába.
Régibb lakosai bár legyőzetének, :
Mégis utóbb velünk egyenlők levének.

Mikor Árpád ez országba jött, ezt Za lán, Mar6t,
Glád Szva topolk töt és Gya lu oláh fejedelmek közt
feldarabolva találta. Ezeket ö egyenként 'legyőzte.
Majd a Dunántult is, a mely Németország tartománya
volt, meghöditván, az egész országot egyesitette. E
munkája 7-8 esztendőbe került. .

Árpád szabad alkotmányos életet is hozott ez
országba. Legyőzött lakosaival emberségesen bánt. A
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kik azok közt szabadok voltak, szabadoknak marad-
tak sőt még a szolgák is szabadságot nyertek, ha
magokat kitüntették. Ezért azok hamar megnyugod-
tak sorsukban.

Árpád nemesuk foglalni, hanem rendezni is 'tu-
dott.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPuszta szeren országgyülést tartván, az országot
felosztotta 108nemzetség közt, igazgatókat, birákat
rendelt, a honvédelemről is gondoskodott. Aztán nem
háboruskodott szükségtelenül. Egyes törzsek ha ki-
csaptak is a szomszéd országokba, ezt az ö tudtán
kivül vagy akaratja ellen tették. Meghalván, több fiai
közül csak a legkisebbiket Zoltánt hagyta hátra (907).

Zoltán -(907 -94 7).

A magyar nem várja be a veszedelmet,
Kitör, s Augsburgná l nyer nagy győzedelmet;
És a merre jára későbbi hadában, . .
Rettegés követte mindenütt nyomában.
De a német végre összeszedte magát,
S Merzebu1'gná l rajta kitölté bosszuját.

A németek hallván, hogy Zoltán még csak 10-
11 éves gye~mek, fölkészülteka magyarok ellen, hogy
öket innen kiverjék. De az ország kormányzói Lehel,
Bulcsu és Botond eléjök mentek, s Pozsonon fölül
szörnyen megverték öket (907). Utóbb Augsbu1'gná l
is nagy győzelmet vettek rajtok (910).

Ezen a magyarok elbizakodván, minden eszten-
dőben kijártak Német, FrancziaSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s Olaszországba, sa
népeket szörnyü rettegésbe ejtették. Nem öltek ugyan
és semmi oly garázdaságokat nem követtek el, mint
a milyeneket némely 'vad népek még ma is elkövetnek,
hanem csak zsákmányoltak. Végre Madarász Henrik
elfogta egyik föernberöket, s csak 9 évi békéért adtaFEDCBA

.=•. ~ ~dI
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ki nekik. Ezalatt várakat épittetett és katonáit begya-
korolta. Midön aztán a magyar ok a 9 év lejártával
ujra betörtek, 36 ezret elvesztett belőlöktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMerseburg-
ná l 934. Ettől fogva hátat fordított nekika szerenese..
Zoltán belefáradván a kalandozásba, az uralkodást
Takson fiának adta át (947).

Takson (944-972).

Takson tüzes vérü ifju fejedelem; /
A mit mcstan tészen, én nem helyeselem,
Jár olasz éa német föld zaklatására,
Haj, .Ágosta mellett lőn iszonyu liáraSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

Megdöbbenve utóbb a sok veszteség re,
Belátta, hogy mind ez nem vezet jó végre.

Takson mint afféle tüzes ifjuember hírnevet akart
szerezni a kalandélet folytatása által, holott pedig
meg kellett volna gondolnia, hogy azzal csak a nem-
zet fogy, s a szomszéd népek keserittetnek el. Kitört
tehát Olaszországba, s ott Berenqá r királylyal tíz
véka ezüstöt fizettetett magának. Németországot is
fel-felzaklatta. De itt végre igen p6rul jártak a ma-
gyarok. Ott6 császár Lehel és Bulcsu seregét csaknem
egy lábig elvesztette Augsbu1'g mellett (955), mertcsak
hetet hagyott meg belőle, a kiket aztán fül-orrlevágva
bocsátott haza azért, hogya veszedelmet hírül hozzák.
Ezeket itthon magyarkéknak csufolván, szolgaság alá
vetették. E nagy veszedelem végre megdöbbenté a
nemzetet. Taksen belátva, hogy e barangolásnak nem \
lesz j6 vége, betiltotta.ast, Meghalván, Taksonba te- I
mették el. Fiai voltak Gejza és Mihály, ettől szárma-
zott Szár László és Vazul.

•
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Gejza (972 - 997).SRQPONMLKJIHGFEDCBA
, .

Gejza bölcs esze is belátta a veszélyt,
Fegyver helyett ekét és szerszámot cserélt,
Hivott müvészt, papot nemzete javára,
És a ki nem ügyelt kemény parancsára,
Hamar veszté fülét, orrát vagy életét.
A mivelődés igy veh/ette kezdetét.

Gejza bölcs ember volt. Szintén belátván a kalan-
dozás veszélyes voltát, mindjárt kezdetben betiltotta
azt. Ottó erre azt mondta, "no ebböl jö szomszéd lesz,"
s követet küldött üdvözletére, a mit Gejza is viszon-
zott, 'S a két fejedelem barátságot kötött. Gejza, hogy

_\ népe egyszer más életmödra.szokjék, mesterembereket
és papokat hivott be, s egyszerre öt ezer magyar meg-
keresztelkedett. " /

Voltak ugyan, a kiknek nem tetszett a kalando-
zás betiltása, sem a ker. vallás terjesztése) s azért is
ellenére cselekedtek Gejzának. De ö vele nem lehe-
tett tréfalni. Az engedetleneket hamar megbüntette
fül-orrcsonkitással vagy épen halallal. '

Végre Vajk fiát is megkereszteltette István névre.
Utóbb maga is keresztényé lett. Három leányai közül
Juditot 1. Boleszláv lengyel, a másikat Ottóvélenczei
herczeg, a harmadikat Aba Sámuel vette feleségül.

nr.NMLKJIHGFEDCBA

A .z Á r p á d h á z b e l i k ir á ly o k a la t t .

1. vagy szent lstvá .n (997-103B).

Tiszteletet mondok szent István nevének,
Mert keresztyén vallást adott nemzetének.
Ezért küldött Róma koronát fejére,
S lett az első király a nemzet díszére,
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LevertetsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAellenit.Koppányt s a hős Gyulá t,
Kik az ősi hitért vivtak vele csatát.
Vetettszép honának e"rősebbalapot,
Rendet hozott bele, s törvényeket szabott,
Kár hogy Imre fiát, a kit ugy kedvellett,
Oly korán a sírba temetnié kellett.

Sz. István örök tisztelet~e méltö .SRQPONMLKJIHGFEDCBAo tette a nem- '\
zetet kereszténynyé.Ehhez oly nagy buzg'ósággal fogott
mindjárt uralkodása kezdetén" hogy midön azt a papa
meghallotta, igy szölt örömében: ;,István olyan mint
egy apostol, méltö hogy ezután apostoli királynak
neveztessék." S koronát küldött neki, a melylyel
megkoronáztatván, a nemzet első koronás királyává
lett 1000. '

A keresztény vallas megalapitásában ugy járt el,
hogy tiz püspökséget s egy érsekséget állitott, klaa-
tromokat, .templomokat épittetett, a vasárnapok és
ünnepek megta'rtását szorosan megparancsolta. Aztán,
maga is tanitotta népét, és szép példával járt. előtte,· ,
s a nép az ő szép példája után indulva hamarább
megtért, mintsem előre gondolni .lehetett volná. Vol-
tak ugyan itt is, mint minden más népek közt, rövid-
látók a kik az ősi hitért fegyvert fogtak, mint például
Koppány, Somogy ura, ,s Gyula erdélyi fejedelem, de
ezeket István legyőzte, s Erdélyt Magyarországhoz
kapcsolta 1002. ., , '

. István jobb polgári szerkezetet is adott az or- \
szágnak. Felosztotta aztmegyékre, ujabb hivatalokat
állított, hogya közigazgatást és törvénykezést jobbá
tegye. Kemény törvényeket is szabott a vétségek meg-
büntetésére, P: o. hogy a hamis tanu keze vágassék
le sat. .

Istvánt élte vége felé nagy bubánat érte. Egyet-
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len szeretett fia Imre hirtelen meghalt, épen midö n
már az uralkodást át akarta neki adni. Unokatest-
vérét Vazult halálra kinozták, Szár László fiait Endre,
Béla, .Levente herczegeket arra kényszeríték, hogy
kibujdossanak Lengyelországba, aztán magát is csak-
nem megölték. Erre ő nemsokára meghalt, s utána
az ö nővérének Gizellának fia, az olasz származásu
Péter nyerte el a koronát. •tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Péter (1038-1041).
I

Péter királyt soha meg nem kedvelhetem,
Rosz életü vala, s gyülölte nemzetem,
A főhivatalt mind németnek adta át,
De a magyar végre felforrt-bosezujába.,
S Pétert kikergette Henrik országába.

Péter hamar megutáitatta magát azért,mert erklöcs-
telen ernber volt, s a nemzetet megvetette. Az ország
javait olasz és ném et korhely pajtásaival bitangolta,
a-főhivatalokat és erősségeket is azokra bizta. Midön
ezért a főurak megintették, azzal fenyegette öket :
"hogy ha Isten segit országtokat egészen a németek
hatalma alá vetem." "De ez már sok türni való lenne,"
mondák a magyarok, s feltámadván ellene Aba Sá-
muel vezérlete alatt, kifuttaták az országból. Péter
Ill. Henrik császárhoz menekült, a ki szivesen meg-
igérte neki, hogy majd visszaállitja székébe.

Aba Sámuel és Péter másod ízben (1041-~046).

Aba a koronát, a melv nem illette,
A törvény ellen is fejére tetette,
Egyik hiba után a másikba esett,
Mérgében ötven főurat megöletett.
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Ezért érte Győrnél rosszul harczoláuak,
Vége futás s halál lett szegény Abának.
S Péter visszanyerte ujra szép trónusát
De mivel nem tudta javítani magát,
Sőt az országot is Henriknek eladta,
Megint trónjavesztett lett az istenadta.

A korona a bujdos6 Arpádfiakat illette volna, s
Aba mégis a maga fejére hagyta azt tetetni. Ez nem
volt töle szép dolog. Rosz néven is vették azt neki
többen. Másik még nagyobb hibája volt, hogy az
ország széléböl egy nagy darabot átadott Henriknek
azért, hogy öt békére birja. Ezért már annyira meg-
haragudtak rá a föurak, hogy egyenesen elfordultak
tőle. Ekkor Sámuel azt gondolta, "ha ti megvettek, én
is megvetlek titeket," s az alrendü nemességet emélte
föl magához. Most a főurak még jobban megharagud-
ván rá, összebeszéltek titkon" hogya bujdosó Endrét
hazahivják. Fülébe megy ez Sámuelnek, fölmérged, s
egyszerre ötven főurat megölet. Ez volt töle a legna-
gyobb vétek. Ekkor Henrik sokaknak sürgetésére
behozta Pétert. Sámuel elébe állt ugyan Györnél, de
mivel seregének egyrésze átszökött a császárhoz, el-
vesztette a csatát, és futnia kellett, de elfogatván, Pé-
ter parancsára megöletett (1044).

Péter ujra visszanyerte székét, de most sem ja-
vitotta magát. Söt hogy 'a magyarokt61 ne kelljen
többé félnie, Henriket behivta Fehérvárra, s ott az
országot forma szerinttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnémet hübérnek ismerte el.
Felháborodott e~en a nemzet, "hogy hogyan merte _
eladni az országot, a melyet nem ö szerzett 1"S azon-
nal hazahi vták Endrét, Pétert pedig megvakiták 1046.
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Endre zürzavarban lépett trónusára,
De csak hamar csend lett királyi szavára.
A csendet azonban Henrik felzavarta,
Hcgy hűbéres legyen e hon, azt akarta,
Mégsem lett az hübér, Béla megmentette,
A császár hadait kétszer tönkre tette. '
Végre a két testvér, haj be jók valának,SRQPONMLKJIHGFEDCBA
J ó és rosz napokhan együtt osztosának 1
Mégis egymás ellen keltek csatasikra,
Endréböl kialudt ott az életszikra.

Nagy zürzavar lett az országban, midön Endre
bejött. A pogánysághoz huzö magyarok feltámadtak
a ker. papok és minden idegenek ellen. -Gellért püs-
pököt a Kelenhegyrőlletasziták, a mely róla mai nap
is Gellér thegynek neveztetik. Szóval, a ker. vallást ki
akarták irtani. De mihelyt Endre megkoronáztatott,
keményen megparancsolta, hogy vége legyen a dula-
kodásnak, s azonnal csend lett az országban.

,Alig mult el ez, Henrik készült az országot mint
német hübért elfoglalni. Ekkor Endre ilyen levelet
irt Béla öcscséhez Lengyelországba: "Kérlek, siess
haza; együtt bujdostunk egykor, éljünk most a jobb
napokban is együtt, poltom után ugyis neked hagyom
.az országot,' Béla. hazajövén, bátyjától az ország
harmadát kapta, s aztán a büszke császár seregét két
izben tönkre tette ugy, hogy az kénytelen lett békét
kötni s lemondani Magyarországról (1052).

Azalatt Endrének egy Salamon nevü fia született,
s azt hét éves korában megkoronáztatta. Béla is bele-
egyezett abba, Endre mégis gyanakodván rá, hogy
hátha a koronára vágyik, magához hivat ja, lábai elé
kardot és koronát tétetett, s igy szólt hozzá: "öcsém,
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válassz 1"Szerencséjére, Béla a kardot választotta, kü-
lönben halál fia lett volna. De csakhamar mégis hadra
keltek. eg-ymás ellen a testvérek, a mikor Endre lees-
vén lováról, halálra tiportatott 1061.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

1. Béla (1061-: -1063).

Béla rövid élte igen nevezetes,
Ellenei iránt vala kiméletes,
Azt a törvénytelen adót eltörölte,SRQPONMLKJIHGFEDCBA
A hazát csakhamar jóllétre emelte.
Nem volt István óta még ily jeles király,
Ezt is olyan hamar elérte a halál.

Béla-azon föuraknak, a kik bátyját reá haragi-
tották, nemesen megbocsátott. A törvénytelen adókat
eltörölte, az elszaporodott sok rosz pénz helyett jö
ezüst pénzt veretett, az uzsorát és hamis mértéket
eltiltotta. Alatta az ország csakhamar megvagyono.
sodott. Az ősi hit mellett buzgölkodök még egyszer
felzendültek, de ö ezeket is szétvorvén, a pogányság
erejét végkép megtörte. Nem volt István óta még ily
jeles király. Azonban a ház vagy a trón rászakadván,
hirtelen meghalt 1063. Fiai voltak Gejza, Lászl6,
Lambert.

Sa lamon (1063-1074).

Vid ravasz tanácsa ártott Salamonnak,
Nélküle javára élt volna a honnak,
Mert a herczegek, kik az ország harmadát
Birták, ezerencsésen folytaták külhadát,
És a merre mentek kunra vagy bolgárra,
Ott az ellenségnek iszonyu lőn kára,
De Vid addig beszélt urának fülébe,
Mig gyanuságot nem támaszta szivébe,

1. '
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Azt sugdosá neki ravaszul saüntelen :
"Gejza, László, Lambert iránta hűtelen.'
Salamon hajolva e gonosz tanára,
Jó rokoni ellen kelt véres csatára.
S mit nyert, hogy ellenök indult ő és hada?
Azt, hogy ő a trónról azépen lemarada.

Salamont Németországba küldte ki atyja, mielött
Bélával megütközött volna. Most ennek fiai azt mond-
ták a föuraknak, "Salamont illeti az uralkodás, haza
kell őt hivni." Hazahivták tehát, s.SRQPONMLKJIHGFEDCBAl i szerencsésen
uralkodhatott volna, ha 'Vid helyett valamely más jö
tanácsost fogad maga mellé. Mert az ö unokabátyjai
hivek voltak hozzá, s mint vitéz emberek szerencsésen
folytatták minden háboruját. Ilyen volt nevezetesen
a kunok .ellen val 6 harcz, a kikettsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACserha lmon ugy
összeapritottak, hogy alig futhatott el közülök egy-
kettő. Ezek egyike egy magyar leányt kapott fel lo-
vára, s ugy akart vele elszökni; de Lász16 herczeg
utánna rugtatott, levágta és a leányt megszabaditá
(1070).

Salamon a görög császár hadán. is győzedelmes-
kedett a herc_zegek segitségével, s Belgrádot megost-
romolván, nagy kincsnek jutott birtokába. De i~t már
Vid egészen felbujtotta, öt nagybátyjai ellen. Ö nem
szivelhette a köskedvességü herczegeket. Magának
szerette volna azoknak a részét, az ország harmadát.
Azt sugdosta tehát Salamonnak, "hogy valamint két
kard nem férhet meg egy hüvelyben, ugy ö sem lehet
biztos az országban, mig nagybátyjai élnek, el kell
tehát őket veszteni." E miatt kitört a háboru a ro-
konok közt. Gejza és Lász16 V ácz közelében ütköztek
meg Salamonnal) s annak csaknem egész seregét le-
vágták. Salamon maga is alig futhatott el. Vid az
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ütközetben elesett. "A ki másnak vermet ás, maga
esik bele."

LtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGejza (1074-1077J.

Gejzának jő szive nem ismer haragot,
Salamonnak most is igér bocsánatot,
S a pálczát bizonnyal neki visszaadja,
Ha a halál hamar öt el nem ragadja.

A főurak az ütközet után Fehérvárra gyülekez-
vén, azt mondták, "nekünk egyátalán nem kell többé
Salamon," s (iejzát kiálták ki királynak. De ez igen
jö szivü és lelkiismeretes ember volt, s azt felelte,
"hogy mig a törvényes király él, addig ö 'annak he-
lyébe nem ül." No de nem hagytak neki békét, s a
sok kérésre elfogadta a királyi pálczát, de oly erős
elhatározással, nogy Salamonnal kibékül, s a pálczát
neki visszaadja. Salamon azonban, mint afféle szeles,
meggondolatlan ifju, visszautasitotta Gejza jobbját, s
erővel akarta elfoglalni az országot IV. Henrik sógora
segitségével, de kiveretett. Gejza még ezután is foly-
tatta a. békealkudozást, s hihetőleg végére is járt
volna a dolognak, de azalatt meghalt. Fiai volta~ Kál-
mán és Almos.

L vagy szent Lá szl6 (1077-1095).

Szent László, a nemzet szerette királya,
Salamonban bosszus ellenre talála,
Ki a kunok kal is betört országába,
Jaj, hamar öltözött remete-ruhába!
Kit is meg nem győzött ,Lászlónak hatalma?

. Nemde mindenfelé lőn nagy' diadalma?
Mert hogy a horvátok honát meghódítá,
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Seregét hirtelen Temeshez futtatá,
A rabló kunokat vérőkbe temette,
Kik élve maradtak, Jászságba űzette.
Dicső napokat élt a nemzet alatta,
Nevét a leülföld is messze magasztalta.

1. Lászl6 az egész országban a legszebb és leg-
magasabb, e mellett nyájas, a szegényekhez leeresz-
kedő, vallásos, igazság- és rendszerető ernber volt. A
ki meglátta, már tisztelte is. Kettős örömmel kiálták
ki öt a magyarok királynak. De ö is csak akkor fo-
gadta el a koronát, midön arról Salamon lemondott,
a kinek akkor fényes királyi eltartást rendelt.

De Salamon megbánván lemondását, Lászl6t meg
akarta öletni, a mi kitudödván, Visegrádba záratott

_ egy toronyba, amely r6la ma is Salamon tornyának
. neveztetik (1082).

Nem sokáig maradt itt Salamon. VII. Gergely
pápa István királyt Imre fiával együtt a szentek so-
rába emelte. Ekkor nagy nemzeti ünnepet tartottak
Fehérvárott, a melyre Lász16 Salamont is kieresztette,
s vele kezet fogott (1083). De ez nem tudta felejteni
a koronát. Az ünnep után kiment Németországha se-
gitséget keresni. J6 sz6t sem kapván ott, Moldváb a
vándorolt a kunokhoz, s ezekkel be is tört az országba,
de Lászl6 kiüzte (1086). Majd Bolgárországra ütött
szerencsét próbálni, de itt is megverték. Némelyek
azt mondják, hogy ö itt elesett, mások pedig hogy élve
maradt ugyan, de megbánva tetteit, remetévé lett.

Lászl6 ezután a pártoskod6 Horvátországba ve-
zette hadait, s azt Magyarországhoz kapcsolta. Épen
ekkor törtek be a kunok "rabolni, de a .királY'·s~bes
menetben utolérte és megverte őket, -Temesnél,' 'az
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élve maradtakat elfogván, a Jászságba telepitette
le 1090.

MegszabaduIván minden kül- és belellenségtől,
főgondját arra forditotta, hogy a hosszas háboruk
alatt lábrakapott rablást, uzsoráskodást, pogányságot
végkép kiirtsa. Errenézve szörnyü kemény törvénye-
ket hozott. A rendet, békét szoros igazságszolgáltatástSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I
helyreállította, Alatta a nemzet boldog napokat élt. \
Dicsőséges uralkodásának hire más országokba is-
elterjedt. Nagyváradon temették el. Halálát a nemzet
három' esztendeig gyászolta. Fia nem maradt.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ká lmán (1095 -1114).

"Kálmán 'nagy eszével korát tulhaladta,
A boszorkányoknak lételét tagadta,
Nemcsak tudományra, csatára is termett,
A keresztesek ben fegyvere nagy kárt tett.
A sirnak ölébe nyugton 'még sem szálla,
Álmos herczegmiatt bUB vala halála.

Kálmán nagyon szerette a könyveket, a honnan
Könyves Ká lmánnak is nevezték. Igen felvilágosult
e s z ü volt, mert nem hitt a boszorkányokban, s meg-
tiltotta, hogy azokról a törvényszék előtt szó se
legyen.

Az.ő korában indultak meg a keresztes hadak
a szent földre Magyarországon keresztül, sitt azok
ugy raboltak és öltek, mint ellenség földén. Kálmán
kénytelen volt fegyvert fogni ellenök. Egyik seregö-
ket ugy megverte, hogy csak három ezeren futhattak
vissza közülök Németországba, a másikat is ugy szét-
szörták vitéz katonái," mint a farkasok a juhokat. De
a Bo' . Goltfried herczeg lovagseregét, mint ren-
de ~ ~ szépen átbocsátotra az országon: '

i: : : : Jl,1ÍjC'án~é~ ~ r• .gyarorsz tört , r ': ~.2/ • 1~
v ) _il. \.,., 'tQ
jÓl.I 1 ." ifr 'S!' ~ ..• ",-", Ó/!'

~9;o~.."..•"~cf { 5 b IS ~ i ~. .~ ! .
fl" '110 \ ~i
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Megszünvén a keresztes hadak átvonulás a, arról
gondoskodott Kálmán igen okosan, hogy Magyaror-
szágnak tengere is legyen, s Dalmátziát elfoglalta
1102. Ha ideje volt, az országot beutazta az igazság
kiszolgáltatására szorosan ·ügyelt, s minthogy a nép
erkölcse ö alatta már igen javult, szt. István és szt.
Lászl6 kemény törvényeit szelidebbekkel váltotta fel.
, Élte vége felé n~gy nyugtalanságot okozott neki

Almos öcscse, a ki a korona után törekedett. Négy-
szer megbocsétott neki Kálmán, de ötödszörre elhagyta
a türelem, sAlmost Béla fiával együtt megvakittatta.
Bánattal szált ezután nem sokára sirba. Egy István
nevü fia maradt és Borics, a ki magát Kálmán fiának
adta ki.

István tüzről pattant szülőtte Kálmánnak,SRQPONMLKJIHGFEDCBA
J ó feje lett volna a magyar hazának,
De ifjui heve hamar elragadta,

, Es mihelyt a sok kunt honába fogadta,
Bucsut adott lelke szép erényeinek,
Bántalmára leve édes nemzetének,
~ yugtalan életet okoza magának,
Elte virágai hamar hervadána~.

II. István 13 éves korában ült atyja hely.ébe, de
annak lelkét nem örökölte. Heves, indulatos és kérke-
dékeny emberré lett. Merö pillanatnyi fölhevülésböl
több haszontalan háborut folytatott. Majd nemsokára
befogadván az országba a kunokat Tatárnevü vezérök
alatt (1124),ezek társaságába elegyedett,s erkölcsében
is megromoiván, a. közrend fentartásával keveset törö- .
dött. Ennyi hibái miatt elvesztette királyi tekintélyét.
Sokan már nem is akartak neki erigedelmeskedni. Ő
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pedig annál indulatosabb lett, s haragjában az ellen- -
szegülQ föurakon kegyetlen boszut állt .. Ha indulatba
jött, ugy rettegtek töle, mint a villámtol.

V égre elnyavalyásodván, hogy magát a jövö vi-
lágra készitse, barátruhába öltözött, s 31-dik évében
meghalt. Utödául a vak Bélát fogadta el, a kit aztán
Uroz szerb fejedelem Ilona nevü leányával házasitott
'egybe.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IL vagy 1JakBéla (1131-114,1).

Béla vakságáért boszut állt Ilona,
Sa boszuból támadt szörnyü zenebona,
Borles párt ja mégis hamar legyözetett,
S Béla haláláig békében élhetett.

, II. Béla, mint afféle vak ember, csendes termé-
szetü ember volt, deo Ilona felesége föltette, hogy
boszut áll érte, s az aradi országgyülésen azon föurak
közül, a kik férje vakságának okai voltak, egyszerre
68-at felkonczoltatott (1132). Ez nem illett hozzá, ve-
szélyt is hozhatott volna férje trönusára, mert a meg-
ölt főúrak rokonai Borieset hivták be a királyi székre,
de a kit Béla párt ja mégis kiszoritott az országból.

Ekkor az ország csendessége helyreállt, de Béla
nem soká örvendhetett annak! mert felesége, a ki a
kormányzásban jobb keze volt, meghalt (113.9). Ezen
való bánatában boritalnak adta magát, s kimult 1141.
33 éves korában. Fiai voltak Gejza, Lászlö és István.

II. Gejza (1141-1161).

Gojza Belus nádor okos tanácsára,
Mindjárt elkezd élni a honnak ja vára;
Hogy Velencze ellen biz.tositss honát,
Ujra megpecsétlé a dalmaták jogát.



Harmadik Istvánnak bajos volt élete,
Helyébe Mánuél két rokont ültete,
Visszaállott ugyan királyi székébe,
De Dalmáthon juta Mánuel kezébe.

Ipar s kereskedés emelése vég-ett ~
Befogad ta a sors üldözte szász népet.
Tovább is igy tenne; de aztán szüntelen
Kardot kellett neki forgatni kezében,
Azt is jól forgatta, vitéz ember vala,
Kár hogy életépek javában meghallj.

II. Gejza 12 éves korában koronáztatott meg, S

helyette a kormányt anyai nagybátyjatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABelus nádor
) vette kezébe, a ki azt jól is forgatta, s Gejzáb61 derék

embert nevelt.A dalmaták szabadalmait megerősittette
vele. A vizáradások és éhség miatt hazájokból kiszo-
rult németeket felfogadván, a Szepességbe és Erdélybe
telepitette le (1142), s ezzel az ipart és bányászatot
nagyon előmozditotta.
_ .Csak békés napok kellettek volnae derék király-

nak, bizonyosan sok jót tett volna a hazával. De ez-
után szüntelen háboruja volt majd Borics miatt, a ki
az országot el akarta tőle venni, majd Mánuel görög
császár, majd két l'OSZ öcscsei miatt, a kik szintén fel-
lázadtak ellene, s Mánuellel szövetkeztek az ö megbuk-
tatására. Gejza ugyan valamennyit le tudta győzni, de

_ a nemzet nagy bánatára korán sírba szállt. Fiai vol-
tak: Ist ván, Béla, Gejza.

111. István, II Lá szl6 és IV. István (1161-1173). _

Ill. István 12 éves volt, midön megkoronázták.
Ennek egész élete bajos volt Mánuel miatt, a ki azonSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, .
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törte- fejét, hogy Magyarorszá,got a görög birodalom-
hoz kapcsolja. E végett haddal jött Ill. István ellen,
s kiszoritván öt a királyi székből, a hozzá futott her-
czegek közül először is II. Lászlót tétette helyébe
(1162.) Majd midön ez félév mulva meghalt, Istvánt
koronáztatta meg JV. István névre. De ekkor már
összeszedték magokat a magyarok s fegyvert ragadva,
IV. Istvánt kiverték, s a törvényes királyt visszaál li-
t.ák székébe.

Mánuel látván, hogy fegyverrel nem -boldogul,_
cselhez folyamodott. Kikérte Ill: István öcscsét Bélát
azon szin alatt, hogy mivel ugysincs fia, majd öt teszi
örökösévé. Azonban alig adták át neki Bélát, mindjárt
elfoglalta részére Dalmátziát,s ugy gondolkodott, hogy
idővel Magyarországot is jogosan követelheti vele,SRQPONMLKJIHGFEDCBA.8

akkor majd a két birodalom egybeolva.d. De utóbb fia
születvén, azon volt, kogy Bélát minél előbb vissza-
küldhesse hazájába. Ekkor a derék Ill. István hirtelen
megnalt 23 éves korában. Azt mondják,Mánuel mér-
gez tette meg.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IlL Béla (11 73 -119 6).,

Harmadik Bélának jeles volt uralma,
Alatta a honnak lett egy kis nyugalma;
Gyarapodott is az ujra jóllétben,
Irástanulásban, s régi erejében.

Ill. István magtalan halt meg, a sor tehát Bélára
következett, Hanem ettől igen sokan féltek; igy gon-
dolkodván, "ki tudja, -nem idegenedett-e el tíz évi tá-
volléte ótá a nemzettől s annak vallásától, nem szivta-e
be Mánuel ravasz természetét, s nem lesz-e annak
-fejhajtó szolgája?"
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ImrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1196--1204) ..

A onban Béla sok kal jelesebb király lett, mintsem
előre gondolták volna. Ö nem háboruskodott, salatta
az ország kinyugodta magát. Gyarapodott is az rend-
ben és jóllétben. O hozta be nevezetesen a szebeli
igazgatás és törvénykezés helyett az irásbelit, a mi
által a közigazgatást és törvénykezést jobbá tette, s
az irástanulást is elömozditotta. O igen munkás, igaz-
ságos, de kemény uralkodó is volt. Végre mindenek
szeretetét megnyerte, s az országnak a külföld előtt
is nagy tekintélyt szerzett. Dalmátziát is visszafog-
lalta. Szándéka volt a keresztes háboruba is elmenni,
de ebben meggátolta halála. Imre fiának az uralko-
dást, Endrének pedig temérdek kincseit hagyta oly
föltétel alatt, hogy azokon sereget fogadjon, s a szent
földre menjen.

Nézzétek csak Imrét, a bátor férfiut,
Mint csilla pit ja le a testvér-báborut !
'I'án kivont fegyverrel? Nem, csak önmagába
Bizva, bátran bemegy Endre táborába,
A makacsnak kezét legott megragadja,
"Jöjj" ugymond, és Kenevárába záratja.
Ki mert neki szólni, a felkent királynak?
Pártosok előtte leveretve állnak.

Endrének eszébe sem jutott a szent földre menni,
hanem pénzét elharácsolván, bátyja ellen fellázadt, s
azt a királyi széktől is .meg akarta fosztani. A két
testvér a Drávánál szállt egymás ellen táborba (1203).
Endrének 35 ezer embere volt, Imrének pedig csak 8
ezer, ezek is féltek megütközni. Akkor Imre rendki-
vüli bátorságra vetemedvén, eldobta fegyverét, vesz-SRQPONMLKJIHGFEDCBA

,
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szöt fogott kezébe s igy szólt félénk seregéhez: "egyi-
tek se kövessen." S ezzel elindult az ellentáborbalassu,
méltóságos léptekkel. Odaérkezvén jobbra balra néz,
s igy szölt : "Látom, magyarok vagytok, ki lesz az a
vakmerő, a ki királyára merné kezét emelni?" Azok
megdöbbenve utat nyitnak neki, s ö egyenesen Endre
sátorába megy, azt onnan a pártosok szemeláttára
ki vezeti, s Kenevárába csukatja.

Endre csak rövid ideig maradt fogva. Imre meg-
betegiilvén, magához hivatta, s megkoronázott fiának,
Ill. Lászlónak, gyámjává rendelte csak azért, hogy öt
megengesztelje, s miatta a kis fiu békében uralkedhas-
sék. Ezután nem sokára meghalt. Utána félévre az
Ö 5 éves kis fia is sírba költözött. Jobb is volt rá nézve.
Endre miatt ugy sem lett volna nyugalma.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. Endre (1205-1235) .

. Enure hitvesének rosz tanácsán jára,
Nagy vészt hozott ezzel királyi házára,
A várjavakat is egyre bitangolta,
Hogy mi lesz a vége, ezt meg nem gondolta.
Kölcsön pénzzel ment el szent földre hadával,
Visszatérve onnan három hő multával,
Talált -idehaza felfordult világot,
S adósságra csinált ujabb adésadgot..
S népe haszonbérlők zsnrolő kezére,
A nemes féktelen főurak kényére
Jutva, sirt, forrt, végre kitört fájdalmában,
Bár jobb sorsot igért Endre a bullában,
Sorsa a hazának jobbra mégsem fordult, "
Mignem Endre végre az életből kimult.

A menriyire esengett Endre az uralkodásért,
annyira alkalmatlan lett arra. Nem tudott rendet tar-
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tani, parancsolni, gazdálkodni, nem saját eszén járni.
Feleségét a német Gertrudot mindenbe be hagyta
avatkozni, s a mit ez akart, annak kellett meglenni. S
ha jót akart volna! De volt neki két tanulatlan és rosz
erkölcsü öcscse, Berthold és Eckbert, a kiket férje
által az ország legnagyobb méltóságaira emeltetett és
meggazdagitott, s pedig az érdemes magyar főurak
mellöztével. .Berthold és Eckbert aztán mint afféle
üres fejü s nagyralátó emberek ugy gondolkodván,
"a király sógorunk, a királyné nénénk, az országban
mi vagyunk ő utánok a legelsők," a magyar föpapo-
kat és főurakat megvetették. Mindezzel Endre nagy
haragot vont magára é'sveszélyt. hozótt királyi házára.
Mert midön egyszer Galicziába utazott (1213), hogy
ott Kálmán fiát királylyá tegye, azalatt itthon a fel in-

\

' gerült föuraktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABá rdj, nádor vezérlete alatt Gertrudot
megölték.

~ndre hazajövén a nagy bubánatra, uj házasságra
lépett Jolantával, s azután Plaestinába készült ke-
részteahadra, pedig ha már nem ment el oda atyja
halála után, a midön arra ráért volna és pénze is elég
volt, épen most nem kellett volna innenhazul távoz-
nia. Mert az országban a rendet már maga is alig
tudta fentartani, s most pénze sem volt' a költséges
nagy utra. DeSRQPONMLKJIHGFEDCBAö nem szokta meggondolni dolgának
elejét és végét. Ha nem volt pénze, kölcsön kért drága
kamatra, vagy a várjavakat adogatta el. Most is az
izmaeliták és zsidóktól kérte fel az utravalöt, aztán
Béla fiát megkoronáztatván, s a kormányt János 'ér-
sekre bízván, átszállott a tengeren 10 ezer .Iova.ssal
Palaestinába 1217. De alig vonta ki lábát az ország-
ból, fenekestöl felfordult az. A főurak nekiestek az
ország javainak, s elfoglalták azokat, akincstárt ki-
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üresitették, a kormányzótelkergették, az alsóbb rendü
nemességet elnyomták. Hamar meghallotta e gyászos
hirt Endre, s három hónap mulva hazasietett a nél-
kül, hogy a szent földön valami derekasat végezhe-
tett volna.:

Elszörnyüködött Endre, midön hazaérkezett,az or-
szág felfordult állapotán, de a helyett hogyaközbajok
megorvosléeához s adósságai kifizetéséhez fogott volna,
inkább ujabb hadjáratra készült Galicziába, hogy azt-
az onnan hazakergetett fiának visszaszerezze, Erre
megint pénz kellett, s hitelezöi is sürgették a már fel-
vett kölcsön visszafizetésére. Hogy mind ezeket kielégit-
hesse,mindkincstár4bapéuztteremthessen,Dénesnádor \
rosz tanácsára ezüst pénzeit meghamisitotta, a korona.
javakat eladogatta, a bányákat, vámokat zálogba ve-
tette az izmaeliták- és zsidóknak. E miatt a kereskedés
elakadt, a nép a kegyetlen hitelezők kezére jutván,
mindenéböl kifosztatott, a féktelen főurak semmit sem
félve a királytól, a kisebb nemességet kinozták, s az
egész ország nagy rendetlenségbe és nyomorba dőlt.
Végre agalicziai hadjáratra tett költsége is mind
sárba veszett.

E ross kormányzás miatt a nép, a nemesség s az
előkelők jobbjai felháborodtak és fölkérték az ifjabb
királyt Bélát, birja rá atyját, hogy tartson országgyii-
Iést. Ennek - ugyan a féktelen főurak és Dénes nádor
eleinte ellentálltak, s az atyát a fiura felbujtották; de
végre már az egész ország fegyvert akart fogni a ki.
rály rosz tanácsadói ellen, s ekkor Endre egybehivta
azt a nevezetes országgyülést, a melyen aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ranybul-SRQPONMLKJIHGFEDCBAI I
lá t vagy a nemesség szabadságlevelét kiadta 1222. I

Ez 31 czikkböl áll. Ebben megigérte Endre, hogy
évenkint országgyülést t~rt, arraa nemességet is meg-
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hívja, a főurak féktelenségeit megzabolázza, az izma-
eliták és zsidóktól elveszi az adö-, a vám- és asö keze-
Iését.imit ha nem tenne, jogot ád a nemzetnek még a
király ellen is fegyvert fogni.

De ö már annyira belesodorta magát az adós-
ságba és oly gyenge lett, hogy nem tudta szavát meg-
tartani, sa köznyomor egyre nevekedett mind haláláig.
Másodszor is özvegységre jutván, kevéssel halála előtt
egybekelt Beatrixxal, a, kitöl származott István her-
czeg, s ettől az utolsó .Arpádfi Ill. Endre.

Derék Béla engedd könnyeznem nevedet,
Hogy annyi bajok közt töltédéletedet,
N agyratörekedtél, rendszerető valál,
Mégis szép hazámmal majd elért a halál.
Mert alig jöve betsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKuthen fejedelem,
A SaJ6ná l ére szörnyü veszedelem,
SaSajótól Ba tu vad mongol nemzete
Szétáradva mindent feldula, égete,
Városok és falvak lángba borulának)
Piros vérben ázott földe a hazának,
Eltipratott a fű, eltüne az élet,
Két évig nem vala sem nyár, sem kikel et,

S ekkor a mongolog eltávozta után
, Visszatére Béla, s könnyeze a hazán,
Csak temetőt látott csontok halmaival,
Csak nyomoru lakest ezer jajaival.
De nem hagyta népét veszni keservé be,
Marhátfogottneki ismét ekéjébe,
Jó magot hintetett földének porába,
Uj életet lehelt a magyar hazába.
Végre megboszulta a pogány F1'id1'iket,
Ki n~ki nem adott egykor menedéket.

- .

IV. Béla (1235-1270).
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- IV. Béla igen derék.vrendszeretö és kemény em-
ber volt. Föltette magában, hogy az atyja alatt meg-
romlott országot rendbe hozza. Ehez mindjárt hozzá-
fogott. Atyja rosz tanácsosát Dénes nádort megvakít-
"tatta, az izmaeliták és zsidók kezéből kivette az adö-, \
vám- és sökezelést, és szolgaság alá vetette őket, s a
féktelen főurakat is megzabolázta. S talán sikerült
volna neki az országot jó karba állitani, ha egy nagy
veszedelem nem következett volna rá.

EztSRQPONMLKJIHGFEDCBAf f mongolok hozták az országra. Ezen rérni tő_
vad nép Azaiáböl tört Európába. Előle a kunok elfut-
ván, Kuthen vezérök alatt Magyarországba kéredztek.
Béla szivesen fogadta őket azért, hogy általok az or-
szágot népesitse és véderejét szaporitsa, Ez sok nyakas
föurnak nem tetszett. Mi vel már arnugyis haragudtak
Bélára azért, hogy őket megzab olázta, most boséut
akartak rajta állni. Ezt akképen tölték ki Bélán, hogy
midön ö a mongolok közeledésének hirére fegyverre
szólitá Őket, fel sem vették parancsát. Egyik azt \
mondta: "menjen a király, az ö kedves kunjaival;" \
másik a kunok ellen bujtogatta az országot, "hogy

! J ; . . . : " " " ugyis csak kémek ök, a mongolokkal tartanak; s csak
az országot jöttek előre kikémlelni." Azalatt a mon-
golok betörtek a Kárpátokon fél miliónyi sereggel
(1241), s egyszerre eláraszták Erdélyt és Magyaror-
szágot egész Pestig. -Iöttek volna most már a nyakas _
urak ha lehetett volna, mert a mongolok vagy otthon
vagy útban lepték meg őket, s agyonvertéle . ..:\ kik pe-
dig az ország egyéb részeiböl Pest alá tudtak gyüle-
kezni, nekiestek Kuthennek és a fökunoknak, s azokat
mint kémeket a király bosszujára megölték. A kun
nép már jól fölfegyverkezve sietett Béla táborába, de
midön meghallá a föbbjein elkövetett kegyetlenséget,

I
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a magyarok ellen forditotta öldöklő .fegyverét. Ily
veszélyt hoztak a hazára az oktalanok személyes bosz-
szuböl.

De a nagyja még ezután következett. A magyar
sereg még csak 60-70 ezernyi volt, s Béla ennyivel
még nem akart ütközetre menni. De a vak szájhösök

.megtagadták töle az engedelmességet. Azt kiáltozák,
"menni kell ütközetre." Es mentek a Sajóhoz stsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMohi-
pusztám. csaknem mind leölettek. A. mongolok aztán
az egész országot elpusztitották, a falvakat és váro-
sokat lángba boriták, az elfogott lakosokat leölték, a
kis gyermekeket felnyársalták vagy ugy bunk6zták le.
Pesten 100 ezernél többet gyilkoltak le, a kiknekvé-
rétől még a Duna habjai is megpirosodtak. S midön
kitakarodtak a következö év öszén, az egész ország
temetőhez hasonlított. Csontok, emberhullák hevertek
mindenfelé. A; dögön ragadozó madarak károgtak,
vagy farkasok rágódtak. Embert 15 mértföldnyire sem
lehetett látni. Azok, a kik hegyekbe, erdökbe, náda-
sokba rejtöztek, sokáig elöbujni sem mertek. ;

Béla megszabadult ugyan a mohi veszedelemböl,
s Fridrik osztrák herczeghez menekült, de ez oly ern- .~'
bertelen volt hozzá, hogy még utipénzétöl is megfosz-
totta, s alighogy magát szabadon eresztette. A sze-
rencsétlen Béla Dalmátzia egyik szigetén vonta meg
magát. Innen jött haza a mongolok kitakarodása után
(1242). Siralom volt neki látni az elpusztult hazát,
annál is inkább, mért ezután még nagyobb csapásérte
azt. Kiütött a döghalál, elszaporodtak a farkasok
annyira, hogy még a bölcsöbeli gyermekeket is kira-
gadozták a házakböl, sáskák sokasága lepte el l1Z or-
szágot, s oly nagy éhség lett,hogy az emberek kutya-,
macska- s végre emberhusra szorultak.
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De Béla nem csüggedett el. Külfüldröl gabonát,
marhát szállittatott és lakosokat hivott be.Afalvakat
és városokat fölépittette.SRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ lett a haza második meg- I I

alapitójáva. De mégis ajó istennek köszönhetjük legin- I

kább, hogy az ösök büne miatt végkép el nem pusztult I

a nemzet. Végre Béla .boszuf állt 'azembertelen Frid-
riken, Bécs-Németujhelynél j:i.tközvén meg vele, hol
annak a fejét Frangepán behasitá (1246). Béla halála
után az ország István fiára szállt.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V. István (1270-1272).

István uralmának rövid volt határa,
Alig lépett trónra, elment Ottokárra,
S a keserű harcznak véget alig vete,
Endre fia miatt megszakadt élete.

V. István 30 éves 'k<?rában lépett atyja helyébe.
Kár hogy oly rövid ideig élt. Derék, vitéz s az ország
iparáröl gondoskodó ember volt. De alig lépett a trónra,
a kevély Ottoká:lcseh királylyal keveredett igen ke-
serü háborubs. csehek a Vág mellékén még a böl-
csöbeli gyermekeket is a falhoz csapkodtak lábaiknal
fogva, István kunjai meg Ausztriában és Morvában
fizették ezt nekik vissza. Alig hogy békét kötött Ist-
ván Ottokárral, egy más szerencsétlenség érte öt. Mig
t. i. ö Szeeblában volt, azalatt Budáról ellopták kéd
ves Endre fiát, a minek hirére az atyja lóra veté
magát, s nyargalt a nyári höségben oly sebesen, hogy
mire Budára ért halálosan megbetegült, és azonnal
meghalt. Fiai voltak .Lászlö és Endre.

IV. Lá szl6'(1272-1290).

Negyedik Lászlónak gyászos az emléke,
Mert bár győzni látta öt Stillf1'ied vidéke,



S addig ki mint akart, ugy tett a hazában,
Kun, ur, tatár rabolt széltében hosszában,
F'elbonilott minden rend, s ember még nem látott
Soha ilyen kinos felfordult világot.
A hon koldussá lett, s a nép keservébe
Marha helyett magát fogta szekerébe.
S igy tartott ez, a mig Lászlónak végtére
Kunok kardja alatt földre hullott vére.

IV. Lászlö még csak 1o éves volt, mídön a trónra
(l.~' ~ült. Ennek az emléke igen gyászos. Soha sem voltSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. J \ eddig oly rosz korrnánya az országnak, mint őalatta.
(f>~rt'~ edig ő belőle is derék király válhat.ott volna, ha

~ anyja a kun Erzsébet, Kuthen leánya, s Pektári a kor-
mányzö gondoskodtak volna nevelésé ről.

Midön 16 éves lett nagy életrevalóságot mutatott.
Habsburgi Rudolf német császár nem birt a kevély
Ottokárral. Lászlóra vetette tehát szemét, s egy hizelgő
levelet irt hozzá, a melyben öt testéből való testnek,
csontjából való csontak nevezte, fiává fogadta és igen
kidicsérte. Ez annyira hatott az ifju Lászlo szivére,

.hogy 60 ezernyi sereggel sietett Rudolf segitségére,
a kinek csak 8-10 ezer embere volt, s épen a kellő
időben érkezvén meg, az ütközetet annak a ré-
szére döntötte eltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStillfr ied helység nél, hol Ottokár isFEDCBA
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Győzelme hasznát is csak Rudolf aratta.
Elég volt ö neki, hogy az magasztalta.
Utóbb magasztalás sem fogott már rajta,
Jó hírre vagy névre többé mit sem hajta,
Elmerült a bűnbe, népét megvetette,
Feslett kun baráti dözsöltek mellette.
Fel~töjéböl ugyau egyszer fölijedett,
Midőn Oldamurra hadat vinni kellett;
De ismét elsülyedt abba még mélyebbre,
Nem nézett istenre, sem az emberekre.
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elesett (1278). E fényes gyözelem hasznát Rudolf \\
aratta.SRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ foglalta el Ottokár birtokait fejedelmi háza
számára, Lászlót pedig ismét agyonmagasztalta azért,
hogy oly jókor és akkora erövel állított be, s ez az ifju
királynak elég volt.

De aztán a j6 hirnév s a becsület utáni vágy is
kialudt belöle. A kunok társaságába elegyedvén,
könnyelmü feslett életre vetemedett. A kunok pedig,
a kik még akkor a pogánysághoz szitottak,s az állandó
lakhelyeket nem szerették, elbizván magokat a király
vonzalmában, sok garázdaságot elkövettek, a ker. pa-
pokat elüzték, a magyarok vetéseit, határait felpré-
dálták, s gyermekeit elragadozván pogányokká akar-
ták nevelni. .

Ezt elnézni többé nem lehetet, s László a jobb
érzelmü föurak és Ill. Miklös pápa sürgetésére egy
idöre javulni s az országgal többet gondolni kezdett,
a kunokat állandó falusi életre s a keresztény vallás
fölvételére kényszeritette. S midön azok azt mondták,
hogy inkább kiköltöznek, stsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOldam~tr vezérlete alatt
már föl is kerekedtek; Lászlö sietve összeszedte hadait,
s a Hód tavánál utolérvén, megverte és visszahajtotta
öket (1282). Csak Oldamur tudott elmenekülni keve-
sed magával a nogaji tatárokhoz azon szándékkal ,hogy
visszatérvén nagyobb er övel, Magyarországot kun
országgá változtassa. .

Valóbim vissza is jött Oldamur (1283). De ekkorra
Lászlómár ismét.a rosz életre adta magát. Nem gondolt
aztán királyi hivatalával, nem semmi tisztességgel, s
mint egy elvetemedett dözaölt a kunok sátoraiban.
Azért a betört tatárok szabadon jártak az országbán
fel s alá, Pestig mindent feldultak és kiraboltak, s
ugy tértek vissza télfelé hazájokba. A kormányférfiak
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s ezek példájára a féktelen főurak is rabolni jártak. A
ki erősebb volt, elnyomta a gyengébbiket.Felbomlott
minden rend, s a nép a kunok, tatárok, urak által ki-
fosztatván marhájáből, maga vonta két kerekü taligá-
ját, melyet bujábantsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALászl6 szekerének nevezett. Végre
a kunok is megunván a király garázdaságát, megölték
öt, Fia nem maradt. Endre öcscse is meghalt.

Ill. Endre (1290-.1301).

Endre végső sarja Árpád ős házának,
Alig lett fejévé a magyar hazának,
Már is hárman keltek koronája ellen,
Kettejét legyőzte hadával hirtelen
A harmadiknak is tán elállja utját,
De midőn rendezni ak-arta a hazát,
A rend ellenei miSRQPONMLKJIHGFEDCBAH d felbőszülének,
S Károlyhoz állottak vesztére Endrének.
S Endre, a jó király, már készült csatába,
De hijába készült, elment jobb hazába.

Ezen utols 6 Árpádfi Velenczében született, a hon-
nan Velenczei Endrének is nevezték. Igen jö indulatu
ember volt, csakhogy mire ö a koronát fejére tette,
akkorra a királyi javak és katonák mind elfogytak,
ellenben a bitorl6 főurak oly hatalomra vergödtek,
hogy a királyt es törvény mibe sem véve, rabolni jár-
_tak tetszésük szerint, s a nemességet és az ország
egyéb lakosait -nyomorgatták. Ott állt tehát Endre a
tr6non egészen szegényen, s ha valami derekas hábo-
rut akart kezdeni, épen azon föurakra kellett szorul-
nia, a kiket büntetnie kellett volua garázdaságukért.
S ezek segitették is öt, de csak addig, mig Endre őket
nem bántotta.
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Endrének valóban rá kellett szorulni a főurak
segedelmére, mert mindjárt három koronakereső 'tá-
madt ellene, egyik volt valamely hamis ember, a ki
magát Endre herczegnek, IV. Lászlo öcscsének, adta
ki, holott az már megholt; de ezt hamar kiverték az
országból. A másik volt Albert osztrák herczeg, Ru-
dolf császár fia, de a kit Endre szinte hamar kivetett
a határon a főurak és nemesek segítségével. A harma-
dik volt Martell Károly, Mária nápolyi királyné IV.
László nővérének a fia, majd ennek halálával, ennek
kiskoru fiatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARéber t Károly. Ez már valamennyinél
veszélyesebb volt, mert ezt VIlI. Bonifácz páp a is
pártolta, s azalatt Endrének olyan dologhoz kellett
fogni, a mivel a főurakat felböszité.

Endre ugyanis Albertnek kiüzetése és Martell
Károlynak halála után (J 295) az ország közkivánatára
elkezdte a bitorló főurakat zabolázni, s az igazságot
·helyreállítani. Ezzel ő belenyult a darázsfészekbe.' A

főurak fellázadván ellene, kihozták Károlyt Nápolyból
s megkoronáztatták Zágrábban Gergely esztergomi
érsek által (1300). Endre már készült aháborura e
lázadók ellen, de akközben meghalt 1301.

. I

IV.NMLKJIHGFEDCBA

Á k ü lö n f é le h á z b ó l v a ló k h 'á ly o k a la t t .

Yenczel (1301~1305).

Venczel magát hamar megvetetté tette,
Atyja eljött érte s magával elvitte.

Az utolsó Árpádfi halálával visszaszállt a király-
választás joga a nemzetre, de VIlI. Bonifáez azt
mondta, hogy Magyarország a szentszék tulajdona, •

RajcslÍnyi. Népisk. Magyarorsz. tört.SRQPONMLKJIHGFEDCBA3 '
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Ott6 (1305-1308).

tehát csak a pápa adhat neki királyt, s a már tör-
vénytelenül megkoronázott Robert Károlyt akarta a
nemzetre erőszakolni. A magyarok azért is Venczelt,
a hasonlo nevü cseh királynak IV. Béla másod unoká-
jának fiát koronáztatták meg. Hanem ez,habár még ser-
dülö ifju volt, már is boritalnak és feslettségnek adta
magát, s ezáltal naprol-napra többeket elidegenitett
magát6l. Meghallván ezt atyja, eljött érte s hazavitte
Prágáb~ a koronával együtt.

Ottó az országba jöve álruhában,
Országlását kezdé hiu utazásban,
N őt keresvén esett Apor fogságába,
Szabadságot nyerve, visszatért honába.

• A nemzet függetleneégéhez. ragaszkod6 egyházi
és világi főurak most Ottö bajor herczeget, IV. Béla -
unokáját, hivták meg a trónra a pápa ellenére. Ott6
átvevén a koronát Venczeltöl, Magyarországba sietett
Ausztrián keresztül. Utja veszélyes volt, mert Albert
és Robert Károly lesették öt. Mindazáltal Ott6 lopva,
kereskedő ruhában, szerencsésen eljutott Fehérvárra,
a hol megkoronázták 1305.

Azon törte ö most fejét, mint nyerje meg az or-
szág közszeretetét. E végett elment utazni az országba,
s királyi pompájában mutogatta magát. De ezzel
ugyan nem ért ezélt. Végre azt gondolta, "legjobb lesz
a hatalmas Apor Lászl6 erdélyi vajda leányát felesé-
gül vennem, majd leendö ipamban erős oszlopot talá-
lok ingadoz-6 tronomnak". Apor oda is igérte neki
leányát, de csak szinböl, mert már meg volt veszte-

.getve Károly szövetségese Albert által. Azért midön
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Úttó a mátkáért ment, Apor öt fogságba vetette. Ki-
szabadulván abból Otto, hazasietett Bajorországba,
(1308).

Igy hányódott az ország több mint hét év 6ta, s
fl,zalatt a legnagyobb fejetlenség és pártoskodás űral-
kedott benne. Hogy ennek véget vessenek, sSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Ihaia
függetlenségét is megóvják a pápától, a főpapok. és
főurak jobbjai elhatározták, hogy önkényt meghódol.
nak Károlynak, a kiről már tudták, hogy mind Ven-
czelnél, mind Ott6nál többet érő fiatal ember. Király-
választó gyülést hirdettek tehát Rákosra (1308). A
pápa követe Gentilis bíbornok is megjelent ott Ká-

. rolylyal együtt, de csaknem elrontotta annak a dolgát,
mert midön hosszas beszédében azt találta kiejteni,
hogy' Károlyt,a pápa parancsából tartoznak elfogadni,

. felzajlottak a magyarok és kiáltának, "soha mig élünk,
el nem állunk jogunktol 1" Erre a bibornok megijed-
vén azt mondta nekik, hogy szabad tetszésökre legyen,
hagyva a választás. Bárcsak előbb szólt volna.Igy. \',
Most a mint ezt a magyarok hallák, odatódultak örö-
mükbenKárolyhoz, vállaikra emelték, éljent kiáltottak
neki, s összevissza csókolták.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Ká roly. (1308-1342).

Károly nagy nehezen föllépett végtére
4-nnyi viszály után királyi székére,
Es a mint legyőzte a fejetlenséget,
Hozott az országba rendet, békességet.
Veretett jó ezüst- és aranypénzeket, .
Nemes csaladoknak osztott ezimereket.
Ki mondhat rá gonoszt? Csak ama, Záes Klára,
S az oláh Bazarád, kinél pórul jára.

3*
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I IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. Károlyból jeles király lett. Ö az országot egé-
szen rendbe hozta. A féktelen főurakat egymásután
mind megtörte, s a törvényt és békét helyreállitotta.
Az elhanyatlott ipart és kereskedést ujra fölélesztette.
Fögondját leginkább a pénz és hadügyre forditá. Az
eláradt sok rosz pénz helyett jö ezüstpénzt adott ki.
Aranypénzt is ő veretett legelőször a flórenczi ara-
nyok mintájára, a honnan azokat forintoknak nevez-
ték. Jobb adórendszert hozott be. S mínd ezzel a
kincstárt is meggazdagitotta. A hadügyre nézve az
elpusztult várkatonaság helyett atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbomder ia lis had-
rendszer t hozta be, s megengedte, hogy azon urak,
a kik nagyobb (500-50 főnyi) csapatot állitottak ki
a hadba, saját családi czimerrel ékesített zászlót 1 0 -

bogtathassanak seregök előtt. Ezeket nevezték zá szl6s
uroknak: A törvénykezést is megjavitotta azáltal, hogy

l\ a tüzes vas és forró vizpróbát eltörölvén, a rendes
perfolytatást parancsolta meg. Visegrádon fényes ki-
rályi palotát építtetett.

Igy Károly a haza jéllétét és mivelödését nagyon
előmozditotta, a királyi széknek is ujna fényt és hatal-
mat szerzett.Akkoribanaz ö udvara volta legfényesebb,
s az ő neve a Ieg tekintélyesebb Európa keleti felében.

Kettőben azonban nagyot vétkezett, először hogy
az ártatlan Zács Klára udvari hölgyet minden roko-
'nai val együtt boraaaztö kegyetlenséggel ki végeztette,

'1 más~dszor,. hogy Bazarád Mihály oláh v~jdát, mj~t
I hüberesét Igaztalanul megtámadta, a miért meg lS

lakolt, s Bazarádot arra. kényszerité, hogy Magyaror-
szágtói elpártoljon.

Megérvén Károly azt az örömöt, hogy Lajos fiát
a. lengyelek, Endrét pedig a nápolyiak fogadták el
királynák, meghalt 1342. '
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L La jos (1342-1382).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagy hirnevet szerze Nagy Lajos magának,
Dicsőségére élt a magyar hazának,
Mert ha menni kellett ellenség nyakára,
Diadalmi babért füzött homlokára.
Ti szászok, Bazarád s háborgó horvátok
Nemde Lajosunknak hamar hődolátok ?
S mond meg te J ohanua Nápolyból mért futál?
Mert tudtad, Lajosnak fegyvere kész halál.
Nem is volt ellenség, ki megállt előtte,
~zép honunk határit két tengerhez tette,
Es midőn fol vette a lengyel koronát, \\
Három tenger mosta roppant birodalmé.t, \

De a szép babért, mely homlokát övezte,
Nom épen a csaták mezején szerezte;
Mint előljárt ottan a csaták zajában,
U gy tündökölt elől élte példájában.
Vallásos volt szive, az ipart emelte,
A tudományokat ápolta, kedvelte,
S gyakran álruhában járva hozzálátott,
Hogya földnépe is lásson igazságot.
És a nép áldotta, az ur is szerette,
A külföld nagy h!rét, nevét emlegette.

Lajos 17 éves korában ült atyja székébe. Szent
Lászlót választotta; példányképül, s ahoz nagyon
sokban hasonlított. Epen oly kedves külsejü] lovagias,
vitéz, vallásos, eziveket megnyerni tudo és igazságos
volt, mint az. A legnagyobb örömmel koronázták
meg őt.

Alig lépett a trónra, az erdélyi szászok fellázad-
tak az uj adözás miatt, de Lajos hirtelen ott termett
seregével, s lecsendesité őket. At akart innen menni
az .elpártolt Oláhországba is, hogy azt visszafoglalja, de
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nem volt rászükség, mert Sándor vajda, Bazarád Mihály
fia, sietve átjött hozzá drága ajándékkal, s önkényt
meghódolt neki. A horvátokat is hamar lecsöndesité -,

Ezután nemsokára nagy szomoruság érte Lajost .
Endre öcscsét megfojtatta annak rosz erkölcsü felesége
Johanna, a ki aztán azonnal férjhez ment Lajos taren-
tumi herczeghez (1345). Lajos ez iszonyu tetten fel-
háborodván, Nápolyba ment hadaivalkedves öcscséért
bosszut állni (1347). Serege előtt fekete zászlót lo-
bogtatott, a melyre meggyilkolt 'öcscse képét festette. _
Nápolyországot elfoglalván, több bünös főurat lefe-
jeztetett. Johanna azonban jókor elfutott előle. Lajos-
nak haza kellvén jönni, Nápolyország korrnányát
Laczkovics Istvánra bizta. De Johanna azonnal visz-
szatért oda, s a nápolylak ujra hozzápártoltak. Lajos
tehát ismét hadat vezetett Nápolyba (1350), s egyik
várost a másik után visszafoglalta. Több jeleit adta
itt hösies bátorságának. A városok ostrománál sok-
szor maga vezette seregét rohamra. Salernőnál egy
az esözéstöl megáradt folyón kellett volna átgázolnia,
de nem tudta hol? Meglát a partonegy Szeredai nevü
közkatonát, a ki ott lovát itatt a. "Fiu, szöl a .király,

I menj be, hadd lássam, milyen mély a viz." "Nem
I I merek uram," felelt az. "No ne félj semmit, ugymond-

.Lajoe, csak menj be." Szeredai szöt fogad, beugrat,
de a hullámok lesodorjak lováról. A király azonnal
utána ugrat, az árvíz már öt is kiemeli nyergéböl,

I csak bö köpenye tartja még fen, de nem ijed meg,
megragadja az ifjut, és szerencsésen kihuzza a partra.
Lajos azonban látván, hogy Nápolyországot ugysem
tarthatja meg a pápa s a nápolyi ak ellenszenve miatt,
kész _lett ügyét a szeritazék itélete alá bocsátani, s'
miután ez Johannát ártatlannak itélte, Lajos oda-
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hagyta Nápolyt, az igazságos istenre bízván Johanna
megbüntetését, a mi öt utóbb el is érte, mert épen
azon szobában fojtatott meg, a mely ben ö egykor
Endrét megzsinegeztette.

Lajosnak sok egyéb háborúja is volt, s valamény-
nyiben gyözött. Nem volt ellenség, a kit le ne vert
volna. Igy lett Magyarország oly kiterjedésü, a mek-
kora soha nem volt.·Hozzá tartoztak Horvát és Dal-
mátország, Bosznia, Szerbia, Bulgária, Huvasalföld,
Moldva, Tatárorsz_ág, Galiczia és Lodoméria, tehát
az Adriai és Feketetengerre dölt; majd midön Len-

~gyel,országot is öröklé, birodalmát a Keleti-, Fekete-
és Adriai tengerek mosták. .

DeLajos nem épen annyira fegyver~ hatalmával sze-
rezte dicsöségét, mint inkább szép életpéldájával és jöSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ I
kormányzásával, Az ipart, kereskedést nagy yirágzásra\
emelte, s alatta az ország igen -meo vagyonosodott. A
tudományoknak főiskolát állitott Pécsen. Az igazság
kiszolgáltatására szorosan ügyelt. Gyakran kiment a
helységekbe és mezökre álruhában, s kikérdezte a
népet, hogy vannak megelégedve, mint viselik mago-
kat a tisztviselők, s mit mondanak a királyröl '? Külö-
nösen szerette a nemzetét. Föhivatalokra csak ma-
gyarokat alkalmazott. Viszont a nép is áldotta öt, az
urak is szerették, a leülföld pedig magasztalta. Az ö
szava legtöbbet nyomott akkor Europa keleti felében.
Ez volttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagya rország fényka r : .a . ' -.-

Csak az a r, hogy nem volt fiörököse. Eleinte
Károly durazzöi herczeget szánta maga után király-
nak, de ennek utóbb Nápolyországot szerezte. meg,
nagy birodalmát pedig Mária leányára hagyta, a kit
Zsigmonddal IV. Károly császár fiával jegyzett el. .
Ekkor Károlyt megeskette, hogy Máriát az uralko-
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dásban háborgatni nem fogja, a miután nemsokára
meghalt. - Márián kivül még egy leánya maradt,
Hedvig.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mária (1382- 1385). _

Gyenge kezek vették át a kormány rúdját,
Gara nádor sem jól forgatta ott magát,
S kevély önző urak személyes boszuból,
Kihivták a trónra Kis Ká1'olyt Nápolyból.

Mária 12 vagy 16 éves levén, helyette a kor-
mányt édes anyja Erzsébetvette kezébe. Bizony gyenge·
kezek voltak ezek annak a nagy birodalomnak igaz- -
gatásához. Ehez járult az a baj, hogi Erzsébet csak
Gara nádor tanácsán járt, a ki pedig kevély és kivált
a horvát urak elött gyülölt ember volt. El is szakadt
mindjárt Magyarországtói Lengyelország és Galiczia.
Végre a horvát föurak is, Horvá th Jáno!'>bán, ennek
testvérei Lászl6 és Pá l a zágrábi püspök, s Apo? · vagy
Laczfi István fellázadtak a királynék ellen azért, mert
Garát gyiilölték, s helyette ök szerettek volna a fö-
polczon ülni, Ezek Kis Károlyt hívták ki Nápolyból, a
ki Lajosnak tett esküjét megszegvén, Máriávallemon-
datott, s magát megkoronáztatta Fehérvárott (1385).

Il. Károly (1386).

Kis Károly be is jött, de csak önvesztére,
Forgács karja alatt hamar kihullt vére,

, S véréből polgári háboru származott,
Mely a magyar honra nagy zivatart hozott.

-
II. Károly csak 39 napig uralkodott. Erzsébet,

Gara -és Forgács Balázs összeesküdtek ellene: Erzsé-
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bet egysz<tr este magához hivatá szép szin alatt, s
midön már beszélgetésbe ereszkedett vele, Forgács
ugy fejbe vágta Károlyt hátulról, hogy ez azonnal
összerogyván, nemsokára meghalt. Ez lett a hitszegés
következése.

Máriát ugyan visszahelyezték királyi székébe, de
Horváth János annál nagyobb lázadást támasztott
ellene Horvátországban, a melynek lecsöndesitésére
midön ö édes anyja, Gara és Forgács kiséretében oda-
sietett, a lesbe állt Horváth János megtámadta, a két
férfiut megölte, a királynékat Novigrádba záratta, s
ott Erzsébetet leánya szemeláttára lefejeztette.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zsigmond' (1387 --1437).

Zsigmond magát durvánSRQPONMLKJIHGFEDCBAB zsarnokul viselte,
Horváthot a pártost Pécsen föl négyel te.
Majd harminczkét urat áldozott dühének,
S Nikopolynál vesztvén hirét fegyverének,
l!:Iszállott a Duna s tengerek habjára,
Év mulva kerüle vissza csak Budára.
Tán most itthon maradt? Nem, kiment ízébe,
S eladta a hazát Jodoknak kezébe.
Mindég lótott futott, tékozolt és feslett -
Királyhoz nem illő - életet követett.

Kifáradtak végre hosszu türelmökben
A nagyok, és szóltak: "a királyi székben
Ily embert nem türünk 1" S fölmentek Budára,
Zsigmondot elvitték fogva S'iklősvárra.
Szép szóra de mégis hamar megszabadult,
S jóllehet ezután kissé meg is javult,
Mit ért, ha császárrá választatván magát,
Évekig sem látta a magyarok honát 1

Zsigmond a nagy zavarban sietve megkoronáz-
tatta magát egy csekély párt által. Aztán feleségét
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- kiszabaditvárr, a pártütőket leverte, az el~ogott Hor-
váth Jánost pedig halálra kinoztatván Pécsen, testét
négyfelé vágatta.

Horváth megérdemelte a büntetést, de ily, ke-'
gyetlenül végeztetni ki, ..ezzel Zsigmond csak tnagát

\1 tette még utálatossabbá. O amugyis igen mérges, fes-SRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I lett életü, pazarló ember volt, az ország törvényeit
1\ se tette, se vette, s minthogy ugysem rendes uton

nyerte el a koronát, Mária felesége halálakor (1395)
sokan összeesküdtek ellene, hogy öt letegyék. De
Zsigmond, elfogatván azok közül 32 főurat, mind le-
fejeztette őket Budán minden törvénylátás nélkül. Ez-ek

_közt volt a héderváritsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKant István is,' a ki hanyattfekve
fogadta a halálos csapást. "Száz halállal néztem, ugy-
mond, szemközt, ezt is látni akarom." Ott siratta öt
Cs6ka nevü apródja, "Ne sirj, szőla hozzá Zsigmond,
majd hozzám veszlek, s különb urad leszek." "De soha-
sem leszek'én ilyen cseh disznó szolgája," felelé Csóka,
s azonnal lenyakazták öt is.

Ennyi s ily önkényes vérontásra felháborodott
az ország, és Zsigmond hogy annak figyelmét másf~lé
vonja, s talán egy fényes győzelem által kedvét is,
megnyerje, Nikopoly alá szállt 70-80 ezernyi sereg-
gel Bejaaidtörök császár ellen (1396). De az ütklözetet.
elveszté, s nem bátorkodván hazajönni, aDunára és
tengerre szállt, s csak a következö, évben tért vissza,
a mikor ismét két főurat felkonczoltatott azért, hogy
azok más királyt akartak behivni a trónra.

Miután az országot is adta vette majd Venczel
bátyjának, majd Jadok morvai őrgrófnak, az elkese-
redett főurak fölmentek hozzá Budára és fogságba
veték azon szándékkal, hogy visszaküldjék hazájába
(140~.)De Cillei, Stibor és Gara közbenjárására és
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Zsigmondnak magának azon ígéretére, hogy ezután
megjavul és senkin boszut nem áll, ismét szabadon
bocsáták Sikl6svárából.

Ezután kissé megjavult, s talán javára is tudott
volna élni az országnak. Be német császárrá válasz-SRQPONMLKJIHGFEDCBA1

tatvan magát (1410)) ezután 'csaknem egészen a kül-
földön élt, s a hazától még jobban elvonta gondját.
Okot adott neki erre a ker. egyházban támadt nagy
szakadás, a melyben egy pápa helyett három uralko-
dott. egyszer~e. Zsigmond ugyan e szakadást niegszün-
tette, mert a három papát letétetvén, egy ujat válasz-
tatott helyettök V. Márton névvel, de Huss Jánoson
elkövetett hitszegése'miatt, a kegyetlen husszita hábo-
rura szolgáltatott alkalmat, amely' 1419-1436-ig
tartott. Ennek bevégeztével nemsokára meghalt.
Utödaul Erzsébet leányát s. ennek férjét Albert oszt-
rák herczeget fogadtatá el. Alatta az ország j6lléte és
hatalma nagyon alászállt, annak melléktartományait
Moldvát, Havasalföldet, Bulgáriát és Szerbia nagy ré-
szét a törökök, Dalmátziát pedig a velenczeiek foglal-
ták el.Söt ö mint tékozl6 ember a szepesi 16 városokat
is elzálogositotta a lengyelek nek, a kiktől azok csak
Mária Terézia alatt kerültek vissza az országhoz.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alber t (1437 -1439).

Albertnek jó volt a hon iránt érzete,
Mit n nemzet kivánt, mind teljesitette,
Aztán hadjáratra ment a török ellen,
De az dicstelen volt, s ö ~eghalt hirtelen.

A nemzet tapasztalváu, mily nagy kárát vallotta
annak, hogy Zsigmond utolsó éveit a leülföldön töl-
tötte és hogy oly önkényesen uralkodott,azt kivánta,
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hogy ezirtán a 'király az orszagban lakjék, hogy nádort
is csak a nemzet beleegyezésével válasszon, s hivata-
lokat csak belföldiek viselhessenek, ezt Albert mind
törvénynyé tétette (1439). Aztán hadjáratra ment a
török ellen, a ki már Szendrőt ostromolta. De az dics-
telenül ütött ki, mert a főurak és nemesek későn és
kevesen álltak ki, s - akkor is sokan önkényüleg oda-
hagyták a tábort ugy, hogy végre alig maradtak ott
hatezeren. Albertnek tehát haza kellett jönni a nél-
kül, hogy valamit csak kezdhetett is volna. Utközben
meghal~ vérhasban Neszmély helységében (1439).tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L Ulá szl6 (1440-1444).

Meghasonlik a hon és két pártra szakad, -
Azalatt rá rohan a dühös török had,
S ha Hunyadit nem ád az ég egyszorébe,
Mindjárt a töröknek kerülünk kezébe.
De ezen dicső hős, a haza védatyja,
Amurad hadait üti, veri, hajtja,
Szent-Imre s .Vaskapu hire győzelmének,

_ Diceöséget szerzé magyar nemzetének.
~s a győzelmeknek repülő hirére
Üröm szálla népek rettegő szivére,
Budavárát lepik magasztos szózatok,
"Rajta magyar" mondják, "to vább-harczolj atok 1"
De a magyar mégis és Ulászló király
Muradnak, kértére, békességet ajáll.

És a midőn mégis, Juli~n szavára,
Esküjét megszegve,.az ég boazujára,
Várna alá szálla maroknyi hadával,
Hitszegésért lakolt vére hullásával.

Albert halála után ennek özvegyére Erzsébetre
szállt az uralkodás. De ez oktalan asszony volt, s
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mindjárt a rosz Cillei és Gara tanácsán kezdett járni.
Ily asszonyuralomtól megijedtek a hazáj okért rettegő
főurak kivált ily veszélyes időben, midön a török már
az országot készült elfoglalni. Rákényszeriték tehát
Erzsébetet, hogy menjen férjhez Ulászlö lengyel ki-
rályhoz, a rnire ö kénytelen kelletlen ráálIt. De mire
Ulászl6t behoztak, Lászl6 nevü fiat szülvén, lemondott
a férjhezmenetelröl, fiát hirtelen megkoronáz tat ta, 8

az ellopott koronával Pozsonba menekült. Viszont
Ulásslöt is megkoronázták, s igya hazának két feje '

lett, s egy háboru helyett kettőbe dölt, Mert a belhá-
boru is kiütött az Erzsébet és Ulászlö párt ja között, s
a török miatt is veszélyben forgott a haza. Erzsébet-
nek ugyan alig volt párt ja az országban, a jóravaló
magyarok mind Ulászl6hoz álltak, de : ö mégsem
hagyta el magát, a csehekethívta be védelméretsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGiskra
vezér lete alatt, s hogy költséget szerezzen a háborura;
a koronát Sopronnal együtt Ill. F r igyes német csá-
szárnak zálogositotta el, majd Lászl6 fiát is annak
gondviselésére bizta. Frigyes és Giskra Erzsébetnek
halála után is (1442.) egyre háborgatták az országot,
s megoszlatták annak erejét.

AzalattNMLKJIHGFEDCBAI I . Murad zultán azon mesterkedett, hogy
azt elfoglalja, s ezt végre is tudta volna hajtani, ha
a jö isten egy kitünö embert nem adott volna a hazá-
nak. Ez Hunyadi János volt, az országnak akkoriban

- védangyala, s a nemzetnek örökre fénye és dicsősége.
Már többször megverte ö a törököt, most is két nagy
diadalt vett azon Erdélyben, először Szent-Imrénél,
hol Mezid bég hadábel 20 ezeret levágott, azután
Vas kapuná l, hol Szehabbedin 80 ezernyi seregét még
derekasabban megverte (1442). Majd Ulászl6 is fegy-
verszünetet kötvén egyidőre a gonosz Giskrával és
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Frigyessei, elment hadjáratra dicső vezérével Hunya-
dival, ~ öt hónap alatt hat izben 3Q ezer törököt el-
vesztettek, s ugy tértek vissza Budára diadalmi pom-
pával (1444).

E győzelmek hirére egész Eur6pa örömre lobbant,
s a pápa és több európai fejedelmek arra buzditák
Ulászlót, hogy csak folytassa tovább a, török elleni
háborút, majd ök is segitségére lesznek. Meghallván
ezt Murad.-nyakraföre békét kért, Moldvát, Oláh és
Sze:rbországokat visszaigérvén. Ily szép ajánlat mel-
lett Ulászlö megkötötte vele a békét.

De alighogy ez megtörtéut, azt üzenik Budára a
szövetségesek, hogy ök már a tengeren vannak a török
ellen, siessen Ulászló is fogadását teljesíteni. Mit te-
gyen ö most.midön már a töröknek is békét esküdött?
Julián bibornok feloldozta öt az alól. Akkor ö elin-
dulván Várna alá szállt 20 ezernyi kis hadával, a
melynek ellenébe a boszus Murad 80 ezeret állitott.
E maroknyi hadat is oly jól vezényelte Hunyadi, hogy
a zultán már futni akart, de az ütközetet mégis el-
veszté Ulászló türhetlensége miatt, a ki ott Juliánnal
együtt elveszett. Ily csapást hozott a hazára a hitsze-
gés. Szerencsére, Hunyadi mégis hazakerült.

László gyenge koru, és a magyar nemzet
Hunyadi vállára rakja a terheket,
,S mig ez hiven fárad hona védelmében,
Csakhogy azt ne lássa ellenség kezében:
Addig Ulrik, ama gonoszság embere,
Lesbe állva drága élte ellen töre,
Elveszthette-e őt ? Nem, kit isten kedveli,
Azt Ulrik, a gonosz, nem emésztheti el.
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Ki is lett volna a honnak oltalmára,
Mahomed a midőn készüle nyakára?
Nézd, Budán agyülés agg alommal tele 1
Nézd, Ulrik elszökik ée a király veleSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

Nézd, Máhomed hada Belgrád közelében!
Ki az, a ki mostan kiáll ellenében?
Kapisztrán s Hunyadi futának elébe,
Győzelmet víttanak atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJézus nevébe,
És diazkoazoruzva szálltak jobb hazába,
Áldás vitte a hőst isten országába.

A gyászos várnai ütközet után az öt éves Lászlót
ismerte el a nemzet királynak, de mivel Frigyes nem
akarta őt kiadni, Hunyadira bizták az ország korrná-
nyát, a.melyet ő igen jelesen forgatott 1445-1452-ig.

Első gondj~ volt a törökön boszut állni a vár-
nai veszedelemért, - s Rig6mezőn ütközött meg vele
(1448). De itt is vesztenie kellett Székely János a lo-
vasság vezérének hevessége miatt. Maga is csak futva
menhette meg életét. Bolyongása közben egy ravasz
rácz kalauz Brankovics szerb fejedelemhez vezette, a
ki öt fogságba veté. Kiszabadulván innen, az ország
felső vidékét háborgat6 Giskra megfenyitésére ment,
de a kit az avval összejátsz6föurak miatt mégsem tudott
egészen megtörni. Hunyadinak ugyanis mint kitünö
embernek sok ellensége volt, a kik irigyelvén dicsősé-
gét, kormányz6i hivatalát minden mödon megnehe-
zíteni törekedtek, sennélfogva Giskrát sem hagyták
általa végkép leveretni. Ezért aztán sietett Hunyadi
kivenni Lászlöt Frigyes gyámsága alól, s le is tette
kezébe a kormányzöi hivatalt 1452.

Lászlót ekkor Bécsbe vitték, és Cillei Ulrikra
bizt.ák további nevelését. Ez Hunyadinak épen ellen-
kezője volt. Amennyire kitünt ugyanis Hunyadi ma-
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gasztos erényeivel, annyira aljas volt Ciltei. Épen
ezért ki nem állhatta Hunyadit, s rávette a kezére
font királyt, hogy öt elveszejtsék. Egyszer csak hivat-
ják Hunyadit, hogy menjen föl Bécsbe, a király akar
vele beszélni. És ö elindult) de két ezer testőr kisére-
tében, és szerencséjére, mert Cillei negyven lovass al
lesette őt, hogy elfogja. Mit Hunyadi észrevevén Cilleit
keményen lerakta, megfordult és hazarobogott test-
öreivel.

Ki is lett volna a honnak oltalmára, midön II.
Mahomed Konstantináp.olyt elfoglalván, már Magyar-
országot készült hatalma alá vetni? Az országgyülés
ugyan összeült hadsereg felállitasa végett Budán
(1456), Cillei is lejött arra a királylyal, de csak azért,
hogy ott akadékoskodjék. Midön aztán annak hirére,
hogy Mahomed már utban van, az o~szággyülés meg-
döbbent, Cillei hogya zavart még inkább növelje,
megszökött a királylyal. Erre az országgülés is szét-.
futott. Hunyadi ellenben Belgrád alá sietett Kapisztrán
Jánossal együtt. Ezen egyszerü, -de lelkes szerzetes
60 ezer keresztest vezetvén oda, .azokat a harczban
"Jézus" nevének kiáltásával szent . lángra gyulasztá.
Hunyadi pedig oly jelesen vezényelt, hogy Mahomed-
nek 40 ezer embere s háromszáz ágyuja ott veszett.

Ez volt utols 6 győzelme a nagy hazafinak, azután
nemsokára meghalt, s népek áldása kisérte testét a
sirba, lelkét a mennybe. Kapisztrán is csakhamar
utána költözött. Amennyire gyászolta Hunyadit min-
den jö lélek, annyira örült azon a vad Cillei, s elha-
tározta, hogy annak két derék fiát Lászlót és Mátyást,
is kivégezteti. Azonban maga is beleesett a verembe,
mert Hunyadi Lászlo barátai összevagdalták öt Belg-
rádban, de viszont Hunyadi Lászlót is lefejeztette a.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

- - : : . . I i
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király Budán; Mátyást pedig fogva vitté magával
Prágába, hol ő nemsokára meghalt 1457.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Mátyá s (1458-·1490).SRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

1

Mátyás régen nyugszik a földnek porában,
De neve fenragyog a hir templomában,
Maga véste fel azt oda fegyverével,
És bekoszoruzta lelke erényével.
Mert ki volt, a ki a Huesiia hadával
Szembe mert szállani kardja hatalmával?
Ki volt, kinek - ...hires Breszló városáná 1 -
Legyőzve fejet hajt két elbizott király?
Ki volt, ki mig maga vitt keserű harczot,
Melyben Fridrik császár valla nagy kudarczot,
Keleten Báthori s Kinizsi hősivel
Viesza-visszaverte a tart győzelemmel?

Nézd mégis a hadak dörgő morajában
Mennyi kincset tudott lerakni Budában 1
Buda, fényes Buda, a dicsőnek vára,
Mely egykor ragyogtál mint a nap sugára,
Derülj föl még egyszer nekünk valahára 1

Amagyarok elhatározták, hogy nem mennek
többé küldföldre királyért, találnak itthon is annakvaló
embert, s Hunyadi Mátyást választották meg Gara
nádor ellenére. Mátyás még csak 15 éves volt, midön
Prágából hazahozatván uralkodni kezdett, de azonnal
megmutatta, hogy az ö esze már megérett, s egyik
legjelesebb királyává lett a nemzetnek.

, Jelessé tette ö magát legelőször is fegyvere ha-
almával. Éreztette ezt mindjárt Ill. Frigyes császár-
ral, a kit a korona kiadására kényszerített, azután
II. Mahomeddel, a kitöl Boszniát visszavette (1464);
éreztette különösen Podjebrád cseh királylyal. Ez a

Raj csányi Népisk. Magyarorsz. tört. 4
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husszita vallást követvén, katholikus alattvalcit is arra
kényszerítette. Ezért öt a pápa kiátkozta, s orszá-
gát annak igérte, a ki azt tőle el is tudja venni. Ha-
nem ily fejedelem körülbelöl nem találkozott. AkkorSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J \ a pápa, a császár s a magyar papság Mátyást unszolták,
I vállalja magára ö a háborut. Mátyásnak erre nem igen

volt kedve, mert a törökre akart menni egész erővel,
hegy azt megtörje ; devégre nem tudván ellenállani a
sok kérés-sürgetésnek, háborút üzent Podjebrádnak
(1468), s elfoglalta tőle Morvá:t, Sziléziát és Lauzitzot.
Csehországhoz azonban nem juthatott, sőt Podjebrád
halála után ahusszita csehek Kázmér lengyel király
:fiát Ulászlót választották meg királynak. Most tehát
Mátyásnak Kázmérral ésUlászlöval gyült meg a baja.
Boroszlo mellett szállt ellenök táborba csak 16 ezernyi
sereggel, a melynek ellenébe a két király 70 ezeret
állított (1474), s oly elbizakodva beszéltek, hogy most
Mátyást, ha csak el nem illan, semmivé teszik. Azon-
ban utóbb ök szöktek volna meg, ha tudtak volna,
tehát békét kértek Mátyást61. Ez most azt kivánta,
ha csufolödni mertek, kérjék tőle a békét személye.
sen. Megkellett tenniök, s egyelőre fegyverszünetre,
később'. békére léptek (1475). Ennélfogva Mátyás
Csehországot Ulászl6nak hagyta.

Mátyás ezután ismét a török ellen akarta fordí-
\ taní egész .erejét, de ezt megint nem tehette a fondor

Frigyes császár miatt, tehát az ország határainak. őr-
zését jeles hadvezéreiretsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABá thor ira és Kinizsire kellett
biznia, a kik a törököt Kenyérmezőn, Erdélyben ször-
nyen megvervén; 30 ezeret levágtak belőle (1479).

Mig e győzelmes hadvezérek a törököt gyakran
véres fejjel visszaverték, addi~Mátyás a ravasz szom-
széd császárral folytatott két izben keserű harczot, s
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minden tartományát, még Bécset is elvette tőle (1485).
S itt nemsokára meghalt.SRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ volt korának leghatal-

, masabb fejedelme.

De ö e hadi dicsőségét lelke szép tulajdonaival
koszoruzta be. O munkás, takarékos, tudományokat
kedvelő és igazságos ember volt. Annyi háborujavolt,
s mégis Budán egy drága, 50 ezer darab könyvböl
áll 6, könyvtárt és annyi kincset gyüjtött, hogy 50
szekérre is alig fért volna fel az. Különösen pártolta
a szegény népet. Az igazságot szorosan kiszolgáltatta.
Azért mondták rola holta után: "meghalt Mátyás ki-
rály, oda az igazság". Egy talponá1l6 hadsereget is
hagyott az országnak, melynek magvát a vitéztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfekete
legi6 tette ki.

Il. Ulá szl6 (1490-1516).

Hamar, hamar letünt hazám fénycsillaga,
Zápolyának párt ja temette azt maga,
Szabadságot akart, de fejetlenséggel,
És egy boldog hazát, de ingyenéléssel ;
S álnokul keresett egy oly gy~'va királyt,
A kit cseh népe is már halálig utált,
A ki mindenre csak "dobzse" szóval felelt,
S végre azt sem tudta, hol vegyen eledelt.NMLKJIHGFEDCBA

E l is rongyolódott a hon boldogsága,
Mátyás szép könyvtá ra , hada s iga zsága ;
Nem,és kötött 'kardot, a kinek tisztében
Állott volna kötni a hon veszélyében.
Dózsá t küldi Bakaes, és annak pórhadát,
"Menjen el, mentse meg ezt a szegény hazát".
Föl is kelt a pőrnép, de a hon szivében
Forgatta meg vasát szörnyü keservében
S mire jutott Dózsa és a nép? - fájdalom
Fogja el szivemet, ha ezt elgondolom.

4*
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Mátyás halála után letünt az ország fénye és ha-
talma. Ezt Zápolya (Szapolyai) István okozta az ö

pártjával együtt. Oly főurakból állt ez, a kik megun-
ták Mátyás kemény uralkodását s oly királyt keres-
tek, a kit ök tarthassanak üstökénél fogva. Ilyen volt
Ulászló cseh király,a kit már a csehek is annyira meg-
utáltak, hogy örömest a sirba tették volna. Ezt vá-
lasztották tehát meg. Ez oly együgyü ember volt,
hogy mindenre azt mondta, "jól van", ezt is csehűl
"dobzse(', a honnantsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADobzseLászl6nak csufolták. Az ö

gyávasága következtében a kincstár' kiürült, Mátyás
hires katonaságát szét kellett bocsátani, a végvárak
pusztultak, maga Ulászló is annyira elszegényedett,
hogy sokszor hitelbe vagy a sátoros bódékból kellett
egy kis ebédrevalót hozatnia. A budai szép könyvtár
is egyre fogyott. De semmi sem bomlott fel annyira,SRQPONMLKJIHGFEDCBA

\

'1 mint a rend és igazság. A főpapok és főurak mitsem
'tartván a királytól, háborut viseltek egymás ellen, a
\ szegényebb nemességet és népet eltiporták. Egyedüli
gondjuk volt ropparit pompát űzni.

Midön az ország igy alászállt, 1. Szelim császár
lépett az uralomra, a ki kegyetlen ember volt, s tu-
lajdon atyját is megölette. Budán a kormány meg-
ijedvén tőle, hadra készült ellene. De mivel nem
volt sem pénze, sem katonája, Bakacs Tamás eszter-
gomi érsek azt gondolta, "teremtsünk sereget ugy,
mint egykor Kapisztrán", s a pápától bucsulevelet
eszközölvén ki, kihirdetteté, "hogy aki feláll a török

n ellen, bűnbocsánatot kap". A szegény elnyomott pa-
rasztok és mesteremberek egyszerre odahagyták zsar-
nok földesuraikat, s a szántást és vetést épen a legna-
gyobb dolog idejében tavaszszal. Midön aztán az urak
büntetéssel akarták őket visszatériten D6zsa György
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vezérlete alatt fellázadván, az urakat ölték kegyetle-
nül. Ekkor az urak is fölkeltek önvédelmökre, és Sza-
polyai János vajda kijövén Erdélyböl 40 ezernyi had.
dal, a parasztokat Temesvárnál szétverte, Dözsát pedig '\\
a legembertelenebb mödon kinoztatta halálra (1514}.
Ezután a parasztság örök szolgaság alá vettetett. EzSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

volt a legnagyobb csapás, mely az országot Ulászló
alatt érte. Két évre meghalván, Anna és Lajos gyer-
mekeit hagyta hátra.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IL La jos (1516-1526).
Midőn már !1 haza ekkép alászállott,
A királyi székre egy kis fiu állott;
Azok is, a kik ott ültenek mellette,
Mind roszul forgutak a kormányt helyette.
Minden rend, igazság odalett, elveszett;
Az őrség, nemesség kifakadt, kesergett.
Az ur pedig vala széles jó kedvében,
Mintha minden volna a legjobb rendében.
S midőn már hallatszott a vész rémes hire,
"Jön ám már a t\5rök a haza vesztére 1"
"Fegyverre, fegyverre, sietve Tolnára 1"
Haj I senki sem mozdult hona oltalmára.
S midőn már a török roppant táborával
Mohacsig érkezett szörnyü boszujával;
Csak ,maroknyi magyar kisérte királyát,
S F? 'angepánt nem várva, sem vajda Zápolyá t,
Türhetlen rohant a vakmerő csatába,
Bérchant az ágyuk sötetlő torkába
Ott veszett, s önálló hazája s nemzete,
Létét századokra magával temette.

Az ország Ulászló alatt egészen fejetlenné lett
és elnyomorodott. Ezen bajhozjárult most több ujabb
t. i. hogy egy gyermekkirály a 10 éves Lajos ült a
trónra, továbbá hogy a 'kormányférfiak is csak saját
hasznukról gondoskodtak,aztán hog.y Szapolyai János

, '1
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vajda míndég gyülölködött a kormányférfiakkal, ezek
pedig ö vele. Igy a~ országnak még mélyebbre kellett
sülyedni. Az orsz~g jövedelmét elrabolták. A király-
nak sokszor ennival6ja, de l}lég jöravalő csizmája sem
volt. A várak romladoztak, a várőrségek évek ig sem
kapták ki díjokat. A rend és igazság egész em felbom-
lott.Ajobblelkühazafiak, különösen a nemesek/kesereg-
tek ugyan mindezen, ki is {akadtak sokszor a kormány
ellen az országgyüléseken,deamineknem volt foganatja. }

S épen ekkor lépett az uralkodásra a l~gharczia-
sabb török császár, II. Szulejmán. Ez föltette magában,
hogy Magyarországot elfoglalja,s csakugyan be is vette'
annak két főerősségét, Szabácsot és Belgrádot 1521.

Ekkor már a gondatlan király s a kormány is
'fölrettent, s nagy adot vetettek ki urra parasztra
egyiránt, de a mit vagy nem fizettek be, vagy a_zado-
szedök raktak zsebre. Egyszer csak hallatszik, hogy
Szulejman ujra jön roppant haddal. Rémület lepte
meg ekkor a kormányt, mert nem volt sem katona, sem
semmi hadiszer, s lett lötásfutás akülországokba se-
gedelemért, ugyszinte a föpapok és föurakhoz, és a
vármegyék hez, hogy "a török jön, sietve Tolnára száll-
janak táborba jul. 2-kára". Azonban jul. 2-ka eljött és
el is mult a nélkül, hogy Tolnán csak egy honvédet
is láttak volna, midön ellenben Szulejmán már Belg-
rádba érkezett. '

Csak midön a király végre kiindult Budáböl, szál-
Iingőztak hozzá lassanként urak és nemesek mintegy 26
ezeren. Ennyivel állt ki ö Moháeson a 200 ezer főnyi török
ellen (1526). Még többen is lehettek volna a magya-
rok, ha várakoznak a csehekre, Frangepán Kristófra
és Szapolyaira, a kik szép számu sereggel siettek Mo-
hácsra, de türhetlenségökben azt kiáltozták a szájhö-
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sök, "ütközniakarunk,ennyien is megverjük a törököt!"
És csaknem mind odavesztek a királylyal együtt, a ki
a Cselepatakba fulladt. Aztán azultán elfoglalta Budát,
s miután a Balatonig és Győrig mindent kirabolt és
felgyujtott, hazament, számtalan lakosokat hurczolva
rabságba. Kétszáz ezernél több lakost vesztett ekkor
az ország. Mennyire mehetett még a többi kár! De' ti, .

mi több, ott Mohácsnál csaknem a nemzet létele ls
örökre sirba dölt, Ezt okozta a fejetlenség!

V.NMLKJIHGFEDCBA

A z a u s z t r ia i h á z b ó l v a ló kí r á.lSRQPONMLKJIHGFEDCBAy o k a la t t .tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

János és 1 . Ferdinánd (1526-1540).

A magyar keserves napokra virrada,
Hazájában pusztit két királynak hada,
Egyike S~mlejmánt hivja védelmére,
Nem gondolva, mennyi kint hoz nemzetére;
Mert a dühös török, mint az emésztő tüz,
Dúl s rablánczaira ezereket felfűz. -
Hol van .most a nemzet, melynek fénykorában
Népek hódolának, s babér kelt hadaban ? '
Letiporva! Szivét buóánat epeszti,
Könybe merült szemét a muItra függeszti,
S a dicső multakról megemlékeztében
Ujra támad a hon szerelme szivében,
Feltámad és érte vérét hőn folyatja,
Mint Jurisic8, a hon dicsőült magzatja.
Haj, de mély sebei a pártos hazának -
Már kőny s vérhullással be nem gyógyulának !

A hazából a török még egy talpalatnyit sem
birt, még azt meg lehetett volna menteni összetartás-
sal; azonban a nemzet két pártra szakadt; a nagyobb
hazafias abb párt Szapolyai Jánost, a másik Báthori
István nádornak Szapolyai halálos ellenségének ő s z -



56zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tönzésére Ferdinand ausztriai főherczeget koronázta
meg királynak.

A haza most még nagyobb szerencsétlenségbe
dőlt. Két király hada pusztította azt. Először Ferdi-
nánd győzte le Jánost, de aztán ez Szulejmánt hivta
segítségére, a ki a németeket kihajtvan innen, Jánost
visszaállitotta (1529).aazamentében ismét helységeket
gyujtatott fel, s 60 ezer lakost hurczolt el rabságra.
Alig távozott a török, ujra bejött Ferdinánd hada. De
azonnal itt termett a török is és kiüzte a németet
innen. S ez igy ment folyvást, német után török,
török után német, s ha pusztitott az egyik, nem ke-
vésbé a másik is. Ezalatt a két király párt ja közt a
legnagyobb keserüség ütött ki. "Te okoztad a haza
szerencsétlenségét, de te okoztad azt". Igy vádolták
egymást, egyik a másikat "te német,'te török=névvel
gunyolván. s egymás helységeire rohantak és vere-
kedtek.

Miután egyik király sem birt a másikkal, sőt
a kettő közt csak a haza pusztult, s csak a nemzet
hasonlott meg még jobban; feljajdultak a lelkesebb
nagyurak, s összegyültek több helyen tanácskozni
a fölött, mint mentsék meg a hazát a végromlás.
tóI.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Kenesési is találkoztak a ké~ pártbeliek és meg·
emlékezvén, hogy mily hatalmas és fényes volt a
haza csak 42. évvel is ezelőtt, könnyek csorogtak sze·
meikböl. Elismerték, hogy e nagy romlást az ősök
{ejetlensége s azSRQPONMLKJIHGFEDCBAö pártoskodásuk okozta. Azt hatá-
rozták tehát, "mondassunk le valamelyik királylyal,
és sorakozzunk mindnyájan a másik mellé". J6 volt e
szándék, de már későn jött, mert egyik király sem
akart meg válni a tr6ntól.Külön1{en is Szulejmán azt
üzente be, hogy ö nem engedi meg, hogy az ország
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Ferdinándé legyen, s hejövén ujra ellene 200 ezernyi
haddal, egyenesen Bécsnek tartott,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKőszeg felé vevén
utját (1532). De itt a hős Jur isics Mikl6s 700 vitézzel
három hétig feltartóztatta öt, Azalatt Ferdinánd a
német birodalomból elég sereget tudott összepontosi-
tani Bécs körül. Meghallván ezrSzulejmán, ismét haza-
takarodott 30 ezer rabbal. '

Végre a két király belefáradván a küzdelembe,
békét kötöttek Nagyváradon oly 'föltétel alatt, hogy
mindegyik uralkodjék azon a részen, amel yet eddig
elfoglalt, s János halála után, ha mindjárt fia szület-
nék is, Ferdinándra szálljon az ország (1538). János-
nak Izabella feleségétől csakugyan született egy János
Zsigmond nevü fia, s ezutánSRQPONMLKJIHGFEDCBAö nemsokára meghalt
1540. Fia gyámjául Martinuzzi yagy Fráter Györgyöt
hagyta azon utasitással, hogy az országot át ne adja
Ferdinándnak.

1. F erdinánd (1540-1564).

Fráter György azt mondja, "a királyi özvegy
Budának várából fiával ki nem megy."
Es mégis el kellett menniök Budából,
A hamis török nek parancsolatjából.
S a nép a mezőkön vagy az utféleken,
Tünődött, töprengett a vett rosz hireken,
N em akarta hinni, és az utazóra
Rászóllott, "atyafi álljon meg egy szóra 1"
Kérdezé agg képpel, "mi hir van Budában ?"
"Végünk van 1" ugymond az, "török a várában".

És a népnek szive csak~ogy meg nem hasadt
A nagy keserűség és fájdalom miatt,
Letette kaszaját, megállt ekéjével,
"Isten irgalmazzon 1" S hazament bus szivvel.
Lett is aztán dulás, falvak pusztulának
Vad lábai alatt a basák hadának.



De a mint eljutott a hon ily vesztére,
Hősök támadának annak védelmére,
Vész és halál előtt nincsen ijedelmök,
Véres áldozatra készti honszerelmök.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~zondi és Losonczi s Eger hires népe
Erczmellel állnak ki a török elébe.
A hazáért kik is ontanák véröket?
Csak a hon teremhet a honnak hősöket.
Balgatag ősapák, kik azt gondolátok,
Hogy az idegenek mentik meg hazátok,
Tudjátok, a kinek e hon nem hazája,
Nem is huzhat annak a szive hozzája.

58

Fráter György,nagyváradi püspök, volt akkor ldö-
ben a legokosabb és erélyesebb ember az országban. Ez
igy okoskodott, '"a török ugy sem engedné II\eg, hogy
Ferdinándé legyen az ország, ez pedig erőtlenebbnek
mutatta magát, hogysem azt meg tudná védeni a török
ellen", tehát nem tartotta meg a nagyváradi szerzö-
dést. Ekkor ujra kiütött a háboru. Ferdinánd Rogen-
dorfot küldte be Buda megvételére (1541), de
Szulejmán elöhada is hamar ott termett, s az ügyetlen
Rogendorf seregét csaknem mind levágta, vagy a
Dunába veszté. Szulejmán pedig azt gondol va, minek
fáradozz on ö minduntalan védenczéért? csellel bevette
Budát, a kis János Zsigmondnak pedig Erdélyt adta
a tiszántuli kerülettel, a ki aztán ki is költözött oda
Izabella anyjával és Fráter Györgygyel.
. Elhült ekkor Fráter György azon, hogy a török

ugy rászedte, de az ország még jobban megdöbbent.
Eszeágában sem volt senkinek, hogy Budavára török
kézre kerüljön. Eleinte nem is akartak a hirnek hitelt
adni, s uton utfélen kérdezték egymást a találkozók,
"ml hir Budában?" S midön megvalósult, hogy "török
a várában", feljajdult a nép, a nemesség. s a főurak
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nredje. "Végünk van 1" kiáltának, mintha előre érez-
ték volna a bekövetkező török pusztítást. Most az
egész ország haragja kitört Fráter György ellen. Fájt
ez ő neki, mert ő jót akart, s ezentul minden igyeke-
zetét odaforditá, hogy Ferdinándé' legyen az egész
ország, csakhogy egy kézben maradjon az. Már meg
is egyezett Ferdinanddal titkon abban, hogy János
Zsigmond részét is átadja neki. Csak azt kivánta tőle,
mutassa ki valahára, hogy ha kezére kerül az ország,
meg is tudja azt védeni. Ezen' öSRQPONMLKJIHGFEDCBAI szándékát végre is
tudta volna hajtani Fráter György, ha Ferdinánd ta-
pasztalt magyar vezérekre bizta volna seregét. De ö

csak a németekben bizott. Igy most is Joachim bran-
denburgi őrgrMot küldte be.Sü ezernyi haddal, de a
ki Rogendorfnál is ügyetlenebbvolt, s azon vak hírre,
hogy "jön a török", Pest alól megfutott oly gyáván,
hogy anagy hadsereg felbomlott (1542).

Szulejmán ekkor igy gondolkodott, "mig csak
Budát birom, ezt is elveszthetem", s bejövéri Sikló st,
Pécset, Esztergomot, Tatát és Fehérvárt megvette 1
(1543). Az ország tehát egyre veszett Ferdinánd gyen-
gesége miatt, mig ellenben János Zsigmond népe
békében élt a török szárnya alatt. Most a magyar
főurak mind Fráter Györgyöt dicsértek, mondván,
"hogy csak ö az okos ember, lám fizet adót a törőknek,
s a hajaszála sem görbül meg", s elhatározták hogy ök
is mind a török védelme alá adják magokat. Megijedt
ezen Ferdinánd, s békét kötött Szulejrnánnal öt évre
(1547).

Azon ban az ország a béke alatt is egyre pusztult.
Mert Ferdinánd is szedte a hadiadót mind a maga
népétől, mind a töröknek meghódolt országrészben, s
viszont a török basák is kijártak a királyi birtokba
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rabolni gyermekeket, nőket, lábas jösaágokat, s' a
helységek sorra elpusztultak.

Miután béke és háboru egyiránt vesztére volt a
. hazának, Fráter György megint csak azt gondolta,
nincs más möd e szerencsétlenségböl kiszabadulni,
mint hogy, Ferdinand alatt egyesitessék az egész or-
szág. S már át is adta neki titkon János Zsigmond
részét, a melyet akkor FerdinandtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKasta ldo vezére által
vetetett birtokába (1551). Fráter György oly ügyesen
el tudta amitani Szulejmánt , hogy bár ez neszét
vette isSRQPONMLKJIHGFEDCBAa titkos egyességnek, nem akarta azt-elhinni.
Azonban Kastaldo nem bizván Fráter Györgyben,
megölte őt.

Ennél oktalanabbat -sem tehettek Ferdinand ré-
szére. A zultán ekkor megtudván, hogy Erdély valóban
Ferdinand kezén van, háborut inditott ellene (1552). I
IgEm szerencsétlenül ütött az ki Ferdinánd készület-
hmsége s vezéreinek roszasága miatt; de annál..több '.

hősöket támasztott a haza saját védelmére. Nem csoda,
csak a hon szülhet a honnak lelkes fiakat. Ilyenek voltak
Losonczi István, a ki Temesvárt 2200 nagyrészt ide-
gen örséggel 31 napig erősen tartotta, mig végre

, kifogyvan minden löszerébö] , szabad elmenet alatt
feladta azt, a mikor öt mégis lefejezték a hitszegő tö-
rökök. Ilyen volt Szondi György ,Drégely várparancs-
noka, a ki inkább a vár romja alá hagy ta- ma,gát te-
mettetni.mintsem hogy azt él ve feladja.Ilyen Dob6 Ist-
ván Eger várparancsnoka, - , ki azt 180 ezernyi meg-
szá.llő török sereg-ellen hősiesen megvédte, pedig már
végre az ostromlók a falakra is felmásztak-de ekkor az
aszonyok és lányok is elötörtek.ki karddal.ki kövel vag-y
forróvizzeI, s a törököt vágták, zuszták, forrázták ugy,
hogy annak szégyennel oda kellett hagyni Egervárát.
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Mig a honfi ak ily hősiesen küzdtek a hazáért,
addig a német vezérek gyáván v~gy roszul viselték
magokat. Igy Kastaldo annyira megutáltatta Ferdi-
nánd uralmát az erdélyiekkel, hogy ezek alig várták,
hogy az alól felszabadulhassanak. Ez az idő eljött.
Ferdinánd kimerülvén, kénytelen lett Erdélyt vissza-
adni János Zsigmondnak (1556), s békét .kötni a tö-
rökkel 1562. Ezután nemsokára meghalt. Egészben
vette át az országot, s mire kimult, annak nagyobb
részét elveszté. Háboru val teljes uralma alatt a re for-
mátiő gyorsan elterjedt.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Llfiksa (1564---1576).

Viharos fellegek járnak a hon fölött,
Szulejmán reája végveszélyt esküdött,
Szigetvárhoz viszi fegyverét s boszuját,
Hogy előbb lesujtsa a hon dicső fiát.
Es ez honszerelmet ringatva ölében,
V édkardot forgatott hatalmas kezében,
Kit a hon ha látott, bár nyomá igája,
Mégis mosolyogva tekinte föl rája.
Z1'inyi az, a kinek ~agasztos nevére
Tiszteletre buzdul Arpád igaz vére,
Felbuzdul s csodálja tettét, lelkületét,
Midőn a hazáért áldozá életét. . ,
Nemzetem nagy fia neved _emleget em,
Mig ajkam rebeghet, miglen tart élete~.·

A török háboru ujra kitört János Zsigmond miatt.
Ez Miksa nehány várait elfoglaltatta, viszont Miksa
is elvetetett töle több erősséget. Ekkor it megszorult
fejedelem Szulejmánhoz folyamodott. Kétszázezernyi
sereggel jött aztán ez be Miksa ellen azon szándékkal,
hogy most az ország bátralevő részét is meghóditja
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(1566). A földnépe reszketett, de a főurak és nemesek
a kardot köszörülték.j.Jobb legyen háboru.mint ilyen
béke, 'talán az isten most megsegit bennünket", igy
gondolkodtak mindenek. Legelső volt az akkori hősök
közttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZr inyi Mikl6s, dunántuli főkapitány, most Szi-
getvár főparancsnoka, kire a nemzet, habár oly szo-
moru napokat élt is, örömmel gondolt, mert ö hadse-
regeknél többet ért. De a zultán annál jobban mérge-
lödött rá, mint a ki már sok kárt tett az ő törökjeiben.
Szigetvár alá szállt tehát legelőször boszusan. Zrinyi
látván, ha e föerösség elesik, az egész dunántuli rész
tárva nyitva lesz a török előtt, elhatározta, hogy azt
véglehelletéig védeni fogja. S erről a királyt is tudó-
sítá azon kéréssel, siessen öt fölmenteni. Akkor 2500
főnyi magyar őrségét megeskette halálig való hüségre.
Egy hónapig tartott az ostrom, Zrinyi mint a. rendü-
letlen szikla állott a várban, de végre annak a tornya is
kigyuladván, az egész vár merő füst és lángtengerré
lett. Ekkor Zrinyi elhatározta, hogy -inkább küzdve
hal meg, mintsem hogy magát megadja. Erre oly
pompásan öltözködött fel, mint ünnepeken szokott, s
megrakta zsebjeit száz-száz aranynyal, hogy aki levet-
kőzteti, ne panaszkodjék. Ekkor kezébe fogja kardját
a melylyel hadi pályáját kezdte, lemegy az udvarra
az ott rá várakozó s már 600-ra leolvadt csapatához,
s igy sz6lt hozzájok: "Kedves bajtársim, halljátok
végső szózatomat! Nem az ellenség győzött le ben-
nünket..hanem a füst és lángtenger, a mely ellen nem:
lehet harczolni.Most, mint megfogadtuk, hogy együtt-
élünk vagy halunk, váltsuk be szavunkat. Vitézek
voltatok eddig és hivek hozzám, kövessetek most oly
hiven a végső csatára" kegyes istenünktől várva ju-
talmunkat. Én megyek előre. Előre!" Akkor a kaput
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felnyittatván, egy ágyut elsüttet, annak füstje alatt
kirohan, küzd, vele a kis sereg is, mignem a török
sokaságától mind levágatnak. Szulejmán két nappal
előbb meghalván, a török had hazatakarodott.

Ezen egész ostrom alatt Miksa Győr körül tábo.SRQPONMLKJIHGFEDCBA~ 1
rozott 80 ezernyi sereggel, de habár a magyar főurak ~
sürgették is, hogy siessen Sziget vár fölmentésére,
mégsem tette azt, sőt hallván, hogy a török hazuta-
karodott,NMLKJIHGFEDCBAI I . Szelim zultánnal békét kötött nyolcz
évre (1568). Já120s Zsigmond is kibékült Miksával
(1570),8 egy évre rá meghalt. Utána Báthori István
lett erdélyi fejedelemmé, a ki oly bölcsen uralkodott,
hogy utóbb a lengyelek hívták meg királynak 1576. Ez
után az ő öcscse, Kristöf, következett a fejedelmi székre.
Miksa is meghalt (1576). Alatta az ország egyre pusz-
tult. Különben ö felvilágosult ember volt. A reformátió
terjedésének szabad menetet engedett. Sajnos, hogy
utódaiból a vallástürelem századokra kihalt.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rudolf (1576-1608).

R~dolf a mig üle Prága városában,
A hon békében is vala pusztulásban,
Félt a nép, s ha fejét hajtá nyugalomra,
N em tudta, nem kel-e vészre, siralomra.
S ha Nádasdi, PáHi s Erdődi kezében
K~rd villogott ama duló basák ellen,
Hazug hirt zajogott Muradnak fölébe
Szinán, s hadat hozott a honnak szi vébe,

Tiz és öt évekig folyt a vad háboru,
Csak magyar hősöknek nyilt abban koszoru ;
Oly hévvel harczoltak, ugy onták véröket,
"Hogyha Isten egyszer megsegitné őket!"
Oh ha ily lelkület és ennyi áldozat -

i ~~--------------------
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Lett volna a honban a Jagellók alatt,
Mint virulna mostan, és mily boldog lenne
Nagyjától apráig minden ember benne!

A mennyire fölvilágosult és nyilt lelkü volt
Miksa, annyira sö-tét és zárkozott lelkü az ő fia Ru-
dolf, a ki élte nagyobb részét prágai várában töltötte

\ el, hol órák szétbontás a s összerakásával, csillagokból
való jóslással foglalkozott, vagy festői közé ülve, azok
munkáit nézegette mély hallgatásba rnerülve, Ilyen-
kor lábhegyen kellett körüle járni, mert különben a-
mit hamarjában kezébe kaphatott, azzal dobott a
csendzavaro után. Bizalmatlan létére napról-napra
jobban elzárkózott ugy,hogy végre alig lehetett hozzá
férni országos ügyekben.

Hogyannál kevesebb gondja legyen Magyaror-
sz.ágra, mindjárt uralkodása kezdetén megujitotta a
békét IV. Muraddal. De az ország azalatt is egyre
pusztult, mert a basák szüntelen kijártak a királyi
birtokokba rabolni. E miatt a végvárak őrségeinek
mindég talpon kellett lenni, hogy a lakosok aratását,
szüretelését, lábas jószágát,- gyermekeit és életét vé-
delmezzék. Ez a béke csak annyiban különbözött a
nyilt háborutöl, hogy a basák ágyuk nélkül jártak ki
rabolni. De a csatározások a törökök és magyarok
közt napról-napra jobban elmérgesedtek. A magyar
főurak, mint a vitéztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANádasdi F erence, P á ifi Miklós és
Erdődi Tamás sokszor rútul elpacskolták a basákat.
E miatt aztán Szinán nagyvezér, egy 80 év felé járó,
de harczvágygyal teljes-ember, nagy lármát ütött Kon-
stantinápolyban. A henye, puha Murad zultánnak épen
nem volt kedve a háboruhoz, de 'az öreg Szinán nem
szünt meg zajogni fülébe. Végre azt hazudván neki,



65zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hogya magyarok a békét megszegték, rávette öt, hogy
háborút üzenjen Rudolfnak. Ez aztán l5 esztendeig
tartott

A magyar föurak csak örültek e háborunak, s
oly hévvel harczoltak és annyit áldoztak, hogy ha :i.Iy
lelkület és áldozati készség lett volna bennök aSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ a-
gellóházbeli II. Ulászló és II. Lajos alatt, sohasem
tud ta volna a török a lábát is betenni az országba. De
most mindennek csekély sikere lett, mert Rudolf kor-
mánya nem a tapasztalt magyarokra, hanem nérne-
tekre bizta a fövezérséget, a kik az e~ytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM,ansfeldet.
kivéve mind ügyetlenek voltak, s mindég akkorra ké-
szültek föl, a mikorra Szinán már bevégezvén nyári
hadjáratát, telelöre hazatakarodott. Igy történhet. tt
meg, hogy Szinán mindjárt a háboru elsö esztende-
jében _(1593) Veszprémet és Palotát, a következö
(1594) évben pedig Hardeck gróf gyávasága miatt
Győrt is be tudta venni.

Csak Nádasdi, Pálfi és Báthori Zsigmond erdélyi
fejedelem tüntettéle ki magokat e háboruban vitézsé-
gök által. Igy Nádasdi és Pálfi ugy megverték Hasszári
budai basát Pá lwzdná l (1593), hogy az a kardját is
elvesztette, s ugy futott vissza esze nélkül Budára.
Báthori Zsigmond pedig a kérkedö Szinán seregét
tette tönkre Gy~{rgyev6ná l Oláhországban (1595), a
mikor az öreg urnak is futnia kellett, s futáaközben
szeles katonáitól elgázoltatva, vénségének egy-két
fogát ls kitörte, s ugy vergődött haza nagy szégyen-
nel. A következö évben(1596) Mezőkeresztesnél vivott
Báthori,Rudolfhadaivalegyesülve,három napi kemény
ütközetet Ill. Mohamed zultán ellen. Két évre rái
(1598)' Pálfi egyesülve Schwarzenberggel Győr alá
lopödzo t t éjnek idején. Az itteni őrség azt szekta

Rájcsányi. Népislc. Magyarorsz. tört. 5
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mondogatni, "előbb megszólal a vaskakas a vár tor-
nyán, mintsem hogy Győrt a keresztények bevegyék",
s nagy biztosságában elegendő vigyázót sem állitott ki
a falakra. Igy ütött ki jól a dolog.A magyarok a kapura
egy petár-dátakasatván szép csendben, azt háromszáz
lépésnyire beröpiték. s az erősséget elfoglalták.

Hihetőleg jól ütött volna ki e háboru, ha Báthori
változó eszű létére bele nem unt volna abba. Erdélyt
Rudolfnak adta át, s ezzel mind Magyarországra, mind
Erdélyre nagy szerencsétlenséget hozott. A magyar-
országiak a háborut nem tudták többé sikeresen foly-
tatni, Erdélyt pedig a kegyetlentsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABá sta , Rudolf hadi-
kormányzöja, annyira agyonnyomorgatta, hogya nép
kifogyvan élelméböl s igás marhájából, maga volt
kénytelen huzni szekerét, melyet Bdsta szekerének
neveztek. Magyarország sorsa is türhetlenné vált.
Török, német hadak egyirántzsarolták azt. Rudolf kor-
mánya semmi törvényre nem nézett, a koronát Prágá-

, ban őriztette, a nádori széket nem hagyta betölteni, a
\ protestánsokat Belgiojosó hadiparancsnok által üldö-
zőbe vetette, s az 1604-ki országgyülés törvényeit egy
czikkel önkényüleg megtoldotta. Ekkor Bocskai István
fegyvert fogott ~olgári és vallási szabadságért, és
szövetkezve a törökker,RUUolfllacfait millifEiUélyO'ól,
mind Magyarországból kiverte, s a ' bécsi békekötést
eszközölte ki. Ebben a protestánsok vallássaabadságát,
s az ország sérelmeinek megorvoslását biztositották
(1606). Ugyanekkor a törökkel is megköttetett a béke
20 évre. A tehetetlen Rudolffal pedig leköszöntetett
Mátyás öcscse.
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. II. Má tyá szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1608 -1619).

Mátyás a koronát Pozsonba hosaté, '
A béke pontjait törvénybe iktatá,
S az éles fegyverek kissé nyugovának,
Mig Prága lakosi fel nem támadának.

Mátyás meghozta a koronát Prágáb61, s Pozsonba
ország.gyülést hirdetvén, ott magát megkoronáztatta,
a bécsi békekötést a törvénybe iktatá, sa közsérelmek
megorvoslásához fogott. N ádorul Illésházi Istvánt,
majd ennek halála után Thurz6 Györgyöt választották.SRQPONMLKJIHGFEDCBA\ !

Mind a ketten protestánsok, s hitfeleiknek hatalmas
pártfog6i .voltak. Most egy kissé kipihente' magát az
ország. Erdélyben Bocskai után a kegyetlen és rosz
erkölcsű Báthori Gábor -lett a fejedelem, a kit aztán
ugy öltek meg (1613). Helyét a derék Bethlen Gábor
foglalta el, a ki Erdélyre ismét felhozta a boldog
napokat. Mátyás gyermektelen lévén, Ferdinánd fö
herczeget 1 . Ferdinand unokáját koronáztatta meg
ut6dául (1618). A következö évben meghalt épen,
midön már a csehek felzendültek vallási sérelmeik
miatt Prágában. Ebből keletkezett a harmincz esz-
tendős vallásháboru.

II. F erdinánd (1619-1637).

Ferdinánd és Bethlen fejedelem utja
Egyik a másikat ugy keresztül futja ~
Az szabadság ellen van, ez érte hevül,
Honát egyesitni tüzi ki tervéül.
Háromszor vetette kardját a mérlegbe,
De szövetségében csalódott egyvégbe.
De habár nem tudott eljutni czéljára,
Áldás volt élete Erdély országára.

II. Ferdinand vakbuzg6, türelmetlen ember volt,
a protestánsokat mind kiirtotta örökös tartományai-

5*
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ból. A felháborodott csehek nem várván töle semmi
jót, más királyt választottak helyette, s Bethlen Ga-
bort is segitségre szóliták. Ez szabad lelkü, felvilá-
gosult fejedelem volt. Alatta minden felekezet szaba-
don követhette vallását. Ez igy gondolkodott, "ha

- Ferdinánd leveri a csehek et, a sor bizonyosan Ma-
gyarországra kerül, s akkor ennek is oda lesz rnind
vallási, mind polgári szabadsága". Kijött tehát sietve
Erdélyliöl 40 ezernyi haddal, s Bécsig haladt gyöze-
lemmel. Ekkor Ferdinánd békével kinálta meg Beth-
lent. Azonban ö a koronát elfogván Pozsonban, ugy
gondolkodott, hogy ha a csehek gyöznek, saját fejére
teteti azt, s e végett már királylyá is hagyta magát
válasz tatni Beszterczebányán. De akközben a csehek
elbuktak. Ekkor Bethlen megkötötte a békét Fer-
-dinánddal Níkolsburgban a bécsi békekötés értelme
szerint 1621. -

Ferdinánd a levert cseheket megfosztván minden
vallási és polgári szabadságuktöl a németországi pro-
testánsok ellen fordult. Nagy volt most ezeknek is a
veszedelme. Ezek is Bethlent kiáltották segedelemre.
Minthogy Ferdinánd a nikolsburgi békekötés pontjait
sem teljesitette egészen, tehát Bethlen ujra fegyvert
fogott, s oly gyorsa.n mint elöbb meghóditotta az or-
szág felsö részét. Szándéka volt a német protestánsok
hadainak vezéreivel, Mensfelddel és Keresztély braun-
schweigi herczeggel, egyesülni, s kivenni Ferdinand
kezéböl az országet. Hitte, hogy ezt most végre is hajt-
hatja. De reményében ismét nagyon megcsalatkozott.
Mert Ferdinánd a német protestáns hadakatis legyözte,
másrészről a Bethlen mellé adott török-tatár segéd-
hadak is megunvánaz öszi táborozást, hazabocsátta-
tásukat sürgették. Szidalmakra fakadt ekkor Bethlen,
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"ilyen7olyan népe, ugymond, sohasem kezdek velök
többé derekas dologhoz", s megkötötte a békét Fer-
dinánddal Bécsben-a nikolsburgi békekötés alapján
(1624).

De azért ama nagy tervéről, hogy Magyarorszá-
got kirántsa a nyomoruságból, nem mondott le. Csak-
hogy erre most más utat választott. "Ferdinánddal
szövetkezem, ugy mond magában, s ha ő velem össze-
fog, majd fölrnéntern a hazát a török járom alól, s
akkor nem bánom, legyen az egészen Ferdinándé, csak-
hogy egyszer azt szabadnak lássam". De Ferdinándnak
nagyobb gondja volt, hogya protestáns vallást kiirtsa
Németországból, mintsem, hogy Magyarországot fel-
szabadítsa, el vetette Bethlen ajánlatát. Ekkor ez
Keresztély dán király sürgetésére, a ki a német protes-
tánsok mellett fogott fegyvert, harmadszor is kijött
Erdélyhől Ferdinand ellen; de alig hogy kijött, már a
dán király is le lett verve, s igy harmadszor is \élJy-
telen volt Bethlen békét kötni F.erdinánddal (1626).
Ezután két évre meghalt. Jeles uralkodó, nagy hazafi
és vallásos ember volt. Vele egy időben élttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPázmán
Péter esztergomi érsek, nagy tudományu s ékesen
szólö, de szinte oly vakbuzgó és türelmetlen ember,
mint Ferdinand. Meghalván ez 1637·ben, helyébe fiaNMLKJIHGFEDCBA

I I I . Ferdinánd következett.

Ill. Perdinánd (1637 -1657).

Ferdinánd Rákóczit ráveszi békével, ,
-~ Hogy Erdélybe térjen vissza seregével,

Kilenczven elszedett templomot átadat,
Megszünteti végre a vérengző hadat.

I I I . Ferdinánd türelmesebb ember volt atyjánál. \\
A vallásháboru még folyvást dühöngött Németor-
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1. LeopoldzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1657 --1705).
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sz ágban. A dán király után a svédek jöttek oda a
protestánsok védelmére. Ezek, hogyannál könnyebben
megvivhassanak Ausztr iával, Rák6czi György erdélyi
fejedelmet is segitségre hivták. Minthogy Magyaror-
szágban is nagy volt már a forrongás mind a vallási
mind a polgári szabadság megsértése miatt, Rák6czi
kijött Erdélyböl , már egyesült is a svédekkel ; de
Ferdinándrávette a török császár közbenjárásával,hogy
kibéküljön. A békét Linczben kötötték meg 1645.
Ebbén a protestánsok vallásszabadsága ujra megerő-
sittetett. Négyszáz elszedett templomot is követeltek
azok, de a melyek közül Ferdinánd csak kilenczvent
adott nekik vissza. Ugyan ő a vallásháborut is befe-
jezte 1648. Első :fia a már megkoronázott IV. Ferdi-
nánd meghalván, helyette Leopold fiát koronáztatta
meg, a mi után nemsokára ö maga is sirba szállt
1657.

Meghasad a felleg, s a remény sugára,
Lelövell a sokat szenvedett hazára,
Mert a magyar fegyvert szerencse követi,
Zrinyi a törököt mindenütt temeti.
De a hon keservi mégsem mulhatának,
Mert midőn veszte lett Köprilihadának,
Midőn a szent-gróthi véres csata után
Azt hiszi a magyar, "most szabadul hazám":
Akkor kendult mega vészharang fölötte,
A hangot sirásók vad népe követte,
S magokkal hozva ínár azt a szemfödelet
Dühöngve kiálták "magyar sirba veled 1"

"Nem, nem 1" A Kárpátok minden bércze, alja
Most már csak e szörnyüvéezkiéltást hallja:
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"Fel, fel! egy életünk és egy a halálunk,
De mig karunk birjuk, a sírba nem szállunk."
S ezrenként felállva a hős Tökölyivel
A sirásó népet kardlappal azték el.
De meg visszajött az a hős elbuktával
Sirt ásni, temetni ásóval, kapával,
Már is ásta, ásta s pedig olyan mélyre,
S hányta az élőket bele örök éjre.
Ekkor meg Rákóczi kel föl keservében,
Racaap erosz népre karddal a kezében,
Es a mint azt innen messze elkergette,
A megásott sirt is behuzta, temette.

1. Leopold Erdély miatt háboruba keveredett a
törökkel. Százezernyi haddal jött ez be 1663. E há-
boru első esztendejében a Zrinyi testvérek Miklós és
Péter csak ugy temették a törököt. Miklös 4 ezered
magával a Szavánál 12 ezernyi törökból 3 ezeret
levágott,a többiek futottak, a mint tudtak. Péter két-
ezernyi seregével hétezer törököt vert meg.SRQPONMLKJIHGFEDCBAA törö-
kök ugy féltek e két embertől, mint a sátántól. Azt
hitték rólok, hogy ördögi mesterséggel birnak. Vitéz-
ségök hire még Frariczia- és Spanyolországba is el-
jutott. Majd Montehtkkoli fővezér is fényes győzelmet
vett Köpr ili nagyvezéren Szent-Grötnál, hol 16 ezer
török veszett el (1664). Ez volt az első nagy diadal,
melyet osztrák vezér valaha a törökön vett. Ugy
örültek ennek a magyarok, hogy alig lehet kimondani.
Mindenki azt hitte, hogy elközelgetett az ország fel-
szabadulásának órája. Azonban mintegy villámcsapás
hatott rájok az a gyászos hir, hogy a bécsi kormány
a győzelem után ötöd napra békét kötött Köprilivel.
Előbb ugyanis a kormány az alkotmányt akarta eltö-
rölni, s csak azután hajtani ki a törököt. Ehhez azonnal
hozzáfogott. A zsoldos seregeket a béke megkötése
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után is itt benn hagyta., s a protestánsok üldözését
megkezdte. Azon föurakat, a kik az alkotmány védel-
mére összeszövetkestek,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZr inyi P éter t,' F rangepán
Kr ist6fot és Nádaedi F erenczet lenyakaztatta (1671).
A nemes urak közül 300·at részint halálra, részint
várfogságra és jószágvesztésre itélt.

Ekkor az ország nagyon megdöbbent, s a bécsi
kormány elérkezettnek látta az idöt, hogy az alkot-
mányt egészben eltörölvén, a magyar nemzetet sirba
tegye. E végett még több zsoldosokat rendelt be, nagy
adót vetett ki önkényüleg nemesre és nemnemesre,
behozta a fogyasztási adót, eltörölte a nádori hivatalt,
s a kegyetlen Ampringen Gáspárt nevezte ki kor-
manyzöul. A protestánsokra kimondta, hogy veszsze-
nek el, mirenézve elszedette minden templomaik és
iskoláikat, megidéztette minden papjaikat a pozsoni
vésztörvényszék elé (1674), hol háromszázat híva-
tal-lemondásra vagy számüzetésre, vagy gályarab-
ságra kárhoztatott. S a ki csak moczczanni is mert,
föur vagy nemes, férfi vagy asszony, vitték a zsoldo-
sok a börtönbe.

A nagy üldözés és rémületben csaknem az egé'sz
ország, különösen a Kárpátok mente, bujdosóvá lett.
Futott, ki merre tudott, Erdélybe vagy a török birto-
kokba. Aztán lett kiáltás: "fel, fel életre halálra", s
mind többen seregelvén össze, rátörtek anémet zsol-
dosokra, de viszont ezeknek tábornokai Spankau,
Kobb, Karafia rémitö vadsággal kinozták öket halálra,
ha kézre kerithették. Azonban e vadság csak még
elszántabbakká tette a bujdosókat, végre Tökölyi Imre
vezérlete alatt kihajtották a nemzet sirásöit, a zsoldo-
sokat, egész felsö Magyarországból (1678).
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Ekkor a bécsi kormány felhagyott egy időre az
üldözés se}, sőt hogy Tökölyitől minél többeket elvon-
jon, országgyülést is kirdetett Sopron baNMLKJIHGFEDCBA( 1 6 8 1 ) , hol
a nádori széket betöltette, s a protestánsoknak két-két
templomot engedélyezett megyénként. Ez idötöl fog-
va valóban sokan elálltak Tökölyi mellöl, de ez bizva
abban, hogy a török ugyis bejön nemsokára Leopold
ellen, mégsem tette le a fegyvert. Azon ban igen meg-
csalatkozott. MerttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKa ra 1Ylusta fa bejött ugyan (1683)
s egyenesen Bécset szállta meg, de onnan roppant
veszteséggel elveretett. Ettől fogva mind Tökölyinek
mind a töröknek letünt a szerencsecsillaga. Leopold
hires vezére Károly lotharingiai herczeg több fényes
győzelem után kiverte a törököt az országb6l. Ekkor
került vissza Budavára is (1687). Ennek bevételénél
nevezetes eset adta elő magát. Szapari Péter valamely
csatában Hamza bég fogságába került. Ez 200 kor-
bács ot veretett rá, rothadt szalmán, penészes kenyér
mel lett nyomorgatta tömlöczben, járomba fogatván
szántatott rajta. "Keresztény kutya" volt a szokott
neve. Végre j6 barátja Battyányi gróf kicserélte egy
fogoly török tisztért. Szapári jelen volt Buda ostro-
mánál. Ekkor viszont Hamza lett fogolylyá. Károly
herczeg azt mondta, "legjobb lesz öt Szapárinak adni
át". Hamza reszketett, Szapári pedig igy szölt hozzá:
"én Jézus hive vagyok, a kit ti gyaláztok, az engem
arra tanított, hogy ellenségeimmel is jót tegyek, ime
én megbocsátok, szabad vagy". Szinte megrázkódott
a bég. Nem hitte, hogy ily nemeslelkű ember is ta-
lálkozhassék. "Uram, sz6la, kegyelmedet nem hasz-
nálhatom, boszudtöl félve mérget vettem be". Szapári-
orvost hivat, de a béget nem menthette meg. E nemes
tettéért Leopold öt grMságra emelte.

!
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A nemzet még annak sem örülhetett igazán,
hegy az ország végre felszabadult a török járom alól.
Ezt az örömöt megkeseritette először is Karaffa az
Eperjesen elkövetett vérfagyasztó kegyetlenségével
(1687); másodszor Leopold azon követelésével, hogy
mivel az országot ö szabaditotta fel, ismerje el a nem-
zet az ötsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjiut6da it örökség ezer int va 76 kú'á lyoknak.
Nem azért ijedt meg a nemzet Leopold ezen követe-
lésétöl, mintha háládatlan természettel birt volna,
hanem mert tudta előre, hogya bécsi kormány majd
annál jobban" rnegfesziti minden erejét az alkotmány
eltörlésére. Hogy azonban Leopoldnak is meglegyen
a maga kivánsága, de az ország alkotmánya is bizto-
sittassék a bécsi kormány ellenében, azért a pozsoni
országgyülésen 1687 -ben ezt irták törvénybe: "hogy
Leopold minden :fiutóda köteles legyen magát megko-
ronáztatni és esküvel kötelezni arra, hogy az országot
annak törvényei és szokásai szerint fogja kormányozni."
Leopold Erdélyt is hatalma alá vette, megerősítvén
annak polgári és vallási szabadságát a Leopold-féle "
hitlevél által 1691. Erdély utolsó fejedelme Apa:fiNMLKJIHGFEDCBAM i-
hály volt. A török háboru még mindegyre tartott, mig
végre Eugén herczeq a zentai ütközet által. véget ve-
tett annak 1697. Ekkor a török békét kért. Leopold
is végkép kimerült. Megkötötték tehát a békét Kar-
loviczon 1699. E szerint még csak a bánság maradt a
-török járom alatt. A szerencsétlen Tökölyinek pedig
Kis-Azsiába kellett költöznie Zrinyi Ilona feleségével,
holott is Nikomediában zárta be hányatott életét.
1705.

A mitöl a nemzet félt, az be is következett. A
bécsi kormány Tökölyi bukása, az ausztriai ház beö-
rökitése s a török legyőzése után azt gondolva, hogyFEDCBA

----------------------------------------------~-------------------------------------------~
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most m-árnincs mitöl félnie, ujra hozzáfogott a nemzet
leigázásához. De ekkor az isteni gondviselésNMLKJIHGFEDCBAI I . Rá-
kóczi Ferenczet támasztotta a haza oltalmára, a kinél
azt senki jobban nem szerethette. 1703·ban kezdte
meg ö a szabadságharczot, s mindenét koczkára tette
érte. Leopold amugyis háborúba levén keveredve
XIV. Lajos franczia királylyal, alkuba ereszkedett
Rákóczival, de akközben elérte a halál 1705. József
fiának azonban meghagyta, hogy a magyarokkal
kibék üljön.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L J6zsef (1705-1711).
József a nemzetet felhivja békére,
Rákóczi kész vele menni egyezöre
Haj, de a francziák ámitő királya,
J;tavasz igéret tel jó utjába álla,
Es ő jóhiszemre s álnok igéretre
Kimondta, hogy Bécstől elszalad örökre.
S már indult hadával, hogy hozzon más királyt,
De haj Trencsin mellett nagy veszélyre talált, •
~ztán Romhányná l is vesztve még egy csatá-t,
Ü'rökre elhagyta a szeretett hazát.
Elbujdosott messze, oda Rodoszt6ba ,
S édes anyja mellé feküdt koporsőba,

Oh te nemzetemnek fejedelmi sarja,
Hamvaid még most is a külföld takarja!
Mért nem nyughatnak itt a hon kebelében,
Melyet ugy szerettél szived melegében?
No de megjönnek még, a nemzet még meghoz,
Elmegyek én akkor sirodnak halmához,
Elviszem hálámat, mert hogy van nemzetem,
Annyi dicsők után neked köszönhétem.

1. József sietett atyja meghagyását teljesiteni.
Felszollitotta mind az országot mind különösen Rá·
kóczit a kibékülésre. Rákóczi már ismerte öt s tudta,
hogy ö szavatartó ember, s ha magával Józseffel lett
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volna dolga, meg is egyezett volna vele. De ha bizott ö

benne, nem bizott utódaiban s a kormáuyban, azért
olyan békét kivánt, melyet a bécsi kormány soha fel ne
forgathasson. Azt kivánta a többiek közt, hogy a békéért
az angol, hollandi s más hatalmasságok is kezesked-
jenek. Igy éreztektsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszövetséges tá r sa i is, a fölkelt ma-
gyarok. S' már alkuba is. bocsátkoztak -Iözsef megbi-
zottjaival Nagy-Szombatban 1706. De J6zsef nem
állott rá Rák6czi követeléseire, ez pedig nem akart
azokból en.red ni s hitte, hogy fegyverrel is kivivja
hona szaba iságát. .

E hitét ő leginkább XIV. Lajosba helyezte. Ennek
nagyon érdekében állt, hogya magyarok le ne tegyék
a fegyvert addig, mig ő J6zseffelháboruskodik. Azért
azt igérte nekik, hogy hadi költséggel segiti őket, s
ha elszakadnak az ausztriai háztól, szövetséget is köt
velök és Magyarország szabadságát biztositani fogja.
Rák6czi mint afféle talpig becsületes ember, hitt a
ravasz király sz6beli igéretének, s a .ssöveteéges ma-
gyarok kimondván az elszakadást Ono don, a bajor
fejedelmet, majd ennek Ieköszönése után a porosz
király :fiát választották királynak. Ekkor a hamis
franczta király mind a hadi költséget, mind a szövet-
kezést megtagadta. Rák6czi tehát és vele a felkelt
magyarok sajá,t 'erejökre szakadtak. Igy csalatkoztak
meg. Kár volt hinniök az ámit6 igéretnek.

Rák6czi most minden gondját arra fordította,
hogy az eddig tanulatlan sereg helyett rendes begya-
korolt hadat állítson. Már el is indult szép seregével
Szilézia felé, hogy a porosz király fiát behozza, azon-
ban Trencsénnél Pá lfi J ános és Heister vezérekkel
mogütközvén , csaknem egész seregét odavesztette
hadvezérei ügyetlensége miatt (1707). Még egyszer
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szerencsét próbált Romhánynál, de itt is megveretvén,
a Kárpátokon át Lengyelországba bujdosotttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1710).

A győztes József azt gondolva, "jobb egy kibé-
kült, mint leigázott nép", Pálfi Jánost bizta meg,
hogy a fölkelt magyarokkal egyezséget kössön, s ez
azt végre is hajtotta Károlyi Sándor, Rákóczi egyik
főemberének, közbenjárására Szatmárban 1711. Rá-
kóczi is részesülhetett volna a kegyelemben, de ö in-
kább kivándorolt Párisba, innen Rodostóba, hol be-
zárván életét, édes anyja Zrinyi Ilona mellé temetteté
magát 1735. Nem érte el, a miért tengernyi vagyonát
és két fia boldogsá.gát feláldozta, de elérte azt, hogy
a bécsi kormány ezután mégis jobban tartózkodott az
alkotmány felforgatásától, mirenézve Rákóczi a
nemzet örök háláj ára érdemes, s vajha porai az általa
oly mélyen szeretett haza, földében nyugbatnának!

IlL Károly (1711--1740).SRQPONMLKJIHGFEDCBA

' . Édes hazám ege, mely be volt borulva,
Tisztulni kezd végre hosszu század mulva,
A királyahonnal békességet kötött,
Kiüzte belőle végkép a törököt.

De haj, a hon mégis most megy sorvadásnak 1
Korcs fiai neki sietve sirt ásnak,
Gyalázat bélyegét ütik szent harczára,
S Rákóczira a hon bujdosó fiára,
Megtagadják a hon nyelvét, emlékeit,
Kiölik a nemzet szive érzelmeit ..
S a földből, mely előbb hősöket nevelő
Volt, most szolgasereg sarjadozott elő.
Rákóczi ha látnád, hogy mivé lett honodl
De jobb ne is lássad, megölne bánatod .

•
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Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKároly, Lilözsef öcscse, a szatmári egyezséget
megerősitette, s magát megkoronáztatván az ország
sérelmeinek megorvoslásához fogott. Ezzel a több
mint egy század óta megrendült bizalom a nemzet s
az uralkodó ház közt helyreállni kezdett.

Károly nevezetesebb tettei közé tartoznak, hogy
az állandó katonaságot behozta (1714); hogy ezután
3 - törökkel igen szerenesés háborut folytatott (1716-
1718), elve vén attól hires vezére Eugén által a Báná-
tot, Belgrádot, Bosnyák-, Oláh- és Szerbország nagy
részét, hogy továbbá ezen győzelmeire támaszkodva
atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApraqma tika sancti6t, a mely az ausztriai ház leány-
ági ~~ösödéséről szöl, elfogadtatta az országgyü-
lésseI (lT2'2). EkKor' egyuttal helytartótanácsot is
állitottak fel.

,\ De a nemzeti élet épen Károly alatt indult ha-
nyatlásnak. Az udvar felhagyott az üldözésseI, de
elkezdte azt a most fölülkerekedett császárias párt
azon honfitársai ellen, a kik elöbb a hazáért küzdöttek.
Ráköcsira átkot mondtak, a szabadságharcz részeseit
megveték s a hivatalokból kiszo riták, a nemzeti nyelv
és viselet helyett idegent cseréltek, az ifjuság kebelé-
ből a mult emlékét kitörölték. Innen lett, hogy a haza,
mely elöbb szabadságszerető férfiakat nevelt, most oly
szolgalelküekkel fordult fel, a kik a bécsi kormány
minden önkényes intézkedéseire szemet hunytak.

Károly élte vége fele még egyszer háboruba ke-
ve!edett a törökkel, de már nem élt Eugén, azért azt
a legszerencsétlenebbül fejezte be 1737. A temesi t

bánságon kivül minden elöbbi foglalmányairól le
kellett mondani. Meghalt 1740-ben, s vele a Habs-
burgház fiága is sirba szállt. Utánna következett
Ieánya Mária Terézia.
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Mária Terézia (1740-1780).

Mária alighogy üle trónusára,
Mindjárt hét ellenség rohant birtokára,
A magyar csakhamar fegyverét ragadja,
Győz és győzelmeit Máriának adja.
Dé ez is hagyott a hü honnak emléket,
Budát, Szepességet s a tengermelléket,
És még azt az egyet, sima keze alatt
A nemzet élete csakhogy el nem hamvadt.

Alig huny ta be IlL Károly az ö szemeit, már is
hét fejedelem támadta meg Mária Terézia birodalmát,
hogy azon sorsot vessenek. Mária Terézia ekkor a
magyarokhoz fordult, s a pozsoni országgyülésen
(1741) gyászruhába öltözve igy szölt hozzájok : "min-
denektöl el vagyok hagyatva} atyámfiai, hűtlenSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ö -

vetségesim ellenem támadtak, egyedül a ti hűségtek
és világszerte hires vitézségtekre támaszkodom azon
reményben, hogy segedelmeteket tőlem megnem tagad-
játok meg". Kardot rántva kiálták ekkor a magyarok,
"életünket és vérünket Mária Teréziáért". Csakhamar
talpon lett az egész ország, s a tüzes fiatalság tódult
a sok ellenségre. Vissza is vertéle azt és megmentet-
ték Mária Terézia birodalmát.Ez neveztetik azon örökö-
södési háborunak, a melyet Mária Terézia az aacheni
békekötésben fejezett be dicsőségesen 1747. Szinte
nagy áldozattal segitette a nemzet a királynét azon
hét éves háboruban is, a melyet ö II. Frigyes porosz
király ellen folytatott annak megalázására, de a mire
mégsem tudott rámenni. .

Mária Terézia elismerte, hogy szerencséjét leg-
inkább a magyaroknak köszönhette, azért nagyra is
becsülte őket, Budavárát fölépitette, a magyar tenger-
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melléket Fiuméval együtt az országhoz visszakapcsolta,
a Zsigmond által elzálogositott 16 szepesivárost vissza-
foglalta, és sok más jót tett a hazával. Azonban a fő-
urakat annyira elnémetesitette, hogy ha utána még
egy oly sima kezü uralkodó következett volna, a nem-
zet életének el kellett volna hamvadni. Meghalván'
1780-ban, követte idősb fia

, ILtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ6zsej(1780-1790).

Második Józsefünk nagyságra született,
Országa javára buzgón törekedett,
A protestánsoknak adott szabadságot,
Eltörlé a kinos jobbágyi rabságot,
Török hadában is szerze dicsőséget,

.... Laudon megtörte a 1'08Z ellenséget:SRQPONMLKJIHGFEDCBA
\NMLKJIHGFEDCBA

I I . József igen felvilágosult, szabad lelkü, a sze-
gényekhez leereszkedő s igazságos fejedelem volt.
Végezvén tanulását, ismereteinek gyarapítása végett
bejárta birodalmát s Europa nevezetesebb országait,
mindég álnév alatt, hogy az emberek hizelgő beszé-
deit kikerülhesse, s annáljobban beláthasson azoknak a
szivébe. Utazása közben beszédbe ereszkedett szegény-
nyel, holdoggal, uton utfélen, a mezőn, a kunyhök
alatt, s minden nevezetes et följegyzett.

Midőn a kormányt átvette, sietve hozzáfogott
birodalma felvir-ágoztatásához. Legelőször is a mun-
kátlan szerzetes rendeket törölte el, azután a protes-
tánsoknak adott szabad vallásgyakorlatot' (1781),

majd az örökös jobbágyságot törölte el (1785), s a
földmivelés, iparés kereskedés elömozditásához látott.

Azonban minden jö és nemes igyekezete mellett
- is a legnagyobb ell enkezésre talált a nemzet részéről.
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Mert magát meg sem koronáztatta, a koronát Bécsbe
vitette, országos nyelvül a németet erőszakolta a

nemzetre, a megyéket eltörölvén, az országot tiz ke-:
rületre osztotta, a közös adözás és hadiszolgá.lat be-
hozása végett a házakat megszámláltatta s a földeket
fölmérette.

Ezen erőszakos intézkedéseivel épen az ellenke-
zőt érte el. A már csaknem elaludt nemzet fölébredt
álmából. Mind alkotmánya, mind nemzeti nyelvéért
oly heves küzdelemre kelt József ellen, s annyira
ellenszegült az ő legjobb intézkedéseinek is, hogy
végre József maga is belátta, hogy az azokhoz ve-
zető utat eltévesztette. Mirenézve fogadást tett, hogy
nemsokára megkoronáztatja magát, s minden jót a
'nemzet beleegyestével hajt végre.

De ekkor ő már élte végén járt.! török háboru-
ból, melyet 1788-ban kezdett, s Laudon vezére által
szerencsésen is folytatott, betegen tért haza. Erezvén
'kimulását, .minden rendeleteit visszavonta, kivéve a
szerzetek eltörlését, a protestánsokvallásszabadságát,
s r t jobbágyak szabad költözését. A koronát is vissza-
küldte Budára, s bánattal tért a sírba 1790, Utána
Leopold öcscse következett.

Utazásaiból egy-két történet. Egyszer Erdélyben
egy éltes asszony igy köszöntötte el: ;,Adjon isten jö
napot császár uram! Hogy szolgál az egészsége? Hát.
édes anyja mit csinál otthon, van-é jó egészsége?"
.,Köszönöm akérdést asszonyom, válaszola József,mind
a ketten egészségesek vagyunk. Nagyon örülök, hogy
édes anyámról is megemlékezett. Már régóta utazok,
s még nem találkozott, a ki róla kérdést tett volna.
Most mondja meg, mit kiván ?" "Oh, felelt a szegény
anya, egy fiam van a katonák közt, ha hazabocsátaná l"

Rajcsány! Népisk. Magyarorsz , tört, 6
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"Meglesz", viszonzá József, s a fiut tiztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe negy nap alat
szabadon ereszté.

Egyszer Párisba utazván, egy postaállomásra ér-
kezett, hol lovakat kellett volna váltani, de a melyek
nem voltak otthon. A postamester nem ismervén öt,
igy szólt hozcá ; "Bocsásson meg jó uram, egy kis fiam
született, s lovaimat barátom ért küldtem, .hogy öket a
keresztelöre hozassam, hanem csak kevés türelemmel
legyen, mindjárt itt lesznek": "Semmi baj, válaszolt
József, fogadjon engem is komájának." A postamester
ráálIt. A keresztelés után a pap kérdé Józseftöl, hogy
mi a neve? "J özsef", felelt az. "Igen, de a vezetékneve ?"
"Azt gondolom Józseffel meg lehet elégedni". "De
mégis?" "Tehát második József". "Második? még ez
sem elég, mondja meg kérem miféle ember ön ?"
"Császár". Erre a pap, a káplán, a vendégek ugy meg-
zavarodtak, hogya szavok is elállt, a postamester
pedig ijedtében felséges komája lábaihoz borult. Ez öt
házanépével együtt gazdagon megajándékozta s meg-
igérte, hogy keresztfiáról gondoskodni fog.

IL Leopold (1790-1792).

Midőn ezer hétszáz kilenczvent irának,
Örömre fordula' sorsa a hazának,
'Mert ho~y koronája Budára megtére,
A nemzet maga is visszatért nyelvére,
S az egyházak közé békét parancsola,
Hogya népre szálljon szeretet angyala.

S a király, kit ugyis hadak ijesztének,
Megpecsétlé mindezt magyar nemzetének,
S hajnalodni kezdett a békes hon fölött,'
Az anyanyelv abba uj életet öntött,



83zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az 1790-ik esztendöt" fordulópontnak lehet ne-
vezni a haza történetében. Magyarország ujjászületé-
sének a kezdete az. Visszahozták a koronát Budára a
legnagyobb ünnepélylyel, s a nép ugy özönlött annak
látására, mintha a szabadság angyala jelent volna
meg. A német viselet egyszerre eltünt, s a magyart
öltötték felhelyette. .

Nagyon elősegitette az ország ezen ujjászületését
Leopold a szinte felvilágosult s egyuttal bölcs feje-
delem az által, hogy az alkotmányt helyreállította,' s
országgyülést hirdetett Budára, a melyet innen utóbb
Pozsonba tettek át (1790-1). Örökre nevezetes ezen
országgyülés arról, hogy. itt Leopold a főurak és me-
gyei követek többségének kivánatára a protestánsok
vallásgyakorlatát a bécsi és linczi békekötések alap-
ján, s a jobbágyok szabad költözését megerősítette, a
magyar nyelv tanitását a főiskolákban elrendelte, s
még .több üdvös intézkedéseket tett. S ezzel a béke a
nemzet s áz uralkodó ház és a hitfelekezetek közé
visszatért, a·zédes anyai nyelv pedig. a nemzetbe uj
életerőt áradoztatott.

Leopold azért is sietett e törvényeket megerősi-
. teni a közkivánatra, mert a török háboru még állt, s
a porosz király azzal fenyegette öt, ha abba nem
hagyja azt, fegyvert fog ellene. Ennélfogva békét
kellett kötnie a törökkel, átengedvén neki Belgrádot
s minden a József alatt elfoglalt tartományt.De azért
is sietett ő kibékülni a törökkel, mert azalatt kitört
a véres franczia forradalom, s a felbőszült francziák
börtönbe vetvén királyukat és királynéj okat, Leopold
nénjét, miattok Leopoldnak is háborút üzentek, de a
mi már nem találta őt életben, 10 nappal elöbb meg-
halván. Utána idősb fia Ferencz következett.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. Ference (1792-1835).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Földerült a szebb kor napfénye végtére
A magyar nemzetnek édes örömére,
Mert mig vítta harczát ujra husz éveken
Ferencz trónusáért a csatatereken,
Támadtak férfiak, kiknek zengelmére
Erősebben kezdett verni a hon vére.
S elfojtni a vérnek ezen ujulását
Ml:!ttern·ich sem tudta tizennégy even át,
Sőt midőn ezen bus évek elmultával -,
Zászlót emelt a nagy Szécsényi karjával,
Lángolóbban kelt a magyar a munkára,
Ujjáteremteni honát valahára.
Igy lett negyven évek alatt oly fordulat,
Milyent kevés nemzet története mutat.

A nemzet 1790 óta uj életre ébredt s alig várta,
hogy az ország felvirágoztatéaához foghasson. Hitte,
hogy e jö igyekézetében a király is elösegiteni fogja.

Azonban Ferencz eleinte a franczia háboruval
mentegetődzött. Azt mondta az országgyülésnek, va-
lahányszor az összeült, "végezzük be előbb a háborut,
azután fogjunk a nagy országos munkához." Az a
frariczia háboru husz évig tartott öt szakaszokban. A
négy első igen szerencsétlenül ütött ki Ferenczre
néz ve, mert mind a négyszer drágán kellett a békét
megvásárolnia, A magyarok ugyan teljes erejökből
segiték öt katonával, pénzzel, élelmi szerekkel, a ne-
messég is négyszer fölkelt, de ennek most csekély fo-
ganatja lett. Mert mig Ferencz nem tudta föllelkesi-
teni népeit, addig a francziákat a szabadság érzete,
majd utóbb Napoleon lángesze legyőzhetlenekké tette.
Ez Korsika szigetéről származott közsorsu nemes
családból, de csakhamar a legmagasabb katonai és
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polgári polezra emelkedett. Eltörölvén a franczia köz-
társaságot, császárrá koronáztatta magát (1804).
Europa országait felforgatta, uj királyságokat alkotott
belőlök, s azokat testvéreinek és rokonainak ajándé-
kozta. Dicsőségének tetőpontját I810-ben érte el, a
midön 1. Ferencz Mária Luiza leányát vette nöül.
Szándéka volt egész Eur6pát hatalma alá ven ni. Még
csak az orosz volt hátra, a ki nem akart neki fejet
hajtani. Ennek megtörése végett 500 ezernyi haddal
ment Napoleon Oroszországba (1812). De akivel már
ember nem birt, azt az isten megverte. Az akkor be-
állt kemény tél egész seregét tönkretette. Maga is
esak szánon futva menekülhetett haza. Ekkor Ferencz
ötödször is felfogta ellene fegyverét, s a porosz és
orosz uralkod6kkal egyesülve leverte öt Lipesénél
(1813). Ut6bb végkép megtörtékőt Waterlónál (1815),
s högy Eur6pát fel ne zaklassa többé, Ilona szigetére
száműzték.

A béke tehát helyreállt, s most ideje lett vol~la
az ország ujjáalkotásához fogni annyival is inkább,
mert a hosszas háboru alatt még roszabbá lett annak
a sorsa. A sok papirospénz annyira eláradt, hogy azt
egyötöd értékére kellett leszállitani a lakosok ropparit
kárával (1811). Az ipar és kereskedés végkép el-
akadt, s az ország egészen elszegényedett. De most Fe-SRQPONMLKJIHGFEDCBAI
renei igy gondolkodott, "az a szabadság elveszi a' \
népek eszét, felforgattat velök minden rendet"; tehát
a háboru után betiltott minden szabad vitatkozást, a
bátrabb urakat kereset alá fogván elnémitotza, Met-
ternich ministere tanácsára országgyülést scm tartott
többé, s a porosz és orosz uralkodókkal megköt vén aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ugynevezett,szent szövetséget, elhatározta, hogy az al-
kotmányos életnek egészen véget v . r t , '
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Valóban az igy elszegényedett és megfélemlitett
ország ismét alélni kezdett. De azalatt támadtak lel-
kes költöktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVirág, Kazinczi, Kis, Kisfa ludi Sándor és
Károly és Berzsenyi, a kik gyönyörü költeményeikkel
fölébreszték a nemzetet elfásultságábóL Teljesen fel-
rázta aztán azt Ferencznek azon tette, melynélfogva

, a ·s6 árát s az adót önkényesen fölemelte. Ekkor a
megyék megtagadták tőle az engedelrp.ességet, s ö

kénytelen volt az országgyülést ismét egybehivniNMLKJIHGFEDCBA1 4

évi szünetelés után (1811-1825).' '
, S ettől fogva még. lángolöbban fogott a nemzet az

ország dolgainak rendbeszedéséhez. S ebbenSzécsényi
István gróf volt a vezére, a kit alegnagyobb magyar-
nak neveznek s méltán, mert ö hozta létre a magya r
tud6s tá rsa ságot (1825), ő ébresztette föl az egyesü-
lési és vállalkozási szellemet, ö teremtett a hazába uj,
nagyratörő lelket. Meglátszott ez ama nagyepemir igy
vagy eltolera után (1831) tartott hosszu országgyü-
lésen (1832-6) Pozsonban , hol Kölcsei, Klauzdl;
Beőthi és Deák Ferencz álltak e haladó párt élén.
Épen ez országgyűlés alatt halt meg Ferencz 1835.
Utána ,idősb fia Ferdinand lépett a trónra. Ime alig
kellett hozzá néhány tized, már is legszebbvirágsás-
nak indult a nemzeti élet.

v; Ferdinánd. (1835-1849).

Ferdinánd a midőn trónusára felült,
A nemzet élete óráinak örült,
Buzgalommal tette elkezdett munkáját,
Hogy leszakaszthassa a jelen rózsáját.
Fáradt s bízva kéq egy szebb jövőt magának,
Bus napjai hájdan elegek valának.
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De a midőn vélte, hogy czéljához ére,
Akkor jött hirtelen vészfelleg egére.
De a felleg elment, menjen el örökre,
Ne hozzon bánatot többet a nemzetre.
9 igy ha felnővők majd én is nemsokára,
Eletem szentelem honornnak javára,
Szentelem örökre nem szóval, de tettel,
Lesz bennem érette áldozni kész kebel.
E szivbe zárom őt s koronás királyom,
Nem szakaszt el tőlök semmi, csak halálom.

V. -Ferdinánd jő szivü -király volt. Alatta a nagy
életelevenség mind jobban áthatotta a nemzetet. A.z
országgyülések, melyeket minden három évben össze-
hivtak, tovább folytatták a haza ujjáteremtésének
munkáját. Igy p. o. kivivták azt, hogy a magyar nyelv
legyen a hivatalos a deák helyett (1840), s hogya
törvényeket csak magyarul irják meg (1844), hogya·
jobbágyok örökösen kiválthassák magokat. Széesényi
Istyán pedig a Dunát sietett haj6zhatóvá tenni, göz-
hajózási társulatot alakitott és létrehozta a nagy
budapesti lánczhidat (1843). Gazdasági, ipar, takarék-
pénztári-egyesületek, kisdedövodák alakultak. A köl-
tök száma is egyre szaporodott. Legkitünöbbek:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.Vörösmctr ti, P etőfi, Tompa , Arany stb. A szépirodalom
s az ismeretek egyéb terén szinte jeles ferfiak kelet-
keztek, mint p. o.: Eötvös, J6zsika , Ta ld'i sat. Egy
szépirodalmi társaságot is állítottak Kisfaludi Károly' /"

emlékére Ki§ja ludi-tá r sa ság neve alatt. S mind e buzgó
törekvésében igen hathatósan támogatta a nemzetet
J6zsej föherczeg nádor, L Ferencz öcscse, a ki 50 évi
hivataloskodása után a haza áldásával zárta be éle-
tét 1847.

Ezen esztendöben nyilt meg ujra az országgyülés
azon édes reményben, hogya miért eddig fáradott,
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nemsokára e1éri. Akközben kiütött a franczia forra-
dalom (1848), stsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKossuth La jos pestmégyei követ in-
ditványára az országgyülés a bécsi kormánytól a kö-
vetkezöket kérte kí és meg is nyerte: hogyajobbágyok
az urbériség alol fölmentessenek, a közterheket min-
denek egyaránt viseljék, a vallásfelekezetek egyenlő
joggal birjanak, népképviselő országgyülés ~s függet.
len felelős ministerium legyen. Ministerekké lettek:
Battyányi Lajos, Deák Ferencz, Eötvös József, Eszter-
házi Pál, Klauzál Gábor, Kossuth Lajos, Mészáros
Lázár, Szemere Bertalan és Szécsenyí István.

A haza azt hitte, hogy most egy holdog jövő
küszöbén áll, skimondhatlanul örvendett. Ily szép
tavasza mégnem volt talán soha. Azonban csakhamar
beborult a haza ege. A bécsi reactio titkos bizgatásaira
feltámadtak a sz~bek, horvatoK, ülirhok, az erdélyi
szá-szof{s-í1Hurbáú-féle t6tok. Ut6bb a császári had-
seregek is nyilván ezekhez álltak. El akarták nyomni
a nemzetet és megfosztani minden jogát6l. A nemzet-
nek tehát fel kellett kelni önvédelmére (1848). Nehéz
volt eleinte e harcz a nagy készületlenség miatt s
annyi megtámadok ellen. Windischgratz császári fö-
hadvezér 1849. elején már Budapestet is elfoglalta, s
a magyar seregnek Görgei alatt a Kárpátok közé kel-
lett előle huzddnia, a magyar kormánynak pedig
Debreczenbe menekülnie. De Kossuth lelkes szavára
és fáradhatlan Inunkásságára megfordult a koczka, Az
öregBern a már elveszett Erdélyt visszafoglalta. A
Tiszához leszorult honvédek Görgei, Klapka, Damja.
nics, Aulich, Gáspár s egyéb jeles tábornokok alatt
támad6lag légtek föl,s az 1849-ik évtavaszán az ellen-
hadkat az ország határához vetették. A szerbeket
pedig Perczel M6r verte le.



Azonban mig Görgei Buda ostrománál veszödött,
bejött a császáriak segedelméretsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a skevics muszka
föhadvezér mintegy 200 ezerrel. A császáriak is 170
ezerre szaporodtak. Ennyi erö ellen Görgei haszonta-
lannak tartotta a további küzdelrnet, s mindéghátrálva
előtte, Vil4gosná t letette a fegyvert (aug.13). A többi
seregek és várörizetek is megadták magokat.

1. F e1"enCZJ6zsej

Gyászos napok következtek be ezután. Görgei
tábornoktársait kötél vagy golyó által végezték ki.
Battyányi Lajost Pesten lötték főbe. Egyebeket vár-
fogságra itéltek. Az alkotmányt eltöröltékes mindent
német lábra állítottak német törvényekkel. Minden
összejövetelt és gyülésezést betiltottak. A hazát nehéz
csüggetegség fogta el, mint eat oly szépen kifejezte
TompaMihály ily feliratukölteményében "A gólyához".
Tudósaink vagy a csatamezőn hulltak vagy lelkökben
megtörve némultak el, vagy külföldre menekül tek,
mint Sza la i Lá szl6 és Horvá th Mihá ly. Szerencsénkre
itthon is maradtak: J6ka i, Arany, P ákh Alber t1 Toldi,
a Hunfa loiak; s ezek táplálták a nemzetet e gyászos
években szellemi eledelekkel.

V égre nagy vereséget szenvedett Ausztria Lom- \
bardiában, a melyet töle Victor Emánuel és II. Napo-
le Ol! elvettek 18.59'1 ugy szinte később a porosz-ola sz
háborúban, a midön Szadovánállesujtatva, velenczei
birt okáról is le kellett mondania (1866). Ekkor
1. F e1"enCZJ6zsej ő felsége, a ki az 1848·ki deczember
,2.án kezdett uralkodni V. Ferdinánd helyett, az al-SRQPONMLKJIHGFEDCBAI

kotmányos utat vette elő. Uj ministeriumot nevezett
ki, magát megkoronáztatta (1867), s hitvesével Er-
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If zsébettel azon van, hogy ez országot boldegitsa. Az
1 országgyülés pedig a miniszteriummal az ipart, ke-

reskedést s a népnevelést siet elömozditani. Nevelked-
jenek a hazának 'minél több istenfélő, becsületes,
milnkás,összetartó s a közjőért lelkesedni tudo pol.
gárai, s akkor az bizton várhatja a jobb jövendőt.

\. 1, ,
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BánhegyJ és Emericzy. Közép és felső né
könyv olvasmányokkaI. Harmadik javitotSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a r ta lo m : I. Erkölcsi nézlettan. II. Emberisme. I l l .

leirás. IV. Történelem. V. Alkotmány tan. v r : T~l"!-
mény-rajztan; ásvány-növény-állattan. VII. Terméeset-
tan. (200 lap, 8-rét.) Fűzve 50 kr.

Jorza Nándor. Szavaló kUnyv. Elemi iskola és házi hsse-
nálatra, (16-rét, 98 lap.) Füzve 30

Dobos János. A. gyermek imái és első vallásos
Protestáns. iskolák éa gyermekek számára.
kiadás. (212 lap, 32"'l'ét.) Kötve

--_.
50 magyar népdal és dallatn.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzini Károly gyüjtem
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mára. Negyedik megjobbitott kiadás. (8-rét, 208 p.)
Fü~ ~~

r Nándor -dr. Az egyszeri és kettős
~lemeL A népiskolák számára. (8-1'., 881 ) F


