
A MAGYAR NYELV TORTENETE

Azok, akik a magyar nyelvet nem ismerik, a magyar beszedet hallva azt mondjak:
ez a nyelv furesa, szokat~an. Akik mar megkezdtek vele az ismerkedest, azt mond-
jak: ez a nyelv erdekes. Es akik j6l beszelnek, olvasnak e nyelven, megertik a ma-
gyar kolt6k verseit, a magyar nep dalait, s raereznek e nyelv kifejez6 erejere, ritmu-
sara es dallamara, azok azt mondjak: ez a nyelv gyonyoru.
Nyelviink szokatlansaga annan ered, hogy keyes mas nep nyelvehez hasonlit.

Van, aki a sz6 elejere helyezett hangsulyok miatt erzi furesanak a magyar nyelvet,
van, aki e hangjainkat sokallja, es van, aki megtanulhatatlannak erzi az ikes igek ra-
gozasat vagy a ketfele (alanyi es targyas) igeragozast. Ezekben van igazsag, de aki
j6l ismeri a nyelviinket, az nem tudna lemondani sajatsagair61.

A vilag nyelvei nyelvcsaladokba rendez6dnek.
Ezekben a "esaladokban" az egyes nyelvek ugy hasonlitanak egymasra, mint a

testverek vagy az unokatestverek.
Az indoeur6pai nyelvteri.i1et tobb vilagreszre kiterjed; olyan nagy nyelvesala-

dok tartoznak bele, mint peldaul a latin vagy a german. A latin nyelvesaladon beliil
peldaul a spanyol annyira hasonlit az olaszra, hogy e ket nep fiai sok mindent meg-
ertenek egymas beszedjeb6l, anelki.i1,hogy nyelvleekeket vettek volna egymast61.
A magyar azonban egyetlen mas nyelvre sem hasonlit.
Megsem IItestvertelen ag" a magyar a nyelvek nagy, kozos esaladfajan. Csupan

reges-regen elszakadt rokonait61. Nagy fOldrajzi tavolsag is elvalasz~a t6liik.
Az 6shaza a mai Oroszorszag teriih;ten, az Ural hegyseg es a Volga foly6 kozti

tersegen teri.i1tel, ott, ahol Eur6pa es Azsia talalkozik. A magyarok el6dei nehany
ezer evvel ezel6tt meg kozos nyelvet beszeltek itt a mai finnek 6seivel, esakugy
mint az esztek es mas (rna mar csak toredekben letez6) nepek el6deivel. Ezek a ne-
pek kozos sz6val a finnugor nepek. Egyiittesen 6k alko~ak a finnugor nyelvcsaladot.
A finnugor nyelvek a szamojedokkal egyiitt az urali nyelvekhez tartoznak.
A finnugor nyelv mintegy harom es fel ezer evvel ezel6tt kettevalt finn es ugor

agra, amelyekben tovabbi leagazassal ujabb nyelvek alakultak ki. A legnagyobb
nyelv, mely ezekb61 szarmazik, a magyar es a finn. A magyart"ma koriilbeliil tizen-
harom milli6an beszelik, a finnt nem egeszen feleennyien. Ok es az esztek (akik
feleannyian sincsenek, mint a finnek) rna onall6 orszagot alkotnak. A tobbi finnu-
gar nep - karelfinn, lapp, manysi, khanti, cseremisz es meg nehany kis neptOredek -
Oroszorszag es Finnorszag teri.i1eten el.
A kis neptoredekek koziil az osztjak vagy khanti es a vogul vagy manysi nyelv all

legkozelebb a mienkhez. A manysinak a neve is muta~a a kozos eredetet. A magyar--------------------lIIllII~



felejfeni tudndd Anyanyelved?

A magyar nyelv a rl!gmultba vezet. Nagyon saj~tO$ mOdon
fejlOd6n f!s szerkezc.t~.ama, voU id5kre ny(llik vissza.
amikor a legtObb ," ~'yelv is I~teze . Ez cgy
olyan nyelv, .

menyt, vagy mlk~nl 5 IIlloltllk ~ emell~k hely~re. a temp-
lomokban. A magyar nyelv kiaJakul:lsa eM~1 sokkal b~mu-
Jatosabb. Aki ennek (hUt megoldj~ ,820 isteni titkot fogja
kifejteni: ••Kczdetben vala az Ige" ~ az Ige vala IstenOl!!. t!s
ISlen vala az Ige'"

Sir John Bowring
ang./ nyelven,ford/to {/792-/872)

Sir John Bowring (1792-1872) angol tud6s
a magyar nyelvr61

nev ket utols6 hangja, az ar, er vagy eri a
kozos, osi nyelvben embert - ferfit - je-
lentett. Ez olvadt ossze a mogy, modzs
nevvel, mely eredetileg egy nemzetseg
neve volt. Arab foljegyzesek szerint mo-
gyerieknek vagy modzserieknek neveztek
magukat oseink a Krisztus utani 6. sza-
zad koriil.

Az oshazaban halaszattal-vadaszattal
foglalkoz6 nep koriilbeliil haromezer
evvel ezelott egyesiilt egy fejlettebb, to-
rok eredem neppel. Ez a nepcsoport del-
kelet felol eszaknyugat fele vandorolva
talalkozott az ugorokkal. Magaval hozta
a bolgar-torok birodalomb61 az allatte-
nyesztes, a novenytermesztes, az ipar es
a kereskedelem szamos szavat.

A legenda losszehazasodasr61" be-
szel, s ez meg is felel a val6sagnak. A ket
nep az osszekeveredese utan nevezte
magat mogyerinek, melybol a mai ma-
gyar nev lett. Mas nepek az ugor nevre
emlekeztek, ezert a magyarokat ma is e
nevvel illetik (hungarian, hongrois, Un-
gam, ungheri, v~gier stb.). Amikor Hun-
garianak nevezziik Magyarorszagot, e
nev latinos valtozatat hasznaljuk.

JOVEVENYSZAVAINK

A magyar nyelv ugor eredetu szavai: Az osi ugor nyelvkozosseg nyelve az evezre-
dek, evszazadok folyaman sokat valtozott, de a mai magyar nyelv sz6keszleteben
a tud6sok folismertek a hasonl6sagot a regen elszakadt rokonok nyelvevel.

Az oshazaban e16elodok sz6keszlete a csaladi kozossegeket alkot6, vadasz6-ha-
lasz6 emberek ismereteinek es eletformajanak felelt meg.

Csaladtagokra vonatkoz6 osi szavaink: anya, apa, atya, os,fiu, lefmy, ocs,feleseg, Va,
meny, rokon. Az ember a no es a ferfi regi sz6gyokenek osszeragasztasaval keletke-
zett. Az em sz6gyok emleket az em10,az er sz6gyokot a ferj s a ferft sz6 orzi.

Testreszek: fej, haj, hom10k,szem, orr, szaj, arc (orca:orr+szaj), ajak, orr,fill, nyelv,fog,
iny, all, mell, sziv, epe, maj, vall, kez, ujj, bOr,er, ver, szor.

Termeszeti jelensegek: eg, menny, tuz, viz, jeny, hold, csillag, felhO, kod, ho, jeg, fagy,
ev, ~o, osz, tel, tavasz, hegy, domb.

Allatok: la, eb, hod, hal, roka, Iud, eger, kigyo, fecske, fogoly, hattyu, hollo, sas, varju,
meh, evet (mokus).~-'--------------------



Novenyek: fa, kereg, gyoker, ag, vesszo, rugy, level; fenyo, hars, nyar, nyir.
Lak6helyi targyak: haz, ajto, kuszob, agy.
Etelek: kenyer, mez, vaj, Ie, mony (tojas).
Szerszamok: kes, nyars, ar, halo, nyil, ij, tegez.
~zemelynevmasok es mutat6nevmasok: en, te, a; ez, az, ott.
Elettelosszefiigg6 igek: el, hal, vesz (ige es f6nev), lelek, szill, van, lesz, eszik, iszik,

alszik, ad, kap, ker, jon, megy, all, ill, mond, nyom (ige es f6nev).
Melleknevek: ifju, agg, ven, a, edes, keseru, savanyu, lagy, meleg, langyos.
Szamok: I-t6l tizig minden szam es az osszetett szamok; a nagy mermyiseget je-

1016szamokb6l a szaz es az ezer.

Torok eredetu szavaink: Az ugorokenal fejlettebb tarsadalomban e16 torok 6se-
ink a novenytermesztes, az allattartas es a haziipar fontos szavaival gazdagitottak
a nyelvet.
Foldmuveles: buza, arpa, dara, arat, oral, eke, kepe, boglya, tarlo; gyumOlcs, alma, kor-

te, 1'flogyoro,szolO, bor; borsa, bors, komIa.
Allattenyesztes: bika, borju, tina, okor, USZO, kos, uru, kecske.
Tejfeldolgozas: turo, sajt, vaj (zsirt is jelentett), ira, kopill.
Szoves-fonas: kender, orso, tilo.
L6szerszamok: kantar, gyeplO.
Lak6hely, eszkozok: sator, kapu, karo, kut, szek, bOlcso,kancso, korso, tekno, tilkor, bal-

ta, gyertya, gyuszu, gyuru.
Torok eredem szavaink egy reszet j6val kes6bb, az 1526 es 1686 kozti torok h6-

doltsag idejen vettiik at. PI.: findzsa, turban, mecset; muszlin, pamut, szattyan.

Tovabbi jovevenyszavak: A tortenelem folyaman meg sok ha;as erte a magyar
nepet vandorlasai soran es a honfoglalas utan is. A honfogla16 Arpad nepe az avar
es szlav nepek - f6leg a mai szlovakok, horvatok es szlovenek e16deinek - sz6rvanyai-
ra telepiilve vette birtokaba az uj hazat. Az itt talalt lakossag foldmuve16 nep volt,
ami eleink lovas katonanep. A magyarok is ismertek mar a foldmuvelest, de gya-
kori vandorlasuk miatt csak kezdetlegesen alkalmaztak. A Karpat-medenceben
talalt nep tanitotta meg e16deinket a fejlettebb mezei gazdalkodasra. A novenyter-
mesztes, a keresztenyseg folvetele, az allamalkotas es a varosiasodas a szlav nepek
szavaiyal gyarapitotta a magyar sz6kincset.
Az Arpad-hazi kiralyok idejen terjedtek el a kereszteny vallas szavai: kereszt, ke-

reszteny, pogany, pap, barat, apat, puspok, apaca, bermal, oltar, szent, karacsony, punkosd,
malaszt.
Ekkoriban vettiik at a het napjai koziil - a hetfo, kedd es vasarnap kivetelevel - a

szerda, csiitortOk, pentek, szombat sz6t.
Foldmuveles, allattartas: borona, gabona, korpa, szena, szalma, dinnye, abrak, barany.
Mestersegek: kovacs, bodnar, esztergalyos, kadar, meszaros, takacs, molnar.
Csaladi elet: csalad, cseled (regen gyerek jelentessel is), dajka, koma, unoka.

Egyeb hatasok: Szent Istvan uralkodasat6l a Magyar Kiralysag hosszu evszaza-
dokra Eur6pa tekintelyes orszaga lett. Sokoldalu kapcsolatot tartott ferm a nemet,
olasz, francia es mas kulturakkaI. Ez a kapcsolat sz6keszletiink b6viileseben is
megmutatkozott.
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A nemetekt61 kaptuk a varosiasodasra es kereskedelemre utal6 szavak egy reszet,
pI.: polgar, kalmar, templom, erkely, filler, garas, kufar, borbely, csaplar, pinter. T61iik ered
a herceg, eimer, pancel, galler sz6 is.
Az olasz hatasb61 f6leg a polgarosodas, az epitkezes, a kereskedelem, a hadako-

zas, a muveszet es a sz6rakozas szavai adnak izelit6t: piac, kassza, uzsora, banko, fo-
rint, galya; tegla, bdstya, bomba, darda, landzsa, pajzs; fatyol, kdrpit; bracsa, orgona, trom-
bita, aria; kartya, treja, moka, maskara.
A jranciakt61 a t6bbi k6zt a kilincs, lakat, mecs, szekreny sz6t kaptuk.
Latin szavakat az olasz hitterit6k s az olasz iskolakban tanul6 egyhazi embere-

ink k6zvetitesevel vettunk at. Sz6kinesiink szerves resze lett a templom, klastrom,
plebdnos, kantor, paradicsom, iskola. Latin eredetu a sors es a virtus is. Sok g6r6g kife-
jezest latin k6zvetitessel vettiink at - ilyen az evangelium vagy a bazilika. De ezekkel
mar a nemzetk6zi kifejezesekhez erkeztunk, melyek atvetele mindmaig tart.

Nemzetk6zi szavak: Az idegenb61 atvett szavak jelent6s resze nemzetk6zileg el-
terjedt kifejezes. Nemesak a magyarban, hanem vilagszerte terjednek. Ennek az az
oka, hogy a fogalom, amelyet jel6lnek, az egesz emberiseg k6zkineseve valik. A k6-
zepkorban atvett szavakb61 ilyen a mise, a szent, a biblia sz6.
A latinb61- illetve az altala k6zvetitett g6r6gb61- ujabban is sok sz6t vettiink es

veszunk at. A teehnikai felfedezeseknek, a tudomany uj fogalmainak sokszor latin
vagy g6r6g nevet adnak, bar az angol is egyre gyakoribb. Ezek keyes valtoztatas-
sal - a befogad6 nyelv ejtesenek es irasm6djanak megfelel6en - nemzetk6zileg ter-
jednek. Ilyenek pI.: motor, auto, fotO, telegraf, radio, televfzio, video, szoftver, hardver, in-
ternet. A teehnikai kifejezesek egy resze a feltalal6 nevet viseli - pI.: a galvanizal ige
az olasz fizikus, Galvani nevet 6rzi.
A sportnyelv - a g6r6g-latin alapszavakt61 eltekintve (pI.ptletika, gimnasztika, pen-

tatlon) - nagyreszt angol eredetli lfutball, gal), kiveve az Azsiab61 szarmaz6 spor-
tok, jatekok (ping-pong, karate, dzsiu-dzsicu) szavait.

frasbelisegiink kezdetei: A honfoglal6 Arpad nepe mar az iras ismeretet hozta ma-
gavai. Turk eredetli irasm6djuk a rovasfras volt. A rovasiras betuit fapaleakba met-
szettek, rottak jobbr61 balra haladva; az elnevezes innen ered.
A keresztenyseg elterjedese,es az allamszervezet kialakulasa sokaig a latin nyelv-

hez k6t6tte irasbelisegiinket. Am az egyhazi sz6vegekben, az allamigazgatasi (kan-
eellariai) es a kr6nikasz6vegekben egyre gyakrabban feltlintek magyar nyelvu be-
jegyzesek is.
Az egyhazi szertartasok alkalmaval, a latinul megtartott szentmisen, temetesen

a pap magyarul predikalt, hogy a tanulatlan emberek is ertsek szavat. A k6zepko-
ri kodexekben - a kezzel irott k6nyvekben - egyre t6bb 6sszefugg6 magyar nyelvu
sz6veget jegyeztek fei.
A magyar nyelv megszilardulasaban es tovabbi gazdagodasaban egyre nagyobb

szerepe volt a magyar nyelvu irasbeliseg elterjedesenek.
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Az ELSO OSSZEFUGGO MAGYAR NYELVO fRAsos EMLEKEK

PR6zA
,

EIs6 osszefiigg6 magyar nyelvu irasos emlekiink a Halotti beszed es leonyorges az
1200-as evek elejer61. Sok mindent megtudhatunk bel6le a magyar nyelv kozepko-
ri f~jlettseger61 es valtozasair61. ,

Erdekesen hangzik, megertese rna mar nem konnyu. rme egy rovid reszlet
az elejer61:

Regi ejtes szerint:
La~atuk feleim sziimtiikhel, mik vogymuk: isa, pur es homou vogymuk. Menyi miloszt-

ben teriimteve eleve miii isemiik6t Adamut, es adutta vala neki paradisumot hazoa. Es
mend paradisumban valau gyimilcsektul monda neki elnie. (... )

Mai dtiratban:
La~atok feleim szemetekkel, mik vagyunk. Bizony, por es hamu vagyunk. Mennyi ma-

lasztban teremtette (lsten) eleve a mi osiinket, Adamot, es adta neki a paradicsomot hazul.
Es mind a paradicsomban val6 gyiim6lcs6kbol mondta neki, hogy eljen.

Ez a nyelv sokban visszautal az 6shazaban beszelt nyelvre.
A regi id6ket idezi a maganhangz6k ejtese: rna nyiltabban ej~i.ik 6ket (latjatule -

la~atok; sziJ.mtiJ.lehel- szemetekkel; homou - hamu; milosztben - malasztban). Latha-
t6k a feledesbe meriilt szavak (isa - bizony). Megfigyelhet6k a ragok valtozasai (vogy-
mule - vagyunk; teriJ.mteve - teremte, azaz teremtette; odutta - adta; hazoa - ha.zza,
vagyis hazul).

Illyes Gyula: A tOrzs szavai (reszlet)

Szavak, 6reg szavak, mi,
kik egykor letre hoztuk,
lepteit kormanyoztuk:
merjen hittel haladni;
kik sok bajat okoztuk,
de k6rjait is futiik,
de kedvet is kerestiik;
szavak, kivert szavak, mi,
f6lszallva ujra 6nkent,
ama harci 6lyukkent
had-orzo keselyukkent
rikacsolni a t6rvenyt,
hogy: egyiitt! bar uz6ttkent
futvan egyiitt maradni!
elhu1l6t f6lragadni,

rendet meg nem tagadni;
szavak, tepett szavak, mi,
kik e zord tajra hoztuk,
rossz karavant, de annyi
nagy percet is szereztiik:
rank hagyatott: vezessiik,
bitangra ne eressziik;
puskacso ele halni,
lepre rabul ragadni;
szavak, rebbent szavak, mi
hogy ne sujtson ltelet,
nem kerdezve, mi vegett,
szanjuk mi e szetszeledt,
szelesztett nemzetseget,
oly idegenbe tevedt. (... )
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VERS

Ugyancsak tanulsagos az elso irasos magyar versemlek, az Omagyar Maria-siralom
cimu verses imadsag, melyet kbri.ilbeli.il felszaz evvel kesobb, 1300 kbri.il forditott
latinr6l magyarra egy ismeretlen barcit. Ennek egy reszlete igy sz6l:

Regi ejtes szerint:

6 en ezes urodum,
eggyen-igy fiodum,
sir6v anycit tekiincsed,
buabel6l kinyuchchad!!

Szemem kiinvel arad,
junhum buol farad,
te veriid hiollottya
en junhum olelottya.

Vilag vilaga,
viragnak viraga,
kesen1en kinzatul,
vos szegekkel veretiil!

Mai ejtes szerint:

6 en edes uracskam,
Egy(etl)en-egy fiacskam,
sir6 anycit tekintsed,
bUjab6l kinyujtsad!

Szemem konnyel arad,
szivem but61 farad,
te vered hullasa
en jonhom (keblem) alelasa.

Vilag vilaga,
viragnak viraga,
kesenlen kinzatol,
vas szegekkel veretel!

A regi valtozatban megfigyelhetok a mait6l elteroen kepzett, zartabb magan-
hangz6k (urodum - uram; igy - egy;fiodum - fiam; tekiincsed - tekintsed). Valtozott
a ragok illesztese a szavakhoz (buabe16l - bujab6l); itt is talalhat6k elavult szavak
(jonhom - keblem).

REFORMAcIO ES ELLENREFORMAcIO

A magyar nyelvu irodalom elso, ugrasszeru fejlodese tbrtenelmunk nehez idosza-
kara esik. A re/ormaci6 - a hitujitas - a mohacsi vesz utani evtizedekben, az orszag
harom reszre szakadasa idejen terjedt el Magyarorszagon.
A reformaci6 nagy ujitasa a nemzeti nyelv hasznalata az egyhazi szertartasokon.

Ennek elosegitesere kezdtek tbbben is magyarra forditani a Bibliat. A teljes Bibliat
Karoli Gaspar i.iltette citmagyarra az 1500-as evek vege fele. Ez a forditas rna is hasz-
ncilatos; evszazadok 6ta a magyar irodalom eleven forrasa. Ugyancsak jelentosek
azok a zsoltarforditasok, melyeket nehciny evtizeddel kesobb keszitett a sokciig ne-
met es holland fbldbn mukbdo Szenczi Molnar Albert. Az cildozatos munkcit vegza
protestans predikcitorok kbzi.il meg az at megelozo Bornemisza Peter nevet erdemes
megjegyezni (16. szazad masodik fele), kblta volt es az elsa magyar dramair6.
A reformaci6 azzal is a fejladest szolgalta, hogy versenyre kesztette a katolikus

egyhciz szellemi embereit. Az ellenreformaci6 irodalma is jelentos ertekekkel gaz-
dagitotta nyelvunket es kulturankat. A reformaci6 elsasorban az Erdelyi Fejede-
lemsegben szerzett hiveket, az ellenreformaci6 pedig a Habsburg-fennhat6sag alatt
a1l6 orszagreszben.
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RENEszANSZ ES BAROKK

A reneszansz muveltseg It,Hiab61 terjedt at Magyarorszagra a humanizmussal
egyutt. Az erdelyi fejedelmek es nehany magyarorszagi f6ur udvaraban viragzott
e kultura. A 16. szazad vege fele mukodott a magyar reneszansz legjelent6sebb ma-
gyar nyelvu kolt6je, Balassi Balint. Kalandos, blinokt61 sem mentes f6ur volt; a to-
rok h6ditassal szembeni vegvari hare viteze es h6si halot~a. A haza vedelmet rene-
szansz eletorommel hirdeti kolteszeteben.
A barokk f6kent katolikus teriileteken bontakozott ki Eur6pa-szerte, igy Magyar-

orszagon is. A reneszanszb61 fejl6dott ki, de a reneszansz nyugalmat nagyobb moz-
galmassagra valqa, s meg nagyobb hangsulyt ad h6siessegnek, pompanak.
A magyar barokk irodalma Zrfnyi Mikl6s eposzaban, a Szigeti veszedelemben, a ka-

tolikus f6pap, Pazmany Peter predikcki6iban es az erdelyi emlekiratir6k (pI. Bethlen
Mikl6s) muveiben bontakozott ki az 1600-as evekben. Zrinyi, a kolt6 es hadvezer
a torok elleni harcot a keresztenyseg vedelmenek rangjara emeli nagy muveben.
A barokkhoz tartoznak a torok megszallast kovet6en kibontakoz6 kuruc irodalom al-
kotasai is, els6sorban Mikes Kelemen szekely nyelvjarasban irt Torokorszagi levelei.
A torok kiuzeset s a kuruc felkelest kovet6 id6szakban (1700-as evek) fontos

szolgalatot teljesitettek a magyar nyelvu irodalom muveleseben a testorfr6k. Maria
Terezia becsi test6rsegeben magyar nemesifjak szolgaltak, s 6k magyar nyelven ter-
jesztettek hazajukban a Nyugatr61 Becsbe araml6 uj, felvilagosult tanitasokat.
A test6rir6k koziil kiemelkedik Bessenyei Gyorgy, ir6kent es a magyar tudomanyos
elet szorgalmaz6jakent. Egyhazi emberek is akadtak ekkoriban, akik irasaikkal
gazdagitottak nyelvunket, pI. Faludi Ferenc kolt6.

FELVILAcOSODAs ES NYELVUJITAs

Az 1700-as es 1800-as evek fordul6ja tajan a magyar iskolatortenettel szorosan
osszefiigg irodalmunk felgyorsul6 fejl6dese. Pannonhalman, Debrecenben, Saros-
patakon kitun6 kollegium mukodott. A ket ut6bbi kollegiumban tanult, illetve ta-
nitott a felvilagosodas fiatalon meghalt kolt6je, Csokonai Vitez Mihaly.
Csokonai kolteszete atnyulik az 1800-as evek elejere. Ez mar a tudatos magyar

nyelvmuveles kora. Amikor a francia felvilagosodas es a polgari eszmek magyar-
orszagi terjeszt6je, Kazinczy Ferenc kiszabadult a Habsburg csaszar bortoneb6l, el-
inditotta nagyszabasu nyelvujit6 mozgalmat.
Kett6s celja volt. Az egyik, hogy - mas lehet6seg nem leven - a nemzeti ellenal-

last a kultura teriiletere terelje. (A hivatalos nyelv a kozigazgatasban es a katona-
sagnal nemet volt, es a f6varosban sokaig csak nemet nyelvu szinhaz mukodott.)
A masik eel, hogy a magyar nyelvet minel jobban alkalmassa tegye a korszeru, eu-
r6pai szellemu irodalom es tudomany muveIesere.
Kazinczy hatalmas munkat vegzett. Az orszag minden reszere kiterjed6 levele-

zesevel mozg6sitotta a tollforgat6 embereket: papokat, tanarokat, muvel6d6 f6-



urakat. Mozgalmanak megnyerte a kor legnagyobb k6lt6it, Csokonai Vitez Mi-
halyt, Berzsenyi Danielt es a magyar nemzeti Himnusz alkot6jat, KOlesey Fereneet is.
A nyelvujit6 mozgalom f6leg a sz6kincs b6vitesere t6rekedett. A nyelvujit6k (neo-

logusole) k6zkinccse tettek az elszigetelt nyelvjarasi t'eriiletek sok szavat. Rengeteg
uj sz6t alkottak. Idegen szavakat is meghonositottak. A nyelvujitas ellenz6i (ortolo-
gusole) - azok, akik ragaszkodtak a regi magyar kifejezesm6dhoz - szinten hasznos
munkat vegeztek: biralataikkal segitettek kiszurni a sz6ujitas lazaban sziiletett torz
sziilemenyeket. Ma mar nyelviink szerves, nelkiil6zhetetlen reszeit kepezik azok a
sz~vak, amelyeket a nyelvujit6knak k6sz6nhetiink.
Ime nehany pelda a nepnyelvb61 gyujt6tt es k6zkinccse tett szavakb61: betyar,

burgonya, hullam, hils, leandallo, rona, szobor, zamat.
Regi sz6t6vekb61 ujonnan kepzett szavak: illeszt, tarsalog, diihOng, egyesit, tOrleszt,

lazit. Ezeket az illile, tars, diih, egy, tOrOl,laza szavakb61 kepeztek.
Sz66sszetetellel alkotott szavak: folyoirat, helyesiras, rendor, jellemrajz.
Sz6r6viditessel alkotott szavak: arny, bole,mamor, eim, ipar - ezeket az arnyele, bo-

leol,mamoros, eimer, iparleodileszavakb61 r6viditettek Ie.
Idegen szavak tiik6rforditasab61 sziiletett az allaspont, benyomas, eloitelet sz6.
Sokszor ugy alkottak szavakat, hogy 6sszevontak a meglev6 szavak reszeit. A

eso es az orr sz6b61 igy lett a esor, vagy a rovatleolt baromb61 a rovar.
A nyelvujitas soran jelent6sen megn6vekedett sz6keszletiink. A gyakorlat d6n-

t6tte el, hogy a nyelvk6z6sseg magaeva tette vagy kivetette magab61 a magyar
nyelv szellemet61 idegen r6gt6nzeseket. A nyelvujitas vivmanyait javareszt a k61-
t6k, ir6k es mas tollforgat6k terjesztettek el eleinte levelezes utjan, majd az iskolak,
az ujsagok, a k6nyvkiadas es a szinjatszas k6zvetitesevel.

REFORMKOR

Felkarolta a nyelvujitas iigyet a harmincas evekben kibontakoz6 reformkor tudo-
manyos elete is. A Szechenyi Istvan altaI megalapitott Magyar Tudomanyos Akade-
mia nagysz6tarai mar tartalmaztak a nyelvujit6k szavait, s figyelmiik a nepnyelvre
is kiterjedt. A sz6kincs b6viileset szolgaltak muveikkel a reformkor k6lt6i, k6ztUk
a tudomanyos munkaban reszt vev6 Vorosmarty Mihaly is. A negyvenes evekben az 6
tamogatasaval indult"es ivelt magasra a kor ket ikercsillaga, Petofi Sandor es Arany
Janos k6lt6i palyaja. Ok mar a nyelvujitas utan megszilardult magyar nyelv birto-
kaban lathattak munkahoz. Olyan muveket alkottak, amelyek mar nemcsak a ki-
valtsagosoknak sz6ltak. Pet6fi dalk6lteszete es elbesze16 k6ltemenye, a Janos vitez
eppugy megh6ditotta a falvak es varosok nepet, mint Arany Janos nagy muve,
a Toldi.



IRODALMI NYELVONK MEGSZILARDULAsA

Az 1848-49-es forradalom bukasa es az 6nk~nyuralom gyaszos esztendei ujb61
guzsba k6t6ttek a magyar nyelvu irodalmat. Ir9ink egy resze elesett a csatateren,
masok h6napokig bujdostak a megtorlas el61. Irasaikat sokaig nem k6z6Ihet!ek,
mert evekig nem volt folytatasa a reformkorban viragzasnak indult sajt6nak. Ir6-
ink ennek ellenere folytattak az irodalom es a nyelvmuveles munkajat. A 19. sza-
zad masodik fele es a szazadfordul6 regenyir6i - J6kai M6r, Mikszath Kalm(m vagy
Krudy Gyula - megertese mar nem okoz kiil6n6sebb nehezseget a mai olvas6nak.
A magyar nyelv t6rtenete ezzel megsem zarult Ie, hiszen a nyelvek eletevel

egyiitt jar a sziintelen valtozas, gazdagodas, avulas. Az azonban mar a 19. szazad-
ban eld6lt, hogy a magyar nyelvet nem csupan beszelik a magyar nyelvteriileten
el6 milli6k, hanem intezmenyesen is muvelik, r6gzitik szabalyait, helyesirasM es
sz6kincset. Az 1867-es kiegyezes el6keszit6 id6szaka 6ta ujb61 irodalmi, tudoma-
nyos es nyelvmuvel6 foly6iratok muk6dnek. Az iskolaban m6dszeresen oktatjak
a magyar nyelvi ismereteket. A 20. szazadban a sajt6, a radi6, majd a televizi6 is
musorara tuzte a nyelvmuvelest, a helyes es szep magyar beszed apolasat. 1920
utan a kiils6 regi6kban a magyar nyelvhasznalat sajnalatosan visszaszorult a ket-
nyelvuseg kenyszere es a nyelvi asszimilaci6 k6vetkezteben.

NEVTELEN ES HIRES NYELVMUVELOK

A nyelvmuvel6k egyetertenek abban, hogy a magyar nyelv leghivebb meg6rz6je
az evszazadok folyaman a magyar paraszti nep volt, mely celszeruen hasznalta
kifejez6eszk6zet, az anyanyelvet. Ezen a nyelven enekelte dalait a lakodalomban,
6rvendezve vagy halottait siratva, dudolta altat6it, mondta meseit gyermekenek.
Ezen a nyelven nevezte neven az erd6k-mez6k viragait, vadjait es madarait, a f6ld
megmunkalasaban hasznalt eszk6zeit es haz k6riili munkafolyamatait, fohaszko-
dott es6ert, napsiitesert. Ezen a nyelven vallott szerelmesenek, es e nyelv szavaival
bucsuzott az elett61. A tud6s nyelvmuvel6k, ir6k, nepzenekutat6k - peldaul Csoko-
nai Vitez Mihaly, Arany Janos, Arany Lasz16, M6ricz Zsigmond, illetve Bart6k Bela es
Kodaly Zoltan - abb61 a forrasb61 meritettek tudasuk, sz6kincsiik es kifejezesm6d-
juk jelent6s reszet, amelyet nepk6lteszetnek neveziink.
Bart6k Bela zenesitette meg azt a nepballadM, amelyben a szarvassa valtozott fi-

uk igy sz6lnak apjukhoz:
Nem iszunk tobbe csendiil5 pohtirb61,
Csak tiszta jorrtisb61, csak tiszta jorrtisb61.

Ennek nyoman terjedt el a mondas, hogy ir6ink szivesen meritenek a nepk6lte-
szet tiszta jorrasab61.
Ir6ink mindig fontosnak tartottak, hogy anyanyelviink tisztasagM vedjek az ide-

genszerusegekt61, a feliiletes, helytelen hasznalatt61, a varosi elet babeli forgataga-
ban gyorsan vegbemen6 nyelvromlast61 csakugy, mint a csuf, tragar vagy muvelet-
len beszedt61. A 20. szazad .nagy ir6i k6ziil kiil6n6sen Kosztolanyi Dezso es Illyes
Gyula tett sokat azert, hogy a szep es helyes magyar nyelv minden magyarnak sziv-
iigye legyen.



MAGYAR IRODALOM

A GYEMANTKRAJcAR

Magyar nepmese, Benedek Elek jeldolgoztisa

Egyszer volt egy szegeny asszony, s annak egy kakaskaja. Egyszer a kakas, amint a szemet-
dombon kapirgal, kikapar egy gyemantkrajcart, folkapja nagy orornrnel, s szalad ele az ud-
varon, hadd adja az asszonyanak. De tortenetesen eppen arra jart a torok csaszar, megalIi-
totta a kakast.
- AlIj meg, kakas, add nekem azt a gyemantkrajcart!
- Dehogy adorn - mondta a kakas -, ugyis eleg szegeny az asszonyom, j6 lesz annak.
No bizony, ha nem adta, a torok csaszar megfogta, elvette tole a gyemantkrajcart, haza-

vitte, s betette a kincseskamrajaba. Pedig ott annyi volt az arany, ezust, a gyemant, hogy
eleg lett volna az egesz vilagnak.
Hej, istenem, megharagudott a kakaska, szaladott mindenutt a torok csaszar utan, a to-

rok csaszar udvaraban felszalIott a kerltesre, s elkezdett kukorikolni nagy hangosan:
- Kukuriku, torok csaszar, add vissza a gyemantkrajcaromat!
A torok csaszar elhessegette a kakast a kerltesrol, de a kerltesrol a kapura szalIt, sonnet

is azt kiabalta:
- Kukuriku, torok csaszar, add vissza a gyemantkrajcaromat!
Mikor a kapur61 is elhessegettek, megint a kerltesre, kerltesrol kutagasra szalIott, s mind

csak azt kiabalta:
- Kukuriku, torok csaszar, add vissza a gyemantkrajcarkamat!!
Mit volt mit tenni a torok csaszarnak, nagy mergesen bement a palotajanak legbelso szo-

bajaba, hogy ne halIja a kakas kukurikolasat. De hiaba ment be, mert akkor meg a kis kakas
az ablak parkanyara szalIott, onnet kiabalta:
- Kukuriku, torok csaszar, add vissza a gyemantkrajcarkamat!!
Nem volt nyugta a torok csaszarnak, kikialtott nagy mergesen a szolgaI6nak, hogy fogja

meg a kakast, s dobja bele a kutba. Szaladt a szolgal6, megfogta a kakaskat, beledobta a kut-
ba. De a kis kakas nem halt bele, mert csak azt mondta:
- Szidd fel, begyem, a vizet, szidd fel, begyem, a vizet! - s mind egy cseppig felszivta,

ami viz a kutban volt.
Azzal kirepillt a kutb61, szallott ismet a torok csaszar ablakaba, s kukurikolt nagy begyesen:
- Kukuriku, torok csaszar, add vissza a gyemantkrajcarkamat!!
- Ejnye, ilyen-olyan teremtette! - karomkodott a torok csaszar -, hat megis el az a hit-

vany kakas?! Hej, szolgaI6, fogd meg, s vesd az ego kemencebe!
Szalad a szolgaI6, megfogja a kakast, s bedobja az ego kemencebe. Hanem a kakaskat

a tuz sem egette meg, mert arnikor a kemencebe vetettek, elkezdett kotyogni:
- Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a ruzet!
S hat csakugyan kifolyt a begyebol a sok viz, s egyszeriben elaludt a tuz. Bezzeg hogy re-

pult ismet a torok csaszar ablakaba, s kukurikolt, ahogy csak a torkan kifert:
- Kukuriku, torok csaszar, add vissza a gyemantkrajcarkamat!!
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Hej, uramteremt6m, mergel6dott a torok csaszar, dult-fult szornyu nagy haragjaban, kia-
baIt, karomkodott, hogy egy ilyen hitvany kakaskat sem tudnak elpusztitani. Volt a kertje-
ben egy nagy darazsfeszek, s parancsolta a szolgal6nak:
- He, szolgal6, dobd a kakast a darazsfeszekbe, hadd csipjek agyon a darazsak!
Szalad a szolgal6, megfogja a kakast, viszi a kertbe, beledobja a darazsfeszekbe. De a ka-

kaskat a darazsak sem csiptek agyon, mert csak sz6lt a begyenek:
- Szidd fel, begyem, a darazst! - s amennyi darazs volt, mind felszitta.
Dccu, szallott egyszeriben a torok csaszar ablakaba, s kukurikolt, hogy zengett bele a palota:
- Kukuriku, torok csaszar, add vissza a gyemantkrajcarkamat!!
- No, megallj, kakas - mondotta a torok csaszar -, mindjart nem kukurikolsz tel
Parancsolta a szolgal6nak, hogy hozza be a kakaskat tiistent.
Szalad a szolgal6, hozza a kakaskat, megfogja a torok csaszar, s bedugja a bugyog6jaba.

Olyan b6 volt ez a bugyog6, hogy kilenc kutyakolyok j6l elfert volna benne, meg sem
kottyant a kakaska.
- No - mondta a torok csaszar -, itt most kukurikolhatsz.
A kakaska nem kukurikolt, csak kotyogott magaban:
- Ereszd ki, begyem, a darazst, hadd csipje meg a csaszart!
Kiszallnak a darazsak, csipik, marjak a csaszart. Tancol, ordit a csaszar, nem tudta, mit

csinaljon nagy kinjaban. Mit volt mit tenni, kieresztette a kakaskat, s mondta a szolga16nak:
- Eredj, vidd a kincseskamramba, hadd vegye vissza a gyemantkrajcarkajat, mert kiilon-

ben 6 pusztit el engem.
Vittek a kakast a kincseskamraba, s hat ott kadaslag allott a tenger sok eziist, arany s gye-

manto Ott ragyogott, tiindokolt a gyemantkrajcarka is. No hiszen, j6 helyre kerekedett a
kakaska. Mondta egyszeriben:
- Szidd fel, begyem, a sok penzt, szidd fel begyem, a sok penzt!
Felszitt egy kad eziistot, meg se kottyant neki; felszitt egy kad aranyat, no, most volt va-

lami a begyeben; felszitt egy kad gyemantot, no, ez eppen eleg volt. Dccu, szaladt a kakas-
ka nagy orommel, hazaig meg sem allott. Ott azt a sok penzt az asszonyanak mind kieresz-
tette. Bezzeg azutan az asszonynak j6 volt dolga, s6ra, fara nem volt gondja.
Meg rna is elne, ha meg nem halt volna.

NEPMESE

A magyar nepmesek a paraszti nep vagyait, banatat es oromet fejezik ki. Sok
valtozatban maradtak fenn. Szajr6l szajra terjedtek, s a kozos mesekincshez ki-
ki hozzatette a magaet. A gyemfmtkrajcarnak is tbbb valtozata van; Benedek Elek
(1859-1929) - e valtozat ir6ja - a legnepszerubb meseir6k koze tartozik; f6leg a sze-
kelyek mesekincseb6l merltett, de a vilag minden tajanak meseib6l is sokat feldol-
gozott.
Ez a mese a torok id6ket idezi: a magyar szegenyasszony kiskakasa visszaszer-

zi a torok csaszart6l az elrabolt gyemantkrajcart, s ket kad kinccsel megtoldva jut-
tatja azt vissza gazdajanak. Ebb6l is leszurhetjiik a szabalyt: a mese a nep vagyait, oro-
meit jejezi ki.
Jellegzetes meseszavak fordurnak el6 a mese elejen: "Egyszer volt ... " sa vegen:

"Meg rna is erne, ha meg nem halt vorna."



MAGYAR NEPDALOK

ERD6 NINCSEN ZOLD Ac NELKDL

Erda ninesen z61d ag nelkiil,
Az en szivem banat nelkiil.
Akarmerre vessem fejem,
Mindeniitt buval kell elnem.

Olyan bu van a szivemen,
Ketret hajlott az egeken.
Ha meg egyret hajlott vana,
SZlvem kettehasadt vana.

Elbujdosnam, de nines kivel,
Kenyerem sinesen amivel.
Kernek kaes6n, de nem adnak,
Mert tudjak, hogy szegeny vagyok.

Andras/alva, Bukovina, 1914.

ANEPDAL

A nepdalok a minden emberben jelen lev6 erzeseket sz6laltatjak meg: a szerelem,
a gyasz, a tisztesseg, az orom es a ban at kifejezesi formait. A nepdal a termeszet
er6it jeleniti meg kepeiben: napsiitest, szelveszt, es6t, viragzast, hervadast, az ev-
szakok valtakozasat. Ezekhez fuzi az ember erzelmeit, amelyek osszhangban van-
nak a mindenseggel.
A nepdal ismeretlen szerzatal szarmazik, s a kozosseg formalja meg. Tobb valtozatban

terjed, vegleges formaja nines en, esak a kozosseg megszuntevel mondhat6 befeje-
zettnek.
A magyar nepdal ritmusa a hangsulyos es hangsulytalan sz6tagok szabalyos valtakoza-

san alapul. A magyar nyelv hangsulyainak megfelel6en sz61: a hangsuly a szavak
elejere esik, nem t6bb mint negy sz6tagonkent:

Mert tudjak, hogy / szegeny vagyok.

Az Erda nincsen zold ag nelkiil kezdetu nepdal a legregibbek koziil val6. A datum
es a helynev azt jelzi, hogy a nepdalgyujt6 mikor es hoI jegyezte fel. A dal szamos
valtozataval talaIkoztak a gyujt6k. Ez a valtozat a legtavolibb es a magyar
nyelvkozossegt61leginkabb elzart teriiletr61, Bukovinab61 szarmazik.
A nepdalokat aszerint esoportositjak, hogy mir61 sz6lnak: szerelemr61, szegeny-

segr61, lakodalmi vigassagr61, a katonaeletr61, munkar61, bujdosasr61 vagy egysze-
ruen a szomorusagr6l. Ez a dal keserga, melyben a banat a maganyossagb61 es a sze-
genysegb61 fakad. A keserga a szomorusag kidalolasaval ad konnyebbseget a sZlvnek. Ko-
zel all a bujdos6enekekhez, his zen az elbujdosas gondola tat is folveti.
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KOLTOI KEPEK

A vers elsa ket sora parhuzamot villant fel: ahogy erda nines zold ag nelkiil, ugy a
dalol6 szive sines banat nelkiil. A hasonlitas szavai (ugy, olyan, mint stb.) elmarad-
nak a versbal, mely ezaltal meg t6morebb es sejtelmesebb lesz.
Mindharom versszak parhuzamokkal szemlelteti az enekla erzeseit. A masodik

versszak hasonlataban az emberi erzes, a banat egybeolvad a hatartalan eggel, s igy
vegtelenne fokoz6dik. A hasonlftasnaTe az ilyen osszeolvadt formajat nevezziiTe metafora-
naTe,osszevont hasonlatnaTe.

NEPNYELV

A mai nyelvtal eltera sz6hasznalat (v6na - volna; Meson - kolcson) a falusi emberek
tajnyelvet, tcijsz6lasat 6rzi.
Minden magyar tcijnak megvan a jellegzetes nyelvjarasa, trijsz6lasa; mas-mas az ej-

tesm6dja, neha a sz6kinese is. A magyar nyelv egyseges, minden tajsz61as besze16i
ertik egymast. Csupan arnyalatokban ternek el egymast6l a nyelvjarasok. Mas a
dunantlili tajsz6las, mint a kelet-magyarorszagi, es ezen beliil a Dunantulon is el-
ter a Vas megyei nyelvjaras a Fejer megyeital, ahogy a Szeged videki is kiilonbozik
a debreeenital, es igy tovabb. Minden videk nyelvjarasa a kozos anyanyelv egy-egy
nelkiilozhetetlen arnyalatat arzi.

Nyelvjarasi tE~rkep

---------------------[Jill



Balatoni halaszok

HEJ, HALAsZOK, HALAsZOK ...

- Hej, halaszok, halaszok,
Merre men a haj6tok?

- Torokkanizsa fele
Viszi a viz lefele.

- Hej, halaszok, halaszok,
Mit fogott a hal6tok?

- Nem fogott az egyebet,
V6r6sszarnyu. keszeget.

- Hat a keszeg mit eszik,
Ha a hal6ba teszik?

- Nem eszik az egyebet,
Csak szerelemgyokeret.

HALAsZDAL VAGY SZERELEMDAL?

A halaszat a magyar nep 6si mestersegei koze tartozik. Napjaink halaszai is alkal-
mazzak a regi eszkozoket: a halaszhaj6t, ladikot, varsat, hal6t, horgot, a jegbe leket
vag6 csakanyt, a szigonyt.
A Hej, halaszok, halaszok ... kezdem dalra jellemz6 a parbeszedes forma. A kerdesek-

b61 es a valaszokb61 kideri.il, hogy a dalol6 halaszattal foglalkozik, de nem a hala-
szat fontos neki; az csupan alkalom vagy i.iri.igy, hogy a szerelemre terelhesse a
sz6t. Ez tehat szerelmes dal.
"Szerelemgyoker" nincsen, csak a dalban. Arra utal, hogy a szerelmes embernek

megmagyarazhatatlan m6don, barmir61 eszebe juthat a szerelem, mert egesz lelki-
vilagat kitolti ez az erzes.
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A NEPDAL VALTOZATAI

A nepdalokat szamos valtozatban megorizte az emlekezet, hiszen a nep ajkan for-
mal6dtak, es esak szazbtven-ketszaz eve kezdtek lejegyezni oketo
Van ennek a dalnak egy masik valtozata, melyben a Csak szerelemgyokeret sor he-

lyett ez all: Petrezselyemgyokeret. Ez a valtozat esak a jMekossagot tartja meg: azt,
hogy a kerdezoskbdonek vegiil furesa feleletet ad a valaszol6. Az elso valtozat
szebb es melyebb: a szerelmes legeny vagy leany bnkentelen elsz6lasat erezteti, azt,
hogy masra sem tud gondolni, mint a szerelemre.

WEbRES SANDOR GYERMEKDALAIBOL

SZAN MEGY EL AZ ABLAKOD

ALATT

Ej-melybOl f6lzeng6
- csing-ling-ling - szancseng6.
Szancseng6 - csing-ling-ling -
tel csendjen halkan ring.

F6ldobban ket nagy 16
- kop-kop-kop - nyo1c patk6.
Nyo1c patk6 - kop-kop-kop -
cs6nd-zsakb6l hangot lop.

Szetma1l6 hangerd6
- csing-ling-ling - szancseng6.
Szancseng6 - csing-ling-ling -
tel 6blen tavol ring.

We6res Sandor
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HARAGOSI

Fut, robog a kicsi kocsi,
rajta iil a Haragosi,
din don diridong6.
Ha kiborul az a kocsi,
leropiil a Haragosi,
din don diridong6.

Fut a havon a fakutya,
vele fut a retyerutya,
din don diridong6.
Ha kiborul a fakutya,
Lepotyog a retyerutya,
din don diridong6.

SUTTOG A FENYVES

Suttog a fenyves, z61d erda.
Telap6 is mar elja.

Vegire jar az esztenda,
cseng a furge szancsenga.

Tel szele h6val, faggyal ja,
elkel most a nagykenda.

Libben a tarka nagykenda,
huzza-razza hus szella.

Suttog a fenyves, zold erda,
raszital a h6felha.

Csendul a furge szancsenga,
veget er az esztenda.

Wec)resSandor (1913-1989) a bolcsesseg, a jatekossag es a zeneiseg kolt6je. El6szor
Kodaly Zoltan, a zeneszerz6 es nepzenekutat6 figyelt f6l verseinek ritmikai gaz-
dagsagara. A gyermekeknek irt versei kiilonosen nepszeruek, konnyen enekel-
het6k. Weores a legsokoldalubb kolt6k koze tartozik.
Weores Sandor azert lett a gyermekek kedvence is, mert versei rendkiviil ritmi-

kusak. A beszelni tanul6 gyermeknek oromet jelent a konnyen iitemezhet6 versek
jatekos hangzasa. A versszovegek nemcsak vaItozatos ritmusukkal ragadjak meg
az olvas6t. Kifejezik a versben eldalolt jelenetet, nyelvi jatekot, trefat. A gyermek-
versek mintajat a nepkolteszetb61 vette.
A Szan megy el az ablakod alatt erzekelteti a teli ejszakaban csilingel6 lovas szan

kozeledeset-tavolodasat, a ritmikus 16dobogast.
A Haragosi nevetesre ingerl6en csufol6dik egy haragos emberen. Olyan jelenetet

mutat meg, mely okot ad a vidaman megrajzolt figuranak arra, hogy kedve szerint
haragudjon.
A Suttog ajenyves mondhat6 Mikulaskor, karacsonykor.
Weores Sandor egyszerre alkalmazza gyermekverseiben a hangsulyos es az ido-

mertekes ritmust. A hangsulyos iitemezes a magyar nyelv sajatossagaihoz hiven ad nyoma-
tekot a szavaknak: a sz6 elejere esik a hangsuly. Az idomertekes verseles a ravid sz6tagok
szaporazasat es a hosszu sz6tagok elnyujtott hattisat valtogatja. A magyar nyelv mindket
verselesi m6dra alkalmas, de egyidejUleg csak a kivaI6 erzeku k6lt6k tudjak hasz-
naIni a ketfele verselest (Csokonai Vitez MihaIy, Arany Janos, Ady Endre, Weores
Sandor, Csanadi Imre, Nagy LaszI6).
Peldaul:

Suttog a / fen yves, / zOld erd6
- u u/ - / - - /-

Az iitemelvalaszt6 jelek (I) egyszerre jelzik a verslabak es a hangsulyos iitemek hatarat.
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KET VERS A KURUC KORBOL

A magyar tortenelem egyik legnehezebb korszaka az, amelyben a torok h6ditast
az osztrak uralom valtotta fel. A magyarsag nem nyugodott bele az ujabb elnyoma-
tasba. A 17. szazad vegen es a 18. szazad elejen tobb szabadsagmozgalom is kibon-
takozott.
A kuruc nev eredetileg keresztes katonat jelent. (Crux latinul kereszt.) A pogany

tOrokokkel szembeni harcok idejen terjedt el. A kurucok ellenfelei a labancok voltak.
Neviiket loboncos hajviseletiikr6l kaptak.
A kuruc katonak dallal biztattak egymast es magukat a csatara, dallal iinnepeltek

gy6zelmiiket, es dalban enekeltek meg veresegiiket. A csatara buzdit6 eneket csatadal-
nak, a veresegen buslakod6 dalt kesergonek nevezziik. A kuruc dalok a nepkolteszetbe tartoz-
nak. Szerzoik ismeretlenek. Dal1amukkal egyiitt 6rizte meg 6ket a nep emlekezete.
Az kovetkez6kben egy vidam csatadalt es egy kuruc keserg6t ismerhetiink meg.

CSINOM1 PALKO

(reszlet)

Csinom Palk6, Csinom Jank6,
Csontos karabelyom,2
Szep selymes 16dingom/
Dali par pisztolyom.

Nosza, rajta, j6 katonak,
Igyunk egeszseggel!
Menjen tancba ki-ki k6ztUnk
Az 6 jegyesevel.

Ne bank6djek senki koztiink,
Menjiink az alfoldre:
Megrontatik keziink altaI
A labonc4 ereje!

Nosza, most is uzziik-vagjuk
Mint ellensegiink6t, -
Mutassuk meg nemzetiinknek
J6 vitezsegiinkot!

Patyolat a kuruc,
Gy6ngy a felesege,
Hetesvaszon5 a labancsag,
K6d a felesege.

Rajta Miska, rajta
A tiizes labancon!
Mienk leszen a nyereseg
Mind, a derek harcon.

A labancsag takarodjek
Nemes orszagunkb61, -
Hogy vegtire szalag-szfjat
Ne fogjunk hatakb6l!

1700-as evek eleje

1 Csinom (regies): esinos
2 karabely: rovid esovu puska
3 l6ding: puskaporos tarsoly
4 lab one, labanc: Habsburg-zsoldban szolgal6 katona, "loboneos" hajar6l elnevezve
5 hetesvaszon: olcs6 ruhaanyag
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ZOLD ERD6 HARMATAT ...
(reszlet)

...h6vallepi be a tel...

l'::'~'"~~}~~.,~

Z6ld erda harmatat,
Piros csizmam nyomat
H6vallepi be a tel,
H6vallepi be a teL ..

Messzire bujdosom,
Hazamat itt hagyom.
Isten vezerli dolgom,
Isten vezerli dolgom.

Jobb hat a darvakkal
Vagy mas madarakkal
Elbujdosnom messzire,
Elbujdosnom messzire.

Keseru ennekem
E vilagon elnem,
J61tudod en Istenem!
J6l tudod en Istenem!

Vezerelj messze f61dre,
Idegen nernzetre,
Hollakjam bekessegben,
Hollakjam bekessegben.

171 O-es evek
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Kolcsey Ferenc

HIMNUSZ
A magyar nip zivataros szazadaib61

Isten, aldd meg a magyart
J6 kedvvel, bOseggel,
Nyujts feleje ved6 kart,
Ha kiizd ellenseggel;
Bal sors, akit regen tep,
Hozz ra vig esztend6t,
Megbiinhodte mar e nep
A multat s jovend6t!

6seinket felhozad
Karpat szent bercere,
Altalad nyert szep hazat
Bendegliznak1 vere.
S merre zugnak habjai
Tiszanak, Dunanak,
Arpad h6s magza~ai
Felvinigozanak.

Ertiink Kunsag mezein
Ert kalaszt lengettel,
Tokaj sz616vesszein
Nektarf csepegtettel.
Zaszl6nk gyakran plantalad3
Vad torok sancara,
S nyogte Matyas bus hadat
Becsnek biiszke vara.

Hajh, de bUneink miatt
Gyult harag kebledben,
S elsujtad villamidat
Dorg6 fellegedben:
Most rabl6 mongol4 nyilat
Zugattad felettiink,
Majd torokt61 rabigat
Vallainkra vettiink.

Hanyszor zengett ajkain
Ozman5 vad nepenek
Vert hadunk csonthalmain
Gy6zedelmi enek!
Hanyszor tamadt tenfiad
Szep hazam, kebledre,
S lettel magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!6

Bujt az iildozott s fele
Kard nyul barlangjaban,
Szerte nezett, s nem lele
Honjat a hazaban.
Bercre hag, es volgybe szall,
Bu s ketseg mellette,
Verozon labainal,
S langtenger felette.

Var allott, most k6halom;
Kedv s orom ropkedtek:
Halalhorges, siralom
Zajlik mar helyettek.7
S ah, szabadsag nem virul
A holtnak vereb61,
J>inz6 rabsag konnye hull
Arvank h6 szemeb61!B

Szand meg, Isten, a magyart,
Kit veszek hanyanak,
Nylijts feleje ved6 kart
Tengeren kinjanak.
Bal sors akit regen tep,
Hozz ra vig esztend6t,
Megbiinhodte mar e nep
A multat s jovend6t!

1 Bendegu.z: mondabeli oseink, a hunok fejedelme; Atilla es Buda apja
2 nektar: az istenek itala a gorog mondavilagban
3 plantalad: illtetted; (itt:) kitlizted
4 mongol: a "tatarjaras" voltakeppen mongol betores volt a kozepkorban
5 Ozman: Oszman, a Torok Birodalom megalapit6ja, tOrok szultan
6 hamvveder: urna, melyben az elegetett holttest hamvait oriztek
7 helyettek (regies): helyettiik
8 arvank h6 szemebOl: arvank (sirast61) ego szemebol---------------------------@TI



A dmben szerepl6 "Himnusz" szoval
meghatarozhato a koltemeny mufaja.
A himnusz unnepelyes, imtidstigos mu, me-
lyet az okori antik kolt6k az istenek
dics6itesere irtak.
Kes6bb mar nemcsak vallasos temak-

rol irtak a kolt6k himnuszt, hanem
olyan eszmek kifejezesere is, mint a ha-
za, az emberiseg, a beke, az esz vagy a
szerelem. Kolcsey a hazaszeretetet szo-
laltatja meg versevel.
Kolcsey Ferenc 1823-ban, a nemzeti

ujjasziiletes hajnalan irta a Himnuszt. A
vesztett csatakbol, a szabadsagharcok
bukasabol arra a kovetkeztetesre ju-
tott, hogy a nemzet sorsat "bal sors" ira-
nyitja. Ezert Istenhez fordul segitsegert,
hogy az evszazadok ota tarto csapasok
utan hozzon jobb jov6t a nemzetre.
Feltlinnek a muben a 19. szazad elejen

kibontakozo szellemi aramlat, a romanti-
ka ismertet6jegyei: a nemzeti mult fele
fordulas, a nagy ellentetek hangsulyoza-
sa, a felelenkiil6 kepzelet es a szemelyes
hang.
A kOltemeny keretes szerkezetu. A kere-

Kolcsey Ferenc tes szerkezetben az utolso versszak (ne-
mi valtoztatassal) megismetli az els6
versszakot. Az els6 szakaszban Isten til-

dtistit keri a kOlt6 a magyarsagra, a befejez6ben pedig azt, hogy sztinja meg Isten a
sokat szenvedett magyarokat. Ebben fokoztist erziink.
A versben a tOrtenelmi megprobaltatasokat ketszer annyi versszak idezi fel, mint

a dics6seg evszazadait. A dics6 mult peldai: 1. honfoglalas, 2. az Arpad-hazi kira-
lyok alatti "felviragozas", 3. Matyas gy6zelmei.
A "Hajh!" indulatszoval kovetkezik be afordulat. Kovetkeznek a tortenelmi meg-

razkodtatasok: 1. tatardulas, 2. tOrok hoditas, 3. a megvert szabadsagharcosok buj-
dosasa.
Megszolal a kOltemenyben a nemzeti onbiralat is: Kolcsey a magyarsag lelkiis-

meretet ebreszti, s a blintudatot szitja fel verseben. Nem csak az ellenseg tulereje,
hanem a bels6 viszaly is reszese volt az orszag romlasanak: "Hajh, de buneink miatt
/ Gyult harag kebledben"; es "Htinyszor ttimadt tenfiad / Szep haztim, kebledre".
A "verozon" es a "ltingtenger" a verbe fojtott szabadsagtorekvesekre vonatkozik.

Erre a h6si multra utal a versben a Rtik6czi-n6ta egyik rimparja, a Up-nep, melyet
Kolcsey avers belsejebe rejtett. A Rtik6czi-n6ttiban igy fordul el6 ez a rim: "Jaj, regi
szep magyar nep, / Az ellenseg teged mikep / Szaggat es Up".

A Himnusz a nagy ellentetek verse. A kudarcok, veresegek sorozata eles ellenh~tben
all a regi sikerekkel.
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1.Az oromot es a gyaszt kaltoi kepek idezik fel. 1sten haragvasM ilyen szavakkal
festi elenk: "Gyult harag kebledben, / S elsujtcid villamidat / Darga fellegedben". A komor
hangzasu szavak megjelenitik a vegzetes csatakat, a tatar es tOrok dulast: "Most
rabl6 mongol nyilat / Zugattad felettiink, / Majd tOraktol rabigat / Vallainkra vettiink."

2. Sajatos sz6rend fejezi ki az ellenseg gy6zelmeir6l festett kep komorsagat:
"Hanyszor zengett ajkain /Ozman vad nepenelc / Vert hadunk csonthalmain / Gyozedelmi
enekf"

3. A kifejezes eszkoze az ellent!t: a bujdos6 nem lelte "honjat a hazaban ". A sz6 ele-
ji h hangok ismetlese alliteraci6. Erezteti: sajat hazajaban sem talal otthonra az i.ildo-
zott.

4. Ellentetek erzekeltetik a nep hanyattatasat: "Bercre hag es vOlgybe szall"; "btl s ket-
seg"; "verazan" es "langtenger". A var helyen kohalom maradt, lcedv s aram helyett ha-
lalharges, siralom hallatszik az orszagban.

Hiabava16 volt a rengeteg aldozat: "" .szabadsag nem virul / A holtnak verebOl". Ez
a koltemeny kozepponti gondolata. "Nemzeti himnuszunlc igazaban a szabadsag him-
nusza. Karomlas szolgaszivvel enekelni" - irja Babits Mihaly. A szenvedesek ozone
sem hozta meg a legfontosabbat: a szabadsagot. A remenytelensegben mar csak 1s-
ten segithet. Ezert hangzik fel ujb6l, meg melyebbr6l a fohasz 1stenhez.

A Himnusz a magyar nemzet imadsaga. Erkel Ferenc megzenesiteseben valt nem-
zeti himnuszunkka; a jelent6sebb nemzeti iinnepek, sportesemenyek alkalmaval,
a Magyar Radi6 es a Televizi6 ejjeli musorzarasakor mindig elhangzik.

El6szor 1844-ben csendiilt fel a pesti Nemzeti Szlnhazban.

Vorosmarty Mihaly

SZ6ZAT

Hazadnak rendtiletlenul
Legy hive, oh magyar;
Bolcsad az s majdan SIrod is,
mely apol s eltakar.

A nagy vilagon e kivU!
tyinesen szamodra hely;
Aldjon vagy verjen sors keze:
Itt elned, halnod kell.

Ez a fOld, melyen armyiszor
Apaid vere folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredev esatolt.

Itt ktizdtenek honert a has
Arpadnak hadai;
Itt tOrtek ossze rabigat
Hunyadnak karjai.

Szabadsag! Itten hordozak
Veres zaszl6idat
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu hare alatt.

Es armyi balszerenese kozt,
Oly sok viszaly utan,
J'y1egfogyva bar, de torve nem,
E1nemzet e hazan.
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Vorosmarty Mihaly

S nepek hazaja, nagy vilag!
Hozzad batran kialt:
"Egy ezredevi szenvedes
Ker eltet vagy halalt!"

Az nem lehet, hogy armyi sziv
Hiaba onta vert,
S keservben armyi hu kebel
Szakadt meg a honert.

I).z nem lehet, hogy esz, ero
Es oly szent akarat
Hiaba sorvadozzanak
Egy Mokslily alatt.

Meg joni kell, meg joni fog
Egy jobb kor, mely utan
Buzg6 imadsag epedez
Szazezrek ajakan.

Vagy joni fog, ha joni kell,
A nagyszeru halal,
HoI a temetkezes fOlott
Egy orszag verben all.

S a sirt, hoI nemzet sulyed el,
Nepek veszik korul,
S az ember milli6inak
Szemeben gyaszkony ul.

Legy hive rendi.iletlenul
Hazadnak, oh magyar;
Ez eltetod, s ha elbukal,
Han~aval ez takar.

A nagy vilagon e kivul
I';Jincsen szamodra hely;
Aldjon vagy verjen sors keze:
Itt elned, halnod kell.

1836

Vorosmarty Mihaly (1800-1855) a 19. szazadi magyar megujulas, a reformkor nagy
koltaje. Kolteszetet a tortenelmi mult sikereire es hukasaira visszatekinta, nagy
szenvedelyeket es ellenteteket kifejeza romantika stilusa jellemzi. Ennek jegyehen
alkotott az angol Shelley, a francia Victor Hugo, a nemet HOlderlin vagy a lengyel
Mickievicz.
Vorosmarty "a nemzet ebresztoje" nevet kapta nepetOl, amikor megjelentek elsa

jelentas muvei. A Szozatot a reformkor kihontakozasa idejen, 1836-han irta.
A koltemeny hason16 szerepet tolt he a nemzet eletehen, mint Kolcsey Himnusza.
Hason16 eszmet fejez ki - ez is a hazaszeretet verse. De mig a Himnusz Istenhez sz61
a magyarokert, addig a Szozat a magyar emhert sz6litja fel arra, hogy legyen min-
dig hu a hazajahoz.
A Szozatot Egressy Beni megzenesitesehen eneklik a nemzeti iinnepeken.
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Pet6fi Sandor

JANOS VITEZ
(reszietek)

Petofi Sandor

A koltemeny Pet6fi (1823-1849) Iegnepszerubb alkotasai koze tartozik.
Pet6fi a koznepnek szanta muvet. Azoknak irta, akiknek vagyait, oromeit, feIel-

meit es remenyeit fejezi ki benne.
A Janos vitez verses meseregeny. A nepmesek koziil a tiindermesekkel tart rokonsa-

got, mert csodas ienyeket vonultat fel, es csodas esemenyek tOrtennek benne.
A Janos vitezben sok olyan kifejezessel, forduiattal vagy sz6lassal talalkoztok, ame-

Iy a nepnyeIvb6I szarmazik. Ezek szmesse, eIetszeruve teszik a muvet. Mintha egy
messze foIdr61 hazatert katona meselne hallgat6inak er6sen kiszmezett kalandjait.
Pet6fi egyeni leIemenyekkel gazdagitotta a nepmesek szellemeben irt muvet.
A Janos vitezben sok olyan erzekletes kifejezest, sz6last, koIt6i kepet taIalsz,

amellyel a mindennapi beszedben alig taIaIkozol. A lapaIji jegyzetek megmagya-
razzak 6ket. Jegyezd meg magadnak ezeket - anyanyelvi keszsegedet fejIesztheted
veIiik!
Pet6fi irasm6dja helyenkent elter a mait61, hiszen Pet6fi koraban meg nem szi-

Iardult meg oly mertekben a magyar helyesiras, mint az az6ta eltelt id6ben.

1.
Tuzesen sut Ie a nyari nap sugara
Az eg tetejerol a juhaszbojtarra.
FcH6sleges dolog sutnie oly nagyon,
A juhasznak tigyis nagy melege vagyon.

Szerelem fuze eg fiatal sziveben,
Ugy legelteti a nyajt a faluvegen.
~aluvegen nyaja mig szerte legelesz,
6 addig subajan a Wben heveresz.

Tenger virag nyilik tarkan k6riil6tte,
De a a viragra szemet nem vetette;
Egy kohajtasnyira foly tole a patak,
Bamul6 szemei odatapadtanak.

De nem am a patak csillaml6 habjara,
Hanem a patakban egy szoke kislyanyra,
A szoke kislyanynak karcsu termetere,
Szep hosszu hajara, g6mb6lyu keblere.



Kisleany szoknyaja terdig f61 van hajtva,
Mivelhogy ruhakat mos a friss patakba';
KilMszik a vizb61 ket szep terdeeskeje
Kukoriea Janesi gy6ny6rusegere.

Mert a pazsit f616tt heveresz6 juhasz
Kukoriea Janesi, ki is lehetne mas?
Ki pedig a vizben a ruhat tisztazza,
Huska az, Janesi szivenek gy6ngyhaza.

"Szivemnek gy6ngyhaza, lelkem Huskaja!"
Kukoriea Janesi igy sz610tt hozzaja:
"Pillants ide, hiszen ezen a vilagon
Csak te vagy ennekem minden mulatsagom.

Vesd ream sugarM k6kenyszemeidnek,
Gyere ki a vizb61, hadd 6leljelek meg;
Gyere ki a partra esak egy pillanatra,
Raes6kolom lelkem piros ajakadra!"

"Tudod, Janesi szivem, 6r6mest kimennek,
Ha a mosassal oly igen nem sietnek;
Sietek, mert maskepp velem rosszul bannak,
Mostoha gyermeke vagyok en anyamnak."

Ezeket mondotta sz6ke szep Huska,
S a ruhakat egyre nagy serenyen mosta.
De a juhaszbojtar f61kel subajar61,
K6zelebb megy hozza, s esalogatva igy sz61:

"Gyere ki, galambom! gyere ki, gerlieem!
A es6kot, 61elest mindjart elvegzem en;
Aztan a mostohad sines itt a k6zelben,
Ne hagyd, hogy szeret6d halalra epedjen."

I9-esalta a leanyt edes beszedevel,
Atfogta derekM mind a ket kezevel,
Meges6kolta szajM nem egyszer, sem szazszor,
Ki mindeneket tud: az tudja esak, hanyszor.

Az elso fejezet egy juhaszlegenyt mutat be. Egy szep nyari napon legeltetes kaz-
ben talalkozik szerelmevel, Iluskaval. Szerelmuk ekkor meg felhotlen. A tOrtenet
tovabbi reszeben fog kiderUlni, hogyan szakadnak el egymast6l, es hogyan talal-
nak egymasra sok-sok megpr6baltatas utan.
Ember es taj bekes egyutteset latjuk ebben a fejezetben. A taj falatt ugyanolyan

melegen sut a nap, mint amilyen forr6sag talti el a szerelrnes juhaszlegeny szivet.
A reten olyan szep viragok nyilnak, mint amilyen szep a ruhait mos6 lany. Meg-
tudjuk, hogy a kOltemeny hose Kukorica Jancsi, szerelrne pedig Iluska.
A Janos vitez minden sora tizenket sz6tagb61 all. A mu ;ormaja jelezo tizenkettes.

A Janos vitez felezo tizenkettesekben irt, paros rimu verso Igy jelOljuk:

Tenger virag nyiJik / tarkan korUlatte,
De 0 a viragra / szemet nem vetette.

A sorok ket fo utemre oszthat6k. Ezeket ravid sziinet valasztja el egymast61.
Ezert nevezzuk jelezo tizenketteseknek a Janos vitez sorait.
Negy hangsulyos sz6tag van egy-egy sorban. A johangsulyok a hat sz6tagos

utemegysegek elejere, a mellekhangsulyok a harmadik - atadik sz6tagra esnek.
A rim a sorvegek hangz6inak osszecsengese. A Janos vitez rirnelese paras rimes. Ez azt

jelenti, hogy a sorok parosaval rimelnek: az elso sor a masodikkal, a harmadik a ne-
gyedikkel.

11
A franeiak £Oldje gy6ny6ru tartomany,
Egesz paradiesom, egesz kis Kanaan/
Azert is vasott ra a t6r6k6k foga,
Pusztit6 szandekkal azert t6rtek oda.

Mikor a magyarsag beert az orszagba,
A t6r6k6k ott mar raboltak javaba';
Kiraboltak a sok gazdag templom kineset,
Es uresen hagytak minden borospineet.



La.tni lehetett sok ego varos langjat,
Kivel szemkozt jottek, azt kardjokra

hanytak,2
Magat a kiralyt is kiuztek varab6l,
5megfosztottak kedves egyetlen lyanyat61.

Igy talalta nepiink a francia kiralyt,
Szeles orszagaban fOls Ie bujdosva jart;
Amint ot meglattak a magyar huszarok,
Sorsan szanakoz6 konnyet hullatanak.

A bujdos6 kiraly ily sz6kat hallatott:
"Ugye, baratim, hogy keserves allapot?
Kincsem vetelkedett Darius3 kincsevel,
S most kuszkodnom kell a legnagyobb

inseggel."

A vezer azt monda vigasztalasara:
"Ne busulj, franciak folseges kiralya!
Megtancolta~uk mi ezt a gonosz nepet,
Ki ily meltatlanul mert banni teveled.

Ez ejjelen altaI kipihenjuk magunk,
Mert hosszu volt az ut, kisse elfaradtunk;
De holnap azutan, mihelyt fOlkel a nap,
Visszafoglaljuk mi vesztett orszagodat."

"Hat szegeny leanyom, hat edes leanyom?"
Jajdult fol a kiraly, "otet hoI talalom?
Elrabolta tolem tOrokok vezere ...
Aki visszahozza, szamolhat kezere."

Nagy buzditas volt ez a magyar seregnek;
Minden ember szivet remenyseg szallta meg.
Ez volt mindenkinek fejeben fOlteve:
"Vagy visszakeritem, vagy meghalok erte."

Kukorica Jancsi tan egymaga volt csak
Meg nem ha1l6ja az elmondott dolognak;
Jancsinak az esze mas egyeben jara:
Visszaemlekezett szep Iluskajara.

12
Masnap reggel a nap szokas szerint fOlkelt,
De nem lat es nem hall olyat minden reggel,
Mint amilyet hallott, mint amilyet latott
Mindjart, mihelyest a fold szelere hagott.

Megsz6lalt a sereg harsany trombitaja,
Minden legeny talpon termett sz6zatara;
J6l kikoszorultek acelszablyaikat/
Azutan nyergeltek gyorsan a lovakat.

A kiraly eronek erejevel rajt volt,5
Hogy 0 is elmegy, s a tobbiekkel harcol;
Hanem a huszarok boles eszu vezere
A kiralyhoz ilyen tanacsot inteze:

"Nem, kegyelmes kiraly! csak maradj te hatra,
A te karjaid mar gyongek a csatara;
Tudom, meghagyta az ido batorsagod,
De mi haszna? hogyha erod vele szallott.

Bizd az Isten utan mireank ugyedet;
Fogadast tesziink, hogy mire a nap lemegy:
Orszagodb6l tovauzzuk ellenseged,
5 elfoglalhatd6 ujra a kiralyi szeket."

Erre a magyarsag l6ra kerekedett,
5 keresni indult a rab16 torokoket;
Nem soka kereste, mindjart rajok akadt,
Es egy kovet altaI izent nekik hadat.

Visszajott a kovet, harsog a trombita,
Remseges zugassal kezdodik a csata;
Acelok csengese, torkok kurjantasa
Volt a magyaroknal harci jel adasa.

A sarkantyuf vagtak lovak oldalaba,
Dobogott a foldon lovak patk6s laba,
Vagy talan a foldnek dobbant meg a szive,
E veszt jovendolo zajra megijedve.

Torokok vezere hetl6farku basa
btak6s hord6nak8 eleg volna hasa;
A sok boritalt6l piroslik az orra,
Azt hinne az ember, hogy erett uborka.

A torok csapatnak nagyhasu vezere
Rendbe szedte nepet a harcnak jelere;
A rendbe szedett nep ugyancsak megaHott,
Amint megrohantak a magyar huszarok.

De nem volt gyerekseg ez a megrohanas,
Lett is nemsokara szomyu rendzavaras,
Izzadott a torok veres veriteket,
Tole a zold mezo voros tengerre lett.

Hej csinalom-adta! meleg egy nap volt ez,
Heggye emelkedett mar a torok holttest.
De a basa meg el mennyko nagy hasaval,
5Kukorica Jancsit celozza vasaval.
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Kukorica Jancsi nem veszi trefanak;
S ily sz6val megy neki a torok basanak:
"Atyafi! te ugyis sok vagy egy legenynek;
Megallj, en majd kett6t csinalok be161ed."

S akkent cselekedett, amint megfogadta,
Szegeny torok basat kettehasitotta,
Jobbra-balra hullott izzad61ovar61,
fgy mult ki 6kelme ebb61 a vilagb61.

Mikor ezt latta a gyava torok sereg,
Uccu! hatat fordit es futasnak ered,
Futott, futott s talan mostansag is futna,
Hogyha a huszarok el nem ertek volna.

De bezzeg elertek, Ie is kaszaboltak;
Hullottak a fejek e16ttok, mint a mak.
Egyetlenegy nyargal meg 16halalaba',
Ennek Kukorica Jancsi ment nyomaba.

:tIat a torok basa fia vagtatott ott,
Oleben valami feherfele latszott.
A feherseg volt a francia kiralylyany;
Nem tudott magar61 semmit, elajulvan.

Soka nyargalt Jancsi, amig utolerte,
,,¥egallj, a hitedet!" kialtott feleje,
"Allj meg, vagy testeden mindjart nyitok

kaput
Melyen altaI hitvany lelked pokolba fut."

De a basa fia meg nem allott volna,
Ha a 16 alatta ossze nem omolna.
Osszeomlott, ki is fUjta ott parajat,
Basa fia ilyen sz6ra nyita szajat:

1 Kanaan: bibliai hely, ahol a zsid6k j61etben eltek
2 kardjokra hanytiik: lekaszaboltak
3 Darius: gazdagsagar61 hires 6kori perzsa ki-
raly

4 acelszablya: rovid lovassagi kard
5 eronek erejevel rajt volt: eroskodott, nagyon
akarta

"Kegyelem, kegyelem, nemes lelku vitez!
Ha semmi masra nem: ifjusagomra nezz;
Ifju vagyok meg, az eletet szeretem ...
Vedd el mindenemet, csak hagyd meg

eletem!"

"Tartsd meg mindenedet, gyava elhetetlen!
Kezem altaI halni vagy te erdemetlen.
Hordd el magad innen, vidd hirul hazadnak,
Haramja9 fiai hogy es mikep jartak."

~eszallott lovar61, kiralylyanyhoz lepe,
Es beletekintett gyonyoru szemebe,
Melyet a kiralylyany epen most nyita ki,
Mialatt ily sz6kat mondanak ajaki:10

"Kedves szabadit6m! nem kerdezem, ki
vagy?

Csak annyit mondok, hogy halam irantad
nagy.

Haladatossagb61 en mindent megteszek,
Hogyha kedved tartja, feleseged leszek."

Jancsi ereiben nem folyt viz ver helyett,
SZlveben hatalmas tusa keletkezett;
De lecsillapita szive nagy tusajat,
Emlekezetebe hozvan Iluskajat.

Nyajasdadonll igy sz6lt a szep kiralylyany-
hoz:

"Menjiink, r6zsam, elebb az edesatyadhoz.
Ott majd kozelebbr61 vizsgaljuk a dolgot."
S 16 e16tt a lyannyallassacskan ballagott.

6 elfoglalhatd: elfoglalhasd
7 sarkantyu: 16biztatasara va16 fernforg6 a csiz-
rna sarkan

8 ak6: urrnertek, kb. 50 liter
9 hararnja: hararnia, blinozo
10 ajaki: ajkai
11 nyajasdadon: nyajasan, kedveskedon

Kukorica Jancsinak el kellett hagynia falujat es Iluskat, mert mig szerelmevel be-
szelgetett, a rabizott nyaj szetszeledt. Kalandjai soran huszarokkal talalkozott, akik
maguk koze fogadtak. A sereg Franciaorszag megmentesere indult a torok ellen. A
magyarok legyazik a torok sereget, Jancsi megmenti a francia kiralylanyt. Ez a
cselekmeny elsa csucspontja. A mese itt befejezadhetne, de Jancsi - most mar Janos
vitez - haza akar terni Iluskahoz. Sok viszontagsagot kell meg atveszelnie, hogy
celjat elerje.~----------------------



Pet6fi Sandor

A NEGYOKROS SZEKER

Negyokros szeker

-----------------------I@]

Nem Pesten t6rtent, amit hallotok.
Ott ily regenyes dolgok nem t6rtennek.
A hirsasagnak uri tagjai
Szekerre iiltek, es azon menenek.
Szekeren mentek, de 6k6rszekeren,
Ket par 6k6r teve a fogatot.
Az orszagliton vegig a szekerrel
A negy 6k6r lassacskan ballagott.

Vilagos ej volt. A hold fenn vala;
Halvanyan jart a megszakadt felh6kben,
Mikent a bUs hOlgy, aki ferjinek
SirhalmM keresi a temet61Jen.
Kalmar sze1l6 jart a szomszed mez6k6n,
S vett a fiivekt6l edes illatot.
Az orszaguton vegig a szekerrel
A negy 6k6r lassacskan ballagott.

A tarsasagban en is ott valek,
S valek szomszedja epen Erzsikenek,
A tarsasagnak t6bbi tagjai
1?eszelgetenek s enekelgetenek.
En abrandoztam s sz6ltam Erzsikehez:
liNe valasszunk magunknak csillagot?"
Az orszaguton vegig a szekerrel
A negy 6k6r lassacskan ballagott.

liNe valasszunk magunknak csillagot?"
Sz6lek en abrandozva Erzsikehez,
IIA csillag vissza fog vezetni majd
A mult id6knek boldog emlekehez,
Ha elszakaszt a sors egymastul minket."
S valasztottunk magunknak csillagot.
Az orszaguton vegig a szekerrel
A negy 6k6r lassacskan ballagott.

Borjtid, 1845



Avers egy r6vid id6 alatt lejatsz6d6, hangulatos jelenetet mond el. A lirai mon-
dand6 az az erzelem, amelyet e kis t6rtenettel fejez ki a k61t6.

Kepzeljiik magunk ele a jelenetet!

Ketfele mozgas jatsz6dik Ie. Az egyik lassu es f6ldh6zragadt: a ballag6 6kr6k
lepteit nehezkesnek, lomhanak erezziik. A masik a szerelemre lobban6 ferfi sebes
gondolata, mely nehany sz6val egy pillanat alatt a csillagokig hatol.

A csillagokat 6sid6k 6ta emlegeti a k6lteszet, kiil6n6sen a szerelmes versekben.
Nemcsak fenyl6 szepsegiik miatt. A csillagok id6tlen id6k 6ta ragyognak az egen.
A szerelemben a csillagokat emlegetni annyi, mint 6r6kke tart6 dolgokra hivatkozni.

Avers meghitt nyugalmat ereztet. A meghitt, boldog hangulahi verseket az idill
mtifajaba sorolhatjuk.

Egy cseppnyi szomorusaggal t6lti el az olvas6t a bizonytalan j6v6 gondolata, de
ez sem valtoztat avers boldog hangulatan.

Avers olyan egyszeruen mondja el a jelenetet, hogy pr6zaban sem lehetne pon-
tosabban es t6m6rebben elbeszelni. A dallam, a ritmus, a hangulat es a rfmek erez-
tetik, hogy verset olvasunk.

Ket pontja van a k6ltemenynek, amelyen a nyelv elszakad az egyszeru k6zlest6l.
A masodik es a negyedik versszak a k6lt6iseg ritka szep peldaja.

A 2. versszak a felh6k k6zt jar6 holdat bus h6lgyh6z hasonlitja, aki ferje sirhal-
mat keresi a temet6ben. Ez a hasonlat komorsagot visz a derus, holdfenyes jelenet-
be: figyelmeztet az elet muland6sagara. A negyedik versszakban a ferfi szavai
szembeszaIlnak ezzel a muland6saggal, amikor a mul6 id6t szeretne megallitani,
visszap6rgetni Erzsikevel.

Kiil6nleges k6lt6i kep talalhat6 a 2. versszak 7-8. soraban. A sze1l6 edes illatot
hoz a mez6r6l. A k6lt6 "kalmar" -hoz hasonlitja a sze1l6t. A hasonlitas alapja az,
hogy a kalmar hozza-viszi arujat falu es varos k6z6tt, a sze1l6 pedig illatot hoz
a mez6r6l. A k6lt6 ugy beszel, mintha a sze1l6 csakugyan kalmar volna. Ezt az
azonositast metaf6ranak nevezziik..

A vers minden versszakanak ket utols6 soraban megjelenik a lass an ballag6 6k-
r6s szeker. Az ismetl6d6 sorokat rejrennek nevezzii.k. Ebben a versben a refren ujb61 es
ujb61 felidezi az esti kocsikazas hangulatat.



Petcfi Sandor

NEMZETI DAL

Thorma Janos: Talpra magyar!

--------IlllI---------- -.IIQill

Talpra magyar, hi a haza!
Itt az ida, most vagy sohal
RaboklegyUnk,vagyszabadok?
Ez a kerdes, valasszatok! -
A magyarok Istenere
Eskiisziink,
EskiiszUnk,hogyraboktovabb
Nem leszUnk!

Rabok voltunk mostanaig,
Karhozottak asapaink,
Kik szabadon eltek-haltak,
SzolgafOldben nem nyughatnak.
A magyarok Istenere
EskiiszUnk,
Eskiisziink, hogy rabok tovabb
Nem lesziink!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek dragabb rongy elete,
Mint a haza becsiilete.
A magyarok Istenere
Eskiisziink,
Eskiisziink, hogy rabok tovabb
Nem lesziink!

Fenyesebb a lancnal akard,
Jobban ekesfti a kart,
Es mi megis lancot hordunk!
Ide veled, regi kardunk!
A magyarok Istenere
EskiiszUnk
Eskiisziink, hogy rabok tovabb
Nem lesziink!

A magyar nev megint szep lesz,
Melt6 regi nagy hirehez;
Mit rakentek a szazadok,
Lemossuk a gyalazatot!
A magyarok Istenere
Eskiisziink,
EskiiszUnk,hogyraboktovabb
Nem lesziink!

HoI sirjaink domborulnak,
Unokaink leborulnak,
Es ald6 imadsag mellett
Mondjak el szent neveinket.
A magyarok Istenere
Eskiisziink
Eskiisziink, hogy rabok tovabb
Nem lesziink!

Pest, 1848. nuircius 13.



AVERS KELETKEZESEROL

A Nemzeti dal azok koze a muvek koze tartozik, amelyeknek nemesak irodalmi er-
tekuk van, hanem tortenelmiink formaIasaban is jelent6s szerepuk volt.
1848. mareius 13-an irta Pet6fi a verset, a legismertebb magyar versek egyiket.

Eredetileg marcius 19-en akarta elmondani. Az Ellenzeki Kor ekkorra tervezte, hogy
a Rakos mezejen megunnepli a parizsi forradalom kitoreset. Pet6fi azonban a beesi
forradalom hirere marcius IS-en a Pilvax kavehazban gyUlekez6 fiatalokkal egyutt
felgyorsitotta az esemenyeket, es elszavalta verset. Pesten is kitort a forradalom.
A Nemzeti da1a szabad sajto elsa termeke. A forradalmi ifjusag altallefoglalt nyom-

daban kinyomtattak, es ropiratkent terjesztettek.

A mu a1ka1mivers: meghatarozott a1ka1omraszol.
A tervezett nepgyuIesre irta Pet6fi: " ... egy jorro tortene1mi pillanatban azt jejezte ki,

ami a magyar hazajias tomegek kitora vagya volt" - irja Makai Gusztav. Hatasa azon-
ban nem esak id6szerusegenek, hanem muveszi megformaIasanak is koszonhet6:
"Kor es tema szerencses osszeta1a1kozasamellett azonban a mesteri jormanak is nyi1van re-
sze volt a hatasban" - irja a versmagyaraz6.
Pet6finek kUlonosen fontos volt, hogy ne csak az ertelrniseg, es ne esupan a jobba-

ra nemet ajku pesti polgarsag, hanem a koznep is hallja verset. Kivansaga teljesUlt.
Illyes Gyula igy ir az esemenyekr61 Petafi Sandor dmu konyveben:
"A rakosi vasar ott zajlott, alig par lepesre a yaros szivet61. Az es6 hamar szet-

verte az orszagos vas art; az orszag minden reszeb61 osszesereglett marhahajt6k,
juhaszbojtarok, parasztok es mesterlegenyek egyeb dolog hijan beszalling6ztak
a varosba, elebb esak bameszkodni, aztan lelkesedni, majd engedelmeskedni az el-
hangzott mondatoknak. Szebb talalkozasr61 a kolt6 aImodva sem aImodhatott -
elete legnagyszerubb felleptere a sors egy kis nepi orszaggyulest rendelt. A nemet
polgarok riadtan nezhettek az eserny6s diakok koze keveredett szuroket es guba-
kat; ezekhez, mint tudni val6, hozzatartozik a fokos is."
Avers alapgondolata: a szabadsag es a nemzeti egyseg. Erezteti, hogy a nemzeti

szabadsaggal egyutt az egyenl6seg is megteremthet6. Az "asapaink" emlitesevel
Pet6fi az J,6si dics6seget" elesztget6 nemesi kolt6, Vorosmarty gondolatahoz esat-
lakozik. Am ekkorra mar a jobbagyfelszabaditas is kuszobon all. Pet6fi a koznepet
sz6litja meg versevel. A nep eppugy magaenak vallja a nemzetet, mint a reformot
surget6 nemesseg. A mu kifejezi, hogy a rejormkor 1ezarult, megkezdadott ajorrada1om.
A Nemzeti da1hasonl6 szerepet tOlt be a nemzet eleteben, mint Kolcsey Himnusza

vagy Vorosmarty Szozata. De mig azok "a nemzet irnadsagai", addig a Nemzeti da1
a magyar nep indu1oja. Egyben jogada1om: a magyar nep szabadsagot akar.

A koltemeny szerkezete ezekre a reszekre bonthat6:
1. vsz. a) Felsz6litas es indoklas; b) Valasztas szabadsag es rabsag kozott
2. vsz. Hivatkozas szabadon el6 eleinkre
3. vsz. Elrettentes a gyavasagt61
4. vsz. VaIasztasra kesztetes a lane es a kard kozott
5. vsz. Fogadalom, a regiekhez melt6 jov6r61
6. vsz. A dics6seg igerete



Minden versszakban felcsattan az eskii: rabok tovabb nem lesziink! Az ilyen is-
metl6d6 versegysegeket rejrennek nevezziik. Pet6fi gyakran elt vele (pI. A negyok-
ros szeker).
A vers minden reszlete a mozg6sit6 hatast szolgalja. A hi a haza alliteracio, az Es-

kiisziink szo ismetlese, a refren r6vid sorainak szaggatott ritmusa es az ellentetek
(pI.: most - soha; rabok - szabadok) mind az indulo erejet s az eskiitetel sulyossagat
fokozzak.
Avers sz6noki bravur. Pet6fi elerte, hogy hallgatosaga vele egyiitt mondta a ref-

ren szavait. A "Rabok legyiink, vagy szabadok?" szonoki kerdesre az ismetl6d6 "Eskii-
sziink" szoval es csattanos rimmel ad valaszt: "rabok tovabb nem lesziink!" fgy kesz-
tette jogadalomra hallgatoit.

AranyJanos

TOLDI

AM0 EREDETE

Arany Janos egy hires vitez alakjat 6r6kiti meg tizenket enekb61 allo elbeszel6 k61-
temenyeben.
Toldi Miklos a 14. szazadban, Nagy Lajos idejen elt. Ott sziiletett, ahol Arany Ja-

nos: a Tiszatol keletre fekv6 Szalontan, melyet a k6lt6 Nagyfalunak nevez muve-
ben. Arany Janos apjatol es a sziil6f6ldjen e166regekt61 hallott a hatalmas es hires
kiraly nagy ereju vitezer6I.
Anep ajkan fennmaradt legendak mellett egy 16. szazadi k6lt6, Ilosvai Peter ver-

ses historiaja is meg6r6kitette Toldi t6rtenetet. Arany a szajhagyomanyra es erre
az irodalmi emlekre tamaszkodva irta meg elbeszel6 k6ltemenyet.
1847-ben orszagos palyazatot hirdettek, mely egy nepi h6s t6rtenetenek irasara

szolitotta fel a k6lt6ket. Arany Janos megnyerte a palyazatot. Muve olyan sikert
aratott, hogy a biralok V6r6smarty Mihaly javaslatara f6lemeltek a palya-
dijat.

----------------------Cill



Arany Janos

A MU CSELEKMENYE AZ OTODIK ENEKIG

Toldi Mik16s ozvegy edesanyjaval el Nagyfaluban. Edesapja orokebe szeretne lep-
ni, aki a kiraly viteze volt. Mik16s paraszti sorban el az apai birtokon, mig testvere,
Gyorgy fenyuz6en el Budan.
Egy nap Gyorgy megjelenik legenyeivel Nagyfaluban, es nagy darid6t rendez

a szUl6i hazban. Mik16s keri az orokreszet: szeretne szerencset pr6balni a kiraly se-
regeben. Gyorgy megalazza, pofonnal fizeti ki occset. Mik16s megfekezi indulatat:
nem akarja szomoritani edesanyjukat. Felrevonul, de Gyorgy legenyei durva trefcit
eszelnek ki ellene: dardaval dobaljak. Amikor egyikiik eltalalja a fiut, az felkap egy
malomkovet, s a tettest agyoniiti. Gyorgynek kap6ra jon a szerencsetlenseg. Gyil-
kossaggal vadolja menekUl6 occset, s hajt6vadaszatot indit ellene Mik16s a nadas-
ba veti magat. Az alabbi enek a nadasban tortenteket beszeli el.



OTODIK ENEK

----------------------~

1
Elfekiidt mar a nap tul a nadas reten,
Nagy voros palas~M kiinn hagya az egen,
De az ej erot vett, esakhamar beronta,
AZ; eget, a foldet bakaesinba1 vonta,
Es kiverte szepen koporsoszegevel:

Fenyes esillagoknak milljom-ezerevel;
Vegre a szep hold at elokeritette
S eziist koszorlinak fejtiil odatette.

2
Miklos pedig indult a szokatlan utra,
Magat jobban-jobban a nadasba furta:
De mintha koteHel vontak volna hatul,
Nem birt elszakadni az edesanyjatul.
Vissza-visszanezett: hej, pedig mi

haszna?
Egy teremtes sines ott, akit meglMhatna,
Megis visszanezett, sot meg is fordulva,
Buesut venni indult egy kis ido mulva.

3
S amint visszafele mene, mendegele,
Egy helyiitt a zsombek2 esak lesiipped vele:
Reti farkas feszke volt epen alatta,
Benne ket kis kolyke ritt az isten-adta.
Megsajnalta Miklos hogy reajuk hagott,

Simogatta a ket arva kis joszagot,
Mint a juhasz-bojtar, amikor kapa~a/
A komondor kolykot vegig simoga~a.

4
Kar volt simogatni; esak vesztere tette;
Mert megzorren a nad hirtelen megette;
Jo az anya-farkas szornyu orditassal,
Rohan a filinak, birkoznak egymassal.
Fel-felall a farkas hatulso labara,

Meri eles kormet Toldi oreajara,
Csattog a fejer fog verszopo inyeben,
S mintha szikrM hanyna, esillog

a holdfenyen.

1 bakacsin: fekete vaszon, melyre a kopors6t he-
lyeztek temeteskor

2 zsombek: vizinovenycsom6

"Az eren es nlidon Mik/os bujdosik va/a."
ILOSVAI

5
Toldi pedig magM serenyiil forga~a,
Qklenek esapasit surun osztoga~a:
Omlik aver szajan es orran a vadnak,
Nagy meredt szemei szornyen

kidagadnak.
Nyelve a szajaban meg nem tudna ferni,

Csattogo fogaval azt is osszeverzi,
Mint veszett kutyae esorog veres nyala;
Senki sem latott mar diihosb vadat nala.

6
Miklos a kotodest unni kezdi vegre,
Labat sem restelli hini segitsegre,
S mint midon a bika dolgozik szarvaval,
Folveti a farkast egy eros rugassal.
Messze az avasba4 esik a vadallat,

.t:'Jagydarab helyiitt letordeli a nadat,
Es amint lehulla puffano esessel,
Nagyot iit a fOldre hangos nyekkenessel.

7
De lam, mintha ordog volna bele bujva,
Egyet hengeredik s talpra ugrik ujra,
Elordi* magM keserves haraggal,
S megyen uj esatara koszoriilt fogakkal.
Kormeit Miklosnak a vallaba mar~a,

SzajM a fejenel ket araszra ta~a
S hatulso labaval ugy szori~a terdet,
Pusztitsa el Isten a kegyetlen ferget!

8
Ez meg esak mehetne, de most jo a nagyja:
Ordit a himfarkas s hatul megtamadja;
- Mit esinalsz most Miklos? Jaj, deho~y

birsz velek!
Ezer lelked volna, megis megolnenek. -
Semmi baj! az neki a tulajdonsaga,

Hogy, ha no veszelye, no a bMorsaga:
Kisegiti magat, sohase feltsetek,
Nem valik belole farkasoknak etek.

3 kapatja: kenyezteti, eteti
4 avasba (itt): az elkorhadt nad koze
5 velek: veliik



9
Mert amint a nosteny olre ment s birokra,
Megszori~a torkM Toldi ket marokra;
Csak kifordul korme a fiu nyakab61,
Kifogy minden ero a horgas-inab61.6
Szeme is kidiilled, veres konnyel telve,

Mint egy nagy esoroszlya,7 16g ki zoldes
nyelve:

Nem kiment belole, bennszorult a para,
Ahogy eltMotta, ugy maradt az alla.

10
~kkor fogja Toldi, j6t kanyarit vele,
Es a kanhoz vagja, mely rohan feleje;
Folkel az diihosen, s hogy megint

leesapja,
Pa~M fekhelyebol mergesen harapja.
Es pedig vilagos, hogy megint folkelne,

Ha Mik16s elore neki nem felelne:
De ugy elpaskolja most a nostenyevel,
Hogy vilag vegeig sem tamad tobbe fel.

11
Toldi a vadakt61 igy megmenekiilven,
Megpihent kevesse egy zsombekra iilven;
A farkas-fiakban sem volt mar lehellet,
Eltaposva nyultak Toldi laba mellett.
Tavolabb fekiitt az anyjok, meg a parja;

Tisztan siitott rajok a hold karikaja,
Hidegen tekintett a ret fenekebe
Mint egy arany tepsi, szetmeredt a kepe.

12
Mik16s az elmejet mindenkepen hanyta,
Nem mondhatnam pedig, hogy a farkast

szanta,
lJanem gondolkozott az 0 farkasar61,
6t lenyelni vagy6 rossz szivu batyjar6l.
De hM mert akarja batyja ot megenni,

Mert akar h6hera, nem testvere lenni?
Vagy mikor jart Mik16s neki artalmara?
Mert feni agyarat j6 atyjafiara?

13
Mert hiszen, ha peldM farkasokr61 veszen:
Ott is a rosszabbik az 0 batyja leszen:
Feszkit oltalmazza a mezonek vadja,
Ki nem ingerelte, azt meg nem tamadja.
Vagy ha neha gyomra keszti oldoklesre,

Nem bant senkit aztan, ha esillapul ehe;
Akkor is barmoknak tizedelve nyajM,
Megkimeli mindeg a maga fajtajat.

14
De az 0 testvere - de az 0 testvere
Ki mondja meg neki: mert tor eletere?
Nem esillapul maskep, esak verevel,

szomja?
Vagy ha birtokab61 j6 oeeset kinyomja?
HMha annak, aki szomjuhozza verit,

Mint a farkasoknak most, megadna berit?
yagy talan emberben tart6sabb a para,
Es azert nines Gyorgynek vegso ejszakaja?

15
... Allj meg, allj meg, Toldi! Gyilkos a szandekod,
Jaj ne vess bosszudnak veres martalekot,
Tudd meg: a legyilkolt atyafinakB vere
Bosszuert kialt fel az egek egere.
Tudd meg: ha megolned tennen testveredet,
Akkor meggyilkolnad orok eletedet;
Ne felj, fenn az Isten; 0 majd igazat 1M,
Bizd ra a biinteto bosszuallas dolgM.
[ ... J

6 a ha.tulso lab vas tag ina
7 csoroszlya: az eke ele ("papucsa"), mely a fOldet hasitja
8 atyafi: testver, rokon
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Arany Janos

CSALADIKOR

1.
Este van, este van: kiki nyugalomba!
Feketen b6lingat az eperfa lombja.
Zug az eji bogar, nekimegy a falnak,
Nagyot koppan akkor, azutan elhallgat.
Mintha laba kelne valamennyi rognek,
Lomha foldi bekak szanaszet gorognek,
Csapong a denever az ereszt sodorvan,
Rikoltoz a bagoly csonka, regi tornyan.

2.
Udvaron feherlik sz6re egy tehennek:
A gazdasszony epen az iment feje meg;
Csendesen ker6dzik, igen jambor fajta,
Pedig ehes borja nagyokat dof rajta.
Ballag egy cica is - bogaraszni res tel -
6vakodva lepked, hosszan elnyult testtel.
Meg-megall, koriilnez: most kapja,

hirtelen
Egy iramodassal a-pitvarba terem.

3.
Nyitva all az ajt6; a tiizel6 fenye
Oly hivogat6lag siit ki a sovenyre.
Ajt6 el6tt hasal egy kiszolgalt kutya,
Kiiszobre a labat, erre allat nyujlja.
Benn a haziasszony elszuri a tejet,
Ker6 kis fianak enged inni egyet;
Aztan elvegyUl a gyermektarsasagba,
Mint csillagok koze nyajas hold vilaga.

4.
~gy elad6 lyany a tUzre venyiget rak:
6 a legnagyobb s szebb - a hajnali csillag.
Vasal6t tUzesit: uj ruhaja keszen,
Csak vasalas hija, - s reggel iinnep leszen.
KorUl az apr6sag, vidam mese mellett
Zorg6s Mju bors6t, vagy babot

szemelget,
Hejab61 id6nkent tuzre tesznek sokat:
Az vilagilja meg gombOlyu arcukat.

5.
~ legkisebb fiu kenyeret ker s majszol;
Uszkot cs6vaI neha: tUzkigy6kat rajzol.
Olvas a nagyobbik nem iigyelve masra:
E fiub61 pap lesz, akarki meglassa!
Legalabb igy szokta mondani az apjok,
Noha a fiu nem imadsagon kapkod:
Jobban kedveli a verseket, n6takat,
Effelet csinalni maga is pr6balgat.

6.
Pendiil a kapa most, leteve a gazda:
Csikos tarisznyajat egy szegre akaszlja;
Kutat az apr6 nep, oriilne, ha benne
Madarlatta kenyer-darabocskat lelne.
Rettenve sikolt fel, amelyik belenyul:
Jajl valami ordog - vagy ha nem, hat-

kis nyul!
Lesz orom: alunni se tudnak az ejjel;
Kinaljak er6sen kaposzta-leveHel.

7.
A gazda pedig mond egy szives j6 estet,
Leiil, hogy nyugassza eltor6dott testet,
Homlokat letorli porlepett ingevel:
Melyre van az szantva az elet-ekevel.
De amint koriilnez a vig csemeteken,
Sotet arcred6i elsimulnak szepen;
Gondiiz6 pipajat a tUzbe merfti;
Nyajas szavu n6je mosolyra derfti.

8.
Nem kesik azonban a j6 haziasszony,
I116,hogy uranak ennival6t hozzon,
Kiteszi kozepre a nagy asztalszeket
Arra taIalja fel az egyszerii etket.
Maga evett 6 mar, a gyerek sem ehes,
De a ferj unszolja: "Gyer kozelebb, edes!"
Jobb izu a falat, ha mindnyajan esznek, -
Egy-egy szarnyat, combot nyujt

a kicsinyeknek.



9.
De vajon ki zorget? "Nezz ki, fiam Sara:
Valami szegeny ker helyet ejszakara:
Mert ne fogadn6k be, ha tanyaja nincsen,
Mennyit szenved ugy is, sok bezart

kilincsen!"
Visszaj6 a lanyka, az utast beruvan.
Bena harcfi lep be, sok j6 estet kivan:
",Isten aldja meg a kendtek etelet is,
(Igy vegezi a sz6t), meg az emberet is."

10.
Koszoni a gazda: "Resze legyen benne:
Tolts a talba anyjok, ha eleg nem lenne."
Akkor hija szepen, hogy liljon

kozelebb -
Ra is all az konnyen, bar szab6dik elebb.
Ehoket a nagy tal kivanatos izzel,
Szomjukat a kors6 csillapftja vizzel;
Szavuk sem igen van azalatt, mig esznek,
Termeszete mar ez magyar embereknek.

11.
De mikor aztan a vacsoranak vege,
Nem nehez helyen all a koldus beszede;
Megered lassankent s valamint a patak,
Mennel messzebbre foly, annal inkabb

dagad.
Az id6sb fiu is leteszi a konyvet,
~igyeImes arcaval elebb-elebb gornyed;
Es mihelyt a koldus megall a beszedben:
"Meseljen meg egyet" - rimankodik szepen.

12.
"Nem mese az, gyermek", - igy feddi az apja;
Ratekint a vandor es tovabb folytatja;
Nema kegyelettel ruggenek a szavan
Mind az egesz haznep, de kivalt a leany:
Ez, mikor nem halljak, es mikor nem latjak,
Pirulva kerdezi t6le - testverbtityjat:
Harom eve mulik, hogy utana kerdez,
Meg egy esztend6t var, nem megy addig

ferjhez.
13.
Este van, este van - a tUz sem vilagft,
Kezdi hunyorgatni hamvas szempillait;
A gyermek is almos, - egy mar alszik epen,
Felrebillent fejjel, az anyja oleben.
Gyeren sz6l a vendeg s ra nagyokat gondol;
Kozbe-kozbe csupan a macska dorombol.
Majd a foldre hintik a zizeg6 szalmat,
S atveszi egy tUcsok csondes birodaImat.

1851

Arany a 11. versszak masodik felet s a 12. szakasz elejet igy irta meg a mu elsa
valtozataban:

Beszel a szabadsag veres napjairul,
S keble attuzesUl es areajelpirul,
Beszel azokr61 is - szemei konnyben usznak -
Kikkel mas hazajaba bujdosott ... koldusnak.

A verset Arany a szabadsagharc utani ankenyuralom idejen irta. Politikai nyo-
masra vaItoztatott rajta.

Egy falusi csalad boldog, bekes nyari estejet mondja el ez a verso A derus, nyugaZ-
mat erezteto, kiegyensuZyozott verseket idillnek nevezziik.

Az idill az emberek es a termeszet bekes, kiegyensuZyozott viszonyaivaZ ad eZmenyt az oZ-
vasonak. Nemcsak a csaladtagok tartoznak assze: az allatok is bekessegben elnek
a haz karlil.

A falusi estet magunk eM kepzelve minden iranyban la~ vagy hallunk vala-
mit. Fant az eperfak lombjat latjuk, mely feketen b6lingat. Eji bogar koppan a fa-



Ion. Lent a faldan lomha bekak ugrandoznak. Falfigyeliink a neszekre: az eresz
magassagaban deneverek surrognak, a falu regi tornyan pedig a satetedeskor meg-
elevened6 bagoly rikoltoz.

A 2. versszakban a mozgas az utr61 befele iranyul; mar a paraszthaz udvaran va-
gyunk. A satetsegben egy tehen sz6re feherlik. A fejes utan kisborja ehesen dafka-
di arrayal a t6gyet.

Egy cica mozgasat kavetjiik a haz bejarataig. Mozdulatai varatlanok: bogaraszas
helyett a haz fele iramodik, hatha neki is jut valami vacsoraid6ben.

A 3. versszakig az elnyugv6, illetve az este ebred6 allatok jelenitettek meg a han-
gulatot: az eji bogar, a beka, a denever, a bagoly es reszben a macska is ejszakai ele-
tet el.

A 3. versszakban a hazi tuzhely kisziirem16 fenye kati assze a kinti es a benti vi-
lagot. A kiiszaban fekv6 kutyat elhagyva az emberek kaze, a csaladba jutunk.

Nepes csaladba erkeztiink. A haziasszony tejjel itatja kisfiat. Az edesanya derut
araszt maga kariil: ugy vegyiil el gyermekeivel, "Mint csillagok kaze nyajas hold
vilaga."

A csillaghasonlat erezteti, hogy sokgyerekes csaladban vagyunk. A kalt6 a 4. es
az 5. versszakban a legnagyobb lanyr6l, a legkisebb es egy nagyobb fiur61 ad resz-
letes kepet. (A "kariil az apr6sag" kifejezes sejteti, hogy meg tObben is vannak.)
A nagylany a ferjhezmenesre gondol, a fiut a tudasvagy vezerli. A kicsi eszeget,
jatszik.

Itt mar kideriil, amit l1}aravers elejen sejthettiink: Arany Janos a sajat emlekeib61
meritett avers irasakor. a is lehetett a kanyveket buj6, verseket farag6, minden hir-
re kivancsi fiu. Apjat61 hallhatta a mondast: "E fiub61 pap lesz, akarki meglassa!"
Arany sokgyerekes szegeny parasztcsaladb61 szarmazott, de csak 6 es egy lanytest-
vere erte meg a feln6ttkort. A kaltemeny keriili e faj6 emleket - az idill az elet szeb-
bik oldalat mutatja be. A kalt6 felhasznalja szemelyes emlekeit, de a bemutatott
csalad nem azonos az Arany csaladdal.

Teljesse valik a csalad, amikor az apa hazaerkezik a munkab61. Hazajavetele
a vers elsa fordulata.

Mozdulatai, a kapa pendiilese a mindennapi munkatevekenyseget erzekeltetik.
Vidamsag fogadja az edesapat: a gyerekek madtirltitta kenyer utan kutatnak a ta-

risznyaban, s egy kisnyulat talalnak benne. Felelenkiil a tarsasag, az almossag ki-
rappen a kicsik szemeb61.

A "felesege" sz6t Arany idejen igy is mondtak: "n6je"; rna is hallhat6 "neje" for-
maban.

A 8. versszak vacsorajelenete meghitte varazsolja a csaladi kart.
Mar nemcsak hangokat, fenyt es mozgast erzekeliink, hanem izeket is: "Jobb izu

a falat, ha mindnyajan esznek". Ez a mondat avers csucspontja: a kazas eves arame
jellemzi a boldog csaladot.

A 9-12. versszak egy idegen koldus erkezeset es szives vendegiillatasat beszeli
el. Megjelenese a kaltemeny masodik fordulata.

A koldus erkeztevel kitarul a vilag. Az idill nem szakad meg: a bena koldus re-
szese lesz a boldog csaladikarnek. Egyiitt vacsorazik, s majd egyiitt is alszik a csa-
laddal. De amir61 beszel, az id6ben es terben ujdonsagot hoz avers vilagaba.
A nagylany az e1tunt testverer61 erdekl6dik - pirulasab61 sejtjiik, hogy val6jaban
v6legenyet varja. A nagyfiu hirekre szomjasan issza az idegen szavait.

&



Arany 1851-ben irta verset, ket-harom evvel a szabadsaghare utan. A szabadsag-
hare bukasa es a j6 barat, Pet6fi Sandor elvesztese nagy esapas volt a k6lt6nek.
A "bena hardit", a hadirokkantat szivesen latja a esalad: a boldog esaladok ven-

degszeret6k. Regi mondas, hogy ahol hatan-nyolcan esznek, ott mindig jut etel
meg egynek. A szabadsaghare utan ki.il6n6s vendegszeretetet elveztek azok a kato-
nak, akik a hazaert hareolva koldusbotra jutottak. Arra k6vetkeztethetiink, hogy
haborus emlekeit idezi fel a koldus. Az aya figyelmezteti fiat: "Nem mese az, gyer-
mek" - megt6rtent esemenyekr61 hall. Arulkod6 a nagylany szava: harom eve Hint
el "testverbcityja" - savers ket-harom evvel a szabadsaghare utan keletkezett. Ak-
koriban sok esalad maba varta haza a fiatal ferfiakat. "Nema kegyelettel fiiggenek a
szavan" a beszel6nek. A bukott szabadsaghare reszleteiben megsem meri.il el a k61-
t6: az idill bekes eletet mutat be. A tragedia esak tavoli rurkent szur6dik be a hazba.
Az utols6 versszak megismetli avers elejet, keretbe joglalja a verset: "Este van, este

van". A vilag elnyugszik, s a megszemelyesites szerint a tUz is "kezdi hunyorgatni
hamvas szempillait". A haz bes6tetedik. A maeska dorombolasa az elalvas hangula-
tat erezteti. A vendeg egyre nagyobbakat hallgat, a haziak elkeszitik alv6helyet. Elpi-
hen minden - a nyugalmat egy halk, egyenletes nesz, a tUes6k ciripelese fejezi ki.
Avers els6, nagyobb resze (1-8. versszak) es vege (13. versszak) leiras, a kisebb

resze (9-12. versszak) inkabb tOrtenet. A leiras a dolgokat es az embereket a tulaj-
donsagaikkal, a tOrtenet a eselekedeteikkel is jellemzi.
A Janos vitezb61 ismer6s avers ritmusa. Hangosan olvasva, a verssorok k6zepen

sziinetet erziink. A sz6tagok szama minden sorban 12. Avers formaja paras rimu je-
lezo tizenkettes. Peldankban a f6hangsulyokat vastag betukkel, a mellekhangsulyo-
kat d6lt betuvel jel61jiik:

Este van, este van: / ki-ki nyugalomba ...

Arany Janos

RECE A CSODASZARVASROL

Szall a madar, agrul agra,
Szall az enek, szajrul szajra;
Fu kizOldiil 61 sirhanton,
Bajnok ebred h6si lanton.

Vadat uzni feljovenek
Has fiai szep Enehnek:
Hunor s Magyar, ket dalia,
Ket egytestver, Menrot fia.

Otven-otven j6 leventee
Kiszemeltek, hogy kovetnek;
Mint valamely veres hadra,
Fegyverkeztek konnyii vadra.

16: regi
2 levente: dalias, harcra erett fiatal ferfi

Vad elattiik verbe fekszik,
Oz vagy szarvas nem menekszik;
~lejtettek mar a himet -
Uldozik a szarvas-gimet,3

Gim utan ak egyre tomek,
Puszta martjan4 sos tengemek,
HoI a farkas, hoI a medve
Sohasem jart, eltevedne.
[ ...]

Minden este banva banjak,
Hogy e vadat mer' kivanjak,
Mert is uzik egyre, nyomba,
Tevelyit6 bus vadonba.

3 szarvas-gim (itt): nosteny szarvas
4 martja: nagyobb vizek, vizmosasok szakadekos
partja



Megis, megis, ha reggellett,
A gimszarvast lizni kellett,
Mint toviset szel jateka,
Mint madarat az arnyeka.

Szall a madar, szall az enek,
Ket fiar61 szep Enehnek;
Zeng6 madar agrul agra,
Zeng6 enek szajrul szajra.

Vadont s a DontS 6k felverik
A Me6ti6 kis tengerig;
Siippedekes mely tavaknak
Szigetere 6k behatnak.

Ott a szarvas, mint a para
- Kod el6tte, kod utana -
Mig az ember szejjelnezne:
Szemok elol elenyesze.

H6ha! H6ha! HoI van a vad? ..
Egy kialtja: ilion? szalad!
Mas kialtja: itt van, itten!
A harmadik: sehol sinesen!

Minden zugot megiildoznek,
Minden bokrot ataldofnek;
Gyik ha rezzen, fajdS ha rebben:
De a gfmvad nines ezekben.

Sz6la Magyar: hej! ki tudja
Merre van a hazank utja?
Kerek az eg mindenfele -
Anyam, anyam, meghalsz bele!

Sz6la Hunor itt maradjunk!
Tanyat verjiink; itthon vagyunk:
Selyem a fU, edes a viz,
Fa-odub61 esopog a mez,

Kek folyam ad fenyes halat,
Vorheny69 vad izes falat,
Feszes az ij, sebes a nyU,
Harekalandon zsakmany a dij.

Szall a madar, szall az enek
Ket fiar61 szep Enehnek;
Zeng6 madar agrul agra,
Zeng6 enek szajrul szajra.

Hogy eluntak otthon lilni,
Halat esalni, 6zet lizni:
-OJ kalandra, szebb esatara
Ereszkedtek a pusztara.

Ptiszta foldon, sik fenyerenlO
Zene hallik sotet ejen,
Zene, sip, dob, mely vadonban,
Mintha egb61, mint alomban.

Tiinder lyanyok ottan laknak,
Taneot ropnak, ugy mulatnak.
Sz6ve kodbiil satoruk van:
Ugy mulatnak satorukban.

Ferfi egy sines kozelebe';
De a foldi lyanyok szepe
Lyanyai Belamak, Dulnak,
Tiinderseget ott tanUlnak.

Dul kiralye, legszebb, kett6;
Agg Belare tizenkett6;
Osszesen mind: szaz meg kett6
A tiinderre valni kezd6.
[ ... J

Haj vitezek! haj elebe!
Kiki egyet az olebe!
Vigyiik haza asszonyunkat:
Fujja felszel a nyomunkat.

Sarkantyuba lovat vesznek,l1
Kantarszarat megeresztnek;12
A leanysag bent, a korbe' -
Mind a korbe', sok az olbe'.

Nagy sikoltas erre tamad,
Futna szejjel a leanyhad;
El61 tUzbe, hatul vizbe,
Mindenkep jut ferfi kezbe.
[ ... J

5 Don: nagy foly6 a mai Ukrajnaban
6 Me6ti kis tenger: a sekely vizu, mocsaras Aral-t6 regies neve
7 ilion: iliol, itt
8 fajd: erd6ben e16, nagyobb termem, gyengen repiil6 madar
9 v6rheny6: v6rhenyes, v6r6sesbama
10 fenyer: gyer n6venyzem teriilet
11 Sarkantyuba lovat vesznek: megsarkantyuzzak lovukat, nyargalni kezdenek
12 Kanhhszarat megeresztnek: megeresztik a kantart, vagtatnak



Szall a madar, szall az enek
Ket fiar61 szep Enehnek.
Zengo madar agrul agra,
Zengo enek szajrul szajra.

T6 szigetje edes honna,13
~atoruk Ion szep otthonna,
Agyok aId ott nyugalomma:
Nines egyeb, mi oket vonna.14

Fiat szultek hosi nemre,
Szep leanyt is szerelemre;
Dali t6rzsnek ifju agot,
Maguk helyett szuz viragot.
[ ...]

Hunor aga hUn fajeS nemzett,
Magyare a magyar nemzet;
Szaporasag Ion temerdek;
A szigetben nem is fertek.

Szittya16 f61det el6z6nlek,
l?ul kiralynak dus 6r6kjet; -
Es az6ta, hOs6k parja!17
Hiretek szall szajrul szajra.

Biiszke lyanyok ott idovel
Megbekeltek asszony-fovel;
Haza t6bbe nem kesziiltek:
Engesztelni fiat sziiltek.

Dulleanyi, a legszebbek,
Hunor, Magyar noje lettek;
S a leventek, epen szazan,
Megosztoztak mind a szazon.

13 hon: lak6hely, haza
14 Nines egyeb, mi 6ket vonna: nem vagynak masra, elegedettek a sorsukkal
15 faj (itt): nep, nemzet
16 szittya (szkita): a mai Ukrajna es Oroszorszag deli pusztain el6 6kori nomad nep neve
17 hOs6k parja: a ket hos, Hunor es Magyar

, Arany Janos irasmodja itt-ott elter a mai helyesirastol. Regiesen fejezi ki magat.
Erezteti, hogy regi id6kbe vezE;;tiaz olvasot, a magyarok kodbe vesz6 mu.l~aba. Ne-
mes zengest ad igy a munek. Agr6l agra helyett agrul agra, szajr6l helyett szajrul szaj-
ra valtozatot ir, melyet egyes magyar tajakon meg rna is hallhatunk.
Koltoi kepekben gazdagon mesel. "Fii kizOldiil 6 sirhanton, Bajnok ebred hOsi lanton"

- tomoren, szepen fejezi ki a gondola tot: ahogy a fu zoldUl ki a regi h6sok sirjan,
ugy tamad fel a regi id6k ket bajnoka, a hun-magyar legenda h6sei, a nemzetala-
pito Hlfnor es Magyar.
Az Arpad-hazi kiraIyok es az Anjouk koraban az udvari kronikasok jegyeztek

f01a magyarok eredetmondait, melyek szajhagyomany u~an maradtak ferm. A kro-
nikak szerint az azsiai pusztakon elt egy szittya (mas neven szkita) lovasnep,
amely vadaszattal, halaszattal es allattenyesztessel foglalkozott.
A szittya kiraIynak, Menr6tnak (mas neven Nimr6dnak) feleseget6l, Eneht6l ket

fia volt: Hunor es Magyar. A monda szerint a ket fiu otven-otven vitezzel vadasz-
gatott a pusztan, s egyszer csak egy n6steny szarvas ttint f01 e16ttiik. Napokon at
iildoztek, de nem tudtak elejteni. A szarvas Dul es Belar foldjere csabitotta a vada-
szokat, majd vegleg elttint a vitezek szeme e16l.A ket kiraly epp tavol volt a torzs
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ferfijaival, esak a lanyok voltak otthon. Hunor, Magyar s a szaz legeny magukhoz
ragadta 6ket. Hazassagukb6l Hunor nepenek ut6dai lettek a hunok, Magyarei pe-
dig a magyarok.

Szamos nep eredetmondajaban e16fordul a lanyrablas, amellyel ket nep egyesiil
- peldaul a r6maiaknal.

Arany Janos tervezte, hogy p6tolja a magyarok hianyz6 6si eposzat. A kr6nikak-
b6l indult ki, s a tortenetir6k munkait figyelembe veve irta meg a magyarsag ere-
detet. A "vilagh6dit6" hun fejedelem, Attila es oeese, Buda tortenetet Buda halala
dmmel, Attila fia, Csaba legendajat pedig Csaba kiralyfi dmmel irta meg. Ezek
a mueposzok befejezetleniil is igen ertekesek. A Rege a esodaszarvasr6l dmu epi-
z6d a Buda halalaban talalhat6.

Arany olyan versformat valasztott, amely a nepk61teszetre jellemz6.
A koltemeny verselese paras rimes, hangsulyos felezo nyoicas. A sorok nyolc sz6tag-

b6l allnak, melyek els6 es otodik sz6tagja hangsulyos. A negyedik sz6tag utan ro-
vid szunetet erzunk. Ez a forma a leg6sibb versformanak tekinthet6 a magyarok-
nal, de tobb mas nepnel is megtalaljuk, peldaul a finneknel, a Kaievalaban.

Arany paros rimet alkalmaz, a nepdalok nevtelen enekeseihez hasonl6an: a negy-
soros versszakok els6 es masodik, majd harmadik es negyedik sora eseng ossze
egymassal.

A koltemenyben megfigyelhet6 egy ismet16d6 versszak, olykor nemi valtozta-
tassal. Ez a mu refrenje.

A refren itt a nepkolteszeti alkotasok keletkezeset, terjedeset es fennmaradasat
erzekelteti: "Szall a madar agrul agra, /Szall az enek szajrul szajra". A parhuzam azt fe-
jezi ki, hogy mikent a madar szall agr6l agra, ugy adjak at egymasnak az emberek
a nepkolteszet kineset.

Gardonyi Geza

EGRI CSILLAGOK
(Ismertetes)

Gardonyi Geza (1863-1922) az ifjusag egyik legkedveltebb ir6ja. Kedvene h6sei
a falu szegenyei koziil keriilnek ki. Arany Janossal vallja: a nemzet a koznepb6l fol-
emelked6, tehetseges emberek altaI forma16dik.

Szenvedelyesen erdekli a nemzeti multo Stilusa egyszeru, konnyen erthet6. Leg-
szivesebben gyerekekr6l, fiatalokr6l ir - f6leg tortenelmi regenyeiben -, akik a sze-
geny nep soraib6l kuzdik fel magukat.
A regeny terjedeimes epikai mil. Szerteagaz6 eselekmenye, f6h6se es sok melleksze-

rep16je van. A mUltban tortent esemenyeket beszeli el. Parbeszedes es elbesze16 re-
szek valtakoznak benne. Formaja rendszerint pr6za.

Gardonyi Geza harom tOrtenelmi regenyt irt. Torteneimi regenynek nevezziik azt a re-
genyt, mely regi korban jatsz6dik, tOrtenelmi esemenyeket es hosoket idez fel.

Kozismert tortenelmi alakok ritkan f6szerep16k a tortenelmi regenyben. Inkabb
esak mellekszerep16kkent tUnnek fol a muben. Az ir6i kepzelet szabadabban mo-

, *eee--ae .¥



zoghat akkor, ha a f6h6s kitalalt alak. Igy izgalmasabb, erdekesebb lehet a regeny,
mint ha az ir6 egy tortenelmi szemely eletrajzat kovetne. A cselekmenybe kalando-
kat, szerelmeket sz6het, elkalauzolhat az ellenseg tiiboraba, es tetszes szerint val-
toztathatja a tortenet helyszineit. Fejl6deseben mutathatja meg azt, akit regenye f6-
szerepl6jeve valasztott.

A tOrtenelmi regeny j6hOse rendszerint
rokonszenves hOs. Egyeni kilzdelme kifejezi
egy egesz kozosseg harcat. Kifejezi peldaul
a nemzet ellenallasat egy idegen h6dit6-
val szemben. Arra nevel, hogy a sze-
geny sorsti gyermek ne fogadja el sorsat,
hanem tanulassal, batorsaggal kiemel-
kedjek, s peldat mutasson kovet6inek.

Gardonyi tOrtenelmi regenyei koziil az
Egri csillagok a legkorabbi (1901). Ezt ko-
veti A lathatatlan ember,mely Attila hun fe-
jedelem koraba vezet, majd az Isten rabjai,
mely az Arpad-hazi kiraly, IV Bela lea-
nyanak, a kes6'bbi Szent Margitnak a ko-
raban jatsz6dik. Ez egy szegeny kertesz-
fiti szemevellattatja a kolostorban el6 ki-
ralylany tortenetet. Mindharom regeny
az ifjtisag kedvelt olvasmanya lett. Nep-
szenlve teszi e konyveket a gyerekh6sok
lelekrajza, a fordulatos cselekmeny s a re-
gi korok erdekfeszit6 abrazolasa.

Szekely Bertalan: Egri nok

A HONVEDELEM ES A HAZASZERETET REGENYE

Az Egri csillagok a honvedelem es a hazaszeretet regenye. Ez az erzelem hatja at a re-
genyt, ez vezerli Eger ved6it a kiizdelemben. A hazaszeretet f6leg a szerepl6k tet-
teiben nyilvanul meg. Szavakban Dob6 Istvan eskiije fogalmazza meg legponto-
sabban.

TORTENELMI HUSEG

A regeny a tOrok id6kben jatsz6dik, s az egyik legfontosabb vegvar, Eger vedelmer61 sz61.
Alapja tehat tortenelmi esemeny. 1556-ban a torokok hatalmas er6kkel ostromol-

tak a varat, de Dob6 Istvan es katonai sikeresen ellenalltak. Amikor az id6jaras hi-
degebbre fordult, a torok sereg visszavonult. Ennek a hadi sikernek hire kelt egesz
Eur6paban. Az ostrom tortenetet dolgozta fel Gardonyi, Bornemissza Gergely ifjti-
saganak es ferfikoranak tortenetebe sz6ve.~----------------------



A regenyben Gardonyi gondot forditott a tortenelmi husegre. Sok forrasmunkat
hasznalt. Elzarandokolt a regeny helyszineire, bejarta Budat6t Szigetvart6t Eger-
t6l Erdelyig, Sopronig es Konstantinapolyig azokat a helyeket, ahol h6sei megfor-
dulnak. Megismerkedett a torokok vallasi szertartasaivat a korabeli eletformavat
az oltozkodesi, etkezesi szokasokkat a regi fegyverekkel. Va16sagos alapja van az eg-
ri nok legendas h6siessegenek, akik forr6 vizet, szurkot zuditottak a tamad6kra a var-
falakr6l.
A regenyben szamos tOrtenelmi nev szerepel. Ilyen peldaul Torok Balint neve,

akit a torokok Buda eseles elfoglalasa utan va16ban Konstantinapolyba hureoltak.
Tortenelmi alak Frater Gyorgy, a varved6k kapitanya, Dob6 Istvan es a kiralyi esa-
lad tagjai, Izabella kiralyne es fia, Janos. Szamos magyar es torok tiszt es kozkatona
neve megtalalhat6 a kr6nikas enekekben es mas forrasokban. Az ir6 hosszu listat
kozol a mu vegen a var ved6ir6l. Koztiik van Bornemissza Gergely, a regeny f6sze-
rep16je.A regenyben Tin6di Sebestyen kolt6 is megjelenik; Torok Balint udvaraban
lantkiserettel enekli a mohaesi veszr6l sz6l6 hist6rias eneket.

KOLTOTT ALAKOK ESKALANDOK

Az Egri csillagok joh6se Bornemissza Gergely. Jobbagyfiub6llett deak, majd vitez
hadnagy. A tortenelem szamon tar~a, hogy r~szt vett Eger vedelmeben. Kalandos
gyermekkora, ifjusaga es hazassaga Ceeey Evaval azonban mar az ir6i kepzelet
muve.
A kepzelet sziilte reszletek is korhuek. Az peldaut hogy a regeny elejen Jumur-

dzsak elrabolja a Meesek erdei patakjaban fiird6z6 Gergelyt es Evat, kitalalt torte-
net. Megis hihet6nek erezziik, mert a mohaesi vesz utan a torokok gyakran betortek
az orszagba, raboltak, fosztogattak, es magukkal vittek a foglyul ejtett gyerekeket.
Torok Balint val6ban fogsagba esett, de az mar a kepzelet termeke, hogy Gergely

es tarsai meg akartak szoktetni konstantinapolyi bortoneb6l. A regenyben ez a resz-
let ismertet meg minket a tOrokok vilagaval. Az ellenseggel szemben a hareban
nines irgalom, de az ir6 erezteti, hogy mindket orszagban emberek, asszonyok es
gyerekek elnek, es esak a h6dit6 haboru fordi~a egymas ellen a ket nepet. E gon-
dolat a regeny utols6 jeleneteben mutatkozik meg legszebben, amikor Eva es a to-
rok asszony kieserelik gyerekeiket.
Sok a kitalalt szerep16: ilyen a magyarok oldalan Gabor pap es Sarkozi, a eigany,

a torokok oldalan Jumurdzsak vagy Hajvan. A eselekmeny kibontakozasaban
mindnyajuknak van szerepe.

TALALKozAsOK

A veletleneknek is szerepiik van abban, hogy a hosok ismetelten taltilkoznak a mint-
egy husz evet ativel6 regenyben.
Bornemissza Gergely sorsa osszefon6dik Jumurdzsakevat a felszemu janiesare-

val. A regeny elejen megpeesetel6dik, hogy egesz eletiikben szemben allnak egy-
massal, ujra es ujra osszetalalkoznak. A haborun beliil egyeni hareot is vivnak. Ta-
lalkozasaik soran bizonyos targyaknak is nagy jelent6segiik van.



TARGYAK

Jumurdzsak az elsa talalkozasuk 6ta egy zold koves gyurut keres, melyn~51azt hiszi,
hogy a szereneseje fiigg tole. Akkor vesztette el, amikor a foglyul ejtett Eva es Ger-
go megszokik tole, s Dob6 katonai rajta iitnek. Gabor pap - Gerga kesabbi tanit6ja
- adja a gyurut a fiunak. A gyuru utani hajsza a regeny vegeig tart: Jumurdzsak
azert rabolja el Sopronban Bornemisszaek gyermeket, hogy megkaphassa eserebe
a gyurut.
Gergely egy masik tbrokkel, Hajvannal is evekig tart6 kiizdelmet folytat. A szul-

tan elleni sikertelen merenylet utan Gergely torok fogsagba esik, ott ismerkedik
meg a lassu eszjarasu, bivalyereju torokkel. Gergely mindig tuljar az eszen. Hajvan
rajzokat mutat Gergelynek, melyek varakat abrazolnak. Gergely rogton la*, hogy
nagy veszelyt jelent a magyaroknak, ha a tbrokok olvasni tudnak a varak abraib61,
es tudomast szereznek a titkos fOld alatti jaratokr61 es a sebezhet~ pontokr61. Eger
varanak rajzat Gergely megszerzi Hajvant61. A gyermeket keresa Eva kes6bb a rajz
segitsegevel jut be az ostromolt varba.
A targyak kozUl egy kis kardnak van meg jelentasege. A regeny elejen Dob6 egy

rovid karddal jutalmazza meg az iigyes Gergat. Ez kesabb Gergely fiae lesz. Eger
ostroma kozben Jumurdzsak bedobja a fegyvert a varba, igy tudatja Gergellyel,
hogy a fiu nala van, s esak a gyuruert eserebe adja at vissza.

A REGENY SZERKEZETE

Sok minden jelzi a regeny elejen a kesabbi esemenyeket. A ciganyasszony j6s1ata-
ban peldaul benne rejlik Gergely sorsa, es az esemenyek igazoljak is a j6s1atot.
Visszatera mozzanat a btitorsrig.Dob6 Istvan arra tanitja a gyermek Gergat, hogy

legfontosabb a batorsag. Gergely felnatt hadnagykent ezt mondja: a buta ember
azert bator, mert nem erti a halalt, az okos pedig azert bator, mert erti. A batorsag-
ra azert van sziikseg, mert Egernel ketezer magyar all szemben ketszazezer torok-
kel. A tulerat esak a batorsag es az okossag ellensulyozhatja.
A regeny kiemeli Eger vedelmenek jelentaseget: az egesz kereszteny Eur6prit vedik

a toroktal. Ezt kesziti ela a regeny elsa resze, a vegvariak bemutatasa, Buda elfog-
lalasa es Torok Balint foglyul ejtese, mely e16revetlti majdnem az egesz orszag
rabsagat.

A cselekmeny szrilai ~ol szetvalnak egymast61, hoI osszefon6dnak. A e~elekmeny-
nek hoI Gergely, hoI E~a all a kozpontjaban. Gergely a hazaert hareol, Eva a gyer-
mekiikert. De miutan Eva bejut a varba, a ket iigy elvalaszthatatlanul osszefon6-
dik: mindketten hareolnak a var foHn, es mindketten tudjak, hogy a gyazelemtal
esaladi boldogsaguk is fiigg. A hazaszeretet es a sziiloi szeretet egymrist erositi, a magrin-
erdek es a kozerdek egy es ugyanaz lesz a Bornemissza csalrid szrimrira.

VISSZATER6 MOTfvUMOK

A motivum: jellemzo reszlet. A regenyben vissza~ero motivumok figyelhetak meg. Ilyen
az ismetlada fogsag es szabadulas. Gerga es Eva mar az elsa lapokon Jumurdzsak
fogsagaba esik, de hamarosan kiszabadulnak. Fiukat, Janesit is Jumurdzsak ejti
foglyul, es a konyv vegen a kisfiu is megszabadul. Torok Balint fogsaga nagy vesz-
teseg a nemzetnek.
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A rabsag es szabadsag gyakori szembeallitasaval erezteti az ira, hogy a szabadsag
a legdragabb kincsunk. A hOsok egyjorma elszantsaggal harcolnak az egyeni es a nemzeti
szabadsagert. H6sok azok, akik a nemzeti szabadsagert az egyeni szabadsagot is fol-
aldozzak. Torok Balint inkabb a rabsagot valasztja, mints em a toroknek szolgaljon.
Az egyeni es a kozos szabadsag gondolata szerenesesen talalkozik a regeny vegen:

a torok eltakarodik Eger alaI, s a ket gyermeket visszaeserelik. Eger varat sikeriilt
megvedeni, s ujra egyiitt van a Bornemissza esalad.

A SZEREPLOK JELLEME

A ket johOs, Gergely es Eva jelleme jejlOdeseben mutatkozik meg. A mintegy husz evet
felole16 regeny elejen mindketten a torok katonaknak kiszolgaltatott gyermekek.
Gergely batorsaga mar ekkor megmutatkozik, de esak feln6tt ferfikent lesz

egyen16 ellenfele Jumurdzsaknak. Batorsaga melle hadi furfangot, okossagot es ot-
letesseget is szerez. Eger vedelmeben Dob6 Istvan, a kapitany a tekintelyt kepvise-
li, helyettese, Mekesey az erot, Gergely pedig az eszt: 6 ismeri legjobban a torok se-
reg,et, s uj fegyvereket talal fol elleniik.
Eva is fej16d6 jellem. Ijedt kislanybol komoly nagylany lesz, aki j6ban-rosszban

kitart Gergely mellett. Kes6bb onfelaldoz6 anya s a ferfiakkal egyiitt hareolo "egri
n6" lesz.
A mellekszerep16k is jellegzetes alakok. Mind a ket torok, akivel Gergelynek

meggyulik a baja, megszallottja valaminek: babonasan tisztelik a targyakat. Ju-
murdzsak a gyurujet hajszolja a regenyen at, Hajvan a hadi szereneset jelent6 raj-
zok buvoleteben el.

A MAGYAROK HIBAr

Gardonyi megmutatja a magyarok hibait, buneit is. A magyarok kozt sok a szethu-
zas, az ellentet. A harom reszre szakadt orszagot meg jobban megosztja a katoliku-
sok es a protestansok ellensegeskedese. Szegenyek es gazdagok kozt is nehezen
sziiletik egyetertes. Gerg6t a gyerekkori h6stette utan tobben is fiukka fogadjak -
Torok Balint, Dobo, Ceeey es Gabor pap - de kes6bb Ceeey hallani sem akar arrol,
hogy Eva hozzamenjen a jobbagyfiuhoz. Ceeey vegiil Eger falain Gergellyel egyiitt
hareolva boesatja meg a lanyszoktetest.

A REGENY STILUSA

Gardonyi Geza nyelve barki szamara erthet6. Mondatai tomorek, takarekosak.
Az esemenyek sokszor nem leirasokb6l, hanem a parbeszedekb6l deriilnek ki. A
regeny stilusa erezteti a honved6 hare emelkedettseget, megis meg6rzi olvasma-
nyos egyszeruseget.
A 450 evvel eze16tti viszonyokat erzekelteti az h6i stilus. Csak olyan kifejezese-

ket hasznal az ir6, amelyeket mar az 1500-as evek derekan is ismertek.
A nepmeseket, nepdalokat idezi a regeny kezdese. "Erd61Jen jartak, patakra ta-

laltak" - irja Gardonyi. Erre a nepi mond6kara hasonHt ez: "ZOld erdoben jartam, /
Ibolydt talaltam". Masutt, ahol az orszag romlasat eeseteli az ira, Tin6di Sebestyen
historias enekeit idezi. A vegvari vitezeket Balassi szavaival jellemzi. A esatajelene-
tekben Zrinyi Miklos kolt6 leirasait is figyelembe veszi a Szigeti veszedelemb61.



A humor is felvillan a konyvben. A mulatsagosan felenk, de furfangos Sarkozi
peldaul "Gyomorzsak"-nak nevezi Jumurdzsakot. Zoltay, amikor az ostroml6 torok-
re lesujt, ,,16 ejszakat" mond neki. "A tOrok, akinek ez sz6lt, bizonyosan elfelejtett neki
visszakoszonni" - jegyzi meg az ir6. ,
Fokozza a regeny erdekesseget a sok alruhaba oltozes, alakvaltoztatas. Eva tobbszor

ferfinak oltOzik. Gergelyek alruhasan, olasz enekesnek oltozve j~tnak be Torok Ba-
lint bortonebe. Jumurdzsak magyar urn31k oltozve jelenik meg Eva soproni ottho-
nab an, hogy JancsikM elvigye magaval. Eva ferfiruhaban harcol Eger falain. Egyen-
rangu lesz a ferfiakkal.

Molnar Ferenc

A PAL UTCAI FIUK
Ifjustigi regeny

A Pal utcai fi~k ifjusagi regeny. Az ifjusagi regeny alkalmas az ifjusag sz6rakoztatt1sara
es okulasara. Ir6ja j61 ismeri a gyerekek es a serdiiltebb ifjusag erzelmi es gondolat-
vilagat. Azonosul a gyermekkel, de kozben velemenyt is formal arr61, hogy a gyer-
mekh6sok dontesei helyesek-e vagy hibasak. Ezert muve neveUf hatt1su. ,
A j6 ifjusagi regeny olvas6ja ugy erzi, hogy "nem tudja letenni" a konyvet. Ateli

azt, amit olvas. Egyiitt szenved es oriil a mu f6szerepl6jevel. A mll megismerese
nyoman ugy erzi, hogy a regeny resze lett eletenek.
Ket tabor all szemben es kiizd egymassal: a Pal utcaiak es a fiiveszkertiek. Azert

harcolnak egymassal, hogy legyen hoI jMszaniuk. Mind pesti gyerekek, es Pesten
keyes a labdazasra es gyermekjMekokra alkalmas hely. Az olvas6 a Pal utcaiakkal
erez. Az ir6 az 6 szempontjukb61 mutatja be az esemenyeket.

1. A PAL UTCAIAK

A Pal utcaiak es a fiiveszkertiek harca a j6k es a rosszak kiizdelme, de nem a hibM-
lanoke es a javithatatlanoke. A regeny megmutatja, hogy a Pal utcaiak kozott van
irigykedes, civakodas. A nagyobbak sokaig lenezik a legkisebbet.
A gittegylet tagjai - akik a grund vedelmeb61 derekasan kiveszik resziiket - a fel-

n6ttek rossz szokasait utanozzak ertelmetlen szervezkedesiikkel. Nemecsekkel
szemben igazsagtalanok. A Pal utcaiak kozt arul6 is akad Gereb szemelyeben, de
vegiil 6 is mindent megtesz azert, hogy hibajM j6vMegye.

2. A FUVESZKERTIEK

A fiiveszkertiek kozt vannak a kis~bbekkel er6szakoskod6 fiuk - ilyen a ket Pasz-
tor. De egyikiik sem javithatatlan. Ok is szeretnenek maguknak a labdajMekhoz he-
lyet szerezni, es a haboruban betartjak a jMekszabalyokat.
Vezeriik, Ats Feri lenezi Gerebet, aki elarulja sajat csapatM, es megveti, amikor

megtudja, hogy lefizeti a grund 6ret. Megbiinteti a ket Pasztort az einstand miatt,
es 6szinten sajnalja Nemecseket, amikor megtudja, hogy sulyosan megbetegedett.
Koztiik is van egy legkisebb fiu, Wandauer, aki olyan kicsi, mint Nemecsek.



Nemcsak a f6szerep16ket, hanem a mellekszerep16ket is jellemzi az iro egy-egy
jellegzetes tulajdonsagukkal.
A gyerekek haborujat komolyan vessziik. T6bbnek erezziik, mint jateknak, mert

a jatszohelyert fo!yik a kiizdelem a pesti k6rengetegben. A grund ved6i igazsagos
harcban gyoznek. Ugy vedik jatszoteriiket, mint akik a hazajukat vedik a rat6r6 el-
lensegt6l, megis mulat~agosnak erezziik, hogy Bokat Hunyadi Janoshoz, a nandor-
fehervari gy6zteshez, Ats Ferit pedig Tomori ersekhez, a mohacsi csata vesztesehez
hasonlitjak.

A humor a nagy dolgokat eltorpiti, a kicsiket pedig oriasira nagyitja. A jelentektelen
dolgok felnagyitasa jellemzi a gittegylet muk6deset. Humorosnak erezziik azt is,
amikor Nemecsek Hektorhoz hasonlitja magat: sokaig 6k a "k6zlegenyek" a grun-
don. Ebben az esetben a jellemzesben rejlik a humor. Humoros lehet a helyzet is: pel-
daul Boka zsebtintatartoja akkor kezd szivarogni, amikor az eln6k zsebre vagja.
A gyerekhaborut azert vessziik komolyan, mert maguk a resztvev6k is annak ve-

szik. Aldozatokra keszek, szembeszallnak az er6sebbel, es a csataban becsiilettel
helytallnak. Mindegyik fiu t6bb lesz 6nmaganal a haboru vegere. A felenkek h6-
s6kke lesznek, a durvabbak megemberelik magukat. A gy6ngek esszel, batorsaggal
potoljak a testi er6t. A kiizd6k sajat csapatukban is elutasitanak minden csalast,
durvasagot es szabalytalansagot. Az ellenfelek vegiil sorstarsak lesznek azaltal,
hogy mindket csapat elveszti a grundot, gyiilekez6helyet es jatekteret.

AdyEndre

SZENT MARGIT LEGENDAJA

Vallott nekem a Nyulak-szigete1
Regek2 halk ejen. Ime, a titok:
Kinllyi atyja klastromba3 vete
Legendak szuzet, feMr Margitot.

~lom-Ieany volt: egy fojtott sikoly.
Ajulva hullt egy durva szo miatt.
S robogtak a kiralyi udvaron
Hajrazo, vad, bozontos ferfiak.

Nyugatrol vart sokaig valakit.
Nem vadbajszu, larmas mokany4 nagy ur,
Dalos, torekeny, halk fiu legyen,
Asszonyos, kosza, konnyes trubadur.5

Mar regen vart s megbenult a szive.
Zugott a var, pruszkol6 klin6lovak
HMan erkeztek hetyke magyarok.
6 nem jott: egy csondes alom-Iovag.

6 nem jart a Duna tajan soha,
~gy halk dalu es halk csoku legeny.
Es Jezusnak aldozak Margitot,
Ki ott halt meg a Nyulak-szigeten.

I Nyulak szigete: a budapesti Margitsziget regi neve
2 rege: monda; nepi erederu, szajhagyomanyban elo tortenet, mely szemelyhez, nephez, helyhez kap-
csol6dik

3 klastrom: kolostor; szerzetesek (itt: apacak) lak6helye
4 mokany: tOmzsi, suru veru, eros
5 trubadur: kozepkori kolto, aki lantjaval kiseri enekelt szerelmes verseit
6ku.n (kun): a 13 szazadban Magyarorszagra telepiilt keleti lovasnep



Ady Endre (1877-1919) a 20. szazad els6 felenek kolt6je. Az 1908-ban indult
Nyugat dmu irodalmi foly6irat meghataroz6 egyenisege. Az eur6pai muveltseg
meghonos1tasaert harcolt. Tiltakozott az els6 vilaghaboru ertelmetlen verontasa el-
len, sz6t emelt a szocialis igazsagtalansag megsziinteteseert. Hangsulyozott ma-
gyarsagaval a nemzetisegi ellentetek sz1t6i es fenntart6i ellen ervelt: szerinte az j6
magyar, aki ember kent, eur6paikent is megallja helyet. A nacionalizmussal, sovi-
nizmussal (nemzeti onzessel) szemben a nepek megbekeleset, baratsagat szolgalta.
Szent Margit kozepkor 6ta el6 legendaja az Arpad-hazi kiralylany peldajat all1t-

ja elenk. A tatarjaras utan Margitot apja, IV. Bela gyereklanykent kolostorba kiild-
te, hogy igy nyerjen Istent61 bocsanatot a magyaroknak. Margit alazattal elte az apa-
cak istenfel6, onsanyargat6 eletet. A legenda szerint, amikor ker6k jottek erte, hogy
hozomany elleneben magukkal vigyek, elutas1totta 6ket. A 20. szazadban avatta
szentte a r6mai egyhaz.
Adya legendtit - ahogy a versben mondja: reget - kolt6i szandekahoz hajli*. Sa-

jat helyzetet vetiti bele a kozepkori szuz peldajaba, s jelkepet formal bel6le. Ahogy
a kiralylany utas1totta el koranak "hetyke magyarjait", ugy szall szembe 6 is kultu-
ralatlan, durva es parlagias honfitarsaival. A kiralylany almaiban megjelen6 truba-
dur a kora es kornyezete fole emelked6 kolt6 jelkepe; magat Ady Endret is jelkepe-
zi. Nyugat a muvelt vilagra, Eur6para utal.

J6zsef Attila

PERC

Ferenczy Karoly: Kodoba16jiuk (1890)

Dalol a madarsereg,
hogy az erda zeng bele,
maszatos parasztgyerek
inal a foly6 fele.

A nap is slit melegen,
tUzesfti a leget,
nem is latni az egen
pici keskeny felleget.

A parasztgyerek heviil,
a foly6parton ledlil,
homokon gurul tovabb,

kavicsot fog, j6 lapost,
a foly6ba dobja most
s fiityoreszve all odabb.

1922

Tizenhet eves volt J6zsef Attila, amikor ezt a verset irta. A latvany, amelyet vers-
be foglalt, oly eletszeru, mintha filmre vettek volna.



Avers mufaja eletkep. Az eletkt?ppillanatnyi jelenetet rogzit.
A versnek mar a dme jelzi, hogy a jelenet, amelyet meg6r6kit, mind6ssze egy

percig tart. Hangulata meghitt, ezert rokon az idilleI. A kiil6nbseg a hangulat foko-
zataban van: az idill boldogsagot araszt, mely az egesz eletet athatja, az eletkep in-
kabb csak egy derus pillanatot mutat be. Pillanatkepnek is nevezheto.
J6zsef Attila verseben 6sszhangban van a parasztgyerek a termeszettel, a mada-

rak eneketol zengo erdovel, a napos eggel es a husito foly6vaI. Mozdulatai - hem-
perges a homokon, kohajitas a foly6ba - gondtalansagot fejeznek ki.
Avers formaja: szonett. Az olasz eredetu, tizennegy soros vers magyarul "kis

dal". A dm - a Perc - nemcsak a jelenet r6vidsegere, hanem avers r6vid idotarta-
mara is utaI. Ha hangosan elmondjuk, meg egy percet sem vesz igenybe.
A szonett altalaban idomertekes, jambikus vers, melynek rimelese kiil6nfele k6-

t6ttsegekkel fordul elo, pI.: ABBA ABBA CDC CDC; az elsa ket versszak nemcsak
6lelkezo, hanem keresztrimes is lehet: ABAB ABAB stb. A sorok sz6tagszama az
olaszoknal rendszerint 10 es 11, a franciaknallehet 12 es 13, de mas valtozata is le-
hetseges. A Perc - jatekossagat fokozva - a szokasosnal r6videbb sorokb61 all.

VERSEK AZ EDESANYAHOZ

Pet6fi Sandor

FOSTBEMENT TERV

Egesz titon - hazafele -
Azon gondolkodam:
Mikent fogom sz6litani
Reg nem latott anyam?

Mit mondok majd elosz6r is
Kedvest, szepet neki?
Midon, mely b6lcsom ringata,
A kart terjeszti ki.

S jutott eszembe szamtalan
Szebbnel-szebb gondolat,
Mig allni latszek az ida,
Bar a szeker szaladt.

Sakis szobaba toppanek ...
R6pult felem anyam .
S en csiiggtem ajkan sz6tlantil...
Mint a gyiim6lcs a fan.

Dunavecse, 1844. cipri/is

Petofi egy szemelyes elmenyet 6r6kitette meg ebb en a versben. 1844-ben van-
dorszmeszekkel jarta az orszagot, s utjat megszakitva latogatta meg sziileit Duna-
vecsen.
Az elmeny igy foglalhat6 6ssze: hazafele tartva azon gondolkodik a k6lto, hogy

milyen szavakkal fejezze ki szeretetet es halajat edesanyjanak, akit oly reg6ta hia-
nyolt. Amikor elerkezik a pillanat, mindenrol elfelejtkezve, sz6tlanul borul anyja
nyakaba. A viszontlatas 6r6meben sz6hoz sem tud jutni a k6lto, a "szavak embere".
Rendkiviil ujszeru volt a maga idejen a harmadik szakasz gondolata: ... allni lat-

szek az ido, Bar a szeker szaladt. A vers hose - mag a a k6lto - mashogy erzekeli az ida
mulasat, mint ahogy val6jaban a percek es 6rak peregnek. Siirgetne az idot, hogy



miel6bb viszontlathassa edesanyjat, de ugy erzi, mintha az id6 megallt volna. A
kep-zelet es a va16sag nem egy/orman mukijdik. Ezert hiusulnak meg tervei az edesanya
kbszbnte~~r61 - "fiistbe mennek" -, ezert felejti el a szep szavakat, amelyeket ki-
gondolt. Ole1E~seviszont mindennel jobban kifejezi a legfontosabbat: gyermeki sze-
retetet.

J6zsef Attila

MAMA

Mar egy hete csak a mamara
gondo1ok mindfg, meg-megallva.
Nyikorgo kosarra1 cileben,
ment a pad1asra, ment serenyen.

En meg oszinte ember vo1tam,
ordftottam, toporzekoltam.
Hagyja a dagadt ruhM masra.
Engem vigyen f61 a pad1asra.

Csak ment es teregetett neman,
nem szidott, nem is nezett enram
s a ruhak fenyesen, suhogva,
keringtek, szalltak a magosba.

Nem nyafognek, de most mar keso,
most 1Mom, milyen orias a -
szurke haja 1ebben az egen,
kekftot old az eg vizeben.

1934

Jozsef Attila edesanyja moson6 volt, egyediil nevelte Attilat es ket n6ven~t. Ko-
ran meghalt, "mert a moson6k koran halnak" - ahogy a kblt6 egy masik verseben,
az Anyamban irta.
A kblt6 gyerekkori emlekkepeket perget Ie a versben. Kiskoraban szerette volna,

ha anyja nem a nehez ruhaskosarat cipelte volna a padlasra, hanem 6t vitte volna
magaval. Az edesanya nem ert ra, hogy vele foglalkozzon. A gyermek szeretett vol-
na anyjaval jatszani, beszelgetni. A gyermek bnmagahoz kepest nagynak latta
edesanyjat, pedig - ahogy masutt irta - "apro" volt es "tbrekeny termetU". Az em-
lekez6 tudataban oriassa n6 az edesanya. A magasba libben6 ruhak kbzt alakja
egybeolvad az eggel. A befejez6 kep zatomassa emeli a latvanyt. A latomas a kepze-
letben keletkez6 kep, az alomkephez hasonlo: bsszetett jelentese van. A kblt6i lato-
mas kitagitja es tbbbertelmuve alakitja a latvanyt.
Az eggel egybeolvado anya alakja felidezi a moson6 munkajat (regen kekit6t ke-

vertek az bblit6vizbe), es erezteti, hogy a gyermek szemeben az anya a vilagot je-
lenti. A koran elveszitett - egbe kbltbzbtt - anya megdicsoUl.
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Cso6ri Sandor

ANYAM FEKETE ROZSA

Anyamnak faj a feje,
nem iszik feketet -
Anyamnak faj a feje,
nem szed be porokat:
sz6tlanabb sapadtsaggal
feji meg tehenet,
sz6tlanabb sapadtsaggal
soproget, mosogat.

Anyamra durvan sz6lnak
jottment idegenek?
Anyam az ijedtsegtol
dadog es bereked.
Sotet kendojet vonvan,
maganyM huzna ossze:
ne bantsa tobbe senki,
felelmet ne tetozze.

Anyam utakon lepdel
s nem jut el sehova.
Szegenyseg csillagM6l
sebes a homloka;
vallara meg az orgona-
virag is ugy szakad,
mintha csak teher volna,
j6szagu karhozat.

Nyar van egen es foldon,
zene sz6l, muzsika,
Anyam csond-sivatagjan
el kell pusztulnia.
Gepek, gyartmanyok zengnek
csodakt6l szeHitotten,
de egy se futna hozza:
"segitek, azert jottem".

Anyamnak faj a feje -
anyamnak faj a semmi,
Anyam fekete r6zsa
nem tud kiszmesedni.
Egy ejjel foldre roskad,
megtort lesz majd, kicsi -
Bejon egy madar erte
s csoreben elviszi.

Cso6ri Sandor 1930-ban sziiletett egy dunantuli fa1uban, Zamo1yon. A magyar
nemzet jogaiert s a szeme1yes szabadsagert fo1ytatott harcok e1en jar az Illyes Gyu-
1a utani nemzedekben. Verseinek ura1kod6 e1eme a nagy erze1mi kisugarzasu kep.
A ka1t6k sokszor feln6tten is gyermekkent neznek anyjukra, akit61 egykor vede1-

met kaptak es akit hata1masnak 1attak. Cso6ri Sandor a gyange, es kiszo1galtatott
edesanyahoz sz61 felt6 szeretettel. Nem 6riasnak 1atja, hanem kicsinek, esend6nek.
A ka1teszet hata1mava1 most mar 6 nyujt vede1met edesanyjanak a vesze1yekke1 te-
li vilagga1 szemben.



DALOK KARACSONYRA

Oltark6 a Keleti Karpcitokban

SZENT KARAcsoNY EJSZAKAJAN
nepdal

Szent karaesony ejszakajan,
Jezus szi.iletese napjan
Oriiljetek, 6rvendjetek,
A kis Jezus megsziiletett!

A kis Jezus aranyalma,
Boldogsagos szuz az anyja,
Labaival ringaztatja,
Ket kezevel apolgatja.

- Aludj, aludj, en kisdedem,
Aludj, aludj, en kisdedem!
Nem kiralyne a te dajkad,
SzolgaI6b6llettem anyad!

Nines a Jezus agyan paplan,
Jaj, de fazik az artatlan!
Takargatja edesanyja,
Dirib-darab poszt6eskaba.

Nines a Jezusnak bundaja,
Poszt6ba van bep6lyaIva.
Elveszett a baranykaja,
MibOllett volna bundaja?

- Kirje-kirje1kisdedeeske,
Betlehemi hereegeeske!
Azert nekiink j6t szereztel,
A pokolt6l megmentettel.

1 kirje: uram (a katolikus misen hangzik el; a gori:igkifejezes: kyrie eleison - Dram, irgalmazz!
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Csamidi Imre

KARACSONY FAJA
Gyerekhangra

A kanicsony akkor szep,
hogyha feher Mba lep,-
nem is sarba, latyakba ...
Ropog a h6 alatta.

Hegyek hatan zold fenyo,
kis madarnak piheno, -
bucsuzik a madart61,
ozikektol eipartol.

Beszegodik, beall csak
szep karacsony fajanak;
deret-havat lerazza,
all csillogva, szikrazva.

Ahany csengo: csendiiljon,
ahany gyerek: oriiIj6n,
ahany gyertya: mind egjen
karacsonyiszepsegben.

Csanadi Imre k61t6 (1920-1990), dunantuli f61dmuve16k gyermeke. Verseiben
tiszta kep rajzo16dik ki sziil6f61djer61, kiizdelmes, hadifogsaggal sulyos sorsar61.
Festmenyekr61, szobrokr61 irt versei a beavatott hitelessegevel vallanak a muveszet
igazmond6 hivatasar61. Gyermekversei igen nepszeruek az 6vodasok, kisiskolasok
k6reben. A nagyobb gyerekeknek az allatokr61 irt egesz k6tetnyi verset, melyekkel
tanitva sz6rakoztat (Verses allatvilag).

J6zsef Attila

BETLEHEMI KIRALYOK

Adjonisten, Jezusunk, Jezusunk!
Harom kinily mi vagyunk.
Langos csillag alit felettiink,
gyalog jottiink, mert siettiink,
kis juhocska mondta - biztos
itt Iakik a Jezus Krisztus.
Menyhart kiraly a nevem.
Segits, edes Istenem!

Istenfia, j6napot, j6napot!
Nem vagyunk mi yen papok.

Dgy hallottuk, megsziilettel,
szegenyek kiralya Iettel.
Beneztiink hat kicsit hozzad,
Udv6ssegiink, egi orszag!
Gaspar voInek, affele
fOldi kiraly szemelye.
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Adjonisten, MegvaIt6, MegvaIt6!
Jottiink meleg orszagb61.
Fott kolbaszunk mind elfogyott,
fenyes csizmank is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marekkal,
tomjent egesz vasfazekkal.
En vagyok a Boldizsar,
Aki szerecseny kiraly.

lrul-pirul Maria, Maria,
boidogsagos kis mama.
Hu1l6 konnye zaporan at
alig la~a Jezuskajat.
A sok pasztor mind muzsikal.
Meg is kene szoptatni mar.
Kedves harom kiralyok,
j6ejszakat kivanok!

"

I



A betlehemezes regi nepszokas. Karacsony tajan jartak a falut a pasztornak, nap-
keleti kiralynak oltozott gyerekek a betlehemi istalloval, benne a szent csalad ma-
sa, a jaszolban a kis Jezus. (A harom kiraly a Szentiras szerint: Menyhart, Gaspar,
Boldizsar.) A betlehemesek szabadon valtoztatott dalokkal, trefas parbeszedekkel
koszontottek a Megvalto eljovetelet.
Jozsef Attila egy humoros betlehemi dalt irt meg. A bibliai jelenetet a szegeny gye-

rekek vilagaba helyezi, ugy, ahogy 6 maga is betlehemezett gyermekkent.

AJANLOTT OLVASMANYOK ES FILMEK

Dumas (duma): A harom testar
Gardonyi Geza (Az Egri csillagokon
kiviil):
Isten rabjai
A lathatatlan ember
Az enfalum

Fekete Istvan: A koppanyi aga
testamentuma

Hegedus Geza: Az erdantuli veszedelem
Herczeg Ferenc: Fogy6 hold
Jokai Mor: Az utols6 budai pasa

Torokvilag Magyarorszagon
Janicsarok vegnapjai
A nagyenyedi ket fuzfa

Kipling: A dzsungel konyve
A dzsungel vilaga

Kolozsvari Grandpierre Emil:
A tOrokfejeskopja

Krudy Gyula: A magyar jakobinusok
Lazar Ervin: Lovak, kutyak, madarak

Csillagmajor
Szegeny Dzsoni es Arnika

Jack London (dzsek lond'n):
A vadon szava
Az enekla kutya

Mikszath Kalman: A ket koldusdiak
Mora Ferenc: Rab ember fiai
Orsi Ferenc: A Tenkes kapitanya
Tamasi Aron: Szivbeli baratok
Tatay Sandor: Kinizsi Pal
Mark Twain (mark tven):

Tamas urfi csinyjei
Huckleberry Finn (hakleberi finn)
Tamas urfi leghaj6n

Stevenson (sztifnzon): Kineses sziget
Verne: Kit evi vakaci6

A tizenOt eves kapitany
A rejtelmes sziget

Zrinyi Miklos: Szigeti veszedelem.
Az ifjusag szamara atdolgozta Bene-
dek Elek

IR6K ELETRAJZAI

Bertok Laszlo: fgy eIt Csokonai Vitez Mi-
haly ,

Deak Tamas: Igy eIt Mikes Kelemen
Keresztury De~s6: fgy eIt Arany Janos
Tuskes Tibor: Igy eIt Zrinyi Mikl6s

KORTORTENETI OLVASMANYOK

Benedek Elek: Hazank tOrtenete
Nagy magyarok elete

Kosa Csaba: Felhold es ketfeju sas
Varga Domokos:

A mogyeriektal Mohacsig
Liliom es holl6. l1j kepes tOrtenelem

sorozat

FILMEK

Egri csillagok
A harom testaI'
Rak6czi hadnagya
Gabor diak
A Tenkes kapittinya

@Da---------------------



ANYAORSzAGI, HATARON TULI
" ..
ES KULHONI MAGYAROK

KI A MAGYAR? MI A MAGYAR?

Amikor a nagyvilagban e16magyarokr6l mintnepr6l sz6lunk, e16szor is tisztaz-
nunk kell: kit nevezhetiink magyarnak?
A magyaroknak nincsenek pontosan meghatarozhat6 alkati vonasaik, amelyek

alapjan megkiilonboztethet6k lennenek a tobbi eur6pai nept61. Az antropo16gusok
azonban talaltak olyan adatokat, amelyek arra utalnak, hogy e16deink finnugor
eredetuek, es kelet-azsiai, majd torok es irani nepekkel is rokonsagba keriiltek.

"A magyarsag nem a test, nem aver, ha-
nem a lelek kerdese" - vallotta kiva16 nep-
rajztud6sunk, Gyorffy Istvan. Ha koze-
lebbr6l megvizsgaljuk e kozos lelek mi-
benletet es termeszetet, akkor fedezziik
fol, hogy ezemyi osszetev6je van, s j6 ne-
hany fomisb6l t<ipIalkozik.A kozos nyelv,
a kozos sors, a tortenelem, a kozosen for-
malt hagyomanyok, szokasok, a ?itelet, a
kulhira, a taj jellege, a neveles. Am min-
den, ami lelek, egyseges es oszthatatlan.

A nemzet: szellemi alkotas, tOrtenelmi
sors, kozossegvcHlalas es feladat.
Ha kiilhoni komyezetetekben utana-

jartok, folfedezitek, hogy genetikailag
minden nep keverek. Az angolok 6sei
kozott peldaul megtalalha~uk a briteket,
a keltakat, angolszaszokat, normanno-
kat, vikingeket. A spanyolok 6sei kozott Szekely ferfiak poszt6ujjasban, harisnyaban,
iberek, latinok, g6tok es m6rok is van- csizmasan, fejiik6n kucsmaval
nak. A nemetek is elkiiloniilnek poroszok-
ra, bajorokra, osztrakokra, szaszokra stb.
Sorra vehetnenk igy minden eur6pai nepet - s kozottiik szinte sehol sem tala-

lunk genetikailag (szarmazas szempon~ab6l) "tiszta" fajtat. H6ditasaik, gyarmato-
sitasaik nyoman az angoloknak, spanyoloknak a tengeren tlil kialakultak nyelvi ro-
konaik: az amerikaiak, ausztralok, argentinok, kubaiak es masok, akik a 19-20. sza-
zad folyaman az onal16 allamisag es a nemzeti fej16des li~ara leptek.
Szerteszet a vilagon mindeniitt elnek magyarok. Magyarsag azonban csak egy

van, s a magyar nemzet - mely e kulturalis sorskozossegben letrejott - egyseges,
bar reszei a vilagon sokfele elnek.----------------------~



T6kes Lasz16 reformatus piisp6k es Tempfli
J6zsef r6mai katolikus piisp6k Nagyvaradon

szolgaIjak az Drat es a magyar nemzetet

Csikrakos, a k6kereszt es a Hargita f616tt
szivarvany

! '

KISKATE MAGYAROKNAK

Magyarnak az nevezhet6, aki magyarnak vallja magat. Aki igyekszik minel jobban
elsajiltitani a magyar nyelvet es kulttirilt. Aki mindig erdek16dik a magyarok es
Magyarorszag sorsa irant, s ez az erdek16dese lelki szuksegleteve valik. Aki barhol
el, ha csak teheti, szolgalja a magyarok kozosseget.
Ha magyarul tanulsz, ha magyar szora tanitasz masokat, ha jo tanacsokat adsz

masoknak a magyar kulttira, a magyar nep es nemzet megismeresere, ha meggy6-
zol valakit egy magyar nepmese, egy kOltemeny vagy egy regeny szepseger61, mar
hasznos szolgalatot tettel annak, akit ebbe a szepsegbe beavattal, de nemcsak neki,
hanem az egesz magyarsagnak, es termeszetesen onmagadnak is.
Szolgalod az egesz magyarsagot azzal is, ha emberkent jol megallod a helyed, ha

lelkiismeretes munkaddal, emberseges viselkedeseddel kivivod magadnak masok
megbecsUleset, es jo hiret kelted a magyar embereknek.
Magyarnak lenni annyi, mint vallalni magyarsagodat. Nem kerkedsz vele, tudod,

amit Radn6ti Mikl6s tudott - a magyar tortenelem legszomortibb eveiben, a masodik
vilaghabortiban -: IIHisz blinosok vagyunk mi, akar a tobbi nep". Ez a krisztusi gon-
dolat megovja a magyarokat attol, hogy mentseget keressenek sajilt hibaikra, es
meger6siti 6ket abban, amit szaz evvel korabban Szechenyi Istvan - Kossuth Lajos
szerint a legnagyobb magyar - mondott: "Egy nemzetnel sem vagyunk alabbval6kf"
Az onismeret hozzasegit bennunket, hogy teves es karos ttilertekeles nelkUl vallal-
juk magyarsagunkat. Ezert jo lelekkel vehellink reszt abban a nemes versenyben,
amelynek tetje az, hogy minel kUlonb, tehetseges es eletrevalo nemzetkent megall-
juk helyunket a vilag nepei kozt.

lliQ]----------------------
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Amagyar tortenelem es a magyar irodalom tanulmanyozasa rengeteg szepseget,
de tengernyi szenvedest is felvillant e16deink eleteb61. A Bibliaban Jezus - akarcsak
az 6szovetsegi pr6fetak - nagyon sok szenvedes aran mutatta fel a megvaltasra
sZoru16 emberisegnek az igazsagot. A magyar irodalom legjobbjai is a magyar nep
kiizdelmeib6l, megpr6baltatasaib6l, nemegyszer mulasztasaib6l es vetkeib6l von-
tak Ie mindnyajunknak sz6l6 intelmeiket, tanltasaikat. Ezert beszel Kolcsey Ferenc
a magyar nemzet imadsagaban, a Himnuszban bunr6l es bunh6desr6l, a magyar-
sag nagy tortenelmi tetteir6l, iildoztetesekr6l, kinok tengerer6l, majd ezert fohasz-
kodik isteni szanalomert, megbocsatasert. Kolcsey vegiil a magyarokat megillet6
oltalomr6l es "vig esztend6"-r6l, a megszenvedett es megerdemelt boldogabb jo-
v6r6l sz61. Vorosmarty Mihaly, a magyarok masik "imadsaganak" kolt6je, a Szozat
szerz6je igy sz6li~a meg a magyarokat: "Hazadnak rendiiletlenUllegy hive, oh ma-
gyar". S e szellemi ertelemben vett hazanak - a vilagon barhol elve - minden
magyar rendiiletleniil hive lehet.

KIK S KI NEPEI VAGYUNK?

A magyar nep a Karpat-medenceben sakjele neppel keveredett. Mindeneke16tt kevere-
dett a gyer szamban meg itt e16kiilonboz6 neptoredekekkel, majd a tortenelem vi-
haraban hozzank sodr6dott nomad (beseny6, kun, jasz) nepekkel. De az ide telepii-
16, vagy bekoltoz6 szaszokkal, svabokkal, csehekkel, szlovakokkal, ruszinokkal,
zsid6kkal, romanokkal, szerbekkel, hor-
vatokkal es mas nepekkel is tortent ki-
sebb-nagyobb egybeolvadas, osszehaza-
sodas. Jellemz6bb azonban az volt, hogy
nagyobb kozossegekben jottek az idegen
nepek, akik uralkod6inkt6l teriileteket
kaptak, vagy beszivarogtak az elpuszti-
tott, kis nepsurusegu teriiletekre, azt be-
laktak, s itt eltek tovabb a Magyar Ki-
ralysag lak6ikent. Tarsorszagkent csatla-
koztak delen a.horvatok, onrendelkezesi
jogokat kaptak a keletr6l jott kunok es a
nyugatr6l betelepiilt szaszok. A tobbiek
- jobban betago16dva - lettek hungaru-
sak, vagyis az orszag lakosai. A rendi al-
lamban a nemesek es a koznep kozt na-
gyobb volt a kiilonbseg, mint a magya-
rok es mas nemzetisegek kozott.

Ifju szasz par eskiivorol jovet Segesvaron.
Nyolc evszazada eliink egyiitt a szaszokkal



Egy lap a magyar reneszansz korb6l,
Matyas kiraly hires Corvinaib61

HANYAN VOLTUNK, HANYAN LETTUNK?

A torh~nelem nagy viharai es sorsfordul6i szinte minden szazadban elinditottak ki-
sebb-nagyobb nepmozgast. A 19-20. szazadban az ujonnan felfedezett foldreszek,
Amerika es Ausztralia betelepitese, illetve a piacgazdasag terh6ditasa ereztette ne-
pessegelsziv6 hatasat. A huszadik szazadban a vilaghaboruk, a nagy birodalmak
osszeomlasa, az orszaghatarok, allamformak megvaltoztatasa ugyancsak nagy-
mertekben hatott a nepmozgasokra.

A magyar lakossag szama es aranya
sokaig egyiitt alakult a Magyar Kiraly-
sag sorsaval. Matyas kiraly koraban a
mintegy 4 milli6s orszag nepessegenek
haromnegyedet alkottak a magyarok.
Mellettiik Fels6-Magyarorszag hegyvi-
dekein t6tok (szlovakok), Erdelyben pe-
dig szaszok es a hegyvideken pasztor-
kod6 romanok eltek ekkor jelentekeny
szamban. Az orszag harom reszre sza-
kadasa utan a torokok altaI megszallt
teriileteken er6sen megfogyatkozott a
magyarsag. Az osztrak csaszarsag tarto-
mannya tette az orszag eszaki harmada-
ra szorult Magyar Kiralysagot. A szazot-
yen eves torok h6doltsag idejen csak a
vallasi es etnikai toleranciaban el6 Erde-
lyi Fejedelemseg teriileten gyarapodott
a magyar lakossag, a tobbi nemzetiseg-
gel egyiitt.
A masfelszaz eves torok h6doltsag

alatt - mikozben Eur6pa nepessege
majdnem megharomszoroz6dott - a
magyarok szama 3 milli6 ala csokkent.
Herder nemet filoz6fus j6slata nyo-

man kolt6ink mar a nemzethalal gondo-
lata val viv6dtak. A bajok folismerese
azonban az ujjaeledes "erjeszt6jenek bi-

" zonyult. A magyar szellem kival6sagai
j6voltab61, az eur6pai fejl6des f6 sodrahoz kapcsol6dva, peldas nemzeti megujho-
dasi mozgalom indult el.Ez akorszellem athatotta az elet minden teriiletet. A ma-
gyar nernzet alkot6ereje olyan uj nernzeti intezmenyeket hozott letre, mint a Nem-
zeti Muzeum, a Magyar Tudomanyos Akademia. A tudomanyok e fellegvara koriil
megszervez6d6 szellemi er6k elertek, hogy a magyar hivatalos nyelv legyen.



Szechenyi (es a tervezo Adam Clark)
muve a Pestet Budaval 6sszek6to
Lanchld a magyar reformkor szim-
b6lumava vaH

Gr6f Szechenyi Istvan adomanyaval
indltotta el a reformkor legfonto-
sabb intezmenyet, a Magyar Tudo- .
manyos Akademiat, melynek szek-

haza is k6zadakozasb61 epiilt

Kazinczy, Berzsenyi, KOlcsey, Szechenyi, Wesselenyi, Vorosmarty, Batthyany, Kossuth,
Petofi, Arany, Deak, EOtvos, J6kai es mas kival6sagok kozremukodesevel a rendi-ne-
mesi allamb61 egy polgariasod6, gyarapod6 nemzet jott letre a 19. szazad soran.
Az ujkori magyar nemzet a reformkor evtizedeiben - 1825 es 1848 kozott -, illetve a re-

formkori harcokat betetozo 1848j49-es forradalom es szabadsagharc reven szii.letett meg.
Ekkor valt tudatossa nemcsak az arisztokraciaban es a nemessegben, hanem a fel-
szabaditott jobbagyok es a kozrendu iparosok, tisztviselok, zomeben is, hogy a ma-
gyarsag lete, szabadsaga es haladasa koziigy, amelyert minden honpolgar felelos.
A magyar allam es a nemzet sorsa, letezesi tere egeszen a torokok kiuzesetol

a 20. szazad elejeig azonos volt. 1910-ig tizmilli6ra nott a magyar nepesseg szama a 18
milli6 lakost szamlal6 orszag teriileten, s a nemzettestbol csupan egy 50-60 ezer fos
csang6 magyar nepesseg el tobb szaz eve a Keleti-Karpatokon till.
A magyarok szama a 3. evezred elejen 15 milli6 koriili, akiknek egyharmada

nem a mai Magyarorszag teriileten el.

-----------------------[}ill



HONFITARSAK ES NEMZETTARSAK

Nehez immar egymas kozott hasznalnunk a honfitars kozkeletu regi megsz6litast.
Ezert azokat, akik mas honban szi.ilettek, nem Magyarhonban, de magukat ma-
gyarnak (is) tartjak, manapsag altalaban nemzettarskent sz6litjuk meg.
A magyar allam es a magyar nemzet egyseget a torok es osztrak uralkod6k

hosszu id6re megbontottak. Levert lazadasok, forradalmak, folkelesek soran tize-
de!tek meg nemzetiinket, vegeztek ki, bortonoztek be es uztek el legjobbjainkat.
Igy lettek a kiilfoldre menekiilt magyarok a politikai emigriinsok elofutiirai: a csaszari

husegeskiit megtagad6, sziimuzott ThokOly Imre es II. Riik6czi Ferenc fejedelem, majd
a levert 1848-as szabadsagharc vezet6i, eliikon Kossuth Lajossal. (Az emigriins alta-
lanos jelentese: menekiilt, kivandorolt, kiilfoldre telepiilt.) A magyar emigriici6 kep-
visel6it kes6bb ott talaljuk az olasz szabadsagharcban, az amerikai fiiggetlensegi
haboruban, a del-amerikai harcokban s a polgari elet sok mas teri.ileten.
A kiilhoni magyarok jeles elofutiirai a rokoni-csaliidi kapcsolaUpitok, s azok a nagyobb

muveltsegre, tudiisra tOrekvoperegrinus (kiilfoldi egyetemeken tanu16) diakok is, akiket
a magyar egyetemek hianya, illetve egyhazuk, csaladjuk, tudasvagyuk, tehetsegiik
kiilfoldre vezetett, es tart6san vagy vegleg ott is marasztott.

Kezd6dhet a sor a Magna Hungariiit (a felte-
telezett 6shazat) es az ott maradt nemzettarsa-
inkat felkutat6 Julianus bariittal vagy Arpad-ha-
zi Szent Erzsebettel, folytat6dhat a portugalok
ved6szentjevel, Izabelliival, a sk6ciai Szent Mar-
gittaI, a lengyelorszagi Szent Kingiival s a ne-
metalfoldi "Magyar Miiria" uralkod6.n6vel.
Folytathatnank tovabb a bolognai, becsi,

wittenbergi, krakk6i, nemetalfoldi egyetemek
kozepkori es kes6bbi magyar peregrinusainak
tobbezres seregevel, egeszen a legujabb kor
magyarnak sziiletett tud6saiig, akik kozi.il ti-
zenketten a Nobel-dijat is kierdemeltek mun-
kassagukkal.
A legnagyobb sziimban es ariinyban azonban a

20. sziizadban viindoroltak ki, menekiiltek vagy ii.l-
doztettek el sziilojoldjiikrol honfitiirsaink. A sza-
zad elejen meg a szegenyseg e161,a jobb elet es
a gyorsabb boldogulas remenyeben vandorol-
tak ki tOmegesen a tengeren tulra.

Arpad-hazi Szent Erzsebet szobra a r6la
elnevezett templomban Marburgban.
Arcar6l az onzetlen szeretet,
mozdulatab6l a segit6 szandek latszik[@----------------------------



Amagyarorszagi kivandorlas az Ujvilagba az I880-as evekt61 kezd6d6tt,
s a 20. szazad elejen tetOz6tt, f6kent az orszag szegenyebb eszakkeleti es mozgekonyabb

delnyugati reszenek nepesseget apasztotta

R6luk irta 1937-ben [6Z5ejAttila Hazam dmu verseben e megraz6 sorokat:

Sok urunk nem volt rest, se kdba, SZlve szorult, rezgett a laba,
birtokdt 6vni elleniink acsarg6 habon tovatUnt,
s kitantorgott Amerikaba emlekezoen es okddva,
masjel milli6 emberiink. mint aki borbafojt be bunt.

A HATARON TlJLI MAGYAROK

Az elsa vilaghabonit lezar6 trianoni bekediktatum megalkot6i, a gyaztes antantha-
talmak kepviselai az orszag teriiletenek 67,3%-at, nepessegenek 58,4%-at, erdeinek
es asvanykincseinek nagy reszet elvettek es a kornyeza orszagokhoz csatoltak,
megbontva a Karpat-medence geol6giai es vizrajzi egyseget. ..
Nemzetiink sorsanak nagy latnoka, Ady Endre utols6, 1918-ban trott, Udvozlet

a gyozonek dmu verseben igy erzi at a haboru okozta tragediat:

Mi voltunk afOldnek bolondja,
Elhasznalt szegeny magyarok,
Es most jojjetek, gyoztesek:
Udvozlet a gyozonek.----------------------[Jill



AMagyarok IV.Vilagkongresszusanak megnyitoja 6pusztaszeren 1996 jUniusaban. A vilag 6tven
orszaganak 6tezer kepviselaje vett reszt az esemenyen. Az elsa sorban iilnek: Dobos Laszlo
felvideki iro, Takes Laszlo piisp6k, Csapo Endre k6zfro (Ausztralia), Papp Laszlone (USA),
Pcitkay Robert ev. piisp6k (Anglia), Wurst Erzsebet (Ausztria), Lauer Edit (USA), Siita Andras

erdelyi fro

Ezt irta - utols6 iizenetkent - a "gy6z6kt61" egy kis kegyelmet remelve Ady, de
a gy6ztesek 1920. jtinius 4-en Trianonban kegyetleniil megrajzoltak az uj hata-
rokat ...
• Akik a megcsonkult orszagban maradtak, azokat nevezziik anyaorszagi magya-
roknak.

• Hataron tali magyaroknak a trianoni hatarokkal a magyar allamt61 elszakitott,
sziil6f6ldjiik6n - 6seik f6ldjen - el6 honfitarsainkat nevezziik.

• Ki1lhoni magyaroknak azokat a nemzettarsainkat nevezziik, akik Magyaror-
szagr61 es a Karpat-medenceb61- jobb eletlehet6segeket keresve - 6nszantuk-
b61 kiilf6ldre vandoroltak. Ide tartoznak az emigransok is, akiket politikai ne-
zeteik, vallasi vagy nemzetisegi hovatartozasuk, a szabadsagkiizdelmekben
vallalt szerepiik miatt a hazab61 eliild6ztek, vagy akik maguk es csaladjuk ele-
tet mentve elmenekiiltek, kiilf6ldre sz6ktek, s ott megtelepedtek.

A trianoni bekediktatum k6vetkezteben, 63 ezer negyzetkilometernyi teriilettel,
a Felvidek es Karpatalja t6bb mint harom es felmilli6s nepessege, benne tobb mint egy-
1J1illi6magyar lakos keriilt a hataron mIra, az ujonnan megalakult Csehszlovakiahoz.
Igy csatoltak - ugyancsak 63 ezer negyzetkilometer teriilettel - Horvatorszagot,
a Vajdasagot, a Bacska es Banat j6 reszet t6bb mint 4 milli6 - benne jelmilli6nyi ma-
gyar -lakossal a kes6bbi Jugoszlaviahoz. Negyezer negyzetkilometer keriilt Auszt-
riahoz.
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A meghagyott orszagnal tlzezer negyzetkilometerrel nagyobb, osszesen 104
ezer negyzetkilometernyi teriiletet csatoltak Romaniahoz, tobb mint otmilli6lakos-
sal, akiknek akkor majdnem a fele magyar (mintegy ketmillio) es nemet (tobb mint fel-
millio) nemzetisegu volt. Erdely evszazadokon at az ona1l6 magyar allamisag es
a magyar muvel6des egyik bolcs6je es fellegvara volt, ezert ez az ltelet az egesz
magyarsagot letagl6zta. Ekkor irta Juhasz Gyula Magyar cimu verseben e sorokat:

Miert kellett durvan leszakitani anyja sziverol
Legszebb gyermekeit: draga kiralyi Pozsonyt,

Biiszke kurue Kassat, kineses erdelyi Kolozsvart,
Varadot es Aradot s mind, aminek neve faj?

Faj, faj, szornyen faj es mar esak az ejszaka alma
Hozza ma vissza nekem oket a bunak Olen.

Hallom s6hajodat, sirok szent sirja, Segesvar,
Hoi a magyar meteor langja a porba bukott.

Az elcsatolt teriiletek magyarlakta reszei - osszesen 79 ezer km', otmilli6lakos-
sal, melynek 72%-a volt magyar - a nagyhatalmak dontesevel, a masodik vilagha-
boni el6tt es alatt nehany evre (1938-44) visszakeriiltek Magyarorszaghoz (becsi
dontesek). Ezert a nehany eves visszateresert ut6bb kegyetleniil megbiintettek az
anyaorszagt61 elszakitott nemzettarsainkat.

A KARPAT-MEDENCE TAJAI, NEPRAJZI CSOPORTJAI

A foldrajzi sajeitossagok es a tortenelmi, kulturalis hagyomanyok alapjan a Karpat-
medenceben at nagy tajat es szamos tajegyseget kiilanbozterunk meg, amelyr61
konyviink foldrajz-nepismeret fejezeteben mar sz6ltunk. Raviden ismeteljiik at
a f6bb tudnival6kat neprajzi tajainkr6l, melyek a kovetkez6k: (Lasd a terkepen!)

1. MAGYAR ALFOLD

Duna-Tisza koze, Tiszantul (Bacska, Kiskunsag, Jaszsag, Nagykunsag, Hajdusag,
Ermellek, Nyirseg, Bodrogkoz), Bansag (Temeskoz, Begakoz).

2. DUNANTInL
Alpokalja-Orseg, Dunantuli-dombsag (Goesej), Mecsek es kornyeke (Zselie), Me-

z6fold, Balaton-felvidek, Dunanruli-kozephegyseg), Kisalfold (Csa1l6koz, Sziget-
koz, Rabakoz, Hansag).

3. FELVIDEK
Eszaknyugati-Felvidek (Kis-Karpatok, Kis-Fatra, Nagy-Fatra, Alacsony-Tatra, Ma-

gas-Tatra (Saras, Turoe" Lipto), Selmeci-erchegyseg, Gomori-Szepesi-erchegyseg
(PaloefOld, MatyusfOld), Eszaki-kozephegyseg (Matra, Biikk, Cserhat, Eperjes-Tokaji-
hegyseg, MatyofOld).

Karpatalja vagy Eszakkeleti-Felvidek (Zemplen, Ung, Bereg, Ugocsa).
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4. ERDELY

(Koros-videk, Erdelyi-medence, Mez6-
seg, Szekelyfold, Kiralyfold, Kiikii1l6
mente, Hunyad, Erdelyi-szigethegyseg,
Keleti-Karpatok, DeIi-Karpatok).
Partium (Szatmar, Maramaros, Szi-

lagysag, Bihar, Arad).

5. DELVIDEK (VAJDASAc)

Ezekben a tajegysegekben formal6dott a
nemzeten beliil az a sokszmuseg, amely
a magyar kulturat - az eletvitelt, a ha-
gyomanyokat, a nepszokasokat, nepze-
net, a nepviseletet, a mentalittist (viselke-
dest) - oly valtozatossa, gazdagga teszi.
E tajankent kialakult neprajzi csopor-

toknak olyan kozossegi tudatuk van, ame-
lyet evszazados sorskozosseguk formtilt.
Peldaul: a szekelyek, a jtiszok, a kunok
vagy a csting6k a kozos eredet hite, a
viselet, az osszetart6 hagyomanyok, a
vallasi es eletviteli kiilonboz6seg rev en
kitunnek, eliitnek kornyezetiikb61. A
pal6cokat, a hajdustigiakat, a szegedieket
f6kent a nyelvjarasuk kiilonbozteti meg.
A kalotaszegiek, a Zobor mentiek, a maty6k
diszes, gazdag, szmes viseletiikkel; a
stirkoziek, ormtinstigiak, beregiek kiilonle-
ges himzesiikkel; a szatmtiriak, a mezose-
giek vagy a rtibakoziek tancaikkal; a
torock6iak, stirretiek, mtityusfoldiek vagy a
gyimesiek dalaikkal hivtak fel magukra
a figyelmet.

Hahiron tilli magyar kozossegek nepviseleteilli[]--------------- _



Magyar diszitomuveszet -
erdelyi szottesek

.,;

Bart6k Bela, Kodaly Zoltan, Lajtha Laszl6, Kall6s Zoltan, Martin Gyorgy es meg sok
kiva16 zenetud6sunk, nepdalgyujt6nk munkassaga s az uj nemzedekek tevekeny
erdek16dese nyoman a magyar nepzene-, nepdal- es neptanekines osszegyujtese
egyre szelesebb korben h6dit. A hagyomany6rzes, a hagyomany6rz6 nepmuve-
szekre nepmuveszeti egyiittesek emlekeztetnek mindnyajunkat a regi magyar koz-
mondasra: "Ki a multjtit nem ismeri, az a jiivot nemerdemlif"

MAGYAR SZORVANYOK, SZIGETEK, TOMBOK

"Kulturat nem lehet orokOlni.Az elodok kulturaja egykettore elparolog, ha minden nemze-
dek ujra meg ujra meg nem szerzi maganak" - irja Kodaly Zoltan.
Babits Mihaly igy er6siti versevel honfitarsait:

Ugy elj, hogy a lelked is test legyen,
melyen szfneket ver vissza a nap,
Foglalj magadnak tert a leveg5bOl,
hatarozott helyet az eg alatt.
Mert semmi vagy, ha nem vagy ellenallas.
Vigyazz, ne fUjjon rajtad at a szezt
Orizzed arnyekodban szent, komoly
s nyugodt dolgok biztos lelegzetet.

A nemzeti kultura es a mult oroksegenek athagyomanyozasat az ut6dokra alla-
mil egyhazi es mas kozossegi intezmenyek, szervezetek sokasaga segiti minden al-
lamban, igy Magyarorszagon is. Nehezebb a helyzetiik azoknak a nernzeteknek,
amelyeknek nines onall6 allamisaguk, s azoknak a nernzetreszeknek, amelyek mas
allamok kereteben igyekeznek meg6rizni nyelviiket, kulturajukat, multjuk orokse-
get. Kiilbnosen nehez azok helyzete, akik kevesen es egymast61 tavol elnek, s esak
keyes nemzetisegi intezmeny es szervezet szolgalja megmaradasukat. A magyar
nernzet egyharmadat alkot6 nemzetresz, a hataron tlili es a kiilhoni magyarok eb-
b61 a szempontb61 is nagyon kiilonboz6 koriilmenyek kozott elnek.----------------------.aIIlQill



Vilagmagyarsag Hajleka. 6pusztaszer 1996.
Csete Gyorgy alkotasa

Sz6rvanyban eloknek nevezziik azo-
kat a hatiiron tUli magyarokat, akiknek
szama az adott telepiilesen nem eri el
az SOf6t, s aranyuk a lakossagon beliil
nem eri el az SO/o-ot. Lak6helyiik koze-
leben magyar iskolat, templomot elvet-
ve vagy alig mukodtetnek. A kiilhon-
ban, zomeben sz6rvanyokban el6 ma-
gyarok kisebb-nagyobb szervezettseg-
ben, oner6b61 epitett es fenntartott in-
tezmenyek szolgaIataval elnek.
Sz6rvanyosod6 telepii.lesnek, videknek

nevezziik azt a helyet es tajat, ahol a
magyarok szama es aranya kiesi, 10%
alatt van es folyamatosan esokken, la-
k6helyiikon anyanyelvi intezmenyiik
mar nines. Magyar oktatas es mise, is-
tentisztelet itt esak ritkan van, s ritkan
talalhat6 egy-egy magyar ertelmisegi,
pedag6gus, orvos, lelkesz vagy mernok
a kozossegben.
Magyar szigeteknek nevezziik a vi-

szonylag nagyobb sUrUsegben e16,bizo-
nyos anyanyelvi, kulturalis intezmenye-
ket fenntart6, magyar hagyomanyaikat,
kultUrajukat, kapesolataikat apol6 tele-
piiIeseket, tajegysegeket (pI. Toroek6, Zo-
boralja, al-dunai szekelyek, Cleveland,
New-Brunswick, Sao Paulo, ZUrich stb.).
A magyarsag nagyobb osszejii.ggo egyse-

gekben, tombOkben ott el, ahol az adott taj-
egyseg, megye vagy regi6 legalabb szazezer
jos lakossaganak tobbseget teszi ki, ma-
gyar tanintezmenyei vannak, anya-
nyelvi muvel6dest folytat s a koznapi
eletben is az anyanyelvet hasznaIja, il-
letve mindezekert kozosen fellep.
Tombokben el6 magyarok zommel a
Karpat-medeneeben; Magyarorsza-
gon az orszaghatar kozeleben es a
Szekelyfoldon talalhat6k.

II. Janos Pal papa 1996 oszen Castelgandol-
f6ban fogadta a IV. Hungarol6giai Konfe-
rencia resztvevoit. A kepen Borbandi Gyula, a
nyugati magyarsag tortenetir6ja koszonti
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A MAGYAR MWESZET PANTEONJA

E kis magyar panteonban folidezziik egyes terilletek es muveszeti agak kival6 ma-
gyar alkotasait es alkot6it, f6kent azokat, akikr61 konyviink mas fejezeteiben nem
sz6ltunk vagy nem sz6lhattunk (tud6sok, muveszek, sportoI6k. .. ). Nemzeti ha,..
gyomanyaink es sajatossagaink kiemelked6 kepvisel6i 6k, akik kozill sokan az uj
nemzedekek peldakepei lehetnenek. Neviiket, legfontosabb alkotasaikat nemzetis-
meretiink reszenek tekintjiik, gyakran vagy olykor felidezziik. A lista korantsem
teljes, es f6leg nem zart. Tetszese, erdekl6dese szerint mindenki b6vitheti az altala
nagyra tartott szemelyisegek eletenek, muveinek emlitesevel, hiszen - Kolcseyvel
sz6lva -: "A hagyomanytalan nemzet tettek neikaI nem piantaIhatja altaI emiekezetet uno-
kaira." EIs6 konyviinkben a magyar muveszet es a sport teljesitmenyeivel es ne-
hany kival6 kepvisel6jevel ismerkediink.
Akik tobbet akamak tudni es latni keressek meg intemeten az alabbi honlapokat:
http: kultura.lap.hu, muzeum.lap.hu, hungart.euroweb.hu, mng.hu

MAGYAR MUvESZET - EPITESZET

A magyar epiteszet alkotasai a honalapitast61 kezdve maradtak rank. A kezdeti
id6kb6l f6kent templomok es varak maradtak fermi kes6bb f6uri kastelyokat,
majd hasznos kozepilleteket es szep lak6epilleteket is hagytak rank el6deink. A Kar-
pat-medencet j6val tobb haboru es pusztitas erte, mint Eur6pa nyugati felet, ezert
nalunk viszonylag kevesebb kozepkori muemlek maradt ferm a regi korokb61.
A magyar templomepiteszet a kozep-eur6pai hagyomanyokat kovette, fOl-

hasznalva a r6mai kor epiteszeti maradvanyait es a kozeli Bizanc mintait is. A 11-
12. szazadb6l fermmaradt katedralisunk Pecsett a negytomyu d6m, melynek al-
templomja a roman korb61 val6, de Szekesfehervaron, Esztergomban, Veszprem-
ben, Gy6rott, Vacott, Egerben, Jakon, Zsambekon is talalunk roman kori vagy
roman stilusu templomokat. A kozepkori stilusok jegyeit viselik a 13-14. szazad-
ban epiilt katedralisaink, amelyeket rna is lathatunk Gyulafehervaron, Budan,
Pozsonyban, Kassan, Kolozsvaron, Brass6ban, illetve templomaink Jakon, Pan-
nonhalman, Sopronban, Zircen, L6csen, Bartfan, Garamszentbenedeken, Lebeny-
ben es Feldebr6n. A kes6 g6tika es a kora reneszansz stilus jegyeben epiiltek a 15-
16. szazad olyan templomai, mint a Szeged-als6varosi, a debreceni, a gyongyosi,
a budai Var-beli, a nagyvazsonyi. A kor templomepiteszetenek egyik remeke az



Brasso. A gotika vegvara Europa e reszen a
Fekete ternplorn, e16terben a varoshaza

Eger vara -1617-b61 szarrnazo rezkarcon

Sarvar, a Nadasdyak vara rna

A torok id6k emleke a dzsarni Pees f6teren

1507-ben folepiilt esztergomi Bak6cz-kapolna az esztergomi f6szekesegyhaz
reszekent lathat6. A budai Var felujitott polgarhazainak jelent6s resze szinten a
korabeli epit6mesterek j6 izleset, aranyerzeket dicseri. Ebben az id6szakban, a to-
rok elleni harcokra kesziilve mar megepiilt varaink zome, koztiik: Esztergom, Vi-
segrad, Buda, Pozsony, Eger, Munkacs, Varad, Vajdahunyad, Lippa, Szigetvar,
Siimeg, Sarvar, K6szeg es a felfoldi varak tobbsege is.
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A Festetics-kastl~ly Keszthelyen; legszebb
epiileteink koze tartozik

A magyar nepi epiteszet mestermuve
az 6rsegi paraszthaz

A tOrokkorb6l - a pusztit6 haboruk es a romok kozepette - nehany jellegzetes to-
rok epiteszeti emlek is megmaradt, igy peldaul Egerben a minaret, Budan a Rudas
fiirdo, a Kiraly fiirdo, Giil Baba tiirbeje, Peesett Gazi Khaszim pasa dzsamija, Jako-
vali Hasszan dzsamija es meesetje, Idrisz Baba tiirbeje.
A 18. szazadra felerosodott az ellenreformaei6, amely a magyar katolikus

templomok nagyszabasu epitesenek, illetve felujitasanak idoszakat hozta magaval.
A magyarorszagi templomok tObbsege rna is a barokk stilus jegyeit hordozza. Ez
az epiteszeti stilus kedvezett a vilagi epiteszetnek is. Kastelyok, palotak, videki ud-
varhazak, szallodak, laktanyak sora epiil a barokk jegyeben, neves nemet es olasz
mesterek kozremukodesevel. Ekkoriban epiilt fOla budai Orszaghaz, a volt Erdady-
palota, a Zichy-kastely, a pesti Varoshaza, a godollai kiralyi kastely, a nagyUtenyi es a hat-
vani Grassalkovich-kastely, Egerben a Lyceum, Keszthelyen a Festetics-kastely es a
Georgikon, Rackeven pedig a tOrokvera Savoyai fena herceg hires kastelya. Fertodon az
1770-80-as evekben, versailles-i mintara kesziilt a Haydn es Mozart altaI is latoga-
tott pompas Esterhazy-kastely. A 19. szazadt61 a magyar epiteszet kiemelkedo alko-.
tasai mar jeles epitomesterek nevehez fuzodnek. A 20. szazad masodik feleben pe-
dig a nepi hagyomanyokra figyelo, ugynevezett organikus magyar epiteszeti isko-
la ujitotta meg a nernzeti epiteszetet. A 19-20. szazad nagy epiteszei koziil neha-
nyat e kis magyar panteonban bemutatunk.

Pollack Mihaly (Bees, 1773-Pest, 1855) A magyar klasszicista epiteszet mestere.
Pesten a Deak teri evangelikus templom, a Ludovika, a Festeties-villa, illetve a
szekesfehervari megyehaza, az alcsuti es a degi kastelyok. Fo muve a Magyar Nem-
zeti Muzeum epiilete (1837-46), az eut6pai klasszicizmus egyik remeke.---------------------~[ETI



A Magyar Nernzeti Muzeum epillete el6tt latjuk Arany Janos em1ekszobrat,
Str6bl Alajos alkotasat

Ybl Mikl6s (Szekesfehervar, 1814-Budapest, 1891). A korabeli magyar eklektikus
epiteszet kivaI6saga a f6ti rk. templom, a paradi, a dobozi, a csurg6i, a suranyi,
a lengyelt6ti stb. kastelyok, Pesten a Bakats teri templom, a Puskin utcai magnas-
palotak, az egykori Fovampalota (rna a K6zgazdasag-tudomanyi Egyetem k6zpon-
ti epiilete). Fo muve az Operahtiz (187?-84).
Hild J6zsej (Pest, 1789-Pest, 1867) Epitomester apja mellett tanul, majd kiilf61di

tanulmanyait k6vetoen mintegy ezer epiiletet, fokent klasszicista polgari lak6haza-
kat, palotakat epit a reformkori Pesten. Fo muvei: az esztergomi joszekesegyhtiz, az
egri szekesegyhaz, a Szent Istvan-bazilika es a cegledi reformatus templom.
Steindl Imre (Pest, 1839-Budapest, 1902) ~ reneszansz es a g6tika formavilagat ek-

lektikusan 6tv6zo epiileteirol nevezetes. 6 ujitotta f61 a historizaI6 Vajdahunyad
varat, Kassa szekesegyhazat, a szegedi ferences templomot. Fo muve a neog6tikus
Orszaghtiz (1883-1904), amely a vilag6r6kseg resze.
Lechner (Jdon (Pest, 1845-Budapest, 1914) A keleti epiteszet elemeit a magyar ne-

pi epiteszet gazdag formakincsevel 6tv6zte. A szecesszi6 epiteszetenek vilaghiru
iskolateremto mestere. Legismertebb epiteszeti alkotasai: a kecskemeti varoshtiza,
Iparmuveszeti Muzeum, k6banyai plebaniatemplom, Postatakarekpenztar.
Schulek Frigyes (Pest, 1841-Balatonlelle, 1919) Nevehez fUzodik a jaki es a kissze-

beni templom, a budavari Nagyboldogasszony- (Matyas-) temp lam, valamint a lOcsei
varoshaza felujitasa es helyreallitasa. Fo muve az 1903-ban felavatott HalaszMstya,
a vilag6r6kseg resze.
Hauszmann Alajos (Bud a, 1847-Velence, 1926) Fo muvei a neobarokk stilus jegye-

it hordozz~ik: Igazsagugyi palata, New York-palata. A budai Var es a Muegyetem epit-
kezeseiben is reszt vett.@D-------------------_



6pusztaszer, Erd6k temploma
Csete Gyorgy alkotasa a termeszet es az ember harmonikus kapcsolatat sugal1ja

K6s Karoly (Temesvar, 1883-Kolozsvar, 1977) Epitesz, ir6 es grafikus, a nepi sze-
cesszi6 iranyzat iskolateremt6 mestere. A transzszilvanizmus f6 kepvise16je, az
Erdelyi Szepmives Ceh (1924) egyik alapit6ja. Kanyveiben (Varjuvar, Erdely, Har-
maskonyv, A szekely nep epfteszete, Szekely balladak.. .) az erdelyi magyarsag megma-
~adasanak utjait, eselyeit, tartenelmenek ertekeit tarja fal peldakent az ut6kornak.
6 epitette a zebegenyi rk. templomot, a sepsiszentgyargyi Szekely Nemzeti Mu-
zeumot, a kolozsvari Monostori uti ref; templomot, a kispesti Wekerle-telepet, a Va-
rosmajor utcai iskolat es a budapesti Allatkert pavilonepiileteit.
Makovecz Imre (Budapest, 1935) A magyar nepi epiteszet hagyomanyait es a kor-

szeru epiteszetet atvazve, nemzetkazileg elismert egyeni epiteszeti stilust terem-
tett. Templomot, muve16desi hazat, iskolat es mas kazepiileteket epitett Csengeren,
Sarospatakon, Si6fokon, Jaszkiseren, Dunaszerdahelyen, Pakson, Temesvarott,
Szazhalombattan, Mak6n es meg nagyon sok telepiilesen. Hires munkaja a sevillai
vilagkiallittis Magyar pavilonja (1992). Egyike a Corvin-lanccal kitiintetetteknek.
Csete Gyorgy (Szentes, 1937) Az organikus epiteszet iskolateremt6 mestere, egy-

kor a pecsi alkot6muhely alapit6ja es vezet6je. Hirnevet az 1960-as evek vegen a vi-
tatott paksi tulipanos lak6telepi hazak, a fiatal ep~teszek mUhelymunkaja, "napha-
zai", templomai kazepiiletei alapoztak meg. Az Opusztaszeren epitett Erdok temp-
loma, a Vilagmagya!.sag hajleka es sok mas epiilete nyoman 1997-ben Kossuth-dfjat,
1999-ben Magyar Orakseg-dijat kapott.----------------------@J



MAGYAR KEPZOMUVESZET - FESTOK

Az eur6pai miniaturafesteszet kiemel-
ked6 alkotasa a 14. szazadi magyar Ke-
pes Kr6nika.

M. S. mester (16. szazad eleje) A ko-
zepkori magyarorszagi festeszet legki-
val6bb mestere. Mindossze hat kepe is-
meretes, melyek a selmeebanyai r6mai
katolikus templom f60ltarat diszitettek.

M. S. mester alkotasa, a Vizitrici6
megeleveniti az ujszovetseg egyik reszletet,
a gyermeket var6
Maria es Erzsebet talalkozasat

Barabas Mikl6s (Kezdimarkusfalva, 1810;:Budapest, 1898) jelent6s resze volt ab-
ban, hogy Pest muveszeti kozpontta valt. a volt az elsa, muveszeteb61 megelni tu-
d6 fest6nk, az arekep minden mUfajat es teehnikajat kival6an muvelte. Szinte min-
den kiemelked6 kortarsat megfestette, Szeehenyi Istvant, Kossuthot, Petafit, Bernet
stb. Jellemabrazol6 keszseget tiikroza remekmuvei koziil is kiemelkedik Liszt Fe-
renc es Bitt6 Istvanne arckepe. Tajkepei az alfoldi taj szepsegenek megkap6 abrazola-
sat adjak (~risarra indul6 roman csaltid).

Benczur Gyula (Nyiregyhaza, 1844-Dolany, 1920) a 19. szazadi magyar akademi-
kus torteneti festeszet egyik jelentas alakja, Hunyadi Laszl6 bUcsuja c. torteneti fest-
menyevel 1866-ban nagy sikert aratott Pesten. Tovabbi muvei: II. Rak6czi Ferenc el-
jogattisa, Vajk megkeresztelese (1875), Budavar visszavetele (1896). Halala utan Dolanyt
(N6grad megye) Benezurfalvanak neveztek el.

Ferenczy Karoly (Bees, 1862-Budapest, 1917) Az impresszionizmus legnagyobb
magyar mestere, a Ferenezy muveszdinasztia tagja. R6mai, miineheni, parizsi ta-
nulmanyait kovet6en stilusa sajatosan egyenive fejl6dott, amely egyben a nagyba-
nyai fest6iskola vezeralakjava tette. (Hegyi beszed, Harom kiralyok, ]6zsejet eladjak
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testverei). Muveszetet az impresszio-
nista atmoszferateremtes es a lirai
plain air jellemzi. (Gesztenyejak, Nya-
ri reggel, Marciusi est, Nyar, FestOno,
Templom, Okt6ber, Napos delelott stb.)
Kesoi korszakaban a posztimpresszio-
nizmus formaproblemai vonzottak
(Akt zold haHerrel, Akt voros hatterrel,
Pieta, Alv6 ciganyleany).

Ho1l6sy Simon (Maramarossziget,
1857-Tecso, 1918) a 19. szazadi natu-
ralizmus es realizmus egyik legkiva-
16bb magyar kepviseloje a nagyba-
nyai muvesztelep mestere. Mara-
marosi ormeny csaladb61 szarma-
zott. Miinchenben festette 1885-ben
Tengerihanttis c. kepet. 1896 nyaran
Nagybanyara vitte iskolajat, amely a
szabadteri napfenyes tajfestessel ev-
tizedekre meghatarozta a hazai feste-
szet fejlodeset. Tajkepei: Tecsoi ttijkep,
Boglyas ttij, Alkonyat boglyakkal.

Madarasz Viktor (Csetnek, 1830-
Budapest, 1917)Eur6pa-szerte ismert
magyar festo. Kozhonved, majd had-
nagy volt a szabadsagharcban, mu-
veszetet mindvegig a nemzeti fug-
getlenseg eszmejenek szentelte. Ezt
tiikrozik tortenelmi targyu kepei: Ku-
ruc es labanc, A bujdos6 alma, Hunyadi
Laszl6 siratasa, Zach Felician, Zrinyi
Ilona Munkacs varaban, Zrinyi es Fran-
gepan, Dobozi, D6zsa nepe.

Manyoki Adam (Szokolya, 1673-
Drezda, 1757) Koranak legjelento-
sebb magyar festoje. II. Rak6czi Fe-
renc fejedelem udvari festojeve ne-
vezte ki. A barokk arckepfesteszet ki-
emelkedo tehetsegli mestere. Korai
muvek kozUI kiemelkedik Onarckepe,
II. Rak6czi Ferenc, illetve a Bercsenyine-
portre (1712).

Ferenczy Karoly: Marciusi est

Ho1l6sy Simon: Tengerihantris---------------------------@i]



Id. Mark6 Karoly: Tlijkep arat6kkal

[d. Mark6 Karoly (Locse, 1791-Villa Alpeggi 1869) 1832-ben kikeriilt Italiaba, ahol
a r6mai-campagnai muveszcsoport jelentos tagja lett. Fo muvei: Naplemente, Olasz-
orszagi tajkep, Viharos tenger szivarvannyal, A puszta, Campagnai taj, Tajkep arat6kkal,
Tivoli videke, Euridike halala, Diana vadaszata stb. Ezek egy reszet honfitarsai k6zada-
kozasab61 vasaroltak meg 1861-ben a Magyar Nemzeti Galeria reszere.
Munkacsy Mihaly (Munkacs, 1844-Endenich, 1900) 11 eves koraban gyamja asz-

talosinasnak adta. Szamossy Elek festomuvesz magahoz vette, es rajzra, festeszet-
re tanittatta. 1863 oszen vette fel a Munkacsy Irtuvesznevet. Becsben festett Husveti
locsolas c. kepe Rubens-hatasokat tiikr6z. A Busu16 betyar a hazai hagyomanyokhoz
igazpdasa miatt jelentos. Miinchenben felvettek az Akademiara, ahol,kepeivel,
az Arvizzel es a Vihar a pusztannal elismerest Vlvott ki. Megfestette az Asit6 inast,
amely gazdag lelekrajzaval jelezte fejlodese iranyat. 1870-ben festette a parizsi Sza-
Ion aranyermevel kitiintetett Siralomhazat, amelyben a magyar szabadsagharc uta-
ni betyarvilagb61 valasztotta temajat. E korszak kritikai realista szemleletU, nepi
targyu muvei a Reszeges ferft hazaterese, a Tepescsinal6k, Parizsba k6lt6zese utan: Ej-
jeli csavarg6k, Kopillo asszony (1873); Zaloghazban.

Parizsi korszakanak muve, a Milton (1878) Eur6paban es Amerikaban is sikert
hozott. Ezt k6vette a Krisztus PiIatus elott s a Golgota megfestese. A millenniumi elo-
kesziiletek jegyeben kesziilt Honfoglalas tablakepe. Egyeb muvei: Rozsehord6 no, Po-
ros ut, Kukoricas, Ecce Homo, Muffos arckep, Liszt Ferenc.

Paal Laszl6 (Zam, 1846-Charenton, 1879) A regi holland mesterek tanulmanyozasa
felszabadit6 hatassal volt muveszetere. Munkacsy segitsegeveI1872-ben Franciaor-~.-.._------------------------



Rippl-R6nai J6zsef portrei kortarsair61, Babies Mihalyr61 es M6ricz Zsigmondr61

szagba utazott es Barbizonban telepedett Ie. 1873-ban a becsi vilagkicHlitason Erdei
ut c. kepevel dijat nyert. Festeszetenek kizar6lagos temaja a taj. Kedvelt motlvumai
az erdei utak, a csondes, kicsit misztikus hangulam erdO'belsO'k. Kepeit a szabad-
ban festette. A barbizoni festeszet torekveseihez kapcsol6dik. Muveit a Magyar
Nemzeti Galeria O'rzi. Ismertebb festmenyei: Est a fontainebleau-i erdaben; Kazlak;
Nyarfak, Bekak moesara; Pusztai taj; Erda belseje;A berzovai ut.

Rippl-R6nai J6zsef(Kaposvar, 1861-Kaposvar, 1937) Muveszetet gazdag szinvilag,
bcitran stilizal6 vonaljcitek, dekorativitas jellemzi. Parizsban 1889-tO'1alakitotta ki
sajat formanyelvet, ekkor festette No feherpettyes ruhabaIJ c. posztimpresszio~sta
kepet. Franciaorszagban alkotta ifjukori f6' muveit, az Agyban fekva not, az Oreg-
anyamat, a Kugliz6k c. dekoratlv ritmusu kepet (1892). 1904-ben az Amikor az ember
visszaemlekezeseibOl el c. muvet mar itthon festette. Kaposvar mellett, az Un. R6ma-
villaban dolgozott. FO'muve ekkorib61 az Apam es Piaesek baesi vorosbor mellett'.A ha-
boru utan alkotta nagy ereju ir6portreit (M6riez, Babits, Szab6 Larine stb. es Onare-
kepet).

Szekely Bertalan (Kolozsvar, 1835-Budapest, 1910) A romantikcit es az akademiz-
must elegyitO' magyar tortenelmi festeszet kepvisel6'je. FO'muvei: II. Lajos kiraly
holttestenek megtalalasa, Dobozyes hitvese, a Mohaesi vesz, az Egri nak, V. Laszl6, ThO-
koly buesuja, Zrinyi kirohanasa.
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Szekely Bertalan:
II. Lajas kiraly halttestenek
megtaltilasa

Szinyei Merse PeU: Pacsirta

Szinyei Merse Pal (Szinye-Ujfalu, 1845-Jernye, 1920) Egyeni formanyelve mar
1869-ben kibontakozott a magyar plein air festeszet els6 remekeikent napvilagot la-
tott friss vazlataiban. A k6vetkez6 evekben festette Szerelmesparjat, a Majalis vazla-
tait, mely 1873-ban 6ltOtt vegleges format. A feleseger61 festett Lilaruhtis no (1874)
es a Pacsirta c. kep kedvez6tlen biralatot kapott, ami kedvet szegte. Csak 1894-t61lliQ}-1 _



allitott ki ismet (H6olvadas, Pipacsos ret). Vegre, az 1896-os kiallitason a Majalis meg-
hozta az ablit6 sikert. A nagybanyai muveszek e16futara.

Zichy Mihaly (Zala, 1827-5zentpetervar, 1906) A magyar romantikus grafika
nagy alakja. Els6 jelent6s muve, a Mentocs6nak c. festmenye. Batthyany Lajos arckepe-
nek megfestesevel (1849) hitet tett a szabadsagharc mellett. 1853-ban a car megren-
delesere kesziilt rajzsorozata, A gatsinai vadaszat megszerezte szamara 5zentpeter-
varon az udvari muvesz rangot. 1874-ben Parizsban telepedett Ie, ahol reszt vett
a K6lcs6n6sen 5egelyez6 Magyar Egylet munkajaban. 1874-ben megfestette Erzsebet
kiralyne kos:zorut helyez Deak ravatalara c. kepet. A parizsi vilagkiallitasra 1879-ben
festett A rombolas geniuszanak diadala c. festmenyet meresz, antimilitarista mondani-
va16ja miatt a francia hat6sag kitiltotta a kiallitasr6l. 1881-ben visszatert 5zentpe-
tervarra. Ezutan f6leg illusztralassal foglalkozott. Ebben a mUfajban alkotta legje-
lent6sebb muveit. Madach Imre Az ember tragediajanak es Arany Janos 24 ballada-
janak illusztraci6ja fakszimilekiadasban jelent meg. Dramai er6vel elevenitette
meg Lermontov, Gogol, Puskin, Madach, Arany es Pet6fi muveit, a grtiz h6seposz,
Rusztaveli TigrisbOros lovasat.

Csontvanj Kosztka Tivadar (Kisszeben, 1853-Budapest, 1919) egyik legzseniali-
sabb fest6nk. 1902-ben festette Selmecbtinya latkepe c. muvet, majd Jajceban es a Hor-
tobagyon dolgozott, 1904-ben Egyiptomban, Palesztinaban es Athenben jart. Ez lit
emleket Setakocsizas ujholdnal Athenban, a Jupiter-templom romjai Athenban c. kepei
6rzik. 1904.-ben festette a Nagy- Tarpatak a Tatraban, a Gorog szinhaz romja Taormi-
naban c. t6bb negyzetmeteres tajkepeit. Ekkor kesziilt a Panaszfal bejarattinal Jeruzsa-
lemben c. sokalakos, expresszionista kompozici6. F6 muvenek erzett legnagyobb
meretU vaszna, a Baalbek. 1907-ben a libanoni hegyekbe utazott, s megfestette ket
nagy muvet, a Maganyos cedrust es a Zarandoklas a cedrushoz ClmUt. 1908-ban a Maria
kutja c. kompozici6jat es a Marokk6i embert festette. Va16szmuleg 1910-ben Napoly-
ban kesziilt utols6 muve, a Setalovaglas a tengerparton.

Kortarsai nem ertettek meg muveszetet. A meg nem ertes, a magany megbon-
totta lelki egyenslilyat, alkot6ereje mindinkabb felbomlott, lappang6 skizofreni-
aja elhatalmasodott rajta. Csak az 1930-as gyujtemenyes kiallitasan fedeztek fel je-
lent6seget. Vizionarius festeszetet hatalmas kompozici6k, expresszionista heviilet,
ragyog6 kolorit es szimb6lumteremt6 er6 jellemzi. A vilag az 1958-as briisszeli vi-
lagkiallitason fedezte fel.

Aba Nov~!k Vilmos (Budapest, 1894-Budapest, 1941) Az expresszionizmus es az
olasz novecento formanyelvet magaba 01vaszt6, harsany szmezesu pikmrajanak
kedvelt temaja volt a vasar, a cirkusz vilaga. 1925-ben a 5zinyei Tarsasag grafikai
dijat nyerte Savonarola c. rezkarcaval. 1928-t6l az Un. r6mai iskola egyik jellegzetes
kepvise16je volt. 1923-ban a paduai egyhazmuveszeti kiallitason aranyermet nyert.
1933-ban kesziilt a jaszszentandrasi r6mai katolikus templom fresk6ja, 1936-ban
a szegedi Hosok Kapuja, amelyet 1945 utan a kommunista ideol6gusok lemeszeltet-
tek, s csak a harmadik evezred elejen allitottak helyre, csakligy, mint a szekesfeher-
vari 5zt. Istvan-mauz6leum fresk6it. 1938-ban festette a varosmajori templom fres-
k6it is. Az 1936-os parizsi vilagkiallitason Grand Prix-t nyert. Nagy muveinek
rekonstrukci6ja nyoman a k6zvelemeny lijra felfedezi zsenialis muveszetet.
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Csontvary Kosztka Tivadar: Maria kutja Nazaretben

Barcsay Jeno (Katona, 1900-Budapest, 1988) Erdelyi fejedelmi csalad leszarma-
zottja, akire elementaris er6vel hatott Cezanne festeszete.
A modern magyar muveszet valamennyi alkot6jat tanitotta alakrajzra. Egyeni-

sege tanitvanyai k6reben fogalomma valt.
1929-t61 a f6kent Szentendrer61 es a k6rnyez6 tajr61 keszitett muveivel alakitot-

ta ki sajatos stilus at, mely a konstruktivizmus egyfajta magyar valtozata. Jelent6s
egesz palyajat vegigkiser6 grafikai ~evekenys.~ge is. Jellegzetes muvei: Kintornas;
Munkdslany; Szentendre; Dombos ttij; Onarckep; UZO no; Szentendrei templom kereszttel);
Keparchitektura; Szentendrei mozaikterv; Forma es ter; Feketejeher kompozici6.

Kondor Baa (Pestszent16rinc, 1931-Budapest, 1972)Nagy atelessel, sziirrealisztikus
kepze16er6vel fejezte ki egy illtizi6t vesztett es illtizi6kt61 menekv6 nemzedek va-
gyat egy jobb vilag irant. A va16s es latomasos motivumok sajatos szimb61umrend-
szerben 6tv6z6dnek kepein es verseiben, amelyek k6ziil a Darazskiraly (1963),
a Szent Antal megkisertese, Az urhaj6sok (1970), A szentek bevonulasa (1972) a magyar
muveszetet reprezental61egtijabb kori alkotasok k6ze tartoznak.

~~---------------------



MAGYAR KEPZOMUvESZET - SZOBRAsZOK

Fadrusz Janos (Pozsony, 1858-Budapest, 1903) Nevet 1892-ben mintazott Feszillete
tette orszagosan ismertte. Elsa nagy megbizatasa 1921-ben Maria Terezia pozsonyi
lovas szobranak elkesz1tese volt (1892-96). 1894-ben Matyas kiraly lovas szobranak ter-
vevel elsa dijat nyert, a muvet 1902-ben lepleztek Ie Kolozsvarott. Tovabbi jelenta-
sebb munkai: Wesselenyi-szobor (Zilah, 1902); Toldi a farkasokkal (1902); Tisza Lajos-
szobor (1904-ben Szeged). A budai Varpalota epiiletere ket Atlasz-jigurat (1897) es
ket kapuarza oroszlant (1901-02) mintazott. A kor kiilsasegeket hangsulyoz6 em-
lekmuveivel ellentetben alkotasai a szobraszat klasszikus tradici6jat arzik.

Fadrusz Janos:
Matyas kiraly emlekmuve (1902)
Kolozsvarott az 1349-1444 kozott
epiilt g6tikus Szent Mihaly rk.

templom toveben all

Ferenczy Istvan (Rimaszombat, 1792-Rimaszombat, 1856) Lakatossegedkent van-
donl~a soran Becsben az Akademia rezmetsza osztalyara iratkozott be, ahol Solon
dmu ermevel dijat nyert. 1818-ban gyalog R6maba vandorolt, es 6szt6ndijjal hat
evet t6lt6tt itt. A dan Thorvaldsen mutermebe keriilt. Elsa muveit (Fekvo Venusz,
Csokonai-arckep, Pasztorlanyka avagy A szepmestersegek kezdete) hazakiildte, s ezek si-
kere 6szt6ndijat juttatott szamara, igy ket evig Canovat61 is tanulhatott. 1824-ben
hazatert. A 30-as evekbe~ portreszobrokat (iirmenyi, Rudnay, Kazinczy stb.), sirem-
lekeket, oltarmuveket (Udveziilt lelek, Szt. Istvan vertanu, Esztergom stb.), kisebb
emlekmuveket (Kisfaludy Karoly, budapesti Muzeumkert stb.) kesz1tett. Sok kutatas
utan megtalalta a hazai, ruszkicai marvanyt. 1846-ban befejezte nagyobb muvet,
a KOlcsey-szobrot. 1847-ben visszavonult Rimaszombatba.
Izs6 Mikl6s (Diszn6shorvat, rna Izs6falva, 1831-Budapest, 1875) Reszt vett a sza-

badsagharcban. Vilagos utan bujdosott, majd 1851-56 k6z6tt Rimaszombatban
kafarag6legeny, itt 1853-t61 1856-ig Ferenczy Istvan tanitvanya. 1856-ban Pestre
keriilt. 1859-tal a miincheni Akademian tanult. 1860-t61kezdve, a magyar szobra-
szatban elsakent, gyakran nyult nepi temahoz (Furulyaz6 pasztor). Miinchenben
mintazott muve, a Busul6 juhtisz (1862) nagy felttinest keltett. 1862-ben hazaterve
elkesz1tette Arany Janos, Egressy Beni, Megyeri mellszobrat. A nepeletet sok jelentas
muveben rnintazta meg: Ggany Laoko6n (1862); Arat6 no (1863); Parasztlany (1864).
1866-71 k6z6tt alkotta a debreceni Csokonai-szobrot. Utols6 muveit, a budapesti Pe-
toji-szobrot, a szegedi Dugonics-emlekmuvet vazlatai alapjan kesz1tette el.
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Kolozsvciri Marton es Gyorgy (14. szazad) Szobrasz testverpar, 1360-1400 kozott
mukodtek. Keveset tudunk eletiikrol. Egyetlen fennmaradt muviik a pragai Hra-
dzsin (var) udvaran felallitott Szent Gyorgy bronz lovasszobor 1373-b61, amelyet ke-
sObb kutszoborra alakitottak at (masolata a budapesti Epreskertben es Kolozsva-
rott, a Farkas utcai templom e16tt lathat6). A testverpar regi leirasokban emlitett
muve meg a nagyvaradi szekesegyhaz e16tti teren elhelyezett hatalmas Szent
Laszl6 bronz lovas szobra, amely az utan pusztult el, hogy a torok 1660-ban elfoglal-
ta Nagyvaradot.

Str6bl Alajos (Lipt6ujvar, 1856-Buda-
pest, 1926) az akademikus stilus szo-
brasza. Az ujonnan epiilt Operahaz epii-
.letere 0 mintazta Erkel es Liszt moszobrat,
Arany Janos emlekszobrat (a Magyar
Nemzeti Muzeum kertjeben) es a Var-
ban felallitott Matyas-kutat. 1906-ban
mintazta a budapesti Halaszbastyan levo
Szent Istvan lovasszobrot es a R6kus K6r-
haz Semmelweis-emlekmuvet. Budapest
kozterein all J6kai szobra, EOtvos J6zsej,
Arany Janos mellszobra stb. Nagykoroson
van Arany Janost abrazol6 szobra
(1910), Szegeden Szechenyi-emlekmuve
(1914). Az angliai Stanstedben all hadi-
emleke. 1900-as kelem Anyank dmu
szobrat a parizsi vilagkiallitason nagy-
dijjal jutalmaztak.

Str6bl Alajos: Szent Istvan lavas szabra
a budai varban

Zala Gyorgy (AIs6lendva, 1858-Budapest, 1937) Elso nevezetes munkaja a Maria
es Magdolna dmu marvanyszobor volt (1884, Magyar Nemzeti Galeria), utana az
Aradi vertarruk Huszar Adolf altaI abbahagyott szobrat fejezte be (1889), melyet az
emlekszobrok hosszu sora kovetett (Budapest, Honvedszobor, 1889-1893; Andrassy
Gyula; a hat mas szobrasszal kivitelezett Millenniumi emlekmu, 1894-1929, Erzsebet
kiralyne, 1932; az Orban Antallal kozosen keszitett, Tisza Istvan-szobor, 1934; Szege-
den a Deak Ferenc-szobor). Portrekat, siremlekeket is alkotott. A neobarokk emlek-
szobraszat legjelentosebb mestere.

Kovacs Margit (Gyor, 1902-Budapest, 1977) A 20. szazad vilagruru magyar kera-
mikusa. Nepi es vallasos temaju korongolt, festett munkait a naiv egyszeruseg es
a muveszi talentum jellemzi. Szentendrei alkot6haza rna a muveibol valogatott
gyujtemeny muzeuma, igen kedvelt, latogatott.
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Magyarok Nagyasszonya kapolna a Vatikanban a Szent Peter Bazilikaban
(Varga Irnre alkotasa)

Melocco Miklos (R6ma, 1935-) A magyar kozteri szobnlszat egyik megu.jit6ja a 20.
szazad masodik feleben. A szegedi 56-os emlekmu, a pecsi Ady-, az abdai Radnoti-,
a szekesfehervari Matyas kiraly- es az esztergomi Szent Istvan-szobrok alkot6ja.

A kortars szobraszmuveszek koziil meg megemlitjiik Varga Imret, aki talan a leg-
tobb szep k6zteri szobrot keszitette a Kadar-korszakban, meg a kolozsvari Szerva-
tiusz Jenat es Tibort, apat es fiat, akik szekelyes fafaragassal kesziilt fa- es hasonl6
stilusu marvanyszobraikkal vilaghirnevre tettek szert.

A MAGYAR FILMMUvEsZET

A 20. szazad uj talalmanya, a film Magyarorszagon szinte egy id6ben jelent meg,
mint sziil6helyen, Franciaorszagban. A filmtortenet altal els6'kent nyilvantartott ma-
gyar film a Tancz 1901-ben sziiletett egy ir6 el6adasIDoz illusztraci6kent. Ezt rekonst-
malt hirad6k, burleszkek kovettek egyre nagyobb szamban. A mennyisegi noveke-
dessel egyiitt jart a mUfaji gazdagodas. A f6kent az ujsagiras es a szinhcizi elet szak-
embereib61 verbuval6dott rendez6i garda szivesen fordult temaert bevalt szinpadi es
konyvsikerekhez. Korda Sandor harom filmes lapot is szerkesztett, amikor Kolozsva-
ron, a filmgyartas - Budapest utan - masodik legnagyobb kozpontjaban filmre vitte
Csiky Gergely Nagymama c. vigjatekat (1916) Blaha Lujzaval a f6szerepben. Kertesz
Miluily ket Molnar Ferenc-mu feldolgozasa utan (Doktor Ur, Ullom) kezdett Eotvos
J6zsef klasszikus Karthausija megfilmesitesehez. A Tanacskoztarsasag utan mindket-
ten emigraltak, s Angliaban, illetve Amerikaban lettek vilaghirUek s a hollywoodi
"alomgyarnak" oszlopos tagjai. (VIII. Henrik maganelete, 1933, Casablanca, 1942).
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1931. aprilis 29-en indult meg a Hunnia Filmgyarban a hangos jatekfilmgyartas
Lazar Lajos Kek balvany c. filmjevel Javor Pal, G6zon Gyula, Beregi Oszkar f6szereplese-
vel. A kornak jel1egzetes darabjai a konnyed vigjatekok, mint a Hyppolit, a lakaj, ame-
lyet N6ti Karoly irt, Szekely Istvan rendezett, s felejthetetlen alakitast nytijtott benne
Csortos Gyula a szatirikus humorral megformalt, folenyes kritikaju inas figurajaval
csakugy, mint Kabos Gyula, az ujgazdag, felesege urhatnamsaga alatt szenved6 ferj
szerepeben. A Gaal Bela rendezte Meseaut6, Tarzs Jenovel, Perczel Zitaval, Gombaszagi
Ellaval es Kabos Gyulaval a f6szerepben, vagy a legnagyobb sikert elert Zilahy Lajos
bestsel1ereb61 Kalmar Laszl6 altaI rendezett Halalos tavasz Karady Katalinnal es Javor
Pallal kiemelked6 darabjai a 30-as, 40-es evek tomegtermelesben el6allitott "feMr te-
lefonos" filmjeinek. Ezek a val6sagos elett61 tavol a116kerdesekkel foglalkoztak, j6-
m6du, problemamentes eletet el6 embereket abrazoltak. Ha nemelyikiik megis em-
lekezetes maradt, azt els6sorban a szmeszi jateknak koszonhette. Olyan kiemelked6
filmszmeszeknek, mint a korabban emlitett Kabos Gyula, aki csodalatos erzekkel, sze-
retettel, empatiaval abrazolta a pesti kispolgart, vagy Javor Pal es Karady Katalin, akik
a ket vilaghaborU kozotti id6szak sztartipusat kepviseltek; Javor a j6kepu, mulatoz6
ill szerepeben, Karady a vamp alakjaban.
A negyvenes evek elejen Radvanyi Geza es Szots Istvan vitt uj szmt a magyar film-

gyartasba. Szots Istvan, a korszak legkival6bb rendez6je Nyiro J6zsej regenye alapjan
forgatott Emberek a havason c. filmjet bal1adai hangvetele, szocialis erzekenysege, ki-
robban6 dramaisaga tettek melt6va a velencei biennale nagydijara. Garbe Janos Ger-
gelye a magyar filmtortenet els6 hiteles, erzekeny parasztabrazolasa.

A masik nemzetkozi sikert Radvanyi Geza Valahol Eur6paban (1947) c. filmje (Somlay
Artur, Banky Zsuzsa, Gabor Mikl6s) hozta, amely tematikajaban, formai megoldasai-
ban is eur6pai szmvonalat jelentett. Ebben vitathatatlan erdeme volt a film ir6janak,
a kival6 filmesztetanak, Balazs Belanak is(muvei: A lathat6 ember, 1924; Afilm szelleme,
1930). E a ket alkotassal a film az iparb6legy magasabb min6segi szintre Iepett, meg-
nyilt a magyar filmmuveszet korszaka.

Az cillamositott filmgyartas els6 filmje, Ban Frigyes: Talpalatnyi fOld (1948) c. mun-
kaja Szab6 Pal regenye alapjan ~ziiletett dramai ereju alkotas, amelyben ujabb szme-
szi 6stehetseg runt fel Szirtes Adam szemelyeben. 1949-ben elkesziilt az els6 szmes
film, a Nadasdy Kalman rendezte Ludas Matyi, amelynek dmszerepet S06s Imre, a tra-
gikusan fiatalon elhunyt, rendkiviili erzekenysegli szmeszegyeniseg alakitotta. Az
otvenes evek els6 feleben filmjeink tobbsegere a sematizmus volt jel1emz6. A politi-
kai hatalom a film mozg6sit6 erejet aktualis taktikai celok eleresere kivanta fordita-
ni. Fabri Zoltan volt az a sokoldalu, melyen humanista elkotelezettsegli rendez6, aki
at tudta torni a sematizmus hatarat, es ezekben az evekben is ertekes alkotasokkal je-
lentkezett. Karhinta c. filmjevel, a magyar filmmuveszet egyik magaval ragad6 da-
rabjaval ujabb nemzetkozi sikersorozat kezd6dott. A kival6 S06s Imre mel1ett a n6i f6-
szerepben feltlint egy kislany, Tarocsik Mari, akivel a magyar film egyik legjelent6-
sebb, legmarkansabb muveszegyenisege runt fel. Makk Karoly, a haborU utam filmes
nemzedek egyik kepvisel6je, nemcsak j6 vigjateki stiluserzekenyseger61 (Liliomfi),
hanem a tarsadalmi problemak iranti fogekonysagar61 is tanusagot tesz az 1955-ben
kesziilt 9-es k6rterem c. filmjevel. Az 1970-ben kesziilt Szerelem, a magyar filmmuve-
szet egyik legszebb filmje az otvenes evekr61 sz6l.
A magyar film nemzetkozi rangot a 60-as evekben jelentkez6 alkot6k munkliival
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nemzetk6zi fesztivalon is dobog6s sikert aratott. Gaal Istvan Sodrasban (1963) c. film-
je a Karlovy Vary-i fesztival nagydijat, K6sa Ferenc Tizezer nap (1965-67) c. filmje pe-
dig a cannes-i fesztivallegjobb rendezoi dijelt hozta haza. Szab6 Istvan lirai jatekfilm-
je, a moszkvai filmfesztival megosztott fodijelt elnyert Apa (1966) utan ket evtizeddel
kes6bb a legnagyobb nemzetk6zi elismerest, az Oscar-dijat is megnyerte Mephisto c.
filmjeveI. A Redl ezredes es a Napjeny ize c. filmjeivel ujabb nemzetk6zi sikereket ert eI.
Jancs6 Mikl6s, a Szegenylegenyek (1965) c. munkajaval valt kiilf61d6n is az egyik legis-
mertebb magyar filmrendezove. A k6zepnemzedek t6bb kepvise16je is emlekezetes
alkotasokkal jelentkezett: pI. Hersk6 Janos Parbeszed (1963), Bacs6 Peter Szerelmes bicik-
listtik (1965), Zolnay Pal Hogy szaladnak ajak (1966), Kovacs Andras Falak (1967) c. film-
jeivel; s megsziiletett a "t6prengo" film tipusa is. A 60-as evek magyar filmjenek iga-
zi jelentoseg1et a k6zeleti elk6telezettseg adta. Egy antidemokratikus rendszerben a
film latta el azokat a funkci6kat, amelyeket az intezmenyek - vagy mert hianyoztak,
vagy mert nem feladatuknak megfeleloen mG.k6dtek - nem tudtak. Minden valami-
reva16 film hordozott bizonyos fajta politikai t6ltetet is - ettol volt fontos a hazai, el-
sosorban ertelmisegi nezoknek es izgalmas az orszaghataron kiviil, hiszen a hideg-
haborU idoszakaban a "vasfiigg6ny" m6giili eletrol es muveszetrol adtak hirt. A 60-
as evek muveinek legkiva16bbjai jelentos mertekben jarultak hozza a filmnyelv meg-
ujitasahoz. Olyan kiva16 operator6k mG.k6dtek ebben k6zre, mint Sara Sandor (Sod-
rasban, Tizezer nap, Apa). Soml6 Tamas (Oldas es kates, Szegenylegenyek), Kende Janos
(Csend es kialtas, Egy orillt ejszaka), akik mind annak a magyar operatori iskolanak a
nevel*i, amelynek tanit6mestere Illes Gyargy (Husz 6ra, OtOdik pecset). Tanitvanyai
k6z6tt az emlitetteken kiviil olyan killf6ld6n elo vilaghiru operator6ket talalunk,
mint az Oscar-dijas Zsigmond Vilmos vagy a nemzetk6zi filmeletben is sokat foglal-
koztatott, itthon elo Koltay Lajos es Ragalyi Elemer.

A rendkivl:il gazdag magyar filmmuveszet teljes k6ru attekintesere nem vallalkoz-
hattunk, jelentos alkot6k sorelt nem emlitettiik, am a magyar film egy rendhagy6 da-
rabjelt hagyn.illk ki, ha nem sz6lnank a Szindbtid dmu alkotasr61, amelyet KrudyGyu-
la !rasa alapj~in Sara Sandor operatorrel es Latinovits Zoltan "szmeszkirallyal" Huszarik
Zoltan almodott filmre. A fiatalon elhunyt Latinovits Zolttin 6sszeteveszthetetlen szi-
neszegyenisE~g, aki szamos magyar film fohoset tette emlekezetesse, fiiggetlenill at-
t6l, hogy t6prengo, intellektualis alkatot vagy Varkonyi Zoltan romantikus t6rtenelmi
filmjeinek (Egy magyar nabob, Karpathy Zoltan vagy az Egri csillagok) egy-egy alakjelt
kellett megformalnia.

Sz6lni kell a magyar dokumentumjilmrol, amelynek legfontosabb darabjai a magyar
t6rtenelem feher foltjait hivatottak feltarni, mint pI. Sara Sandor monumentalis mun-
kaja, a 25 6ranyi Kr6nika a Don kanyamal elpusztult 2. magyar hadsereg tragediaja-
r6l, Gulyas Gyula-Gulyas Janos filmjei a Malenkij robotr6l es a k6zelmUlt t6rtenelmerol,
Gyarmathy Li'via-Baszarmenyi Geza Recsk c. filmje. A tarsadalom peremen elokert, a
valtozasok veszteseiert emel sz6t, pI. Schiffer,Pal (Fekete vonat, CseplOGyuri, Kovbojok,
Videoton sztori), csakugy mint Almasi Tamas Ozdr6l sz6l6 dramai filmsorozata.
Macskassy Gyula nevehez ruzodik a nemzeti stilushagyomanyokra epiilo magyar

rajzfilm megteremtese (A kiskakas gyemant jelkrajcarja), amelynek Jankovics Marcell
egyik legjelentosebb kepviseloje szmes animaci6s filmjevel, a Magyar nepmesek c. me-
sesorozataval, illetve az egesz estes Janos vitez c. rajzfilmjeveI.
J6 rumevnek 6rvendtek az 50-es, 60-as evekjilmjei, Homoki Nagy Istvan Gyangyvi-

ragt61 lombhullasig vagy Cimborak c. filmje, Kollanyi Agoston ismeretterjeszto filmjei.---------------------~



MAGYAR ZENEMUvESZET ES FOLKLOR

A magyar nep honfoglalas el6tti t6rtenetenek zenei 6r6ksege a szajr61 szajra, nem-
zedekr61 nemzedekre hagyomanyoz6dott zene-, tanc- es dallamkincsben 6rz6d6tt
meg. A nepi dallamkincs tudatos megismerese, gyujtese, lejegyzese es rendszerbe
foglalasa alig szaz eve kezd6d6tt meg Eur6paban. Nalunk Vikar Bela honositotta
meg a gyujtes tudomanyos m6dszeret a 20. szazad els6 evtizedeben a magnetofon
6sevel, a fonograffal. A 20. szazad nagy magyar zenemuvesz ikercsillaga k6ziil Bar-
t6k Bela tizennegyezer dallamot ismert, Kodaly Zoltan mar csaknem harmincezret.
A hozzajuk csatlakoz6 kivaI6 zeneszerz6, Lajtha Laszl6 es a tObbinepdalgyujto kutat6
munkajiuk reven meg t6bb tizezer magyar nepdalt mentettek meg a feledest61, je-
gyeztek Ie az ut6kor szamara. Nekik es adatk6z16iknek k6sz6nhet6, hogy a Ma-
gyar Tudomanyos Akademia Zenetudomanyi Intezetenek adatbazisaban rna tObb
mint illi3.sfelszazezer nepdalt tartanak nyilvan. Bart6k es Kodaly kutatasai nyoman
a magyar nepzeneben megkiil6nb6ztetiink 6si iUemparos dallamokat (a legtObb nep-
szokas dallama ilyen), gy6kereiben meg honfoglalas el6tti regi stilusu dallamokat es
recittil6 sirat6enekeket, illetve - mintegy masfel-ketszaz eve keletkezett _ uj stilusu
dallamokat. A magyar nepzene nehany jellegzetessege:

• a penta ton hangsor, olyan 6tfoku skala, melyben nincs felhang;
• a kl~tetlen temp6ju el6adasm6d;
• a dallamsz6vegek egyenl6 (8 vagy 12) sz6tagszamu soruak, egy versszak alta-
laban negysoros;

• a dallamvonalak aItalaban fentr61lefele haladnak, ereszked6 lejtesuek, a dal-
lam kes6bb 6t hanggal (egy kvinttel) lejjebb megismetl6dik;

• kiili)n6s szerepe van a diszitestechnikanak.

E jellemvonasokat egyiitt talaIjuk a Felszallott a pava ClmUregi del-dunantUli nep-
dalban. A zsoltar tipusu nepdalra j6 pelda a Szivarvany havasan ... kezderu moldvai,
a recital6 tipusura pedig az Elment a madarka ... kezderu erdelyi nepdal.
Az uj stilusu dalok kialakulasaban mar a nyugat-eur6pai hatas is szerepet jatszott.

Viragkoruk az 1848/49-es forradalom idejere es a 19. szazad vegere esik, k6z6ttiik
sok a szerelmes- es a katonadal, amelyek a mai napig j61 ismertek es kedveltek
a magyarsag k6reben. Ezek is apar61 fiura szaIlnak, szamuk az MTA Nepzenei
adattaraban mintegy 60 ezerre teheW.

A magyar nepballadak - francia hatasra - a k6zepkor vegen alakultak ki, de t6bb,
honfoglalas el6tt ismert tema szivargott at az uj mufajba A Komives Kelemen szekely
nepballada az epit6aldozat 6si hiedelmet dolgozza fOl, a Vidr6cki meg a R6zsa
Sandor felf6ldi, illetve alf6ldi betyarballadak. Korunk legjelent6sebb balladakuta-
t6ja az erdelyi Mez6segr61 szarmaz6 Kall6s Zoltan a 20. szazad masodik feleben ~
moldvai es gyirnesi csang6k k6z6tt gylijtOtt balladakincsevel es neptancgylijtesevel.
A nepdalok, s f6kent a nepttinc reneszansza a 20. szazadban a Gyongyosbokreta

(1940-es f!vekt61 1950-ig Muharay Elemer, Molnar Istvan), a Ropii.lj pava! (teve-
vetelked6 a 1960-as evekt61, Vass Lajos) es a ttinchtizmozgalom (1970-es evekt61, Mar-
tin Gyorgy, Kall6s Zoltan, Timar Sandor, Novak Ferenc, Halmos Bela, SebOFerenc es ma-
sok) reven k6vetkezett be, amelynek elere kitUn6 szakemberek es tud6sok allottak.~----~---------------
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A honfoglal6 magyar torzsekben fontos szerepet toltottek be a samanok. Vallasi
szertartasaikat zenevel, dobbal es enekkel kisertek, a latnoki szerep es az itelkezes
mellett ok E~S segedeik, az enekmond6 regosok hagyomanyoztak at enekeikben a
varazsl6 tudomanyat. A regOles- mint nepszokas - rna inkabb a termekenyseggel, a
bosegvarazslassal van kapcsolatban, bar egyes kifejezesei a tavoli multra utalnak, pel-
daw a refren: "rot okor, regi tOrveny - hej, rego rejtem". A regoles szokasa a DunantUl
nyugati felen, Erdelyben es a csang6knal fennmaradt.
A kozepkorban a keresztenyseggel egyiitt hazankban is tert h6ditottak a korabe-

li egyhazi enekek, a gregorianok, amelyek azonban e tajon atlenyegiiltek, magya-
ros hangzasuak es ritmusuak lettek. Rajeczky Benjamin zenetud6s szerzetes a 20.
szazad masodik feleben csodalatos gyGjtemenybe rendezte s hanglemezsorozatban
is megjelentette aMagyar Gregorianum legszebb darabjait. Az egyik legszebb kozep-
kori nyelvemIekiink, az Omagyar Maria-siralom is enekelve vagy hangszeres kise-
rettel hangzott a templomokban.

HIRES MAGYAR ZENEMUvESZEK

A tortenelmi adatok alapjan feltetelezheto, hogy hazank beletartozott Nyugat-
Eur6pa zenei verkeringesebe. Nyugaton igen komoly hangszeres kultUra volt, a fo-
uri, kiralyi udvarokba jeles trubadurok, kozepkori vandormuzsikusok latogattak,
de a magyar kiralyi siposokat es enekmond6kat is szivesen fogadtak Eur6pa nagy-
varosaiban e~sudvaraiban. A korabban viragz6 zenei elet, a reneszansz eletvitel
azonban az orszag sziveben, Budan a torok terh6ditassal megszunt, illetve szere-
nyebb formaban a peremvidekekre szorult. A tobb reszre szakitott orszagnak akadt
egy olyan iro, es muzsikus egyenisege, Tin6di Lantos Sebestyen, aki lanton kisert ene-
kelt verseivel a nemzeti onerzetet elesztgette, es a magyar onismeretet apolta,
a nemzeti osszetartozast hirdette. Hist6rias enekeinek tartalmat a vegvari vitezek
torokkel folytatott elethalal-kiizdelme hatarozta meg, e16adasm6dja pedig a dal-
lam elsajatitasat osztonozte, hiszen az eloadas tobb 6ran at tarthatott.

Bakfark Balint (Brass6, 1507-Padova, 1576). A rurvivo historikus-igric, Tin6di ze-
neszerzo kortarsa volt. Vilaghiru lantmuvesz, akinek muvei egy sZlnvonalon van-
nak kora legnevesebb zeneszerzoievel. Tevekenysege nyomot hagyott a francia es
lengyel zeneirodalomban. A lengyel mondas: "Bakfark utan nyulni lanthoz" - azt
jelenti: olyat csinalni, amihez nem ert az ember.

Kajoni Janos (Jegenye, 1629-Gyergy6szarhegy, 1687)Munkassagat a zenetortenet,
az irodalom- es az ipartortenet is szamon tartja. Tobb mint husz muvet ismerik,
van kozte predikaci6skonyv es novenytan, versgyujtemeny es szekely abece, de
legfontosabb muve a Kajoni-k6dex, amely a korabeli Erdely teljes zenei kincset, sot
tancait is feloleli. A gyGjtemenyt nem hangjegyekkel, hanem tabulatUras irasm6d-
ban, ket ferences rendtarsa segitsegevel allitotta ossze. Kitlino orgonista es orgona-
epito mester is volt.
A torok kor uta!} a kuruc kor szabadsagharcra buzdit6 dalait (Pandur, pandur jan-

dand6ri ... , Balogh Adam n6taja stb.) kovetoen nepszeru lett a Rak6czi-indu16. Egyes ele-
mei a 18. szazadban erlelodtek, vegleges indul6formajat a verbunkos korban
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(1809-1820) kapta. Megszerkeszt6je nemelyek szerint Bihari Janos. Berlioz Faust el-
kdrhozasa dmu zenemuvenek masodik reszeben befejezesiil felhasznalja a Rak6ezi-
indul6t. Berlioz 1846-ban - frenetikus sikerekkel- szemelyesen adta el6 muvet Bu-
dapesten . .Amuvet Liszt Ferenc is feldolgozta.
Bihari Janos (Nagyabony, 1764-Pest, 1827). Zeneszerz6, a magyar verbunkos ze-

ne legkiva16bb muvel6je. Cigany szarmazasu kirun6 zeneszeinkjeles el6dje es so-
kaknak k6ziiliik peldakepe volt.
Erkel Ferenc (Gyula, 181O-Budapest, 1893). Kilene szinpadi muvet irt, amelyek

k6ziil a Hunyadi Laszl6 (1844) es a Bank ban (1861) a magyar zeneirodalomnak ma-
ig legszinvonalasabb, t6retlen nepszerusegu t6rtenelmi operai. Muveit a dramai ki-
fejezes gazdagsaga es magyaros erzes jellemzi. Erkel zenesitette meg K6lcsey Him-
nuszat is.
EsterMzy Pal hereeg (Kismarton, 1635-Kismarton, 1713). 1686-ban huszezer em-

ber elen Buda felszabaditasaert hareolt . Reszt vett Bees zenei eleteben, udvari ze-
nekart is alapitott. 1711-ben megjelent Harmonia Caelestis dmu munkajaval a ma-
gyar egyh,llzzenei stilus megteremtesere tett kiserletet.
Hubay Jeno (Pest, 1858-Budapest, 1937). Koranak legkival6bb magyar hegedu-

muvesze, nemzetk6zi hiru pedag6gus. Zeneszerz6kent is elismert muvesz volt.
Lavotta Janos (Pusztaf6demes, 1767- Tallya, 1820) 1792-ben a pest-budai Magyar

Szinjatsz6 Tarsasag zeneigazgat6ja lett, majd Kolozsvaron muk6d6tt. .Averbunkos
zene kival6 utt6r6je. Biharival es Csermakkal egyiitt a magyar zene t6rteneteben
nagy szerepet jatsz6, un. virtu6z triasz tagja.
Liszt Ferenc (Doborjan, 1811-Bayreuth, 1886) . .A 19. szazad legnagyobb magyar

zeneszerz6je, egyben vilagmru zongoravirtu6z. A modem zongorateehnika megte-
remt6je, aki ugyanekkor Wagner mellett a modem zenemuveszet egyik utt6r6je,
szimfonikus k6ltemenyeiben es zenekari muveiben uj sb1ust teremt. Nagy magyar
hazafi volt, aki nemzetk6zi kapesolatait a magyarsag szamara is gyiim6lcs6ztette.
Legismertebb muvei kiiziil nehany: Tasso es Orfeus szimfonikus k6ltemenyek, Dan-
te es Faust szimf6niaja, Szent Erzsebet legendaja, Krisztus-orat6rium, az Esztergomi mi-
se, a Korontizasi mise, tovabba magyar rapsz6diai es zongoraversenyei.
Goldmark Karoly (Keszthely, 1830-Bees, 1915). Az izraelita hntor fia a beesi kon-

zervat6rium utan szinhazi hegedusken! Sopronban kezdte palyajat, Budan is mu-
k6d6tt, vegiil Beesben telepedett meg. Elete f6 muvet, a vilagsikeru Saba kiralynoje
e. operajat 1875-ben mutattak be Beesben. Merlin dmu operaja (1886) mellett ma-
gyar targyti zenemuvet is irt Zrinyir61.
Kalman Jmre (Si6fok, 1882-Parizs, 1953). A magyar operett vilaghiru mestere.

A budapesti Zeneakademian, majd Beesben tanult. A tattirjaras elmu operettjet
1908-ban a Vigszinhaz mutatta be, majd Beesben is sikert aratott, akaresak az 1912-
ben kesziilt: Ciganybar6. F6 muvet, a Csardaskiralynot a vilag szinte minden tajan be-
mutattak, a budapesti Operettszinhaz rna is musoran tartja. Fiilbemasz6 dallamai,
bravuros teehnikaja az operett mufajat kedvel6k k6reben rendkiviil nepszeruve te-
szik Kalman Imret, aki palyafutasat Parizsban emigranskent fejezte be.
LeMr Ferenc (Komarom, 1870-Isehl, 1948) A magyar operett masik vilagmru mes-

tere. Tanulmanyait a pragai konzervat6riumban kezdte, majd katonakarmester lett,
de hamarosan attert az operettkomponalasra. Beesben mutattak be muveit (A vig
ozvegy 1905; Luxemburg gr6fja 1909; Ciganyszerelem 1910 stb.), amelyekkel vilagmru
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Liszt Ferenc jatekat lelkes
kozonsege csodalattal £0-
gadta. A magyar f6varos-
ban, Jubileumi koncerljen a

kiralyi par is megjelent

lett. A mosoly orszaga cimu operettjet azonban elsokent a budapesti Operahazban
mutatta be 1930-ban, hatalrnas sikerrei.
Bart6k Bela (Nagyszentmik16s, 1881-New York, 1945) Vilaghiru zeneszerzo,

zenetud6s es zongoramuvesz. Palyajat Pozsonyban kezdte, majd a budapesti Ze-
neakademian folytatta. 1901-ben itt volt elsa koncertje, majd zongorarnuveszi ta-
lentumat Pozsonyban, Becsben, Angliaban es Berlinben is iinnepeltek. Kossuth-
szimf6niajanak (1904) nagy sikeru budapesti bemutat6jat kovetoen - Kodaly Zoltan
barati segitsegevel - kezdte m6dszeres nepdalgyujtoi munkassagat, amely zene-
szerzoi palyajaban is donto fordulatot hozott. 1906-ban Kodallyal karoltve kiadta a
Magyar nepdalokat, s e nepi-nernzeti forrasra epitve kialakitjak az uj magyar zenei
stilust. A haborU utan tobb szerzemenyet eloszor kiilf61don mutattak be, nagy si-
kerrei. (1926-ban Kolnben A csodalatos mandarint, 1927-ben Majna-Frankfurtban az
I. zongoraversenyt, 1934-ben Londonban a Cantata profanat stb.) 1934-tol a magyar
akademiai nepzenekiadvany elokeszitesen dolgozott. A haboruban kivandorol
Arnerikaba, ahol honvagyt6l gyotrotten megirja kesoi remekrnuveit. Bart6k tancja-
tekait, a Fab6lfaragott kiralyftt (1917), A kekszakallu herceg varat (1918) es A csodala-
tos mandarint a vilag szinpadain megalkotasuk 6ta sikerrel jatsszak, csakugy mint
a hangversenytermekben hires zenemuveit, pI. a Cantata profanat, a Concert6t vagy
a III. zongoraversenyt.
Kodaly Zoltan (Kecskemet, 1882-Budapest, 1967) Vilaghiru zenepedag6gus, ze-

neszerzo, nepzenekutat6 tud6s. A nagyszombati erseki girnnazium tanu16jakent
kezdte zenei tanulmanyait, majd az Eotvos Kollegium tagjakent volt egyidejuleg
a Bolcseszkar es a Zeneakademia hallgat6ja. 1905-tol kezdte nepdalgyujtOi mun-
kassagat, amelyet fel evszazadon at folytatott, s ami kozrejatszott egyeni zenei sti-
lusa kialakulasaban. Zenepedag6gusi palyajat a Zeneakademia tanarakent 1907-tol
kezdte, s elete vegeig folytatta. Budapest fennallasanak 50. evfordu16jara kompo-
nalta vilagszerte sikerrel jatszott muvet, a Psalmus Hungaricust, majd 1926-ban
az ugyancsak vilaghiruve valt Hary Janos cimu daljatekot. 1925-tol kezdte az isko-
lai enek- es zenetanitas reformjat, az enekkari mozgalom fejleszteset, a nernzeti
gyokerekbol taplalkoz6 zenei tananyag es m6dszerek kialakitasat, amelynek a Ze-
neakademian es a budapesti egyetemen is katedrat teremtett. K6rusmuveket, isko------------------------@I]



lai enek-z€ne tankonyveket ITt, s 1940-t6l az 6 iranyihisaval kezd6dott a Magyar
Nepzene Tara sorozatanak kiadasa a Magyar Tudomanyos Akademian. Sorra szu-
lettek hires muvei, a Marosszeki ttincok, a Szekelyjon6, a Galantai ttincok, a Kal1aikettos
es a Budavdri Te Deum. A haboru utan a Magyar Tudomanyos Akademia 6t valasz-
totta elnokl2ve. Az egyhazi zenet is megu.jitotta szerzemenyeivel (Missa brevis, Csen-
des mise, Magyar mise).
Peldaad6 munkassaga nyoman Kodaly Zoltant nagy nemzetneveloink koze soroljuk.

A MAGYAR SPORTR6L AZ OLIMPIAK TUKREBEN

A magyarok kuzd6kepessege, fizikai ereje, ugyessege regen a hadi virtusban, a 20.
szazadban leginkabb a sport teren nyilvanult meg. Ahogy a tudomanyokban a No-
bel-dij, ugy a sportban az olimpiakon szerzett ermek es helyezesek mutatjak egy-
egy nemzet fiainak eredmenyesseget es tehetseget kiilonboz6 sportagakban.
Adottsagainkb6l fakad, hogy mi, magyarok f6kent a nyari olimpiakon jeleske-
dUnk. A nyari olimpiai j<itekokon - a lakossag szamaranyahoz kepest - a vilag ne-
pei kozt els6k kozott vagyunk az arany-, ezust- s bronzermeinket, illetve a pontsza-
mokat tekintve.

.~.
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A legendas magyar Aranycsapat. AI-
16 SOT: Lorant Gyula, Buzanszky Je-
no, Hidegkuti Nandor, Kocsis San-
dor, Zakarias Jozsef, Czibor Zoltan,
Bozsik Jozsef, Budai Laszlo. Gug-
golnak: Lantos Mihaly, Puskas Ferenc
es Grosics Gyula

A szovjelt megszallas fel evszazada idejen a nemzeti ontudat kifejez6desenek
szinte egyetlen szintere a sport maradt. Ekkoriban a nep koreben minden magyar
gy6zelmet h6stettkent udvozOltek. Legendassa valt az addig veretlen angol fut-
ballistak folott Londonban 6:3-as gy6zelmet arat6 magyar Aranycsapat; valamint
a hosz-szu ideig legy6zhetetlen kardviv6ink, vizip6l6saink, kajak-kenusaink es ot-
tusaz6ink. Legendassa vaH a bokszo16 Papp Laszl6, az ottusaz6 Balcz6 Andras, a
kardviv6 Gerevich Aladar es Karpati Rudolf, akik tobb olimpian is bajnoki dmet er-
tek el. Legjobb eredmenyeiket a magyar olimpikonok e kihivasokkal teli korszak-
ban: 1948-ban Londonban, 1952-ben Helsinkiben, 1956-ban Melbourne-ben, 1964-
ben Toki6ban, 1968-ban Mexik6varosban, 1972-ben Munchenben, 1980-ban
Moszkvaban, 1988-ban Szoulban es 1992-ben Barcelonaban ertek el, amikor a
nemzetek versenyeben a magyar olimpiai csapat az osszes1tett pontszam es az el-
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nyert ermek alapjan ott vegzett az els6 harom-hat orszag k6z6tt, a t6bb szazmil-
li6s nepessegu vagy nagy sporthagyomanyokkal rendelkez6 orszagok mellett.
A magyar olimpikonok az 1896-os atheni (els6 ujkori) olimpiai jatekok 6ta

6sszesen 441 olimpiai ermet nyertek, ebb6l435-6t a nyari olimpiai j<itekokon, es
mind6ssze hatot a teli olimpiakon. (Ez ut6bbiakon 2 ezust es 4 bronzerem jutott
nekunk.)
A 435 nyari olimpiai erembOl149 volt arany, 131 ezust es 155 a bronzermek sza-

rna. Minden id6k legeredmenyesebb olimpiaja szamunkra az 1952-es helsinki olimpia
volt, amikor a magyarok az orszagok nemhivatalos pontversenyeben a Szovjet-
uni6 es az USA m6g6tt, 269 ponttal a harmadik helyen vegeztek, s 16 arany, 10
ezust es 16 bronzeremmel tertek haza.
A 2000. evi, Sidney-i olimpian is remek teljesitmennyel szerepeltek a magyar

sporto16k, akik 135 pontot, 8 arany, 6 ezust es 3 bronzermet szereztek, s ezzel
- Lengyelorszag es Japan e16tt - az eremtablazat 13. helyen vegeztek. Most kiil6-
n6sen a kajak-kenusok es a vizip6l6sok arattak nagy sikert.
A sportagak k6ziil 6sszessegeben vivasban szereztUk a legt6bb ermet, az eddi-

gi olimpiak soran 78-at, amelyb6l 33 volt arany. Eredmenyesek a magyar sporto-
16k kajak-kenuban, aho161 erem, ebb6l14 arany; uszasban 58 erem, ebb 6123 arany;
birk6zasban 49 erem, ebb6l18 arany; tornaban 39 erem, ebb6l14 arany, okOlvivasban
20 erem, ebb6l10 arany, atletikaban 37 erem, ebb6l9 arany; lOveszetben 16 erem, eb-
b6l6 arany, stllyemelesben 19 erem, ebb6l2 arany volt a jutalmuk. A csapatsportok
k6ziillegeredmenyesebbek voltunk az ottusaban 20 eremmel, melyb6l 8 arany, a
vizilabdaban 13 ereminel, melyb6l 7 arany, a labdarugasban 5 eremmel, melyb6l 3
arany.
Ezekben a sportagakban ertek el kiva16 eredmenyeiket a magyar sporto16k,

akik ket nyari olimpian (1920-ban es 1984-ben) politikai okokb6l sajnos nem ve-
hettek reszt, de a nemzetek sportversenyeben igy is a legjobbak k6ze kuzd6ttek
f6l nemzetUnket. A kiil6nb6z6 vilagversenyeken szinten e sportagakban es a
lovassportokban, afogathajtasban jeleskedunk.
Legeredmenyesebb olimpikonjaink k6ziil is emlitsiink nehanyat: Gerevich Ala-

dar 6sszesen 7' olimpiai aranyermet szerzett vivasban, ugyancsak vivasban ?zer-
zett 6-6 aranYE~rmetKovacs Pal es Karpati Rudolf, 6t-6t aranyat szerzett Keleti Agnes
tornab6l es Egerszegi Krisztina uszasb61. Ugyancsak uszasb6l szerzett negy ara-
nyat Darnyi Tamas; Papp Laszl6 es Balcz6 Andras pedig harom-harom aranyerem-
mel gazdagitottak a magyar sport dics6segtablaj<it.
Nagyon sok magyar nemzetisegu sporto16 ert el kiva16, ermes olimpiai ered-

menyt mas orszagok mezeben es zaszlaja alatt, f6kent az elcsatolt teriiletekr6l,
akikr6l pontos adataink nincsenek. A magyar sporto16k els6 vilagtalalkoz6jan,
1998-ban t6bb mint masfelszaz kiilhoni magyar olimpiai, vilag- es kontinensbaj-
nok vett reszt. Ott hangzott el, hogy Romania, Csehszlovakia, Jugoszlavia, Ne-
metorszag, Ausztria, USA es mas orszagok szmeiben versenyz6 magyar nemze-
tisegu vagy magyar szarmazasu sporto16k legalabb szaz ermet szereztek orsza-
guknak az ujkori olimpiakon. Vegezetiil zarjuk e fejezetreszt egy kiil6nleges ma-
gyar sporteredmennyel es a h6sies teljesitmenyt eler6 sportrepiil6 elemtjaval:



Endresz Gyorgy (Perjamos, 1893-Littoria [R6ma]' 1932) 6ceanrepiilo pil6ta.
Charles Lindbergh h6stette utan az Atlanti-6eean atrepiiIese mar nem Hint lehe-
tetlennek, de meg mindig koekazatos es bator eselekedet volt. Endresz Gyorgy es
navigatora, Magyar Sandor 1931-ben vallalkozott azutra: Amerikab6l Budapest-
re akartak repiilni. A eel e16tt nehany kilometerrel, 26 es fel 6ras repiiles utan, ba-
nalis muszaki hiba miatt Ie kellett szallniuk. A gep neve Uustice for Hungary -
Igazsagot Magyarorszagnak) a trianoni szerz6des igazsagtalansagara hivta fol a
vilag figyelmet. Endresz hiresse valt repiilese utan alig egy evvel, az 6eeanrepii-
16k olaszorszagi vilagkongresszusara repiilve, balesetben halt meg.

[Jill~-------------------


