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BEVEZETO
Irodalmunk e16zmt'myeit a sz6beli k6lteszetben talaljuk meg: a reg6senekekben es a siratoenekekben.

Ezek a kes6bbi korban atszivarogtak latinnyelvu t6rteneti mondainkba is, mint peldaul a Csodaszarvas
mondaja, a Feher L6, Botond es Lehel mondaja. Els6 t6rteneti munkank Anonymus-e a 12. szazadb6I.

Irodalmunk latin nyelven kezd6d6tt. Templomi hasznalatra keszitettek a liturgikus k6nyveket, valamint
a szentek legendait: Istvan es Lasz16 kinilyet, Imre herceget. Latin nyelven sz6lt Szent Istvan kiraly Imre
fiahoz az Intelmek-ben.

Lassan megje1entek a magyar sz6vegek is. A Tihanyi Alapit61evelben (1055) mar szamos magyar sz6
olvashat6. A Halotti Beszed (1200 k6riil) az els6 6sszefiigg6, rna is ekesen hangz6 magyar sz6veg. Az els6
magyar vers pedig az Omagyar Maria-Siralom a 13. szazadb6I. A 14. szazadt6l kezdve fellendiilt a
magyamyelvu u.n. K6dex-irodalom, melynek legszebb alkotasa a Margit-legenda, Arpadhazi Szent
Margitr6I.

A Hunyadiak (Janos es Matyas) fe1viragoztattcik a Renaissance-irodalmat. Ennek legkival6bb
kepvise16je Janus Pannonius volt a 15. szazadban. Eur6pa-szerte nagy nevet szerzett latin nyelven irt
klasszikus verseivei.

A lutheri reformaci6 terjedese nagy lendiiletet adott a magyar nyelv fej16desenek. (Devai Bir6 Matyas,
Melius Juhasz Peter, David Ferenc). Karolyi Gaspar izes magyarsaggalleforditotta a Bibliat (1590).

lrodalmunk els6 nagy k6lt6je a hanyatott e1etu Balassi Balint (1554-1594). Vitezi enekeiben a kor
vegvari vitezeinek eletet da10lta meg. Tin6di Lantos Sebestyen (16. sz.) a tor6k elleni harcokat 6r6kitette
meg.

A katolikus ujjaepitesnek Pazmany Peter biboros (1570-1637) volt a nagy harcosa predikaci6ival,
vitairataival es Kalauz-avai. Pazmany Peter jelent6sen fej1esztette a magyar pr6za nyelvet. Kaldi Gyorgy
1626-ban adta ki a katolikus bibliaforditast.

A 17. szazadnak, a kes6bbi szazadokban is, kiemelked6 alakja Zrinyi Mik16s k6lt6 es hadvezer. Szepir6i
munkaiva1 (Szigeti Veszedelem) es pr6zai miiveive1 (Torok Ajium) egyarant a t6r6k kiiizesere pr6balta felrazni
a nemzetet.

A fejedelmi Erde1yben, kiilon6skeppen felviragozott a ku1tUra Beth1en Gabor alatt. Szenczi Molnar
Albert, Apaczai Csere Janos, Miszt6tfalusi Kis Mikl6s alkotasai az erdelyi muve16des merf6ldk6vei.

A kiralyi Magyarorszagon a kuruc k6lteszet sz6laltatta meg a nemzet le1ket a szabadsagert, me1ynek h6se
II. Rak6czi Ferenc (1676-1735) volt. Mikes Kelemen e1kiserte szeretett fejedelmet a torokorszagi (Rodost6)
szamuzetesbe. Mikes 1eve1eia kor magyar pr6zajanak gy6ngyei irasanak deriijeve1, izessegevel es konnyen
foly6 pr6zai stilusavai.

A 18. szazad t6rtenetir6i a kovetkez6 szazad rom~ntikajanak szolgaltattcik a h6si temcikat. A viragz6
iskoladrama is nagy szolgalatot tett az irodalom megmagyarosodcisaban.

A felvilagosodas eszmei (Voltaire, Rousseau) elenk visszhangra talaltak Magyarorszagon, Bessenyei
Gyorgyt6l kezdve Bacsanyi Janosig, aki a francia forradalom eszmeinek hirdeteseert, sok mas ir6tarsaval
egyiitt (pI. Kazinczy Ferenc), b6rt6nhiintetest is szenvedett (Kufsteini elegiak).

A magyar irodalom vegigkiseri az eur6pai szellemi aramlatokat. A Renaissance legnagyobb magyar
kepvisel6je Janus Pannonius; a barokke Pazmany es Zrinyi; a fe1vilagosodcise Csokonai; a romanticizmuse
V6r6smarty; a realizmuse Pet6fi es Arany; a szimbolista Hrae Ady; az ujabb eur6pai iranyzatokat a
NYUGAT-foly6irat kolt6i iiltettek at irodalmunkba.
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Meg harct61langz6k arcai,
Lejtnek h6keble halmai,
Midon jon egy zomok tatar,
Sziven zsakmany, szemen tiizar
A szep Trezsi kenyere hat,
Nem ker soM, feleugrat,
Derekban ot atoleli,
Magahoz 16ra emeli,
Elter s orom-lobbantaban
Ra-rapislog nyargaltaban.
Busul a jerj szep asszonyan,
Utana nez - mint vesz utan;
Samint eltiin, konny kOnnyet hajt,
Sajnalna ot, es jels6hajt:
"Szegeny tatar!"

A BANKODO FERJ

A nemesi szarmazasu ifju g6rbe utakon erkezett revbe. R6vid katonai
palyajan meg resztvett a Napoleon-elleni harcban. Majd mikor otthagyta a
katonasagot, apja kitagadta 6r6keb61. De 6t akkor mar a muveszet, festeszet es
szinhaz erdekelte. Becsben es olaszorszagi utjan, nagy nyomorban, elmelyitette
ismereteit. Pestre visszaterve varatlan siker erte egy nemzeti dramajaert.
Nepszeruek lettek dramai es vigjatekai. (Kerok, Csal6dasok). Minden mufajban
alkotott, hogy felrazzaes k6vetesre buzditsa az ir6kat. Korai halala ellenere
maradand6 emleket hagyott irodalomszervez6 tevekenyesegevel. Az 6 emlekere
alapitottak a nagy hivatast bet61t6Kisfaludy-Tarsasagot.

Szatmarban egy kis csarda van,
Trezsi asszony lakott ottan.
Ejjel hajan, bogarszemii,
Kerek tagu, oz termetii;
De jaj, mi szep, oly csintalan,
R6zsas ajkain por untalan.
Most kezde csak honn kis vitat,
Csorol, porol, ver, amit lat.
Ferjen a sor, ki szugban iii,
Midon ily sz6 harsog kiviil:
"Jon a tatar!"
Remiil, sir,jut, bujkal a nep;
De szep Trezsi hetyken kilep:
6jerfitol hamar nem fel,
Kivalt az figy ha nyelvre keL.

Kisfaludy Karoly

Ez a nepiesizii, trefas t6rtenet Kisfaludynak egyik legjobb elbeszelese, telve elettel, szinpadi
mozgalommal, akarcsak egy Kisfaludy-vigjatek. Kitiin6 szemleletesseggel es jellemz6 er6vel rajzolja meg
ebben a genre-kepben a perleked6 asszonyt. A k61temenycsattan6ja a "bankod6 ferj" fels6hajtasa.
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A TIHANYI ECHOHOZ

KMCSSZ 2006

Lilla is, ki bennem a remenynek
Meg egy elesztl5je volt,
Jaj, Lillam is a tyrann torvenynek
Sa szokdsnak megh6dolt.
Hogy vagy most te, aldott lelek?
En ugyan mar elhagyatva elek
A tenger kinok kozott.
A tenger kinok kozott.

Akik hajdan j6 baratim voltak
Megfelkoltek ellen em,
Oldozl5im partjahoz hajoltak:
Oh! miket kell erzenem,
Amidl5n mar 15kis vegre
Ugy rohantak ram, mint ellensegre,
Bar hozzajok hiv valek.
Bar hozzajok hiv valek.

Nincsen, aki lelkem vigasztalja,
Diy baratim nincsenek;
Vallat randit, aki sorsom hallja;

Mar elhagytak mindenek.
Nincsen sziv az emberekbe:
Hadd ontsem ki hat vaskebletekbe
Szivem bus panaszait.
Szivem bus panaszait.

Csokonai a k61teszet t6rteneteben a legnagyobbak k6z6tt foglal helyet
nemcsak magyar, hanem eur6pai Utvlatokban is.

A nagymultu debreceni kollegiumban szerzett alapos kikepzest es muveltscget.
Szabad szelleme azonban nem viselte el az iskohls k6t6ttsegeket.

K6ltcszetcnek ket korszaka van. Az els6 a Lilla-korszak, melyben boldog
vidamsaggal dalolta ki el6sz6r a komaromi Vajda Julia irant feltamadt crzelmeit,
majd 'jUnek, Janak" kiaItozott "elpusztult remenyen ".

Masodik korszakaban, dunantuli vandorlasai utan, ujra visszavonult
sziil6varosaba, ahol beteg testtel elmelyiilt alkot6i munkanak szentelte r6vidre mert
eletet.

Mig azok, kik but, bajt nem szenvednek
A boldogsag karjain,
Vigadoznak a kies Fiirednek

Ku([ejen es par(jain;
Addig en itt sirva sirok,
Es te, Nympha! amit en nem birok,
Verd ki zengl5 berceden.
Verd ki zengl5 berceden.

Zordon erdl5k, durva bercek, szirtok!
Harsogjatok jajjaim!
Tik talan tobb erezessel birtok,
Mintsem embertarsaim,
Kik keblekb151szamkivetnek,
Es magok kozt csuJra emlegetnek
Egy szegeny boldogtalant.
Egy szegeny boldogtalant.

Oh Tihanynak riad61eanya!
Szallj ki szent hegyed koziil,
1m, kit a sors eddig annyit hanya,
Partod ellenebe iii.
Itt a halvany holdnak jenyen
Jajgat es sir elpusztult remenyen
Egy maganyos arva sziv.
Egy maganyos arva sziv.

Csokonai Vitez
Mihaly
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A tihanyi felsziget hegycsucsan epiilt apatsagi ternplorn nevezetes volt az oldalfal visszhangjar61. A
nepi kepzelet szerint a visszhang a Balaton tiindereinek valasza. A k6lt5 is ott sirja el elpusztult remenyet,
mikor Lilla megh6dolt a "tyrann torvenynek". Fajdalmas csal6dasat Tihanynak riad6 leanya el5tt
panaszolja el, hogy az verje ki banatat zeng5 bercein. A nagy termeszetet igezi, mert erzesei csak ott
talalnak rnegertesre es nem az ernberekben: "ninesen sziv az emberekbe".

Csokonai Rousseau (1712-1778) latasaval szemleli a termeszetet: a termeszet teszi j6va, szabadda,
boldogga az embert, viszont a tarsadalom elrontja, szolgaiva nyornoritja. Eles ellentet a "zordon erdok,
durva bereek" es a szivtelen emberek k6z6tt. Ezert keresi a k6lt5 a szent maganyossagot a termeszetben:
egy "eremi szallas" regi barlangjaban. (Tihanyban rna is lathat6k az egykori remetek barlangjai). A "szent
maganossagban" remeli elemi a bOlcsesseget a tiszta esz, ertelem fenyeneL Itt val6sitja meg a folvilagosult
filoz6fus idealjat: "ember es polgar" leszek.
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Oh van-e meg egy Eremi szallas,
Regi barlang, szent fedel,
Melyben egy boles esendes nyugtot,halast
E setet hegyekben lei?
Hoi esak egy ki5lenne pama,
Hoi sem ember, sem madar nem jama,
Mely meghaboritana.
Mely meghaboritana.

Abban gondolom, hogy semmi jussal
Ellenkezni nem fogok,
Hogyha en egy megvetett virtussal
Itt egy ki5ben helyt fogok.
S e szigetnek egy szogeben,
Mint egy Rousseau Ermenonvilleben
Ember es polgar leszek.
Ember es polgar leszek.

Itt tanulom rejtek erdememmel
Ebresztgetni lelkemet,
A termeszet majd az ertelemmel
Bolesebbe tesz engemet.
Tavol itt, egy mas vilagban,
Egy nem ismert szent maganossagban
Konnyezem Ie napjaim.
Konnyezem Ie napjaim.

Itt halok meg. E setet erdoben
A szomszed p6r eltemet.
Majd talan egy boldogabb idoben
Fellelik sirhelyemet:
S amelyfanak satoraban
All egyiigyii sirhalmom magaban,
Szent lesz tisztelt hamvamert.
Szent lesz tisztelt hamvamert.
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Voro smarty is a nagy reformnemzedek tagja Szechenyivel, Kolcseyvel,
Berzsenyivel egyiitt, akik felelossegtudattal vaIlaltak nemcsak az irodalom, hanem a
nernzet sorsat is. Koranak irodalomszervezoje, a fiatal tehetseges ir6k partfog6ja.
Tevekeny reszt vett a kozeletben, kepviseloseget is vallalt a 48-as szabadsagharc
alatt. Ezert oneki is bujdosnia kellett a meghurcoltatasok elo!. A ferfias hazaszeretet
es helytallas magyar bibliaja nagy koltemenyc, a

/'"
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(1836)

Megjani kelt, megjanifog
Egy jobb kar, mely utan
Buzg6 imadsag epedez
Szazezrek ajakdn.

Az nem lehet, hogy esz, era,
Es oly szent akarat
lliabasorvadozzanak
Egy atoksuly alatt.

Vorosmarty Mihaly

Vagy janifog, hajani kelt
A nagyszerii haldl,
HoI a temetkezes fOlott
Egy orszag verben alt.

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

A nagy vi/agon e kiviil
Ninesen szamodra hely;
Alc(jon vagy verjen SOl'S keze:
Itt elned, halnod kelt.

Legy hive rendiiletleniil
llazadnak, oh magyar:
Ez eltetod, s ha elbukal,
Hantjaval ez takar.

. Sa sirt, hoI nemzet siilyed el,
Nepek veszik koriil,
S az ember milli6inak
Szemeben gyaszkonny iiI.

Es annyi balszerenese kozt,
Oly sok viszaly utan,
Megfogyva bar, de torve nem,
El nemzet e hazan.

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

Itt kiizdtenek honert a hos
Arpadnak hadai;
Itt tortek ossze rabigat
Hunyadnak karjai.

A nagy vi/agon e kiviil
Ninesen szamodra hely,
Aldjon vagy verjen sors keze:
Itt elned, halnod kelt.

SZOZAT

Hazadnak rendiiletleniil
Legy hive, oh magyar;
Bolesad az s majdan sirod is,
Mely apol s eltakar.

Szabadsag! Wen hordozak
Veres zaszl6idat,
S elhulttanak legjobbjaink
A hosszu hare alatt.

Snepek hazaja, nagy vi/ag!
Hozzad batran kialt:
"Egy ezredevi szenvedes
Ker eltet vagy halalt!"
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A Szozat stilusa, mint a torvimyeke, parancsol6: legy hive, elned - halnod kelt. Hiresse vaIt hataroz6i
a fedias helytallasnak, h6siessegnek klasszikus megfogalmaz6i: renduletleniil, megfogyva bar - de torve
nem. Stilusa tomor, szUkszavu, a lelek heviiletet nem lohasztja Ie felesleges jelz6k diszitmenyevel. Avers
els6 reszeben minden magyarhoz fordul egyforman. A kiontott ver, az ezer ev kiizdelme, a veres zaszl6k
koteleznek benniinket. Az el6dok h6siessegenek volt ertelme, mert annyi kiizdelem utan is: el nemzet e
hazan. A masodik reszben az emberiseghez intezi szavait: egy sokat szenvedett nep kialt az
emberiseghez. Jobb kort kovetel maganak a ferfiui kiizdelem jogan:- az nem lehet, hogy esz, era, es oly
szent akarat ... Ezredevi szenvedes feljogosit az eletre. De ha az elet nem jon, akkor valasztja a halalt. Ez
a kett6 egyiittjar Vorosmartynal. Nem esik ketsegbe a herderi j6slaton, mert ez a halal nem lesz
szegyenletes: nagyszerii halal, ahol a gyaszol6 emberiseg temet majd el egy h6siesen elverzett nernzetet.

1943-ban Egressy Bern megzenesitette a Sz6zatot, mely K61csey Himnuszaval egyiitt a nemzet
kozkincse lett.

Huszonevesen az orszagnak iinnepelt kolt6je. Vandorutjain (Felvidek,
Erdely) rajongassal veszi koriil a nep. Szerelemmel kot6dott sziil6f6ldjehez, az
Alf6ldhoz, szUkebb hazajahoz a Kis-Kunsaghoz es benne a sziil6i hazhoz
(Hazamban, Tavolb6l), valamint oreged6 sziileihez (Fustbement terv, Anyam
tyitkja, Egy estem otthon). Foliilmulhatatlan szepseggel rajzolja elenk az Alf6ld
foly6jat, a Tiszat.
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A TISZA

Nyari napnak alkonyulatanal
Megallek a kanyarg6 Tiszanal
Ott, hoi a kis Titr siet beleje,
Mint a gyermek anyja kebelere.

A foly6 oly siman, oly szeliden
Ballagott Ie parttalan medreben,
Nem akarta, hogy a nap sugara
Megbotoljek habjai fodniba '.

Sima tukren a piros sugarok
(Mint megannyi tunder) tancotjartak,
Szinte hallott lepteik csengese,
Mint paranyi sarkantyitkpengese.

Ahol alltam, sarga joveny-szonyeg
Volt teritve, s tartott a mezonek,
Melyen a levagott sarjit-rendek,
Mint a konyvben a sorok, hevertek.

Titl a reten nema melt6sagban
Magas erdo; benne mar homaly van,
De az alkony uszkOt vet jejere,
S olyan, mintha egne sjolyna vere.

PetOfi Sandor
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Mas felol, a Tisza tulso partjan,
Mogyoro- s rekettyebokrok tarkan,
Koztuk egy csak a nyilas, azon at
Latni tavol kis falucska tomyat.

Boldog orak szep emtekekepen
Rozsafelhok usztak at az egen.
Legmesszebbrol ram merengve neztek
Kodon at a marmarosi bercek.

Semmi zaj. Az unnepelyes csendbe
Egy madar csak neha fiittyentett be.
Nagy tavolban a malom zugasa
Csak olyan volt, mint szunyog dongasa.

Tillnan, velem atellenben epen,
Por menyecske jott. Korso kezeben.
Korsajat mig telemeritette,
Ram nezett at; aztan ment sietve.

Ollan neman, mozdulatlan alltam,
Mintha gyokeret vert volna labam.
Lelkem edes, mely mamorba szedult
A termeszet orok szepsegetul.

6 termeszet, 0 dicso termeszet!
Mely nyelv meme versenyezni veled?
Mily nagy vagy tel Mentul inkabb hallgatsz,
Annaltobbet, annal szebbet mondasz.

Keso ejjel ertem a tanyara
Friss gyumolcsbol keszult vacsorara.
Tarsaimmal hosszan beszelgettunk,
Lobogott a rozse-lang mellettunk.

Tobbek kOzott szoltam en hozzajok:
"Szegeny Tisza, miert is bantjatok?
Annyi rosszat kiabaltok rola,
So a fOld legjamborabb folyoja. "

Par nap mulva fel-szendergesembol
Felrevert harang zugasa vertfoZ.
"Jon az arviz! Jon az arviz!" hangzek,
S tengert lallam, ahogy kitekintek.

Mint az orillt, ki letepte lancat,
Vagtatott a Tisza a ronan at,
Zilgva, bogve torte at a gatot,
El akarta nyelni a vilagot!
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5. Aral1li Ja110S (1817-1882)

A k6ltemenyben Pet5fi leirja es jellemzi a magyar foly6t: egyreszt a esendes nemasagban tova ballag6t,
masreszt az aradva rombol6t. Ennek megfelel5en avers ket reszb51 all. Az els6, hosszabb resz a szelid
foly6 rajza. Ehhez simulnak hasonlatai: mint a gyermek anyja kebelere, a termeszet iinnepelyes esendje, s
mindenekel6tt a 2. es 3. versszak, melynek bajos csilingelese val6sagos tlinderfoly6va varazsolja a Tiszat.
Eleven, szines realizmussal megrajzolja a tajat, szinte terkepfelvetelt keszit a videkr61: a Till torkolatanaI
allva latjuk a hever6 sarjurendeket, a tavoli erd6ket, mogyor6 es rekettye-bokrokat, a kis falueska tomyat, a
marmarosi bereeket. A leiras minden reszletet egy-egy hasonlattal teszi szemleletesse. De ezenkiviil
nemesak szinezi a kepet, hanem meg is eleveniti megszemelyesiteseivel: gondoljunk esak a gyermek-anya
hasonlatra, az erd6nek eg, foly a vere, az erd5 melt6sagos, a bereek merengve neznek a k6lt5re. A tajnak is
lelke van. A 8. versszakkal ebredni kezd az alv6 taj: madarfiitty6t, malomzugast, szlinyogdongast hall az
iinnepelyes csendben. Majd egy val6sagos nema drama jatsz6dik Ie negy sorban a korsajat megmerit6 p6r
menyecskevel, mellyel egyeniti, magara koneentraIja az egesz leirast: ram nezett at. A k6lt5t megihleti a
kep: a nema melt6sag, az iinnepelyes esend, edes mamorba szediil a termeszet orok szepseget15l, s
elragadtatassal magasztalja a termeszet szepseget. Majd realista termeszetesseggel iiI Ie tarsai k6ze a
r5zselang melle. A masodik resz a tombol6, vad foly6t mutatja be, a leiras mind6ssze nyole sorb61 all, nem
gyengitheti erejet hosszadalmas szinezgetessel. Egy kifejez5 hasonlat: mint az 15mlt, ki letepte lancat; az
elemek vadsagat tiikr6z6 igek: zugva, b15gve, vagtatott. A tenyek dramai k6zlese, egy hasonlat mely nem
fogia Ie az elbeszelest, hanem abba kapaszkodva h6mp6ly6g tovabb, a dramaisagot fokoz6 igek, szinte
egyetlen je1z5 nelkiiI kifejez5en elevenitik meg az arad6 Tiszat. A leiras annyira el, hogy szinte erezziik a
szive liikteteset. Mintha A Tisza-ban nemcsak a magyar foly6t, hanem 6nmagat es a magyar embert is
megrajzolta es jellcmezte volna a k61t5.

Nagyszalontai parasztsziiI5k gyermeke. Arany is a nep vilagab61 n6tt ki, de
biiszke 6ntudattal elte at a nemesi nemzet multjat es dies5seget is. K6lteszetenck
forrasai a magyar nep es t6rtenelem legmelyebb retegeib61 fakadnak (Toldi, Buda
halala), de szelleme ugyanugy nyitva volt az eur6pai szellemi aramlatok
befogadasara is.

K6lt5i alkata Aranyt a ballada-k6lteszet fele ininyitotta, me1yben kitiinik
stilusanak t6m6rsege, a szerkesztes vilagossaga, a dramai hclyzetek irant va16
erzeke, a lelki hare boneolgatasa. Alkotasara egyarant hatottak a nep-balladak,
majd kes5bbi korszakaban a sk6t balladak.
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"Miert zug a tomeg?
Kivanja eskiimet?"
"A nep, uram kiraly,
Csendes, mint a halal,
Csupan a menny dorog n.

A lelh15megszakad
Nyilasa tuz, patak;
Zug6 sebes ozont
A rez csatorna ont
Budanak tornyir61.

Jl:LASZLO

SurU setet az ej,
Diihong a deli szel,
J6 Budavar magas
Tornyan az erckakas
Csikorog elesen.

"Ki az? mi az? vagy ugy - "
"Fordulj be es alugy
Uram Laszl6 kiraly:
A zapor majd elall,
Az veri ablakod. "
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Allj meg. boszu, megallj;
Cseh-fOldon iii arab;
Cseh fOldben a kiraly,
1\1indig is ott marad,
De visszajo arab ... !

Ell mig lehet s szabad!
Cseh-fOldon biztosabb. "
"Miert a felelem?
Hal/gat minden elem
Eg sfOld hatara kozt. "

Az alv6 aluszik,
A bujdos6 buvik;
Ha zorren egy level,
Poroszl6t joni vel
Kanizsa, Rozgonyi.

"Messze meg a hatar?
Minden pere egy halall "
"Legitten atkeliink,
Nefelj uram: ve!iink
A gyermek, a fogoly. "

Az alv6 felvirad,
A bujdos6 riad;
Szello sinesen, de zug,
Felho sinesen, de bug

S villamlik messzirol.

"Oh adj, oh adj nekem
Hits eseppet, hit esehem!"
"Itt a kehely, igyal,
Uram Laszl6 kiraly,
Enyhit ... mikep a sir!"

Melyen a var alatt
Vonul egy kis esapat;
Olyan rettegve lep,
Most lopja eletet ...
Kanizsa, Rozgonyi.

"Kettozni kelt az ort,
Kivalt Matyas elOtt!"
"Matyas, az itt maradt,
Hanem a tobbi rab -
Ninesen, uram, sehol. "

"Hah! laneat tepi a
Hunyadi ket fia -"
"Uram, Uram, ne felj!
Laszl6, tudod, nem el
Sa gyermek, az fogoly. "

Megesorren a bilines,
Lehult, gazd4ja nines:
Buda fakin arab
..Egy-egy felhodarab -
Ereszkedik ala.

A felho kimeriilt,
A szelvihar eliilt,
Lagyan zsong6 habok
Ezer kis esillagot
Rengetnek a Dunan

V. Laszl6 kiraly (1444-1457), Habsburg Albert fia, csecsem6 koraban erte meg a koronazast. A kis
arvat III. Frigyes csaszar fogadta gyamsagaba. Serdi.i16koraban nevelese Cillei Ulrik nagybMyja kezebe
keriilt, aki koran beIe oltotta a Hunyadiak gyli161etet, valamint szenvedeIyei felszabaditasaval a szinleles
hamissagat. 1452-ben Frigyes kiadta a magyaroknak az ifju kiralyt, aki Becsben szekelt es Hunyadi Janost
nevezte ki az orszag f6kapitanyanak. A nandorfejervari diadal (1456) es Hunyadi hahila utan a kiraly
megszemlelte kiseretevel (Cillei, Garai) a csatahelyet. Cillei a Hunyadi Lasz16val tamadt 6sszeutk6zesben
eletet vesztette. Bar a kiraly eskiivel igerte, hogy nem bosszulja meg Hunyadi Lasz16n Cillei halaIat,
Budan megis elfogatta a nandorfejervari h6s fiat es lefejeztette, hiveit pedig - Kanizsa, Rozgonyi -
b6rt6nbe vetette. Orszagos felhaborodas tamadt a kivegzes hirere. A kiraly menekUlesszeriien hagyta el az
orszagot. Rabul magaval vitte a fiatal Hunyadit, Matyast. Becsen keresztlil Pragaba k61t6z6tt, ahol
allit61ag megmergeztek.
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Arany mesterien rajzolja parhuzamosan a ket tortenest: a kiils6t, a vihart, a menekiilest es a bels6 vihart
az eskiiszeg6 kiraly lelkeben.

A parbeszedes feldolgozassal a kolt6 megdobbent6en erzekelteti a kiraly lelki tusajat, a felelmet, a
remiiletet. A kiraIy rettegesevel parhuzamosan riadnak a bujdos6 menekii16k, kik eletliket lopjak.

A balladai homaIyban, mely fokozza a drama intenzitasat, az elbeszeles hezagos marad, mintegy
amyekba vonja a tortenteket, mit az olvas6 kepzeletenek kell kiegeszitenie.

Arany balladaja va16sagos drama, mely lazas liiktetessel boncolja a lelki kfudelmet, a melyb61 fOltor6
onvadat a menekiil6 ifju kiraIyban.

Ady az ellenmondasok embere. A vegletek iitkozeseben eli at a Jet, a magyar
elet teljesseget. Biiszke volt 6si nemesi szarmazasara, de a "sok szegeny legeny"
szabadulasat enekelte. Habzsolta a szerelem gyonyoret feledve, hogy "szent az en
testem ", majd "A Patyolat"-ban lengett feleje az "egyetlen, igazi szerelem" iizenete.
Az 6s, buja "magyar Ugar"-on gazol, de "szerelmes gondban szomoruan magyar".
"Az Isten baljan" iilt tekoz16 eletevel, de mindig biinbanattal, keresve, mig egyszer
vegre elmonOhatta: "Szivemben mar at megtalaltam ".
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FOLszALLOTT A pAVA

Vagy lang csap az 6don, vad varmegyehazra,
Vagy itt iii a lelkank tovabb leigazva.

Vagy lesz u} ertelmiik a magyar igeknek,
Vagy marad regiben a bus, magyar elet.

"FolszaUott a pava a varmegye-hazra,
Sok szegeny legenynek szabadulasara. "

"FolszaUott a pava a varmegye-hazra,
Sok szegeny legenynek szabadulasara. "

Kenyes, biiszke pavak, napszedito taUak,
Hirrel hirdessetek: maskeppen lesz holnap.

Maskeppen lesz holnap, maskeppen lesz vegre,
OJ harcok, u} szemek kacagnak az egre.

OJ szelek nyogetik az as magyarfakat,
Var}uk mar, varjuk az u} magyar csodakat.

Vagy bolondok vagyunk s elvesziink egy szalig,
Vagy ez a mi hitiink val6sagra valik.

OJ langok, u} hitek, u} koh6k, u} szentek,
Vagy vagytok, vagy ismet semmi kOdbe mentek.

Ady Endre
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Adynak ezt a forradalmi verset egy nepdal ihlette. A vatmegyehaz az elmaradottsag esonkeny
szimb6luma volt a reformnemzedekt61kezdve a halad6k szamara. Ady szabadon modulalja a nepdalt: "uj
szelek nyogetik az os magyar fakat" - felreerthetetleniHkimondja Ady hitet az elavult "bus, magyar eletet"
f6lszamol6 magyar forradalomban. A masodik resz vagy-vagy szerkezete a magyar lelek mindent vagy
semmit akanisat tiikrozi.

AZ UR ERKEZESE

Milwr elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csondesen es varatlanul
Atolelt az Isten.

Nem harsonaval,
Hanem jott nema, igaz olelessel,
Nem jott szep, tuzes nappalon,
De haborus ejjel.

Es megvakultak
Hiu szemeim. Meghalt ifjusagom,
Deo~aj@y~~nagy~ern~
Mindorokre latom.

Ady hite, kiilonosen els6 korszakaban, nem a boldog bizonyossage, bekes megnyugvase, hanem
nyugtalan kereses, hare, lazad6 perlekedes. Kes6bb azonban, boldog mamorban tapasztalta meg Isten
atyai szeretetet, aki magahoz 61elteroskad6lelket.

Az istenelmeny a kegyelem ajandeka: Isten hozzank erkezik, hogy magahoz olelje roskadoz6
lelkiinket. "Ketsegtelen, teny, hogy a magyar irodalomban egyediil Ady kolteszete mutat jOl szervesen es
urallwd6an olyan lelket, aki szemelyes elmenyben, szemelyes biintudaton es biinbanaton at szemelyesen
talallwzott Istennel, akinek szamara Isten szemelyes val6sag volt s igy nem elkepzelt, masokt61 kolcsonzott,
vagy ertelmi rejlexi6kb61 lesziirt, hanem val6ban atelt es sui generis vallasos erzest jejezett ki.". (Makkai
Sandor).
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Vallom azonban a bolcsesseget is: hareom nem megy tul a j6zansag vonalan: magamban is erzem
ami ellen kiizdok, s tudom, hogy minden rombolas engem rombol. Nem is rombolni akarok, inkdbb epiteni:
az esz halkan hasson a tenyekre, mint a delej: nem ellensege az eraknek, hanem egy era a tobbi kozt,
egyiitt epitve veliik. Az erok a mult, az esz a jovo: egymasba kapaszkodo fogaskerek.

Magyar vagyok: lelkem, erzesem orokseget kapott, me~yet nem dobok el: a vi/agot nem szegenyiteni
kell, hanem gazdagitani. Hogy szolgalhatom az emberiseget, ha meg nem orzok magamban minden szint,

S megis hiszek az eszben, hogy ameddig er, hiiseges szolgaja annak a Valaminek, amit el nem er ...
Epitse eletiinket: s ahogy egy vel'S jobb lesz es nem rosszabb, ha az esz epiti (esak ott alljon az epitesz
mogott a gazda is!) - akkent legyen mar egyszer jobb eletiink. Esztelen iszonyokon ment at Europa
(esztelen volt az en eletem is): jojjon most mar az Esz!

En hiszek a hareban, az esz hareaban a vak erok ellen, melyek: a vilag vak eroi, vagy az en lelkem
csiiggedesei es indulatai ... 19az: ezek a vak erok hozzatartoznak ahhoz a minden esznel magasabb
Valam ihez, amiben vegre is meg kell nyugodnom: de a hare is hozzatartozik, s az is, hogy eszem a sajat
torvenyeit kovesse, s aszerint vezessen... Magunk is resze vagyunk tan a vak eroknek: de ezt bizzuk esak a
vak erakre ...
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OROKKEK EG A FELHOK MOGOTT
(Vallomas helyett hitvallas)

Adyval szinte egyid6ben lepett fel, de kezdetben amyekban maradt Ady
fenyeben. A haborU alatt figyelt fel ra az orszag bator kiallasaval a bekeert (Zsoltar
gyermekhangra, "Fortissimo "). Tud6s k6lt6 volt, kinek versei a muveszi alkotas
mintapeldai. A ket haborU k6z6tt az irodalmi elet legf6bb ore es tekintelye
(NYUGAT, "Baumgarten "-dij), es fiatal ir6k mentora (Illyes, Szab6 L6rine, Weores
Sandor).

K6lteszete a magyar klasszikus hagyomanyban gy6kerezik (Vor6smarty,
Arany), de szomjas szellemmel kutatta a modem iranyzatokat. Kesei alkotasaiban
profetikus kiildetes-tudattal sz6lt nernzedekehez (Jonas Konyve, Jonas imaja).

Babits Mihaly

7. Babits Mil1al\i (1883-1941)

Az elsa konyvem elsa oldalara a "soha-meg-nem-el£!gedes" himnuszat irtam be ... Ninesjogom hat
panaszkodni, ha ma is elegedetleniil futok meg; sokat szereztem, sokat el is dobtam; egy vallranditassal;
gesztusaim idegesek voltak es tiirelmetlenek; soha Ie nem iiltem egy pillanatra sem; gazdagsagomban
szegenynek ereztem magamat es faradtsagomban nyughatatlannak; nemesak a konyvembe, homlokomra is
fel van irva a "soha-meg-nem-elegedes". Futottam hasen, sziintelen, lelekzetlen; olykor szinte elbukni
latszottam; s hasonlitottam ahhoz a fahoz, melynek koronajat jOldig esapja a szel ... Mi tart jOnn? Mi a
gyoker, mely nem szakad ell mely elpusztithatatlan taplal valami kimerithetetlen eravel? "A hit az elet
ereje: az ember, ha egyszer el, akkor valamiben hisz ... Ha nem hinne, hogy valamiert elnie kell, akkor
nem elne ... ". Ezek a szavak, Tolsztoj szavai,jamak az eszemben, s vizsgalom, mit hiszek? 6, orokkek eg
mindenfelhok mogott; kiirthatatlan optimizmus!

Hiszek abban, hogy elni erdemes. Talan ninesen eelja es ertelme, mert "eel es ertelem" emberi
fogalmak: a vilagnak nines rajuk sziiksege. A vilag tobb, mint minden emberi; hiszek a vilagban, mert
eszem el nem eri.
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minden kineset, ami az emberiseget gazdagithalja? A magyarsdg szinet, a magyarsdg kineset! De mily
balga volnek, ha ugyanakkor mds szint, mds kincset el akarnek venni, vagy meggyengiteni!

En hiszek a testverisegben: a szinek egyiitt adjdk ki a kepet, a hangok egyiitt adjdk a koneertet.
Nemzet ne a nemzet ellen hareoljon: hanem az ellen, ami minden nemzet nagy veszelye: az elnyomds es a
rombolds szelleme ellen! Miesoda leeket kaptunk ebb51 eppen mi, magyarok! Es micsoda hiba: mdsnak
tenni, am it magunknak nem kivdnunk - holott mdr awal, hogy mdsnak megtettiik, ajtot nyitottunk neki,
hogy veliink is megtortenhessek.

En katholikus vagyok; azaz hiszek a nemzeteken feliildllo, egesz vildgnak szolo katholikus igazsdgban!
Mdsszoval: hiszek az igazsagban, mely tul van a politikdn, eletiink helyi espillanatnyi sziiksegletein: az en
egyhdzam nem nemzeti egyhdz! Nem vagyok puritdn: az en iidvossegemnek nem elegseges az, ami
sziikseges: ami itt es most sziikseges.

Hiszek a lelekben, mely szereti a vildgot; annyira szereti, hogy ujraesindlja, annyira szereti, hogy
meg sem elegszik vele. Ha erdemes a vildg, erdemes szeretni is, erdemes mdsolni, erdemes a fantdzidnak
folytatni is. Hiszek az alkotdsban, mely a lelek nyelve; nem mindenkie, csak a magosabb lelkeke; mint a
nyelv sem minden dilate. Hiszek a munkdban ...

Kalepa ta kala! Ami szep, az nehez,' az anyag ellendll, s az en lelkem esiiggedesei es indulatai ...
Hiszem, hogy ez a nehezseg is hozzdtartozik a szepseghez, mint a hare es szenvedes a vildghoz. Hiszek a
hare ban, mely sziili a vdgyat a bekere.

S hiszek a bekeben. Hiszek a harmonidban, melyre vdgy a lelek, a szepsegben, melyert kidltoz az
anyag, a szeretetben, melyert epednek a nepek. Hiszek a nehezben, hogy nem lehetetlen! Ha nem hinnek
benne, magam tennem lehetetlenne. Oly bun, melyre nincsen fololdozds. Csak a hit teheti lehetsegesse.

Ember vagyok, s hiszek az emberben. Nem is az emberben. Az ember vakon botorkdl; de a vildg
nyilja es sugja uljait. Az ember primitiv leny, de az dllat meg primitivebb. Nem dllatot kiwinok, nem is
embert! Tobbet!

Szent Agoston nyoman Babits is azt vallotta, hogy a legkeresztt'myibb irodalmi mufaj a vallomas vagy
ahogy rna szeretjiik mondani, tanusagteves. De ebben a huszas evek kezdeten irt vallomasban, Babits
nemcsak vall, hanem meggy6z6deset hirdeti a hitetlenked6knek. A ritmikus pr6za csendes folyasaval,
attetsz6 vilagossagavaI mondta el "hitvallasat" emberi, magyar es kereszteny voltar61, amikor sokan
elvakultan vadaskodtak ellene.
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A kolt5 vallomasa a haza, a fOldi val6sagok szerelmer51. Meg a fdld alatt sem tudna feledni a fOld izet,
a csillagot, a felleget. Bar beteg lelekkel jarta gorongyos eletutj at, faj6 szeretettel kot5dott elete
allomasaihoz es minden emlekhez, mely a multb61 benne zsongott. Nagyon fajhatott neki az elet, ha nagy
szereteteben is itt tudta hagyni er5szakkal.

Juhasz megrendit6 "vegrendeletevel" melazunk el magunk is mindazon, ami szep emlekkent integet
felenk a multb61.
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6, en senkit se haboritanek,
Szelid kisertet volnek en nagyon,
Csak megneznem, hogy kek-e meg az eg
Es van-e meg magyar dal Varadon?

Csak meghallgatnam, sir-e a szegeny,
Vilag arvajat sorsa veri meg?
Van-e meg konny a nefelejcs szemen?
Szeretnek neha visszajonni meg!

Feledni oly nehez, hogy volt hazank,
Konnyek izet es a Tisza vizet,
Kolt6k dalat es estek banatat:
Szeretnek neha visszajonni meg.

TESTAMENTOM

Szeretnek neha visszajonni meg,
Ha innen majd a jOld ala megyek,
Feledni nem konnyu ajOld izet,
A csillagot jOnn es a felleget.

Es neznifaj6n, Levan, Szigeten,
Szakolcan es MakOn a hold alau,
Ven hars alau az ifJit szerelem
.Meg mindig boldog-e es balgatag?

Es nezni: edesanya alszik-e
S alma ban megcs6kolni a szivet
S erezni, most is ram gondol szive:
Szeretnek neha visszajonni meg!

Zaklatott idegrendszerii ember volt. Szinte erthetetlen, hogyan tud annyi
megnyugvast, beket varazsolni versei olvas6janak lelkebe. Sorai kozott valami
andalit6 magyarsag busong. Lagy hangon enekli a szepseget, a szeretetet, a banatot, a
meIaz6 fajdalmat. Melysegesen egyiitterez a neppel, a kisemmizettekkel.

Juhcisz Gyula



A dolgok leteznek a maguk anyagisagaban: bot es vaszon. Megszegenyitenenk azonban a vilagot, ha
nem latnank a dolgokban sajatos jelentesiiket. Mert bels6 latassal az anyagi dolgok atalakulnak, lobognak,
vibnllnak, hirdetnek valamit nekunk. Az ember sem lehet puszta "bot es vaszon ", hanem "jOllengo
magasan " lobog6 zasz16, melynek jelentese, uzenete van a vilag szamara.
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Kosztolcinyi Dezso

Tavol politikai divatokt61 es aramlatokt61, Kosztolanyi maganak az irasnak volt a
megszallotja, meg6r6kiteni a val6 eletet az iras felvev6gepevel, de az ir6 humanista
megfigyelesen keresztiil (A vicene). A magyar stilus, a ritmus es rim biivesze versben es
pr6zaban egyarant. A magyar olvas6k6z6nseg el6tt miiforditasaival feltarta a
vilagirodalom kincseit.

ZASZLO

Csak bot es wiszon,
de nem bot es wiszon,
hanem zaszl6.

Afindig beszel.
Mindig lobog.
lo.1indiglazas.
Mindig onkiviiletben van
az utca jOlOtt,
follengo magasan,
egesz az egben
s hirdet valamit,
rajongva.
Ha mar megszoktak es ra se jigyelnek,
ha alszanak is,
ejjel es nappal,
ugyhogy egeszen lesovanyodott,
s all, mint egy vezna, apostoli sz6nok
a hazteto orman,
egyediil,
birk6zva a csonddel es a viharral,
haszontalanul es egyrefonsegesebben,
lobog,
beszel.

Lelkem te is, te is -
ne bot es vaszon -
legy zaszl6.
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Magyarul. Az a teny, hogy anyanyelvem magyar es magyarul beszelek, gondolkozom, irok, eletem
legnagyobb esemenye, melyhez nines foghato. Nem kiilsoseges valami, mint a kabatom, meg olyan sem, mint
a testem. Fontosabb annal is, hogy magas vagyok-e, vagy alaesony, eros-e, vagy gyonge. Melyen bennem
van, a verem esoppjeiben, idegeim dueaban, metajizikai rejtelykent. Ebben az egyediilvalo eletben esak igy
nyilatkozhatom meg igazan. Naponta sokszor gondolok erre. Eppannyiszor, mint arra, hogy sziilettem, elek
es meghalok.
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SiROGORCS

"EROS VARUNK, A NYELV"
(Reszletek)

ABECE A NYEL VROL ES LELEKROL

Olvasom, hogy a szinpadi esillag multkor, amikor a szinfalak kozott osszeszolalkozott egyik
kartarsnojevel, az oltozojebe rohant es ott heves sir6g6rcs6t kapott.

Manapsag - legyiink oszintek - szinhazainkban, valamint jobb nevelesii koreinkben a sir6g6rcs kOtelezo.
Nem sirunk tobbe, esak sir6gorcsiink van. Senki se fakad sirva, senki se pityerdiil el, vagy pityereg, vagy
nyafog, vagy jajveszekel, vagy k6nnyez, vagy itatja az egereket es senkinek se torik el a mecsese, hanem
egyszeriien es termeszetesen sir6g6rcsnek adja magat. A siras vegkep divatjat multa. Helyet - diadalmasan -
a sir6gores foglalta el.

Egyediil meg talan falun, tanyakon sirnak azok az elmaradt emberek, akik nem tudnak lepest tartani a
halad6 idovel es a folyton fejlOdo izlessel. Egy szegeny zsellerasszony, aki elveszti egyetlen gyermeket, a
fakoporsora meredve sir-ri, sirdogal, ugy mint regen. Oneki egyelOre meg nines sirogorese. Nem volt kepes
beszerezni Budapestrol. De miesoda is az 0fajdalma annak a szinesznonek idegroham-jahoz kepest, akinek
a baberjat akartak megtepazni.

Ketsegtelen, hogy a sirogores ut6bb - aUg egypar ev alatt - a jarvany gyorsasagaval terjedt el nalunk es
megh6ditott minden kit, jOkep a tollforgat6kat, akik ujabban esakis sirogoresokr151 szamolnak be. Hallom
ettol-att61, hogy felesege a sz6valtasuk utan berohant szobajaba s ott sir6g6rcsben fetrengett. Hallom, amint
a pesti dada azt jelenti a haz urnojenek, hogy a keteves kisjiunak, egy kiilonben ronda, elkenyeztetett,
atkozott rossz kolyoknek ismet sir6gorcse van. Csodalatos vilagban diink. Mar eseesemoink is esak
sirogoreesel rendelkeznek.

Mi van ebben a kifejezesben?

Mindenekel15tt egy nagy adag tulzas. Van benne nemi pontoskodas is. A Slras, aMr a nevetes, az
areizmok goresos osszehuz6dasaval jar, igy minden siras sirogores, ahogy minden nevetes nevetogores,
tagabb ertelemben. De azert alland6an ezt a targyi es tudomanyos val6sagot hangsulyozni nemesak
pontoskodas, hanem fontoskodas is, szorszalhasogatas, nagyzolas es nyegleseg.

Ahogy Illyes Gyula mondja Kosztolanyi k6nyvbe 6sszegyiijt6tt cikkeinek bevezetojeben: itt nem
csupan nyelveszeti temar61 van sz6, hanem vallomasr61. Annak szerelmes vallomasar61, akinel Arany 6ta
senki nem miivelte tudomanyosabb es muveszibb szinten a magyar nyelvet, mint Kosztolanyi.

Magyarul imi, beszelni es gondolkodni, az ir6 eletenek "legnagyobb esemenye". Ebben az eletben csak
a magyar nyelven tudja feltami a maga benso vilagat.

Kosztolanyi nem csupan a renyhe elmevel megtiirt es hasznalt idegen szavakat irtogatta, hanem
kipellengerezte a nyelvi nyeglesegeket es modorossagokat. Ezert ajanlja kovetendo peldanak a nep
termeszetes beszedet, melynek gazdagsaga es talaIekonysaga feliiditi a hallgat6t.
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ESTJ SUGARKOSZORU

T6th Arpad

ElOttunk mar hamvassa valt az itt
Es amyak teste zuhant at a parkon,
De meg jinom, halk sugarkoszoritt
Font hajad sotet lombjaba az alkony:
Halwiny, szelid es komoly ragyogast,
Mely mar aUg voltfenyekfoldi masa,
SfeUg illaUa s csendde szurte at
a dolgok esti lelekvandorlasa.

Befele fordul6, csendes ember volt, akiben melyen visszhangoztakaz elet tortenesei.
Finom formamuvesz, kiilino muforditasaival a vilagirodalom gyongyeit mrta a magyar
olvas6 ele.

T6th Arpad maganyosan eIt, mvol a tiilekedo elet piacat61, de megsem volt
eletidegen. Minden idegszalaval megrezdiilt a fOldi let esemenyein, sot meg forr6bban
elte at annak minden izgalmat. Esti sugarkoszorU c. koltemenye a mindenseg szepsegeit
beragyog6 szerelemerzes paratlan kifejezese irodalmunkban. A hires t6tharpadi jelzok:
szelid, farndt, halk, bus, lomha, hiven kiserik a melabus tartalmat.

Igezve alltam, soM, csondesen,
Es percek mentek, ezredevek jottek, -
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alelt pillaim lassan felvet(5dtek,
Es ereztem: szivembe visszater,
Es ~uhogo, mely zenevel ered meg,
Mint zsibbadt erek ittjain aver,
Afoldi erzes: mennyire szeretlek!

Illatta s csendde. Titkok illata
Fenylett hajadban s beke egi csendje,
Es jo volt elni, mint ahogy soha,
S ajenyt szemem beitta a szivembe:
Nem tudtam tobbe, hogy te vagy-e te,
Vagy aldott csipkebokor draga tested,
Afelyben egy isten szallt a foldre Ie
S lombjabolfelem az (5 lelke reszket?

Egesz eleten az elmulas banata szotte at linijat, akkor is, mikor jatekos vidamsaggal enekelt tavaszr61 es
viragr61. Csillagos esteken kiiilt a varbastyara, s eltarsalgott testvereivel, a messzi maganyos csillagokkal,
melyek b61csen az elet lealdozasara tanitottak.
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A haboru utani irodalomnak volt nagy igerete. Maga Babits vette maga melle
tanitvanynak. Szazadunk ideol6giai eltevelyedesei (Vezer c. verse) egyid6re az 6
latasat is elvakitottak. Az erzeki let pompaja, gyonyoriisege volt kolteszetenek
legtart6sabb ihlet6je.

Szabo Larine
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LOCI ORIAs LESZ

Veszekedtem a Idsfiammal,
mint tarpevel egy arias:
- Loci, ne kalapald a butort!
Loci, hova megy. mit csinalsz?
Jassz Ie ragtan a gazrezsorol?
Ide az ollot! Nem szabad!
Rettenetes, megint ledobtad
az erkelyrol a mozsarat!

Hiaba szidtam, fenyegettem,
nem is hederitett ream;
lepcsonek hasznalta a kanyves
polcokat egesz delutan,
a kaktusz bimbait lenyirta
es felboncolta a babat.
- Most nagyobb vagyok, mint tel - mondta
s az asztal tetejere aill.

Nem birtam vele, tankrenyUzott,
de azert tetszett a kicsi,
s vegiil, hogy megrakni ne kelljen,
leiiltem hozza jatszani.
Leguggoltam s az oriasbol
negyedorara tarpe lett.
(Mi lenne, gondoltam, ha mindig
lent volnal, ahol a gyerek? )

Es ahogy en lekuporodtam,
ugy kelt fel ragtan a vilag:
tornyok jartak-keltek karattem
es minden lab volt, csupa lab,
es megnott a magas, a messze,
es csak a padlo volt enyem,
mint nyomorult Ids rab mozogtam
a szoba bartanfeneken.
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A L6ci-versek ciklusab61 (Kiilonbeke) val6 ez a flar61 itt remek verso A k6lt6 csodalatosan beleeli
magat a gyermek vilagaba. A gyermek huncutsaga vegiil arra birta az apat, hogy a f61dre iilj6n fia melle,
akarcsak a Montessori-m6dszerben. Igy fedezte fel a feln6tt, aluIr61, a kisgyermek vWigat, aki nagy szeretne
lenni.
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Es ijeszto volt odalentrol,
hogy olyan nagyok a nagyok,
hogy mindent tudnak es erosek
s en gyonge es kicsi vagyok.
Minden lenezett, megalazott,
es h6rihorgas vagy emelt
- fall jOl! - mint az elso haj6st, ki
az egekfele szarnyra kelt.

Es lassan elfutott a mereg,
hogy megse szallok, nem novak;
jeszengtem, mint kis, eszre sem vett
bomba a nagy falak mzott
tenni akartam, bosszut allni,
megmutatni, hogy mit tudok.
Negyed6ra - es mar gyiiloltem
mindenkit, aki elnyomott.

Gyiiloltem, 6h hogy meggyiilOltem! ...
Es ekkor, zsupsz, egy pillanat:
L6ci lerantotta az abroszt
s mar iszkolt, tudva, hogy kikap.
Felugrottam: - Te kolyok! - Aztan:
- No, ne jelj, - mondtam csendesen.
Smagasra emeltem szegenyket,
hogy nagy, hogy 6rias legyen.
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Mulnak az evek a k61t6 felett. Nagy a kisertes, a halad6 evekkel bezarulni a holnap kihivasa el6tt a rna
kenyelmeben. A nagy neve16 magaban eli at a viragtalan, medd6 szfukeseg veszelyet, mikor mar nem
hajtja az embert a vagy mindig tObb lenni, egyre jobban 6riilni tudni masokkal es Istenben szeretni.
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MENTS ilfEG URAM!

Bajonni talal oiyan 6ra,
Bogy megzokkenne vagyam mutat6ja,
Kezem kezedben ha kezdene hiiini,
Mas oromen ha nem tudnek omini,

Ba elapadna konnyem a mas bunen,
A minden mozgast erezni ha szunnem,
Az a nap, Uram, hadd iegyen a vegso:
Szabadits meg a sziirkesegtoi!

Edes az Wak mentas koszornja,
Feher oregek aranyos boruja,
Viraga van tavasznak, telnek:
Ne engedj Uram, koravennek!

Csak att6i ments meg, keresok Baraga,
Bogy ne nezzek se elore, se hatra.
Tartsd rajtam szent, nyugtaian ujjad,
Ne turd, Uram, hogy bezaruljak!

Ne hagyj Uram, megiilepednem,
Sem eszmeben, sem kenyelemben.
Ne tUlj megallni az ostoba va n-nal,
S nem vagyni tobbre kis mai magamniLl.

A viragtalan, gyiimolcstelen agt61,
A meddosegtol, lanyhasagt6i,
A naptalan es esotelen egtol:
Ments meg Uram a sziirkesegtoi!

Piarista-rendi paptanar volt. Igen jelent6s szerepet jatszott a cserkeszet
t6rteneteben, k6nyveivel is gazdagitva a cserkesznevelest. Fiatalkori k6lteszetet igen sok
esetben ifjusagi elmenyei sugalmaztak. A kereszteny humanizmus k61teszetenek
alaphangja.

Sfk Sandor

12. Silt Sattbor (1889-1963)
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Mecs Laszlo

13.Mecs Lasz16 (189;-1918)
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B6 patakokban aradtak bel61e a versek, melyeknek sodr6 ritmusa elbiiv6lte az
olvas6t, kii16n6skeppen a sajatos varazzsal szava16 k6lt6 e16adasaban. Szava16
k6rutjai va16sagos diadalutak voltak es sokakat felraztak a k61teszet szeretetere
mely emberi egyiitterzessel rut6tt verseiben.

A KIJULYFI HAROMBANATA

Amikor sziilettem, nem jeleztek nagyot
messids-mutato kiilonas csillagok,
csak az anyam tudta, hogy kiralyji vagyok.

A tobbiek lattak egy siro porontyot,
de anyam ugy rakta rdm a polyarongyot,
mintha babusgatnd a sZ(~pnapkorongot.
Maga adta nekem edessege teljet,
ugy ajdndekozta anyasaga tejet,
hogy egyszer a fOldnek bennem kedve teljek.
lsten tudja honnan, paldstot keritett,
aranyos paldstot vdllamra teritett,
fejem fOle egszin mosolygast deritett. -'Ii ...

Ma is ugy foltozza ingemet; ruhdmat,
ma is ugy szolgdl ki, jOzi vacsordmat,
mint kirdlyi ember kirdlyi urdnak.

Amerre en jdrtam, kovek enekeltek;
mert az edes anydm izent a koveknek,
szive ment elOttem el{5rekovetnek.

Amig {5 van, vigan elnem a vildgom,
nem hianyzik nekem semmi a vildgon,
hdrom banat teszi boldogtalansdgom.

Az egyik bdnatom: mert nem tudja ldtni
egymdst a sok ember, a sok-sok kiralyji,
ugy, ahogy az anyjuk tudja {5ketlatni?

A mdsik bdnatom: hogyha {5majd holtan
fekszik a fOld alatt virdggd foszoltan,
senki se tudja majd, hogy kirdlyfi voltam.

Hogyha minden csillag csupa gyemdnt volna,
minden tavaszi riigy legtisztdbb gyangy volna:
kamatnak is keves, nagyon keves volna.

KMCSSZ 2D06



A masodik reszben harom banatat panaszolja e1egyre fokoz6d6 erzelmi t6ltessel.

MAMA

En meg 15szinteember voltam,
orditottam, toporzekoltam.
Hagyja a dagadt ruhat masra.
Engem vigyen jol a padlasra.

Csak ment es teregetett neman,
nem szidott, nem is nezett enram
sa ruhakjenyesen, suhogva,
keringtek, szalltak a magosba.

Mar egy hete csak a mamara
gondolok mindig, meg-megallva.
Nyikorgo kosarral oleben,
ment a padlasra, ment serenyen.

Nem nyafognek, de most mar kes15,
most latom, milyen arias 15,
sziirke haja lebben az egen,
kekit15told az eg vizeben.

Hogyha minden folyo lelkemen atfolyna
sezer hala-malom csak zsoltart mormolna,
az en koszonetem igy is keves volna.

Hogyha a fold minden szinmezet atadom,
az 15edesseget meg nam halalhatom,
ez az en banatom, harmadik banatom.

Csodagyerek volt, de korai arvasaga 6lomsullyal nehezedett lelkere. Szomjazta az
emberek szeretetet, Istenben pedig az atyat kereste, aki a fOld6n nagyon koran elhagyta.
Langelmejevel nem viselte el a tarsadalmi k6t6ttsegeket, ezert az emberek k6z6tt mindig
"renden-kiviili" maradt. Szenvedesekben megviselt, kiegyensulyozatlan egyeniseget
koran eljegyezte maganak a hala!.

Jozsef Attila
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Soha nem koptatja el Mecsnek ezt az anya-verset a sok ezer anyaknapi iinnepely, mert minden szaval6 I
sajat lelke titkat tudja kimondani a verssel: azt, hogy mindannyian babusgatott kiralyfiak vagyunk
edesanyank szamara. I

A vers elsa feleben szamot ad maganak a k6lta arr6l, hogy mi is volt a edesanyjanak: "Szive ment
el15ttemel15rekovetnek".
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14. JO%sct Attila (190;-1937)

KMCSSZ 2006



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A ferfi emlekeiben f6lmeriil a regen elveszett anya, a mos6no "marna". Hetk6znapi munkajaban,
mindennapi t6rodeseben mutatja be anyjat. Szfuke, realisztikus szavak hozzak k6zel a jelenetet: nyikorg6
kosar, dagadt ruha, az ordit6, toporzekol6 gyerrnek. A k6ltemeny masodik reszeben a munka gondjaiba
meruit mamajat felnagyitja az eg vegtelensegebe, oda vetiti ki, milyen 6rias volt. A suhogva magasba sza116
ruhak k6z6tt egbe no az alakja. A mindennapos kekito sz6 teszi hitelesse a k6lto vizi6jat, hogy val6ban a
mos6no mamat latja a magasban. Benedito Croce, a neves olasz irodalornkritikus, ezen a versen erezte meg,
hogy a szazad egyik lagnagyobb k6ltoje az ismeretlen dalos.

ISTEN

Hogyha golyoznak a gyerekek,
az Isten kOztiik ott tenjereg.
S ha eb-Ya szemet nagyra nyitja,
golyojat 0 lyukba guritja.

6 sohase gondol magara,
de nagyon iigyel a vilagra.
A lanyokat 0 csinositja,
friss szellel arcuk pirositja.

6 vigyaz a tiszta cipore,
az utcan is kiter elOre.
Nem tolakszik es nem verekszik,
ha alszunk, csondesen lejekszik.

Gondolatban tan nem is hittem.
De mikor egy nagy zsakot vittem
s ledobvan, raiiltem a zsakra,
a testem akkor is ot latta.

Most mar tudom ot mindenkeppen,
minden dolgaban tetten ertem.
S tudom is, miert szeret engem -
tetten ertem az en szivemben.

J6zsef Attila szamara Isten nem elerhetetlen messzeseg, rideg idegenseg. Ott van mindig, ahol a
gyerekek goly6znak, ahol a lanyok csinosodnak, mindenutt ahol az emberek j6lneveltek, rendesek.

Isten jelenlete a k6ltonek is szemelyes tapasztalata lett: at latta meg - a maga szamara is hihetetleniil -
teste faradtsagaban. Az arva fiu "tetten erte" Istent minden muveben es sajat sziveben. Igy vaIt boldogit6
elmennye lelkeben a szereto Isten.
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MARC/US

Regi, kiszdradt
t6 vize drad,
nema kutakban a viz kibuzog.
Zeng a picinyke
szenJejii cinke
vig dithyrambusa: dactilusok.

Selymit a barka
mdr kitakarta,
sdrga virdgjdt bontja a som.
Fut, Jut az dram
a deli sugdrban
s h6kken a h6 a hideg havason.

A nap tuze, ldtod,
a fiirge didkot
a hegyre kicsalta: a csucsra kidllt.
Csengve, nevetve
kibuggyan a kedve
s egy os evoet a Jenybe kidlt.

Barna patalqa
napra kacagva
a lomha Marosba csengve siet.
Zeng a csatorna,
zeng a hegy orma,
s zeng - ugye zeng, ugye zeng a szived?

A termeszet szepsege ihIette t6keletes formaTa csiszolt verseit.
6r6ksegekent, az anyaorszagban is evvel gazdagitotta a magyar k6Iteszetet.

Apri Iy Lajos

15.Avn~ lajos (1887-1967)

A k6It6 a termeszet tavaszi megujulasat daIolja ki. Ujra eI, buzog, zeng minden a marciusban. A
megujulo termeszet elete - 6r6me a fiirge diak boldogsagaban visszhangzik a sodro ritmus csodalatos
zenesegeben.
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Egy ismert ncpdal sugallta Erdclyi k6ltemcnyct. A k6lt6 siratja, nem az elveszett ostort, hanem a
boldog gyermekkort. Mint a csillag lehullott, madarkent elrepi.ilt gyermekscge. Az ostor szimb6luma viszi
tovabb avers gondolatat: ne ostorl, langot hozzon visszaterve, hanem egy szal viragot, aldast-beket a
vilagnak. Igy kivan 1958-ban az 6reged6 k6lt6 jobb vilagot az emberiscgnek.

Angyal lettN' mennybe mentel,
vissza hozzam mert nem jottel? !
Hozz a mennybol ostort, langot,
s verd meg ezt a rossz vi/agot!

Gyongyharmawtavwagna~
aldast-beket a vi/agnak,
a vilagnak aldas-beket,
s harcaimnak boldog veget! ...

Ne hozz tiizet, ne hozz langot,
hozz inkdbb egy szal viragot,
hadd szeressek mindig egyet,
mindig ujat, szebbnel szebbet.

Ne hozz ostort, ne hozz langot,
ne verd ezt a rossz vi/agot;
ne szallj vele ertem perbe;
megvan az mar ugyis verve.

Kisarpadi sugar torony, -
elvesztettem az ostorom;
beleakadt, fenn is maradt, -
boldog, aid ostort sirat.

Gyermekkorom, hova lettel? !
tan az egen csillag lettel;
csillag voltal: lehullottal,
tolem ugy eltavolodtal!

OSTOR

Kisarpadi sugar torony, -
beleakadt az ostorom;
nem siratom en az ostort,
csak a boldog, szep gyermekkort.
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A1adar lettel: elrepiiltel;
vissza hozzam nem keriiltel;
gyere vissza bar egy szora, -
penzt adok egy szijostorra! ...

A nepk6lteszet cs Pet6fi ncpdalai nyoman indult Erdelyi k6lt6i alkotasa. A ncpi
szarmazasu k6lt6 hozott uj hangot, uj szint a korabeli irodalom sok idegenscge utan.
Csodalatosan tiszta, egyszerii hangot tudott megzenditeni hurjan, nem szabadulva
azonban az elkopas veszclyet61. A forr6 val6sag rajza m6g6tt kepes megsejtetni a
megfoghatatlant, az erzekelhet6n rul az emberi let t6bbletet.

Erdelyi Jozsef
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A kolto elmenye egy templomlatogatasr61. KiviilrOl nezve semmi sem vonzotta volna, hogy belepjen.
A jar6kelok kozonyosen mennek tovabb a rozsdas keretekben ma1l6 p6khal6s ablakok lattan. Aki belep a
temp lomba, elbiivolten all meg. Zengnek-zlignak a szinek; a kaprazat a mennybe ragad.

Dsida szamara a templomi latvanynak szimbolikus jelentese van: aldott, a ki min dent, szemet es szivet,
beliilrol tud latni.

Szatmamemetiben sziiletett. Konm belepett az irodalmi eletbe humanista
beallitottsaggal. Mint az erdelyi k6ltok valamennyien, 0 is vallalta kiildeteset az
anyanyelv es a magyar kulrura szolgalataban es a sajatos "erdelyi gondolat" jegyeben a
nepek bekes egyiitteleseert. Psalmus Hungarieus-a a hazaszeretet rajong6 himnusza.
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De ki beMp
a tag, iromba

boltozatos,
hiivos templomba
s belUlrol pillant
ablakdra,
megdobbenten all,
megkoviilten all,
elbiivolten all:
Nezz a esodara!

Szinek zengese!
Fenyek zugasa!
Martir mosolya!
Sziiz vallomasa!
Kek, ami bekiil,
piros, mi lazad!
Magasba ragad,
a mennybe ragad

langtiinemeny
es tiizkdprazat!

6, titkok titka:
a foldon itt lent
beliilrol nezzen
mindenki mindent,
szemet es szivet
es hareot es beket! -
Aldja meg az Ur,
aldja meg az Ur
a beliilrollat6k
fenyesseget!

TEMPLOMABLAK

Raesa rozsdas,
kerete mall6,
emitt moh lepi,
amott p6khal6, -
siitheti napjeny,
sotet orokre,
mint vilagtalan
bus vilagtalan
agg vilagtalan
hunyt szeme-godre.

Kik esak az ueean
jarnak-kelnek
szepseget rajta
nem igen lelnek,
kivanesi szemmel
ra nem tapadnak:
csak egy karika,
sziirke karika,
6lomkarika,
ven templomablak.

Dsida Jeno

17. Osi~a Jm3 (19~7-1938)
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18. Ratrnot1 Mildo:; (19~9-1944)
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Radnoti Miklos

A masodik vilaghaborU fajgyiil6letenek lett aIdozata. Szenvedesei az abdai sirban
ertek veget. A tiszta humanizmus eszmejet hirdette egy embertelen korban.

NEM TUDHATOM ...

Nem tudhatom, hogy masnak e tajek mitjelent,
nekem szuZOhazam itt e langokt61 olelt
kis orszag, messzering6 gyerekkorom vilaga.
BeZOlenottem en, mintfatorzsbol gyonge aga
s remelem, testem is majd efOldbe supped el.
Jtthon vagyok. Sha neha labamhoz terdepel
egy-egy bokor, nevet is, viragat is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyari alkonyon
a hazfalakr61 esorg6, voroslOfajdalom.
Ki gepen szall folebe, annak terkep e taj,
s nem tudja, hollakott itt Vorosmarty Mihaly;
annak mit rejt e terkep? gyarat s vad laktanyat,
de nekem szoesket, okrot, tornyot, szelid tanyat;
az gyarat lat a lateson es szant6jOldeket,
mig en a dolgoz6t is, ki dolgaert remeg,
erdot, jUttyos gyumolesost, szollot es sirokat,
a sirok kOzt any6ktit, ki halkan sirogat,
s mi fontrol pusztitand6 vasut, vagy gyariizem,
az bakterhaz, s a bakter elotte all s uzen,
piros zaszl6 kezeben, korotte sok gyerek,
s a gyarak udvaraban komondor hempereg;
es ott a park, a regi szerelmek labnyoma,
a es6kok ize szamban hoi mez, hoi afonya,
s az iskolaba menven, a jarda peremen,
hogy ne feleljek aznap, egy kore leptem en,
im itt e ko, de jOntrol e kOse lathat6,
nines miiszer, mellyel mindezj61 megmutathat6.
Hisz biinosok vagyunk mi, aktir a tobbi nep,
s tudjuk miben vetkeztunk, mikor, hoi es mikep,
de elnek dolgoz6k itt, kOltok is biintelen,
es eseesszop6k, akikben megno az ertelem,
vilagit bennuk, orzik, soleI pineekbe bujva,
migjelt nem ir hazankra ujb61 a beke ujja,
sfojtott szavunkra majdan ./i-iss sz6valok felelnek.

Nagy szarnyadat boritsd rank virraszt6 eji felleg.

(1944, januar 17.)
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Mikor a haborU forgatagaban, sokan rekedtre kiabaltak torkukat hazafias sz6lamokkal, Radn6ti csendes,
megindit6 szeretettel mondja el azt, ami 6neki a haza. A k6lt6 nem a magasb6Ilatja az elvont hazat, hanem
ismeri bokrat-viragat, meg a k6vet is, amibe megbotlott. Ez a sziil6hazaja, a "langt61 olelt Ids orszag"."'"

A haborU pusztitasa k6zepette, halala eveben Uta Ie Radn6ti szerelmes vallomasat a hazar6l. Ezert a
langokban ego orszagert jajdul fel a k6lt6 avers masodik reszeben: hiszen megha biin6sok is vagyunk, mint
minden nep, de annyi az artatlan csecsszop6 es dolgoz6, akik hon varakoznak a beke jelere.

We6res Sandor gazdag, sokiranyu k6ltoi munkassaga osztonzoiil hatott
nernzedekere, melynek vezeregyenisege volt nem ir6i szervezkedessel, hanem kottars-
k6ltoit suga1l6 stilus-kezdemenyezeseivel. A vasmegyei Csongen n6tt feI, ahol
edesanyja, az irodalomszeret6 Blaskovich Maria mar gyermekkent kezdte
kibontakoztatni ir6i tehetseget. A kommunista hatalom sokaig elhalgattatta,
szellemenek erejevel azonban kiemelkedett az irodalom legnagyobbjai koze.
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Szemed I<;islazur ..;(enye,
tiszta szep,
hajad Pallas bronz-sisalqa
szine ep,

csak arcodon lett kemenyebb
minden amy,
mint a delutani egen
vercse-szarny.

Elso szep jatekom,
j6 anya,
gyermeksegem gazdag
asszonya.

Enmiattam annyi mindent
01, temet!
mert nem tett a h6ba inklibb
engemet!"

A kamaszkor toled
elkuszalt,
szemem a szemedbe
nem talalt.

igy tiinodtem: "Mert sziilt,
mert szeret,
ha orokre elni
nem lehet?

ANYAMNAK

en s nem-en kozt nem volt
mezsgye-hegy,
benned a vilaggal
voltam egy.

Almom obleidbe itjra
visszater -
almom obleidbe itjra
visszater!

nagy meleg viragagy,
pama-hely,
hajnal harmataval
telt kehely,

Termo ekes ag, te
j6 anya,
eletemnek elso
asszonya,

benned kaptam elso
jeszkemet,
szivem a sziveddel
liiktetett,

Alabastrom balvany,
j6anya,
eletem hatalmas
asszonya.

Weores Sandor

KMCSSZ 2006



RMCSSZ 200"

A serdiil6kor magaba zartsaga utan ("a kamaszkor toled elkuszdlt'') a ferfi Weores ujra felismeri,
megtalalja anyjat. Jelent6s szimb61umokban fogalmazza meg az anya alakjat, aki fiaert "annyi mindent 01,
temet! ".

Almom karjaidba
visszater,
dlmom karjaidba
visszater ...

Eros hdz, szep zdszl6
j6 anya,
sorsomnak nyugalmas
asszonya.

A kamaszkor toled
Elkuszdlt,
Ferji szivem ~jra
Rdd-taldlt

ferji-szivem a szivedre
rdtaldlt,
megkOszon most percet, evet
es haldlt.

Lenn a Feketeiigy feketen csillogott,
bekesseges esti harangsz6t ringatott.
Szivem kore apr6,fenyes tiizek gyliltak:
kerestem a parton, kerestem a multat.
Behunytam a szemem, hdtha ugy megldtndm
Gdbor Aron mestert sziirke paripdjdn.
Prdzsmdrfelol szornyu por es jUst kavargott,
s dorogtek a hidjOn a szekely harangok.

Majd ha cseppig dtlolyt rajtam
mind e let,
ugy halok az os-egeszbe,
mint beted.

Lassitott a vonat a kOkOsihidon.
.!odogelt mogottiink szapordn az alkony,
poras koponyeget felvdllra hajitva
jol is kapaszkodott a IU1ts6kocsira.

Szekelyfdldon sziiletett paraszti csaladb61. Ifju korat61 kezdve az iroda1omnak szentelte eletet. Az
erdelyi foly6iratok szerkeszt6segeiben szolgaIta a magyar nyelv es kultu.ra iigyet. Je1ent6sen gazdagitotta a
gyermek-irodalmat versekkel, mesekkel es tortenetekkel, felismerve az anyanye1v apolasanak feladatat.
Kanyadi mely kii1detestudattal vallalja az erdelyi magyarsag gondjat-bajat.

A KOKOSI HiDON

(1955)

Kanyadi a koltemenyben Erdely h6si rnu1tjat idezi. Gabor Aron (1810-1849) honved-tiizertiszt a 48-as
szabadsagharcban 70 agylit ontott Bern seregeinek. Julius 2-an esett el az uzoni csataban a kokosi hid
kozeleben.

Szekelyorszag tortenelmi fdldjen fOlriadt az utas a kokosi hidon es fdltamadt e16tte a mult. A Feketeiigy
csillog6 vizen bekessegesen ringott az esti harangsz6. De mikor revii1eteben Gabor Aron tUnt fel a kolt6
lelki szemei e16tt, "dorogtek a hidfon a szekely harangok", akarcsak Gabor Aron agylii.
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Miutan attekintettiik Magyarorszag nagytajait, nezziink korOl t{lgabb komyezerunkben, az egesz
Karpat-medenceben! Arr61 sem feledkezziink meg, hogy a komyezo orszagok Karpat-medencei
z6najaban jelentos szamban elnek magyarok. Azt is mondhatjuk, hogy minden harmadik-negyedik
magyar ebb en az ovezetben lakik.

A Karpatok altal korOlvett medence nem egyetlen, osszefiiggo sik tersegbolall. Alacsonyabb
hegysegek, domborzati elemek tovabbi reszmedencekre osztjak: nyugat felOl tal{ilJuk a Kisalfoldet, a
Dunanruli-kozephegysegtol keletre a Nagy-Alfoldet, az Erdelyi-szigethegysegen till az Erdelyi-
medencet.

A Karpatok hegylancai kiilonbozo geo16giai kepzodmenyekbol epiiltek fei. A legmagasabb csucsok a
kristalyos kozetekbol a1l6, kiilso hegyvonulatokon magasodnak. A kovetkezo ovezetet alacsonyabb
meszkoszirtek alkotjak. A medence belseje fele altalaban vulkani eredetii hegyek sorakoznak.

DelJ-
K..are;ltok

A Karpat-medence es a Karpatok termeszetfoldrajzi felosztasa
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A Keleti- es a Deli-Karpatok teljes egeszeben Erdely teriileten talalhat6k. Evszazadokon at ezek a
hagylancok alkottak Magyarorszag hatarat. A Keleti-
Karpatok, amelyek a Borsai-hag6t61 a Torcsvari
szorosig huz6dnak, Szekelyfoldet valasztjak el a
moldvai siksagt61. A magas hegylancok kozott csak
a szorosokon lehet atjutni. Regen itt voltak a
hataratkelohelyek. A Keleti-Karpatok fontosabb
hag6i: a Borg6i, a Bekas, a Gyimesi, az Ojtozi, a
Tomosi es a Torcsvari szoros. A kiilOnleges
termeszeti kepzodmeny a Bekasi szoros mellett
talalhat6 Gyilkos t6, amely hegyomlassal
keletkezett - a volgyben foly6 Bekas patak vize igy
t6va duzzadt.

A Keleti-Karpatok jelentosebb vonulatai a Haromszeki havasok a Bucseccsel (2511m), a kristalyos
felepitesii Gyergy6i- es Csiki-havasok, a vulkanikus Kelemen- es Gorgenyi-havasok, valamint a
szekelyek hires hegye, a Hargita. Kialudt tiizhany6 volt a Nagy-Csomad (l294m), amelynek kratereben

A Karpatok 1200 km hosszu hegyhlncait negy reszre osztjak: az
Eszaknyugati-, a Eszakkeleti-, a Keleti- es a Deli- Karpatokra.
Az Eszaknyugati-Karpatok a Devenyi-szorost61 a Zbor6i-hag6ig
terjednek. A helyenkent 2-300 kIn szelessegii hegylanc eszaki
felen talaJjuk a Nyugati- es Keleti-Beszkideket, amelyek reszben
atnyulnak Lengyelorszagba. A Karpatok legmagasabb
hegyvonulata, a Magas- Tatra. Tobb 2500m folotti csucsa van,
ezek koziil legmagasabb a Gerlachfalvi-csucs (2655m). A
granitb61 felepiilt, orok h6val boritott szirtek kozott hegyi tavak,
tengerszemek csillognak. Egyik legismertett a Csorba t6.

A Magas- Tatrat61 delebbre huz6d6 hegyvonulat, az 500
meterrel alacsonyabb Alacsony- Tatra. A medence kozepe fele a

Magas Tatra - Vratna Dolina meszk6bol all6 hegysegek kovetkeznek, egyes szirteken
kozepkori varainkkal (Arva, Trencsen, Beck6 vara). A legdelebbre levo vulkanikus hegyek soraban
talaljuk az arany- es eziistercbanyaszatar61 hires Kormoci es a Selmeci-hegyseget. A deli vonulathoz
tartoznak a Borzsony, a Matra, a Zempleni-hegyseg es az Eperjes-Tokaji hegyek.

Az Eszakkeleti-Karpatok a Zbor6i-hag6t61 a Borsai-hag6ig terjednek. E taj nagyjab61 magaban foglalja
egesz Karpatalj at, es reszben atnyUlik Erdelybe. Az 1400-1800 meter magas hegyvonulatot Erdos
Karpatoknak nevezik. A legmagasabb csucsok a Maramarosi-havasokban vannak. Az Eszakkeleti-
Karpatokban ered a Tisza es itt talalhat6 Vereckei-szoros, ahol Arpad magyarjai 896-ban atkeltek a
Karpatokon. A hegyseg bels6 ovezete a Vihorlat-Gutini vulkansor.
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A Keleti-Karpatok oleben fekszik egesz Szekelyfold, amely a Gyergy6i-, a Csiki- es a Haromszeki-
medencere oszlik. Ezen a videken egy osszefligg6 teriileten egymilli6 magyar 151,sok kis faluban es
nehany kozepes mereru varosban (Szekelyudvarhely, Csikszereda, Sepsiszentgyorgy, Kezdivasarhely).

t6 keletkezett, a sok nepi hagyomanyt 6rz6 Szent Anna-t6. A vulkani miikodes ut6hatasanak tartjak a
kornyek szensavas forrasait, amit a helybeliek borviznek neveznek. Ezen a t(ijon talaljuk a S6videket -
Eur6pa egyik legnagyobb s6banyajaval es a Medve-t6 nevii tengerszemet, amelyben uszni sem kell, mert
a s6s viz fenntartja az embert. KiilOnleges geo16giai kepz6dmeny a Torjai biidosbarlang, ahol mergez6
kenhidrogen terjeng a barlang Iegtereben.

+-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Matyas kiraly szobra

A medence kozepen fekszik Erdely f6varosa, a "kineses" Kolozsvar
(romanul Cluj-Napoea). Itt sziiletett Matyas kiraly es a magyar
tortenelem szamos emleke megtalalhat6 a varosban. Jelenleg jelent6s
iparral rendelkezik, az oktatas es a kuItura kozpontjanak szamit. A
Romaniahoz esatolas utan meg csaknem szinmagyar yaros roman
tobbsegii lett. Erdely masik nagyvarosa, Marosvasarhely (Targu Mures)
meg6rizte magyar lakossagat. Jelent6sebb magyarlakta yaros meg Erdelyben az egykori fejedelmi

Az Erdelyi-medenee az Alfoldnel j6val korabbi keletkezesii. A
Karpatokban ered6 foly6k (Maros, Korosok, Szamos, Aranyos, stb.) a
medencet valtozatos felszinii teriilette formaltak. A medenee belsejeben
alaesonyabb dombokat es un. suvadasokat (foldesuszamlasokat) talalunk.
Ezen a teriileten vegyesen elnek a kiilonboz6 nemzetisegek. A magyarok
legnagyobb szamban a Mez6segen, Ady Endre szii16foldjen a "hepe-
hupas, ven" Szilagysagban, a Sebes-Koros menten, valamint
Kalotaszegen.

A Deli-Karpatok egyetlen hatalmas kristalyos hegytomegb6l all. Kiemelkedik a Fogarasi-havasok, amely
az egesz Karpatok legmagasabban fekv6 teriilete. Itt talaljuk a 2544m magas Negoi-t, vagy - regi magyar
neven - Juhaszk6t, amely Erdely legmagasabb hegyesucsa. Masik jelent6s hegyvonulat a vadregenyes
Retyezat. A Deli-Karpatokon, a hires Vorostorony szoroson at tort utat del fele az Olt foly6. A Deli-
Karpatok teriiletere a magyarsag nemigen telepedett. A magashegyi legel6ket a kozepkorban a roman
pasztorok foglaItak el nyajaikkal. Az Erdelyi-medenee deli reszein nemet teriiletekr6l bekoltozott
szaszok varosait talaljuk (Nagyszeben, Fogaras, Brass6, stb.).

Erdely belsejeben magasodik az Erdelyi-szigethegyseg. Ez a hegyvonulat valasztja el Erdely belsejet a
magyar Alfoldt6I. Legmagasabb resze a granitb6l kepz6dott Radnai-havasok (2305m). Elkarsztosodott
meszhegyseg a vegyes lakossagu Bihar-hegyseg es a Toroek6 felett lev6 Szekelyk6. A hegyvonulat es a
medenee hataran sziklaszirtek, szurdokvolgyek alakultak ki. Egyik leghiresebb a Torda yaros hataraban
talalhat6 Tordai-hasadek. A 3 km hosszu, sziik volgykatIan egy barlang beomlasa folytan keletkezett. A
delebbre elterii16 vulkanikus eredetii Erdelyi-erchegysegben mar az 6korban vasat, eziistot es aranyat
banyasztak.
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szekhely, Torda (Turda), valamint az erdelyi magyar katolikussag kozpontja, Gyulafehervar (Alba
Julia).

Az Erdelyi-szigethegyseg es az Alfold kozotti 40-50 km szeles tobbnyire magyarlakta say 1920-ban
szinten Romaniahoz lett csatolva. Ez a tortenelmi Partium (reszek). Jelentosebb varosai
Szatmamemeti (Satu Mare), Nagyvarad (Oradea), Nagyszalonta (Salonta), Arad es Temesvar
(Timisoara).

Yizmjz
Mint emlitettiik, Magyarorszag teljes egeszeben a Duna vizgyiijto teriiletehez tartozik. A Karpat-
medence vizei altalaban a medence kozepe fele folynak, nehany erdelyi foly6 kepez kivetelt (pI. az
Olt vagy a Zsil, amely a Deli- Karpatokat attorve a Havasalfc;ld fele tart es ott folyik a Dunaba.)

Legjelentosebb foly6nk tehat a Duna, amely Nemetorszag delkeleti sarkab61, a Fekete-erdobol ered
es egesz Eur6pan vegigfolyva a Fekete-tengebe folyik. A Duna teljes hossza 2860 km, magyarorszagi
szakasza 417m. Atlagos melysege 3-6m. A Duna ritkan "all be", vagyis osszefliggo jegkereg csak tiz-
husz evenkent keletkezik. Korabban erre gyakrabban volt pelda. A monda szerint Matyast a Duna
jegen valasztottak kirallya. A Lanchid megepitese elott, a teli idoszakban nagy tarszekerekkel is
athajtottak a Duna jegen. A foly6 altalaban ketszer arad, elOszor a tavaszi h6olvadaskor, majd a kora

Balatoni halc:isz
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nyari es6zesek idejen. Az el6bbit ,jeges ar"-nak, az ut6bbit "zold ar"-nak nevezik. Egyik
legjelent6sebb aradasa az 1838-as jeges ar volt, amely szinte egesz Pest varosat elmosta,~zutan
epitettek ki a rakpartokat.

A Duna a Karpatokat Devenynel attorve nyugatr61 kelet fele halad, majd a Dunakanyarban del fele
fordul. A magyar hatart elhagyva Bacskaban ismet keletnek tart, majd az Aldunanal a Deli-Karpatok
es a Balkan hegyseg kozott athaladva ismet sik videkre er. A Fekete-tengerhez erve harom agra
szakad es deltatorkolattal omlik a tengerbe.

A foly6 epit6 es rombol6 munkat vegez. A magyar teriiletre erve lerakja hordalekat, harom reszre
szakad es szigeteket epit. Ezek a Szigetkoz es a Csa1l6koz. Gy6rnel felduzzad a Raba es
mellekfoly6inak vizevel, majd Komaromnal a Vag es a Nyitra omlik bele. A Dunakanyar el6tt a
Garam es az Ipoly vizevel egyesiil. A Dunazug es a Borzsony-hegyseget elhagyva ismet epit, itt
talaljuk a Szentendrei-szigetet. Majd Budapest teriileten az Obudai es a Margit-szigetet. A yaros deli
hataraban a kozel 40 km hosszUCsepel-szigetet oleli kortil a Duna vize. Az Alfold es a Mez6fold
kozott egy agban halad, ezt kovet6en a Si6, a Sarviz es a Kapos torkolatanal talaljuk az egykori
mocsarvideket, a Sarkozt, Baja alatt pedig a Mohacs-szigetet. A jelenlegi hatart elhagyva, a
Horvarorszaghoz tartoz6 magyarlakta Dravaszog kovetkezik, a Drava torkolataval. Ezutan a foly6
Bacska deli hatarat alkotja es Titelnel egyesiil a Tiszaval. A tortenelmi Magyarorszag deli
hatarfoly6ja, a Szava BelgradnaI omlik a Dunaba.

A Karpatok es a Balkan-hegyseg erintkezesenel a Duna igen keskeny szorosban halad keresztUI es
nagy er6vel tori at a hegyeket. A Kazan-szoros es a Vaskapu az Alduna kUlonleges termeszeti
szepsegekkel rendelkez6 taja. A szorosban rendkivUIer6s a sodras, ezert a folfele halad6 haj6kat
sokaig g6zmozdonyokkal vontattak at a szakaszon.Nehany evtizede vizier6mii "disziti" a tajat.

A Tisza, mint emlitettUk,az Eszakkeleti-Karpatokban ered.
Az "igazi" Tisza ket kisebb ag, a Fekete- es a Feher-Tisza
egyesiileseb61 keletkezett. A hegyek kozul a karpataljai
Huszt vara kozeIeben folyik a siksagra. Miutan a foly6 az
Alfoldre er, sebessege lelassul es sok hordalekot szallit. Az
iszapt61 szarmaz6 szine miatt nevezik "Sz6ke Tisza"-nak.
HosszUszazadokon at a foly6 rendkivUIkanyarg6san haladt
at a r6nasagon es igen gyakoriak voltak az aradasok. A
szabalyozas el6tt az Alfoldnek legalabb egyharmad resze
id6szakosan aradasos teriiletnek szamitott.

A 19. szazad kozepet61 kezdve Szechenyi Istvan
A Tisza szabalyozasa kezdemenyezesere Vasarhelyi Pal tervei alapjan

szabalyoztak a Tiszat es mas foly6kat is. Az 1400 km hosszu kanyarg6s vizfolyast 980 km-re
roviditettek es Szolnokig haj6zhat6va tettek. A folyamszabalyozas nem jeirt teljes sikerrel. A sziikebb
mederbe kenyszeritett vizfolyas 1879-ben, egy nagyobb aradas alkalmaval, nem birva a hatalmas
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A Balaton vizet a csapadek es f61eg a nyugatr61 beom16 Zala vize taplalja. A foly6 torkolata el6tt a
vizi madarakban, vedett novenyekben gazdag, mocsaras Kis-Balatont talaljuk. (A vadregenyes
berekben jatsz6dik Fekete Istvan Tuskevar cimu regenye.) A t6 felesleges vizet a Si6 csatoma vezeti
Ie a Dunaba. A Balaton vizmin6sege az ipari szennyezes miatt er6sen romlik. Jelent6s osszegeket
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Tihany

viztomeggel, ehlrasztotta egesz Szeged varosat. Ezutan
a foly6 menten duzzaszt6gatakat, csatomakat es
viztaroz6kat epitettek ki. A Kozep- Tisza videken
nagyobb vizvedelmi rendszert alakitottak ki, ez az
udtilesre is alkalmas un. Tisza-t6.

RlloYiz./r

A Tiszanak nagy vizgyfijt6 tertilete es sok
mellekfoly6ja van. A jobboldali mellekfoly6k az
Eszaki-kozephegysegb6l gyfijtik ossze a vizet. A
Bodrog tobb kisebb foly6 (Ung, Latorca, Ronyva, stb.)

A Tisza es a Bodrog osszefolycisa Tokajnal vizet Tokajnal onti a Tiszaba. Tiszaujvarosnal a
Hemaddal es a Taktaval egyesult Saj6 talalkozik a

Tiszaval, majd az Eger, a Zagyva kovetkezik a Tamaval es a Tapi6val. Csaknem valamennyi
baloldali mellekfoly6 Erdelyben ered: A Tur (amelyr61 Pet6fi szep verset irta), a Szamos, a Kraszna,
a Hortobaggyal, a Beretty6val egyesutt Korosok (a Sebes-, a Fekete- es a Feher-Koros), valamint
Szegednel a Maras.

A1l6vizeink kozul el6szor termeszetesen Eur6pa egyik legnagyobb
tavat, a Balatont kell emliteni. Nem veletlen, hogy "Magyar tenger"-
nek is szoktak nevezni. A Dunantul kozepen, egy EK-DNy-i
toresvonalban helyezkedik el. Hossza 78 km, legnagyobb szelessege 15
km. A Tihanyi-felsziget es Szant6d kozotti szorosban csak 1,5 km. A
Balaton sekely vizu t6, atlagos melysege 3 meter. Legmelyebb a "
Tihanyi kut" -ban, abol 11-12 m. A sekely viz gyorsan atmelegszik,
nyaron harom h6napon keresztul altalaban 20-25 C fok h6mersekletU,
ezert kival6an alkalmas furd6zesre es vizi sportokra. Kulonosen a t6
deli partjan sekely a viz, tobbszaz meteren keresztUI fokozatosan
melyul es barsonyos homok boritja a partot. Az eszakon meredekebb a
partja, ezert veszelyesebb a furd6zes. A Bakony fel61 neha huvos eszaki
szel zudul a t6ra, ami akar 2-3 meteres hullamokat korbacsol a vizen. A
t6 jellegzetes kozlekedesi eszkoze a vitorlas es az evez6s cs6nak. (A
vizszennyez6des korlatozasa erdekeben motorcs6nakot csak a rend6rok
es a viziment6k hasznalhatnak.)
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z6na metszespontjaban helyezkedik el. Erezteti hatasat a szarazfold
belsejebol erkezo szaraz, kontinentalis eghajlat,
amely a teli nagy hidegeket es az aszalyos nyari
hoseget okozza. Az Ocean feWI az atlanti klimat
erezhetjiik, amely enyhe, csapadekos nyarral es
tellel jar. A Foldkozi-tenger felol mediterran
hatas erkezik, korai enyhe tavasszal es hosszu
osszel. Idojarasunk alakulasa att61 fugg, hogy
melyik iranyb61 erkezo klima jut uralomra.
Ebbol kovetkezik, hogy Magyarorszag eghajlata
meglehetOsen valtozekony. Fontos szerepet
jatszik az eghajlat kialakitasaban a foldrajzi
helyzet, a medencejelleg is.

Evi kozepes hoit1gcisMagyarorszcigon

A Balaton "kistestvere", a toresvonal fovaroshoz kozelebb eso reszeben elhelyezkedo Velencei-t6.
Alig 10 km hosszusagu, szelessege 1-2 km. FOldtortenetileg idosebb a Balatonnal, eszaki paI1janal
talaljuk az orszag geol6giailag legregibb hegyvonulatat, a Velencei-hegyseget. A Velencei-t6 vize
igen sekely, atlagmelysege az 1 metert is alig eri el. A vizfeliilet nagy reszet nadasok boritjak. A
t6parti reszeket kotrassal teszik strandolasra alkalmassa.

Magyarorszag eszaknyugati sarkaban talaIhat6 a Ferto-t6, amelynek nagyobb fele Ausztriahoz
tartozik. A magyarorszagi resz evtizedeken at hatarsavnak szamitott, ezert hagytak a novenyzetet
elvadulni. Ennek koszonhetoen a Ferto-tavi "vadvizorszag" szinte haboritatlanul megmaradt. Egyediil
a t6 nadrengeteget es halallomanyat hasznositottak. Az ut6bbi idoben felfedeztek a Csipker6zsika-
aIomban Ievo tavat es iidiiloteriileteket alakitottak ki partjainaI.

Ml6vizeink korebe tartoznak a Alfold szeI:fujta melyedeseiben letrejott szikes tavak. KiilOnosen a
Kiskunsagban talalunk beloliik j6nehanyat. Egyik leghiresebb a vandormadarak szallashelyekent
szamontartott Szeged komyeki Feher-t6. Az Alfold teriileten a 19. szazadban meg sok kiterjedt
lapvidek, mocsar volt, peldaul: az Ecsedi-Iap, a Nagy-Sarret vagy a Szemye-mocsar. Ezeket csaknem
teljesen lecsapoltak es a foldmuvelesre tettek alkalmassa. A 20. szazadban elszaporodtak a
mesterseges tavak - halastavak, viztaroz6k, cs6nakaz6tavak. Manapsag ezeket is iidiilesre hasznaljak.

forditanak a viz tisztitasara es az egyre jobban terjeszkedo midas irtasara. fgy sikeriil meg6vni a viz
elovilagat, a t6 gazdag halallomanyat. A Balaton vize csaknem minden telen teljesen befagy. Ilyenkor
elokeriilnek a korcsolyak, ajegvitorlasok es a fakutyak - szantalppal felszerelt szekek -, amelyet bottal
loknek elore.

KMCSSZ 2""6

Magyarorszag a Fold eszaki felteken, a mersekelt ovezetii kontinentalis z6naban helyezkedik el,
koriilbeliil kozeptajon az Egyenlito es az Eszaki Sark kozott. Erre a teriiletre a negy evszak, a tavasz,
nyar, osz es tel ciklikus valtakozasa ajellemzo.

Eghajlatunk harom idojarasi
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Az eghajlatot ktilonbozo tenyezok alakiijak. Kozuluk legfontosabb a napsugarzas, hiszen az egesz
fold eletet legfOkeppen a nap fenye biztositja. Magyarorszagon a napsuteses 6rak szama evi 2000
korul van. Az Alfald deli reszen, Szeged komyeken meghaladja a 2100 6rat, ezert a telepulest a "
napfeny varos a" -nak is nevezik. Legkisebb a napfenytartam az Alpokaljan es az orszag eszakke1eti
savjaban, ahol1700 6ra korul van.

A szel is jelentos mertekben alakitja az eghajlat alakulasat. Az eszaki szel altalaban hide get, a deli
meleget, a nyugati pedig esapadekot hoz. Hazankban a nyugati es az eszaknyugati az uralkod6
szelirany, az idovaltozasokat is tobbnyire az innen fUj6 szeleknek koszonhetjuk. A szeliranyt a
domborzati adottsagok befolyasoljak - gondoljunk a medenee jellegre. A szelek altalaban a hegyek
iranyab61, a medenee belseje fele fujnak. Ismerunk nehany un. szelkaput, amelyeken keresztul
gyakoriak a legaramlasok. Ilyen peldaul az Alpok es a Karpatok kozott levo Devenyi-kapu. Nehany
tertiletet, peldaul a Balaton-felvideket vagy Pees komyeket hegyek vedik az eszakr61 fuj6
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Az uralkod6 szelek ircinya Magyarorszcigon

Fontos eghajlati tenyezonek szami~uk a napsugarzas kozvetlen kovetkezmenyet, a homersekletet.
Magyarorszag evi atlaghomerseklete 10-11 Celsius-fok kozott van. Legalaesonyabb a Matraban, a
Kekes-teton (6 C fok). Leghidegebb h6nap a januar -3 C fok, legme1egebb a julius 22 C fok koruli
atlaghomerseklettel. Magyarorszag a mersekelt ovezetbe tartozik, ritkak az idojarasi szelsosegek.
Januarban ugyan elofordul -10 C fok alatti homerseklet, de ez nem szokott egy-ket hetnel tovabb
tartani. A nyari 35 C fok folOtti hosegek sem tart6sak. A ket esuespont kozotti idoszakot fokozatos
felmelegedes, illetve lehUles jellemzi. A tobbszaz eves nepi tapasztalat megjegyzett eltero
peri6dusokat is. Ilyen peldaul a tavaszi felmelegedeskor jelentkezo "majusi fagy" - Pongrae, Szervae
es Bonifae, vagyis a "fagyos szentek" - idoszaka. Altahiban az osz bekoszontese utan kovetkezik a
"venasszonyok nyara", amikor nehany hetig marad meg a kellemes, meleg ido.

KMCSSZ 2006



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

legaramlatokt61. Az er6sebb szelek viszont atbuknak a hegyeken, ezert e helyeken igen ,gyorsan
kovetkeznek be az id6valtozasok. A leger6sebb szeIjarasok - nyugat fel61 - a Kisalfoldon szaguldanak
vegig.

Fontos id6jarasi tenyez6 a csapadek. Magyarorszag teriiletere altalaban elegend6 csapadek erkezik,
bar elOfordulnak szarazabb - aszaIyos - id6szakok es er6teljesebben nedves esztend6k. A csapadekot
tobbnyire az 6cean fel61 a nyugati szelek szallitjak az orszag teriiletere. Igy a nyugati reszek mindig
csapadekosabbak a keletieknel. Az ev folyaman a csapadek eloszlasa elegge egyenl6tlen. Legtobbet
nyar elejen es az 6sz masodik feIeben esik. A nyari id6jaras jellegzetessege a mennydorgessel,
villamlassal kisert zivatar. Szerencsere ritkan fordul el6 a jelent6s mez6gazdasagi karokkal jar6
jeges6.

Havazasra altalaban f6leg januarban szamithatunk, de novembert61 marciusig barmikor el6fordulhat.
A havas id6szak - a teli sportok kedvel6inek banatara - Magyarorszagon mindossze nehany hetig tart.
500 meter folOtti hegyeinkben masfel-ket h6napos a teli szezon.

lIoy(jn,- (j,6/loIYJ/69

A Karpat-medence termeszetes novenytakar6ja az erd6, az erd6s puszta es a fuves ~uszta. A
honfoglalas koraban a medence nagy reszet meg a termeszetes allapotok jellemeztek. Azelmult ezer
evben - f6leg a mez6gazdasagi termeles, majd az elmult evszazadban az ipari teriilet terjeszkedese
hatasara, a novenyzet es az allatvilag er6sen atalakult. Ma mar csak nehany vedett teriileten talalunk
az eredetihez hasonl6 allapotokat.

Az Alfold termeszetes novenytakar6ja a fuves puszta es a ligetes sztyepp, valamint a foly6partokon az
arteri erd6, a laperd6. A kozepkorban a teriiletet surun laktak, a pusztasodas a torok h6doltsag idejen
gyorsult fei. Ezutan a pusztakat f6k~nt legeltetesre hasznaItak. A 19. szazadban a folyamszabalyozas
es a lege16k feltorese valtoztatta meg a komyezetet. Az Alfold talajat fak telepitesevel,erd6sitessel
igyekeztek feljavitani. Kiilonleges iermeszeti emlek 6rz6dott meg az alfoldi homokbuckas;..tajAkon -
arvalanyhajas retekkel, 6sbor6kasokkaI.'

Jelenleg Magyarorszag teriiletenek 18%-at boritja - tobbnyire telepitett - erd6, ami eIeg kevesnek
mondhat6. Az erd6teriilet megoszlasa egyenl6tlen. Legtobb erd6vel boritott taj kozephegysegeinkben
es a csapad~kos dunantUli dombvidekeken van. Legkevesebb erd6vel a TiszantUl rendelke~ik. Faik

,legnagyobb resze lombos faj, gyakoribbak a tolgy, a juhar,a nyar es a hars. Biikkerd6ket az 500 meter
fol6tti magassagban, a h~gyek eszakiol.d.fllan talaljuk. Magyarorszagon a feny6erd6 - az Alpokalja
kivetelevel - mindeniitt telepitett. Kiterjedt feny6erd6k csak a Karpatok hegyeiben talalhat6k. A
foly6k partjat borit6 arteri erd6k egykor hatalmas teriiletet jelentettek. Jellemz6 fafajta volt a ruz, a
nyar, a kocsanyos tolgy es az eger. Nagy kiterjedesii laperd6k maradtak fenn a Szigetkozben, a
Hansagban, a Gemencben valamint a Tiszaparton Bodrogkozben es a Kozep- Tisza menten.

Magyarorszagon a termeszet ertekeit termeszetvedelmi teriiletek, tajvedelmi korzetek es nemzeti
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Az egykor gazdag vlzimadar aIlomany rna mar csak nehany vedett tertiletre szorult vissza (Kis-
Balaton, Feher-to, stb.). A termeszetvedelmi tertileteken megtalaljuk a kocsagot, a gemeket, a
vadkacsakat es szamos ragadozo madarat. Az Alfold jellegzetes nagytestii madarat, a ruzokot szinte
az utolso pillanatban sikerult megmenteni, visszatelepiteni es vedett rezervatumban megorizni.
Koitozo madaraink kozul Ieggyakoribbak a fecskek es golyak. A magyar embemek oly kedves
madarak rna is szivesen telepednek a hazak eresze ala es a kemenyekre.

parkok formcijaban orzik. Ma mar vedett tertilet a Hortobagyon es a Bugacon megmaradt puszta, ahol
hagyomanyos kortilmenyek kozott tartjak az osi magyar haziallatokat, mint a parlagi lovat, a szurke
magyar marhat, a rackajuhot es a mangalica sertest. A yadon elo allatokat is vedeni kell, hiszen
eroteljesen pusztul az orszag vadallomanya. Nehany faj mar vegleg eltont, igy a boleny, a medve es a
farkas. Vedett erdeinkben meg talalhato szarvas, oz, vaddiszno es roka. A fUves pusztakon gyakori
meg a mezei nyUI, az urge es tobb mas ragcsalo.
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A puszta cillatvilciga
a rackajuh es a szurke magyar

marha
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A novenyfoldrajzi kephez szorosan hozzatartoznak a talajadottsagok. Magyarorszagon elofordul6
talajfajtak alfOldi, domb- es hegyvideki tipusokra oszlanak. Az alfeHdeken mezosegi talajokkal
talakozunk, a magasabban fekvo tajakon altalaban erdotalajok boritjak a foldfelszint. A talaj az egyik
legjelent6sebb nemzeti kincsiink, hiszen a mezogazdasag eredmenyessege, s mindennapi kenyeriink
ettol fligg. A fold termekenysege szerves anyag (humusz) tartalman mulik, amely elhalt novenyi
reszekb61 szarmazik. A talajok sotet szinet a humusz adja, a kiilonboz6 szinarnyalatok asvanyi
anyagokt61 erednek. A talaj felszinet novenyzet vedi. A kopar videkeken, kiilOnosen a lejt6s
teriileteken, megindul a er6zi6, a talaj pusztulasa. A h6olvadas, az er6s zapor is okozhatja a fold
term6 retegenek karosodasat. Fontos feladat a talajok vedelme, term6kepessegenek meg6vasa.

A tovabbiakban Magyarorszag nehany legfontosabb talajtipusait ismertetjiik:

Sziirke erd6talaj - kozephegysegeinkben, a Dunantuli-dombsag nyugati reszen, az Alpokaljan, f6leg
csapadekos videkeken fordul elo. Humuszban szegeny, a sok es6 kimosta a termoreteget.

Barna erd6talaj - kozephegysegeinkben a leggyakoribb talajfajta. Dusabb aljnovenyzetii
lomboserd6ben keletkezik. Humuszban gazdag, termekeny talaj.

Mez6segi talaj - sotetbarna vagy fekete szinii. Humuszretegenek vastagsaga az egy metert is
meghaladhatja, ezert a legjobb min6segii talajfajtanak szamit. Magyarorszagon az Alfold nagy reszen
es a Dunanruli-dombsag loszvidekein alakult ki.

Reti- es ontestalajok - a foly6k merein alakult ki. Humusztartalmuk csekely, nem termekeny
talajfajta.

Laptalaj - vizzel elarasztott, novenyekkel boritott artereken keletkezett. A vizinovenyek maradvanyai
adjak szervesanyag tartalmat. Helyes talajmiivelessel mez6gazdasagi termelesre j61 felhasznalhat6.

Homoktalaj - f6leg a Kiskunsagban, a Nyirsegben es Bels6-Somogyban talalhat6. Keves a
humusztartalma, de megfelelo muvelessel bizonyos novenyek termesztesere hasznosithat6 (sz6Io,
burgonya).

Szikes talaj - az Alfoldon fordul e16. AszaIyos idoben alakul ki, amikor megrepedezik a fOld.
Megnovekszik a fold s6tartalma, ezert csak s6tiir6 novenyek termeszthet6k rajta. Regen a "sziks6t"
osszesoportek es mos6szert keszitettek bel6le. A szikes foldeket halast6 letesiteseve1 hasznositjak.
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A paraszti gazdasagban - kisebb jelentoseggel ugyan - de fennmaradt nehany osi elelemszerzo
eljaras. Eisosorban a halaszat es vadaszat hagyomanyos m6dszereit emlithetjiik, emellett a
gyiijtogetes bizonyos formai sem mertiltek teljesen feledesbe. Peldaul erdei bogy6k, gombak
gyiijtesevel tobbfeIe meg rna is foglalkoznak, nehany helyen meg ismerik a vadmehek befogasanak
m6dszereit es a csapdaval val6 vadaszatot. Igen nagymultuak a kUlonbozo halaszati eljarasok is. A

Hosszu szazadokon at a nep tehat mezogazdasagb6l elt, falvakban lakott es a hatarban levo f6ldek
megmiivelesevel es allatok tartasaval foglalkozott. A falukozosseg nagycsaladokra oszlott, ahol az
oreg gazda vezetesevel, a hazas fiak kozosen vegeztek a szant6foldi munkat. A fiatalasszonyok - a
menyecskek - a gazdasszony iranyitasaval a haz kortil tevekenykedtek. A gyermekek nevelese
altalaban az oregekre htLrult.
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A szant6f6ldi termenyek kozUI legfontosabbak voltak a gabonafelek, mindenekelott a buza. (Sok
helyen a kenyerad6 gabonat "elet" -nek neveztek.) A homokos videkeken rozs p6tolta a buzat, a tobbi
gabonanak - arpanak, zabnak - a magyarsagnal kisebb jelentosege volt. Az Amerikab6l szarmaz6
kukorica es burgonya csak a 19. szazadban terjedtek d, az elobbit elsosorban allatok
takarmanyozasara, az ut6bbit emberi taplaIkozasra hasznaltak. A paraszthaz telkenek hats6 reszeben
zOldsegeskertet es gyiimolcsost alakitottak ki, ahol tobbnyire az asszonyok dolgoztak. Nem
hianyozhatott a falusi gazdasagb6l a kender, amelybol haztartasi vaszonholmi es a csalad ruhazata
keszUlt. A dombos videken, a deli oldalakra gyakran szolot telepitettek. A borkeszites sok tertileten
regi hagyomanyra nyulik vissza. Legtobb borvidekUnk kozepkori eredetii, de a DunantUlon r6mai
kori hagyomanyai vannak a szolomiivelesnek. A homokos videken folytatott alfoldi szoleszet ujabb
eredetii.

A foldmiiveles mellett igen fontos tevekenyseget jelentett az al1attenyesztes vagy allattartas.
Honfogla16 e16deink nomad jelleggel foleg szarvasmarhat es lovat tartottak, alland6 vandorlas
kozepette. A Karpat-medenceben egeszen a 19. szazadig az allatokat alland6an szabad eg alatt,
"ridegen" tartottak. Erre csak kUlonlegesen ellena1l6 fajtak - a nagyszarvu sziirke magyar marha, a
parlagi 16, a racka juh valamint a rideg sertesek voltak alkalmasak. Az ista1l6z6 tartas elterjedesevel,
uj allatfajtak jelentek meg a paraszti gazdasagokban. Eloterbe kerult a takarmanyozas es a
tejtermeles. A magyar parasztgazdasaghoz mindig szorosan hozzatartozott az apr6j6szag is. Minden
haznal tartottak elsosorban baromfit, de sok helyen libat, kacsat es egyeb szamyasokat is. A istaI16zas
elterjedesevel a parasztudvaron kaptak helyet az 6lak es az ista1l6k.

A magyar nepi kultUnit altahiban parasztkulmranak tartjak, mivel a nep legnagyobb resze
foldmiivelessel foglalkozott, paraszti eletm6dot folytatott. Ez az allapot a 20. szazad kozepeig volt
jellemzo, ezt kovetoen az iparositas es a varosiasodas jelentosen megvaltoztatta, atalakitotta a
paraszti tarsadalmat. Legtobb tertileten meg rna is fennmaradt a kozepkorban kialakult falurendszer,
amely hatarainkon bellil kb. 3600 kisebb-nagyobb telepUlesbol all.
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Paraszti konyha
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magyar taj vizeinek egykor rendkivUI gazdag volt a halallomanya, ezert a halfogyasztas a
taplalkozasban sokaig fontos szerepet WIWtt be. A nagymultU zsakmanyol6 eljarasok a 19. szazadban, a
vizek lecsapolasaval szorultak hatterbe.

A szant6foldi munka minden szakasza - a szantas, a vetes, az aratas, a cseples, stb. - meghatarozta a
paraszti elet egesz keretet. Nyaron fOleg a szabadban folytak a tevekenysegek, telen a heizban vegeztek
a munkakat. Az egesz haztartast az onellatas jellemezte. Nemcsak eteleket f6ztek, kenyeret siiWttek,
hanem a vasmat is ket keZiik munkajaval keszitettek az asszonyok, amib61 az egesz csalcid reszere
ruhakat varrtak. Legtobb fern a paraszti munkak mellett kiilonfele mesterseghez ertett - a kosarfonast61
kezdve, a szerszamok keszitesen at a butorfaragasig, sok min dent maguk keszitettek. Hosszu idon at
csak a vaseszkozoket es a fazekastermekeket szereztek be szakembert61 - a kovacst6l es a fazekast61,
minden egyeb heizilag kesziilt.
A paraszti taplalkozas alapjat a keszletgazdalkodas adta. Az evszeizadok soran kialakult tart6sit6
eljarasok biztositottak a betevo falatot. Nyaron lehet6seg volt a nyers etel fogyasztasara, telen azonban
csak a tarolt, tart6sitott elelmiszereket fogyaszthattak. A buzat, a lisztet a kamraban taroltak - ebb6l

siiWttek egy even at a mindennapi kenyeret.
Gabonab61 fOztek sokfele kasat, pepes etelt es
levest is. A zoldsegfelet szaritva tart6sitottak. A
gyiimolcsokbol lekvart fOztek. A savanyitott
kaposztab61 is sokfele etelt f6ztek. A tejb6l sajt,
tUr6, aludttej kesziilt. A husfeleket fOzessel,
fiisWlessel konzervaItak. A paraszti munkak
soraban nagy esemenynek szamitott a diszn6tor.
Regebben szamos gyujt6getett es kertben
termesztett fiiszert hasznaltak izesitesul, kes6bb
egyeduralkod6dva valt a tengeren tulr61 szarmaz6
paprika. A paraszti konyhara a s6t erdelyi,

felvideki s6banyakb6l hozattak.

Mint emlitettuk, a ruhazat is foleg heizilag keszult. Az als6ruhak alapanyagat legtobb helyen a kender
rostos anyaga szolgaItatta, nehol talalkozhatunk lenfeldolgozassal is. A ferfiak inget es gatyajat, a n6k
inget es als6szoknyajat kendervaszonb61 varrtak. A szabasvonal igen egyszerii - egyenes es derekszogii
vonalakb61 aIlt. A ruhak osszezarasara madzagot, ovet alkalmaztak. A melegebb holmi altalaban a juh
bundajab61 vagy lenyirt gyapjab61 keszUlt.

Regebben a parasztok maguk varrtak a bormelIenyt, a kisbundat, kes6bb a szucsmesterek diszesen
kivarrott termekei kerUltek divatba. A labbelifeIekkel is hasonl6 volt a helyzet. Egy darab b6rb61 rnzott-
fiizott bocskort meg mindenki keszitett maganak. A rangot jelento csizmat mar csizmadiaval
csinaItattak az emberek. A heizilag megfont gyapjut mesterember dolgozta poszt6va, amelyb61 a szurok
es mas fels6ruhak kesziiltek. A kulOnboz6 teriileten el6 csoportoknaI jellegzetes viseletformak,
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diszitesek alakultak ki. A ruhak szabasm6dja megvaltozott, egyre bonyolultabb formakat oltott.
Megjelentek a gorbe szabasvonalak, a kivarrott diszitesek es a ruha osszezarasara alkalmazott
gombok. A paraszti kultUra viragkoraban az egyes kozossegek biiszken hordtak nepviseleruket. A 20.
szazadban elterjedtek a varosi ruhak, a parasztok legfeljebb iinnepeken oltoztek fel viseletbe.
Legtovabb az elzart teriileteken, idegen etnikaikornyezetben maradtak fenn a nepviseletek (Erdely

egyes videkein, Moldvaban).

A magyar paraszt haza evszazadokon at nem sokat valtozott. A helyben talaIhat6 nyersanyagb61 -
hegyvideken fab61, sik teriileten foldb61, valyogb61 epitettek a hazakat. Tet6fedesnek az el6bbi
videkeken fazsindelyt, az ut6bbiakon
nadat vagy rozsszalmat (zsupot)
hasznaltak. A kozepkor 6ta hazilag
keszitettek az acsolt butorokat - ladakat,
padokat, asztalokat, stb. A butorok
elrendezeseben meghatarozott rend
ervenyesiilt. Az utca fel6li sarokban
helyeztek el a sarokpadot a "kama-
ras" (fi6kos) asztallal, evvel atellenben a
fiit6berendezes (kalyha vagy kemence)
alIt. A szobafalak menten agyakat, Gocseji falukep a XX. Szazad elejen
tarol6butorokat tartottak.

A 19. szazad kozepen a paraszti kultUraban nagy valtozasok kovetkeztek be. Az addig igen szegeny
koriilmenyek kozott el6 nep ontudatosabb lett, jobb m6dba keriilt, lehet6sege nyilt szebb komyezet
kialakitasara. Ebben az id6szakban viragzott ki a nepmuveszet. A korabbi id6szak egyszerii targyai
kiszinesedtek, diszitmenyekkel teltek meg. Az asszonyok szovessel, himzessel gazdagitottak a
nepmuveszetet, a ferfiaknal fOleg faragott targyak kesziteseben fejez6dott ki a szepseg iranti igeny.
KiilOnosen a szerelmi ajandekokat es a lakodalmi hozomany targyait diszitettek gazdagon. A
pasztorok koreben egeszen uj farag6muveszeti stilus jelentkezett, ahol a korabban ritkasagnak
szamit6 emberabrazolassal is talaIkozhatunk. Az onellatas hatterbe szorult es egyre 10bb targyat a
kiilOnboz6 mesteremberekt61 szereztek be: az asztalosokt61 a tulipanos ladat, a festett butort, a
szucsokt6I a himzett kodmont, a szurszab6t61 a cifraszurt, a takacst61 a diszes szattest, a fazekast61 a
mazas cserepet. A paraszthazakat is egyre rangosabbra epitettek, gyakran k6muvesek segitsegeveI. A
berendezesi targyakat az asztalos keszitette. Kialakult a diszes butorokkal berendezett, egyebkent
nem lakott vendegvar6 helyiseg, a "tiszta szoba".

A nepmuveszetnek tajankent kiilonboz6 kozpontjai alakultak ki. Leghiresebbek koze tartozik az
Alfold es a Felfold hataran leva Maty6fold, a Duna menti Kalocsa, a Duna tuls6 partjan fekva
, Sarkoz, az ErdeIy hataran fekv6 Kalotaszeg, stb. A 19. szazad masodik feMben a nepmuveszeti
kozpontokban a himzest61 a faragasig, a viselettal az epitkezesig, minden teriileten jelentkezik az uj
stilus. De nemcsak a targyi teriileten tapasztalhaijuk a nepmuveszet jelentkezeset. A nepkolteszet, a
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Kalotaszegi
nepviselet
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nepzene es nepUlIlc vihigahan is megfigyelhet6k a valtozasok. A korabbi, hiedelmykhez kot6d6,
zart formaju nepdalok, tancok helyett szabadabb, gazdagon diszitett stilus jelentkezett. Nepszeruve
vaIik a lassu ,,hallgat6" n6ta es a gyors temp6ju tancdal. A regi hangszerek - furulya, duda - helyet
atveszi a hegedii, a hangszeres egyUttes; a paraszt vagy pasztor muzsikus helyett ciganyzenesz
muzsikal. A regi tipusu kor- es lanctancok helyett a paras csardas valik nepszeriive es fokozatosan
elterjed az egesz magyar nyelvteruleten.

A nepmiiveszet 19. szazad vegi nagy kiviragzasa utan a 20. szazadban felbomlasnak indult. A
paraszti kozossegek nem tudtak lepest tartani az ipari termelessel es a varasi hatasok elterjedesevel,
igy a regi hagyomanyos eljarasok fokozatosan hatterbe szorultak. A nepmiiveszeti kozpontokban

meg sokaig keszitik a diszes targyakat, de legtobbszor mar nem a
hagyomanyhoz ragaszkodnak, hanem ipari tevekenysegge vaInak a
mestersegek. A paraszti komyezetben egyre tobb varosi eredetii
targyat hasznaInak, vegUI a nepi izles is megvaltozik, atalakul. Id6r61-
id6re igeny tamad a nepi hagyomany feltamasztasara, az el6dok
ertekes alkotasainak ujraelesztesere. Ez a tevekenyseg
himz6szakkorok, farag6taborok, nepi tanccsoportok - "pavakorok" - es
tanchazak formajaban jelenkezik. Egyes helyeken nagyon eredmenyes
munka folyik, amely lehet6ve teszi a nepi kultura ertekeinek mai
korulmenyek kozotti fennmaradasat.

Eredeti hagyomannyal a 20. szazad vegen mar nemlgen
talalkozhatunk, legfeljebb nehany toredek szokassal, a hagyomany
emlekeivel. KUlonosen az etnikai elszigeteltsegben el6 csoportoknal, a

...hatarainkon tul tapasztalni a nepi kulturahoz val6 er6teljesebb
ragaszkodast. Erdemes tehat meg rna is neprajzi gyiijtest folytatni, az
id6s emberek meg sok regi hagyomanyra emlekezhetnek. A gyiijtesre
azonban alaposan fel kell kesziilnil At ken tanulmanyozni adott

komyek tortenetet, fOidrajzat es neprajzat, meg ken ismerkedni a korabbi gyiijtesekkel,
kutatasokkal. Nem art el6re kerd6ivet kesziteni, tisztaban ken lenni a felmerul6 kerdesekkel. J61
e16keszitett gyiijt6uttal nemcsak gazdag neprajzi anyag birtokaba juthatunk, hanem a szep
termeszeti komyezetben, a nep koreben szamtalan, feledhetetlen elmenyben is reszesiilhetiink.
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A Karpat-medence igen alkalmas az ember megtelepedesere. Kellemes az eghajlata, siksagok,
hegyes-dombos tajak valtogatjak egymast es gazdag a toldeket termekennye tevo vizhalozat.
Az ember igen koran megtelepedett ezen a tajon. A honfoglalas elott a magyarsag tobbnyire
vandorlo, nomad eletformaban elt, amelyet egy ideig a Karpat-medenceben is folytatott. Ez
nyomaiban fennmaradt az un. kettos telepiilesrendszerben. Ennek lenyege, hogy a csaladoknak
ket szallashelyiik van, egy teli es egy nyari. A teli az allando, altalaban folyovolgyekben, zart
telepiilesen levo haz, mig a nyari szallas ideiglenes hajlek - sator, kunyho, tanya. A teli
szallason az idosebbek tartozkodtak a kisgyerekekkel, esetleg az asszonyokkal. A nyari szallas
a ferfiak helye volt, itt folytak a gazdasagi munkak, fOkent az allattartas.

Telepiileseink jelentos resze az Arpad-korban alakult ki. Ekkor a Karpat-medence sik videki
reszeit falusi telepiilesek halozata nepesitette be. A tOrok hodoltsag idejen sok falu elpusztult, a
lakossag nagyobb telepiilesekre koltozott. Az AlfcHdon ekkor jottek letre a falusias jellegii, nagy
nepessegszamu varosok. A hodoltsagkor utan sok falu ujratelepiilt, megjelentek az idegen
lakossaggal rendelkezo telepesfalvak. Nehany videken fennmaradt az Arpad-kori
telepiilesrendszer (Dunantiil egyes reszei, EK-Alfold, Eszaki-Kozephegyseg). A 19. szazad
elejetOl a foldmiiveles fejlodesevel megindult a falvakbol valo kitelepiiles (tanyak
megszaporodasa). A szazad masodik felet61 az iparositas es a varosiasodas befolyasolta a
telepiileshalozatot. JelentOsen felduzzadt az ipari korzetek lakossaga, kiilonosen a fovaros
kornyeke. A 20. szazadban a kistelepiiIesek elsorvadasat tapasztalhatjuk.

Magyarorszagon 1994-ben 3108 volt a telepiilesek szama. Ebbol 184 varos. Igen nagy a
kistelepUlesek szama, minden harmadik ember 500 lakosnal kevesebb lelekszamu faluban lakik.
A lakossag nagyobb resze - tObb, mint 60%-a - 10 000 fOt meghalado varosokban el. (Ide
szamit a 2 millios lakossagu Budapest is.)

Jellemzo adat a teriilet nepsiiriisege, amely a nepesseg teriileti elhelyezkedeset mutatja. Az
egesz orszagot tekintve 110 fOlkm2 a nepsiiriisegi mutato, ami kozepesnek mondhato.
Legsiiriibb a lakossag a Budapest kornyeki reszen es az erosebben iparositott teriileteken. A
mezogazdasaggal foglalkozo tersegekben ritkabb a lakossag.

A magyar telepUIeshalozatnak ket alapveto tipusa van: a csoportos es a szorvanytelepUlesek. Az
elobbi tipusba tartoznak a varosok es a falvak, az utobbiba a tanyak, a szolohegyi hazak, pincek,
szallasok.

YcuolOk

Falu es yaros nemcsak mereteiben kulonboznek egymastol, hanem szervezeti formaiban, belso
eleteben, kulturalis ellatottsagaban is. A varos altalaban el6jogokkal rendelkezik, amelyek a
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Jellegzetes felvideki varos: Kassa
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kozigazgatasra, torvenykezesre, gazdasagi eletre vonatkoznak. A varosi jogokat regen a kiraly
adomanyozta. A kirmyi varosok iranyitottak a kornyek eletet.

A magyar varosok ket tipusba sorolhat6k. Az egyik
kozepkori eredetii, a varosfallal kortilvett eur6pai
varosokhoz hasonHt. A telepiiIes kozepen foteret
talalunk, amely a piaeter szerepet is betoltotte. A
foter kozepen altaUlban a kornyek egyhazi
kozpontia, a nagytemplom all, valamint nehany
kozepiilet, pI. a varoshaza ide epiilt. A terre nezo
emeletes polgarhazak arkadjai alatt kinaltak
portekaikat az arusok. A foterrol a varos tenge-
lyekent, negy egtaj fele indulnak az utak. A varos-
falnm kapun haladunk at, s az utak orszagutkent
folytat6dnak. A falakon beliili resz a belvaros, azon illl a kiilvarosok teriilnek el. Az egyes
nemzetisegek altaI lakott negyedeket a helynevek is jeloltek (Raevaros, Nemet utca, Bosnyak ter,
stb.). Eur6pai fpusu varost elsosorban a Felvideken, Erdelyben es a DUlllmtulon talalunk (pI.
Loese, Kolozsvar, Sopron, Pees). E varosokban meg sok helyen lathat6 a kozepkori varosszerkezet,
a varosfal maradvanya.

Kozepkori eredetii varosainkat a 19. szazadban nagyreszt nemzetisegek laktak (nemetek, szlavok,
zsid6k). Egy masik varostipus, a mezovaros lakosai viszont tobbsegeben mindig magyar eredetiiek
voltak. E telepiilestipus kialakulasa kiilOnbozik az e16zotoI. A mezovarosok tulajdonkeppen
felduzzadt lakossagu, nagyra nott un. 6riasfalvak. A varosias jelleg esak kesobb jelentkezett. Az
Alfoldre jellemzo telepiilestipus a torok h6doltsag idejen alakult ki. Letrejotteben kozrejatszott a
vedelmi szerep, kesobb a gazdasagi szempontok keriiltek eloterbe. A mezovaroshoz kiterjedt
foldteriilet tartozott, egesz elete a mezogazdasaghoz kapcsol6dott. A lakossag paraszti munkat
vegzett, a termekeket a varosban ertekesitettek. Itt a fOter elsosorban piaeter volt. A kozponti teren
a 18-19. szazadban mar epiilt nehany emeletes haz, de ezt elhagyva az egesz varosban csupa
falusias epiiletek voltak.

A mezovaros jellegzetes formaja a kertes varos. E telepiilesen a foter kore epiilt lak6hazak gyiiriijet
kertek ovezete vette komI. A "varosi" hazban laktak az idosek, a gyermekek es az asszonyok, a
kertsegekben a ferfiak tart6zkodtak es itt vegeztek a mezogazdasagi munkat, itt tartottak allataikat.
A kertes varosokban rna is lathat6k a sugarasan elhelyezkedo marhah'tit6 utak, amelyeken a
legelorol hajtottak haza az allatokat. A varos belso ovezeteben a lak6hazak egykor rendezetlenUI
alltak, nem voltak kijelolt utcak, legfeljebb zugok, sikatorok. Keritesre nem volt sziikseg, mert az
mlatokat kint a kertekben tartottak. E varosokban az utcarendezesre a 19. szazad folyaman keriilt
sor. Nehany alfoldi varosban nyomaiban meg felfedezheto az egykori allapot.
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Falukep a Dunantulon

Masik csoportos, zart jeIlegii telepilles a falu. A magyar videket leginkabb ez a telepiilestipus jeIlemzi.
Az 1000 metemel magasabb hegysegeket kiveve, az egesz Karpat-medenceben mindenhol
megtalalhat6k. Mint emlitettiik, a magyar falvak szama 3000 f610tt van. Ezek kozott elOfordulnak tobb
ezres lelekszamu nagykozsegek es nehany szaz lakosu apr6falvak. A sik videken egymast61 tavolabb
elhelyezkedo, nagyobb falvak a jeIlemzok, a dombos ternleteken
suriin telepiilt kisfalvakat talalunk. Apr6falvak legnagyobb
szamban Zalaban, Vasban, Baranyaban, valamint Abaujban es
Zemplenben vannak. A 20. szazadveg a kisfalvak pusztulasanak
szomoru idoszaka. Ezeken a kistelepUleseken nehezebb biztositani
a civilizaci6s alapfelteteleket - tiszta iv6viz, villany- es
gazvezetek, kereskedelmi eIlatas, stb. Az apr6 baranyai Gyiiriifii
ugy kerUlt a magyar tortenelembe, hogy 1970-ben utols6 lak6ja is
elkoltozott, teljesen elneptelenedett. A ut6bbi idoben kezdik
felfedezni a megmaradt apr6falvakat es kulOnbozo celokra (hetvegi haz, gazdalkodas, idegenforgalom,
stb.), igyekeznek hasznositani oketo

A magyar falura hosszu szazadokon at a rendezetlenseg volt jellemzo. A halmazfaluban sokaig
udvarok, utcak sem voltak, a hazak latsz6lagos osszevisszasagban epUltek. Csak a falu hatarat ovezte
kerites, bejutni csak a falukapun keresztUllehetett. A telepiilesen belul kisebb zugokon, zsakutcakon at
lehetett kozlekedni. Ezeket egyes csaladok letesitettek. Amikor gyarapodott a familia, uj hazak epultek,
ujabb utcacskat nyitottak. A pal6c falvakban sokaig megmaradt ez a "hadas telepUles" -nek nevezett
rendszer. A falvak belso rendjeben is szigoru rend ervenyesiilt. A regi, m6dos csaladok a faIn kozepen
laktak, ahol a templom is alIt. A falu hatara fele egyre szegenyebbek eltek, a jott-menteknek csak a
periferian jutott hely.

A 18. szazad kozepet61 kezdodoen, felsobb utasitasra megkezdodott a telepiilesek rendezese, amely
csaknem egy evszazadon keresztiil zajlott. Az uj telepUlesforma, az utcas falu a 19. szazadra
altalanossa valt. Az orszagutak vonalabanjeloltek ki a falu egyetlen, nyilegyenes utcajat, amelynek ket
oldalan, homlokzatukkal az utca fele helyezkedtek el a hazak. A hazak moge kernlt a gazdasagi udvar,
a j6szag es a termeny tarolasara szolgal6 epUletekkel, a baromfiudvarral, a vetemenyes kerttel es a
gyiimolcsossel. A hazak utca fe16li oldalan megjelent diszkent szolgal6 viragoskert. A szazad masodik
felere mar ez a rendszer valt altalanossa. A halmazos falu szinte teljesen eltiint, legfeljebb hegyes
videken maradt fenn egy-egy falureszen.

A szabalyos egyutcas falunak, a termeszeti adottsagok kovetkezteben nehany valtozata alakult ki. Ilyen
peldaul az "ors6s utcaju" falu, ahol a falu kozepen az utca terszeruen kiszelesedik, majd ismet
osszesziikUI. A templomot altalaban a terseg kozepere epitettek. A "patak menti" falu altalaban a sziik
volgyekre jeIlemzo. A hazak sora a gyalogjardaval a patak ket oldalara kerul, kocsival az udvar hats6



Gyimesi havasi szcillcis

resze feWI lehet megkozeliteni a telkeket. Keves
pelda van a "korfalu" -ra. A hazak egy terseg kortH,
legyez6szeriien helyezkednek el. Ilyen falu peldaul az
ormansagl Kemse, ahol az 1930-as evekben
regoscserkeszek falukutatast vegeztek. A 18. szazadi
ujratelepiilesek alkalmaval a Del-Alfoldon memoki
tervek alapjan "sakktabla" alaprajzu falvak is
letesiiltek, szelesebb korben azonban nem terjedtek el.

A csoportos- es a sz6rvanytelepiilesek kozott talalunk

Szekelyfoldi utca nehany atmeneti format is. Ilyen peldaul az Orsegben
es a Gocsejben eWfordul6 jellegzetes tipus, a "szer"

illetve a "szeg". A dombtet6re telepitett kisebb hazcsoportokat egy-egy csalad hozta letre, gyakran
ennek nevet viselik (Galambosszer, Baksaszer). Tobb szer egyiitt alkot egy falut. Egy masik
atmenetinek tarthat6 forma a Nyirsegre jellemz6. A "bokortanya" csoportosan telepiilt tanyakb61
all.

KMCSSZ2~~6

A tanya az Alf6ld jellegzetes telepiilesformaja. Leggyakrabban a nagyharnru varosok kornyeken
talalhat6k. Kiterjedt tanyahal6zata van peldaul Kecskemdnek, Szolnoknak, Szegednek,
H6dmez6vasarhelynek. A tanyak f6leg a 19. szazadban, a gabonatermesztes el6terbe keriilesevel
letesiiltek. Korabban a varosok hataraban lev6 foldeken csak a szilaj pasztorok legeltettek
allataikat. A fOldmiivelesre val6 atteressel a gazdasagi udvar is kikeriilt a hatarba. Eleinte a tanyak
egy-egy varosban el6 csaUldhoz tartoztak, kes6bb onall6 lak6hellye valtak. A 20. szazad elejen az
alfoldi tanyak szama meghaladta az
egymilli6t. A nagyiizemi gazdalkodasra
val6 atteressel fokozatosan elvesztettek
gazdasagi jelent6segiiket, szamuk
lecsokkent de meg rna is sokfele
megtalalhat6k.

F6leg az erdelyi teriiletre jellemz6
sz6rvanytelepiiles a havasi szallas vagy
esztena. Legnagyobb szamban a Keleti-
Karpatok videken, a csiki szekelyeknel es
a gyimesi csang6knal fordul el6. Az
elmult egy-ketszaz evben keletkeztek,
amikor az emberek mind magasabban fekv6 lege16kre hajtottak allataikat es vegiil ide is telepedtek.
A havasi szallasokon els6sorban tejgazdasaggal foglalkoznak. A Gyimesi-szoros komyeken a hegyi
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patakok menten huz6dnak egyre feljebb a kis hegyi hazak. Eredetileg csak nyaron tart6zkodtak itt,
kes6bb alland6 lak6he11ye valtak.

A sz616hegyeken, a preshazak, pincek kozott is talalunk alland6 lakasra szolga16 epUleteket,
amelyeket szinten a sz6rvanyteleptilesek koze sorolhatunk. A sz616hegyi sza11as gyakran csak
tartozektelepUles, tehat egy falubeli csalad hasznalja, de van pelda a tanyaszerii ona1l6sodasra.
Ezekben a gazdasagokban a sz616miiveles mellett mas mez6gazdasagi tevekenyseggel, esetleg
allattartassal is foglalkoznak.

A magyar telepUlesrendszernek reg6ta meglev6 sajatossaga, a "ketlakisag". Mar a honfoglalas
idejen jellemz6 volt a teli-nyari szallasvaltas. A Karpat-medencebe koltozes utan, a szil'ti
pasztorkodassal sokaig fennmaradt a lege16valtas. Ez a kett6s eletforma orokl6dott at a kertes
telepUlesek evszazadokon at miikod6 rendszereben, ahol a varosi hazon kivUl ott volt a hatarban a
"tiize16s 61" vagy a "szallaskert". A magyar parasztsag ujabb nagy kikoltozesi hullamat jelentette a
19. szazadban a tanyasodas. Sok faluban hosszu id6n at fennmaradt az un. ketbeltelkes
telepUlesforma, ahol a falubeli hazon kivUl, a falu hataraban ona116gazdasagi udvar is rt,liikodott. A
kett6s telepUles rendszere tovabb eIt a kiils6 kertekben, a sz616hegyi hazakban, vagy a
halasztanyan.

Tanya
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A MAGYARNtp 130lCSO)tNtl

: Kr.e. 3.000 koriil (Uj kokor / rezkor) a finnugor urali osnep benepesiti a Volga kozepso
: folyasamil, a Kama mellekfoly6 vOlgyCt,az Uraltol nyugatra (Europa). Ugyanekkor a
: magym:sag csaladfajanak masik fOaga, a torok (turk) altaji osnep, az Altaj hegyseg
: tajan (Azsia) tiinik fei. Nomad eletformaban elnek.
•
: Krisztus sziiletese idejen a ket osnep: az urali finn-ugor es azaltaji torok-ugor
: egyesiil a Tobol foly6 videken (Azsia). A finn-ugor nep erdovideki halaszok es
: vadaszok. A torok-tiirk-mongol torzs harcos pusztai vandomep. Ezekbol lesz az
: elomagyar vagyis osmagyar nep. (Lasd terkepet)
•
: 300-400 koriil a hunok vilaghoditasra indulnak. Ez nagy nepvandorlast idez elo. A•

i : szteppeken elo nomad nepek vagy menekiilnek a hunok elol vagy beolvadnak a hun
: birodalomba. Az osmagyarsag egy resze is ekkor kertil Nyugatsziberiabol (Baskiria)

Aft" K d" : Magna Hungaria (Europa) teriiletere.
10 or JO :

•••••••••••••• 410-ben megsziiletik a hunok legnagyobb vezere Attila, aki 20 eves koraban lesz a
hunok uralkodoja. A hun, a magyarokkal rokon, keleti oguz-tOrok lovasnomad nep. Attila a hun
birodalmat vihigbirodalomma teszi, mely az Uralt61 a Rajnaig terjed. Katonai egysegbe szervezi az
"ijjas nepeket", igy az onall6 rokon magyarokat is. A Nyugat - es a Keletromai birodalmat (Bizancot) es
Perzsiat is ad6fizetesre kenyszeriti. Attila hatalmas birodalmat Magyarorszagr61 kormanyozza. Priskus,
gorog tortenetiro, a keletromai kovetseg titkarakent megismeri Attila udvarat. Megcsodalja e keletrol jott
kiraly csodalatos palotajat a Tiszaparton. Visszaterve hazajaba, leirja elmenyeit. (Gardonyi Geza: A
lathatatlan ember.)

Attila varatlan halala utan a szetbomlott hun birodalmat (558-ban) az avar, a hunnal rokon nomad katona
nep, reszlegesen ujra szervezi. Ettol az idoWIkezdve a magyar nep avar uralom alatt el.

567-568-ban az avarok indulnak, belso-azsiai hazajukbol vilaghodito utra indulnak. Elfoglaljak az Alf6ldet
majd Pannoniat. Birodalmukat, amely az Enns folyotol a Donig es az Aldunatol a Balti tengerig terjed, a
mai Magyarorszag teriileterOi kormanyozzak. A Karpatmedence az avar birodalom kozeppontja. A
regeszek es torteneszek ezeket "korai avarok"-nak nevezik.
Nyugaton ekkor alakitja Nagy Karoly az elso kozep-eur6pai vilagbirodalmat (742-814). 6 kelet fele
nyomul es megtamadja az avarokat. Az avarokat belso viszalykodas is gyengiti. Vegiilis 800 koriil az avar
birodalom szCtesik.

Az a magyarsag, amelyik nem kapcsolodott az avarokhoz, a kok-tOrok birodalom egyik vezetO tagja.
Ekkor tanulja meg a magyarsag a rovasirast es a szazadokon at gyozelmet hozo lovas harcmodort.
Kuvrat onogur fejedelem megdonti a kok-torok birodalmat es az osszes ogur nepeket, benne a
magyarokat is, egy Aldunat61 - Volgaig terjedo onogur birodalQmban egyesiti. Innen ered kiilfoldi
neviink: onogur, ongur, hungarus, Ungar, hongrois, hungaro, hungarian!

Kuvrat, bolgar fejedelem negyedik fia, Kuber, onogur nepevel Pannoniaban es Erdelyben telepedik Ie.
Ez a 670-680-as evekben tortenik. Kuber fejedelemfi nepenek jelenIeterOl "kesOi avar" emlekanyag
tanuskodik, amelyek regeszeti kutatasokkal keriiltek felszinre. Ezt az anyagot, amikor jobban megvizsgaltak
es osszehasonlitottak az 567-8-as evekben Pannoniaban elf "korai avar"-ok emlekanyagaval,
megallapitottak, hogy a ket nep nem azonos! Ugyanakkor a kesoi avaremlekanyag majdnem azonos Arp<:'id
honfoglalo magyarsagnak emiekanyagavai. De ami meg megdobbentobb, hogy a temetkezes, a haloH
sirbahelyezese az 567-68-ban Pannoniaban eltemetett korai avaroknal nyugat-kelet iranyban tortent, mig a
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avarok es az Arpad honfoglal6 magyar nepe eszaknyugat-

Honfoglal6s kori oltozetek

670-80-ben Pannoniaban eltemetett kesoi
delkelet ininyban temetkeztek!

Ennek a kutatasnak az egyik leglelkiismeretesebb alakja Laszl6 Gyula regesz volt. 6 fogalmazta meg
legmeggyozobben a "kettos honfoglaJas" teoriajat, amelyben alahuzza, hogy a t1kesoi avar" nep mar
inkabb "korai magyar" nepnek nevezendo, mert nem az 567-8-ban erkezett avarokkal egyenlo hanem a 896-
ban erkezo honfoglal6 magyarokkal.

Tehat azok a magyarok, akik az onogur birodalom kereteben eltek, Kuber fejedelemmel mar 670-680-ban
bejottek es megtelepedtek Magyarorszag tertileten. Ez volt tehat az elso honfoglalas.

A keleti oshazaban maradt magyarsag (680-800) a kazar birodalom kotelekeben el, amely mar nem egy
tisztan nomad hatalom. A kazarok kaukazusi oslak6k: hun-torok-bolgar es finnugor elemekbol tevodnek
ossze.

830-ban a magyarok kivaJnak a Kazar birodaJomb61 es nyugatabbra vonulnak. A Don videken,
Levediaban (Eur6pa) telepednek Ie. A magyarsag neppe valasanak jelentos korszaka ez. Levectiab61
(890) tovabb vonul es a Dnyeper es Dnyeszter foly6k kozen (Eur6pa) es Etelkozben teremt szaIlast
maganak. A 7 torzs feje: Almos, ElOd, Ond, Kund, Tas, Huba, TohOtom verszerzodest kot. Ez a magyar
nemzet megsziiletesenek piIJanata. A leghatalmasabb torzsnek, a magyarnak fejet, Arpadot, (834-907)
pajzsra emelve fejedelemme valasztjak. Tobb tortenesz szerint Arpad Attila leszarmazottja. A nernzet neve a
vezeto torzsrol: "magyar" lesz.

Mig Levente, Arpad fia vezetesevel, bizanei szovetsegestik, Boles Le6 csaszar megsegitesere, a ferfiak
hadban jamak (895), besenyok megtamadjak es felduljak az etelkozi otthont, meggyilkoljak az asszonyokat,
gyerekeket.

896-ban megindul a masodik honfogJaJas. Arpad eJinduJ a fOsereggel es atkel a vereckei szoroson.
Masik honfoglal6 esoportok az erdelyi hag6kon es az Aldunan at vonulnak be a Karpat-medeneebe.

A Karpat-medeneebe erkezo Arpad es nepe szaggatott, nem osszefliggo tertileteket foglalt el. A kihagyott
terilleteket azert nem foglaltak el, mert ott rokon nepet talaltak! Tehat a korai magyar nep megerte Arpad
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honfoglahlsat es osszeolvadt Arpad
magyarj aivaI.
A honfoglahls UUlll a magyarok nyugat fele
biztositani akarjak a hatarukat. A
bajorokkal kell megharcolniuk. Enns vara
alatt teljesen megsemmisitik a bajor
sereget. Ett61 kezdve az Enns foly6volt a
magyarok nyugati hatara (Oberenns = a
nepmesekb61: "Till az Operencian"!).
Ezekutan meg sokfele kalandoztak a
magyarok (899-970). Hoi szovetsegeseik
megsegitesere sietnek, hoi ad6fizet6ket
szereznek maguknak. Vegiil mar egesz
Eur6pa rettegte 6ket. Vegigszaguldanak Bajororszagon, Szaszorszagon, Olaszorszagon, Svajcon,
Gorogorszagon, a Loire volgyen at egesz az Atlanti Oceanig, s6t Bizanc kapujat is megdongetik (Botond
mondaja). A gy6zedelmes kalandoz6 hadjaratok alatt vilagot jarnak, sok mindent megismemek,
megtanulnak, de veresegeket is szenvednek. Vegiilis a Lech mezejen, Ott6 nemet kiraly dont6 vereseget mer
a kalandoz6 magyar seregre (Lehel kiirtje). Ekkor (955) el is veszitik az Ennsig terjed6 tartomanyreszt.
De a kalandozasokban nem vesz reszt az osszmagyarsag. A fejedelem torzse egyaltalan nem. Nagyobb
tavlatokban gondolkoznak es hont foglaloak. Birtokba~eszik az egesz Karpatmedencet es megkezd6dik a
letelepedes. Pusztaszeren orszaggyiilesrejon ossze a 7 torzs, 108 nemzetseg kiildotte es a csatlakozott korai
magyarok (670-ben erkezettek) harom kanja: Aba, Bors es Drs vezer. Felosztottak a kozosen szerzett foldet
es egy hatarozattal megalapitottak az orszagot.

907 meghal Arpad, 73 eves koraban. Ut6da fia, Zsolt fejedelem 907-945-ig uralkodik. \

ARpADHAz 972 - 1301

Geza - Szmt lswatt - Orszasalal'itas - Szmt laszlo - l{Ol1~veslUlmatt -
l11.Bela- 11.£ttbf'e - Af'att~bulla - lV. Bela - Tataf'jaf'as - l11.£ttbf'e

: Geza fejedelem (972-997) bolcsen felmerte, hogy a kalandozasoknak veget kell vetni.
: Megertette, hogy ha a magyarsag oem iIIeszkedik be az eur6pai nepek bekes. ,
: kozossegebe, epp ugy eltiinik mint elotte a hunok, avarok. Ugyancsak Gem
: fejedelem nyugati hitterft6ket hfvott az orszagba. Megalapitja a Pannonhalmi bences
: apatsagot (996). Maga is megkeresztelkedett 974-ben, 500 e16ke16 magyarral es Vajk
: fiat (969-1038) keresztenynek neveltette. Vajk a keresztsegben az Istvan nevet vette fel.
•: Szent Istvan (997-1038) e16sz6rmint fejedelem uralkodik, majd kiralyi koronat ker a

•...: papat61 es azzal koronaztatja meg magat 1000-ben. Istvan kiraly uralkodasa alatt
: Magyaroszag kereszteny nyugati orszag lett. Europa egyik legtekintelyesebb
: orszaga. OrszagalapitasAt a kozigazgatas megszervezesevel kezdi. 50 varmegyet es 10

Szent Istvan : egyhazmegyet letesit. Bajor mintara penzverdet alapit. Ket torvenykonyvet ad ki.••••••••••••••••
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A pannonhalmi bences kolostomak, amelyet apja, Geza fejedelem
alapitott, apatsagi kivaltsaglevelet ad. Intelmeket ir Imre fianak, aki
azonban sajnos nem koveti a tr6non, mert egesz fiatalon meghal. Beket
tart Bizanccal es baratsagot kat Nemetorszaggal. Felesege Gizella, a
nemet csaszar testvere, (Civakod6) II.Henrik bajor herceg lanya. 1038
augusztus 20-an hal meg 69 eves koraban. Mivel Istvan nem hagyott
egyenes ut6dot, megindul a harc a hatalomert. 1038-1077-ig van ez a
id6szak. Aztan az Arpad-haz oldalagon megy tovabb. Istvant 1083-ban
avatjcikszentte.
Szent Istvan uralkodasa alatt a kereszteny miiveltseg elterjed az
orszagban. Bences, ciszter, premontrei, karthauzi, ferences es
domonkos rendek telepednek meg az orszagban. Egy uj magyar rend is
keletkezik: a palosok. Nagyszerii templomok epiilnek. Piispoki es
kolostori iskolcik alakulnak. Irodalomban, tudomanyban lepest tart az
orszag mas eur6pai allamokkal. Szent Istvan megnyitja a nyugatr61
Jeruzslembe vezet6 zarandokutat.
Szent Laszl6 (1077-1095) Ujra megteremti az orszag om1l16sagat,elharitja a nemzet feje foWl az idegen

:uralom (IV.Henrik nemet-r6mai csaszar) veszelyet. Folytatja Szent Istvan bOlcs
:torvenyhozasat. Uralkodasa alatt az egyetemes kozepkori miiveltseg
:Magyarorszagon egyeni magyar szint kap. Helyreallitotta a kiraly tekintelyet, a kiralyi
:hatalmat, elet es vagyonbiztonsagot. Az orszag hatarain vedelemkent varispansagokat
:szervez, eli.ikre"ban"-t allit. Kesobbi magyar uralkod6k mintakepe ez a kival6 lovag, a
:keresztenyseg egyik nagy hose. Hatalmas novesii, mindenkinel egy fejjel magasabb..
:lovagkiraly. Felesege Rudolf nemet kiraly leanya, Adelhaid. Besenyok, kunok tomek
:Magyaroszagra de Szent Laszl6 kiveri a tamad6kat. Ilona n6vere, a horvat kircily
•6zvegyenek hivasara, bevonul Horvatorszagba es unokaoccset, Almos herceget,•:megteszi horvat kinllynak. l091-ben Horvatorszagot es Boszniat Magyarorszaghoz
:csatolja.
•

Szent Laszlo :Szent Laszl6 uralkodasa alatt avatjcikszentte Istvan kiralyt es fiat, Imret. Szent Laszl6
•••••••••••••••• :elrendeli elpusztult templomok ujjaepiteset. Leanya Piroska, az akkori egyik
legnagyobb vilagbirodalom, Bizanc csaszaranak lesz a felesege. Vallasos elete miatt Szent Eirene neven a
keleti egyhaz szentje lett. Szent Laszl6 szemelyehez szamos legenda fiiz6dik: Vizfakasztas, Tordai hasadek,
Szent Laszl6 penze. Egy legendajat Arany Janos szedte versbe "Szent Lasz16"cimmel.
Konyves Kalman (1095-1116) Szent Laszl6 unokaoccse. Gyenge fizikumu de igen nagytudasu, boles es
halad6szellemii kiraly. Feliilvizsgalja Szent Istvan torvenyeit, meger6siti es kib6viti azokat. Eltorli a
boszorkanypereket. Megh6ditja Horvat-Szlav6niat. Ezaltal Magyarorszag tengeri uthoz jut. 1102-tol
Horvatorszag kiralya. Kes6bb Dalmaciat is Magyarorszaghoz csatolja.
Ezekutan par even kereszti.ilnincsenek kimagasl6 kiralyok a magyar tr6non. A kovetkez6 nagy kiraly:
III.Bela (1172-1196) Bizancban nevelkedett. Onnan hivjcikhaza a fOurakkiralynak. Igen tehetseges kiraly.
A bizanci udvarban sokat tanult, amib6l sok j6 dolgot bevezet Magyarorszagon is. Mindezt annyira
felfejleszti, hogy jovedelme egyenl6 lesz a francia es angol uralkod6keval. Masodik felesege Capet Maria,
VII.Lajos, francia kiraly lanya. 50.000 katonaja van. Az udvaraban targyalt minden iigyr61irasbeli oklevelet
kef. Fellendiil az irasbeliseg. Uralkodasa alatt Magyarorszag vilagpolitikai tenyez6 lett.
III.Bela jegyz6je, Anonymus, megirja a magyarok addigi tortenetet. Ugyanekkor osszeallitjcik a Pray-
Kodexet. Benne a legregibb osszefuggo szovegii magyar nyelvemlek, a Halotti Beszed, a XII.szazadb61.III.
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•
Bela francia es magyar mesterekkel megepitteti kinilyi vanit Esztergomban. Az 6 :
idejeben alkalmazzak el6szor a kettoskeresztet, mint cimer-motfvum. :••II.Endre (1205-1235) avagy II.Andras uralkodasanak kimagasl6 esemenye az 1222-ben :
kiadott Aranybulla, a magyar nemzet elso frott alkomanya, 7 evvel az angol Magna •
Carta megsziiletese utan. ILEndre felesege MerfmiaiGertrud, akivel sok idegen kerol az \•udvarba. A orszag rossz hangulatat es altalanos eIegedetlenseget Katona J6zsef:
dramajab61 es Erkel Ferenc operajab61 (Bank Ban) is megismerhetjiik. Megis ebb61 a :
frigyb61szarmazik Eur6pa egyik legnepszerubb szentje, a mai napig is nagy tiszteletnek :
orvend6 Szent Erzsebet (a Caritas vedoszentje) es masodik orszagalapito:
kiralyunk: IV.Bela. :

•
IV.Bela. (1235-1270) Amikor apja, II.Endre meghal, Belanak mar nagy vezet6i:
gyakorlata van. Mar reg6ta atyja mellett kormanyozta az orszagot. Most, mint tenyleges :, .
kiraly, vissza akarta allitani nagyapjanak, III.Belanak kiralyi tekintelyet. Eppen: ArpcidhciziSzent
belekezdetl ebbe a munkaba, mikor az orszagra mdult a tatarjaras. Meg mint herceg, : Erzsebet
sajat koltsegen Bela kiildte JuHanus, domonkosszerzetest Magna Hungariaba, a keleti •••••••••••••••••••
magyarok felkutatasara. Julianus hozza hirol, hogy egy keletazsiai mongol h6dit6, Dzsingisz kan, szamos
mongol tOrzset egyesitve, elarasztotta a pusztai teriileteket, meg szamtalan tOrok es tatar nepet magaba
olvasztva, sorra egymasutan foglalja el az eszak-es kozepazsiai birodalmakat.

Dzsingisz kan 28 eves unokajat, Batu kant bizza
meg a nyugati vilag megh6ditasaval. Batu kan,

...miutan a keleti magyarokat, a volgai es baskiriai
magyarsagot (Magna Hungariat) megsemmisitette,
Oroszorszagot es Lengyelorszagot vegigpusztitotta,
betOrt Magyarorszagra. Az orszag nagyreszet
elfoglalta es 1241-ben, a Muhi csataban, dont6
vereseget mer a kiraly seregere. A tatarjaras mint
egy atvonul6 rettenetes vihar, bar mindossze 1 evig
tartott, ketsegbeejt6 pusztitast hagyott maga
mogott. Ogodej nagykan hahllanak hirere, (1241
december) a mongolok magukt61 elhagyjak
Magyarorszagot. Batu kan a kan-valasztasra siet
haza.

A tatarok bejovetele Bela emberfeletti er6vel fog hozza az orszag
uiiaepitesehez. Felegetett falvak, kirabolt tanyak:,

legyilkolt lakossag mindeniitt. A kiraIy maga iranyitja az orszag talpraallitasat; a szetsz6r6dott lakossag
osszegyiijteset, az utona1l6k kiirtasat. Ujabb tatar tamadasok ellen varakat epittet. A kihalt videkekre
idegeneket telepit be: nyitrai t6tokkal benepesitette Felvideket, olahokat fogadott Erdelybe es visszahivta a
kunokat, jaszokat az Alfoldre.
1246-ban megkezdodik a budai var epftese. 1252-1260 megepiilnek az els6 g6tikus polgarhazak Budan -
elkesziil a vizsolyi (Abauj vm.) tempiom, a visegradi var, a budai Nagyboldogasszony (rna Matyas) t~mplom
es elkesZiilnek a veszpremi Gizella templom fresk6i. IV.Bela harom leanya is, Jolan, Kinga es Margit,a
szerzetesi eletet valasztja. Margit 1252-ben a veszpremi domonkosrendi zardab61, az epiil6 Nyulak szigeti
apacakolostorba koltozik. Ez a sziget kes6bb a szenteletu kiralylanyr61 "Margit sziget" nevet kapja. Kinga
lengyel kiralyne lett es 1999jilniusaban avattak szentte.
III.Endre (1293-1301), ILEndre unokaja az utolso Arpadhazi kiraly. Vele kihalt a magyar nemzetet
megalapit6 Arpadhaz.
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Egy ideig Napoly uralkod6ja. Megsegiti nagybatyjat, Kazmer lengyel
kiralyt a litvanok legyozeseben es amikor Kazmer fiuorokos nelkiil hal
meg, a lengyel fonemesseg egyhang6an Nagy Lajost valasztja lengyel
kiraIIya. Lengyelorszag kormanyzasaval, igen bolcsen, edesanyjat, a
lengyel kiralylanyt bizza meg.

Nagy Lajos halala utan 13 eves leanya, Hedvig lesz Lengyelorszag
koronas kiralynoje, 15 eves koraban Jagello Istvan litvan fejedelem es
lengyel kiraly felesege. Igy lesz Hedvig, vagyis ahogy lengyeliil hivjak:
Jadwiga, Nagy Lajos kiralyunk leanya, a Jagello csalad osanyja. Igen
vaIIasos kiralyno. Templomokat, kolostorokat, iskolakat epittet,
k6rhazakat alapit. Ugyancsak az 0 nevehez fiizodik az addig meg pogany
litvan nep megteritese. Kegyes eleteert, Jadwiga neven, mint a "litvanok
megteritO apostola", az Egyhaz boldogga avatja.
Nagy Lajos hatalmas egyenisege hozzajarult a keleteur6pai helyzet
kifejlesztesehez. Mar egy eros, gazdag orszagot orokolt, lengyel
szomszedjaval rokoni kapcsolata volt, tobb szomszedja szivesen tartozott
hozza - egy eros, biztonsagos Magyarorszaghoz - hadserege, j6 penze,

Nagy Lajos
birodalma
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V£GV£SHAzl K1AALVOl, 1307 - 1490

l{arol\i Robert - NaSli Lajos - ZsismoJ"b - Habsbl-frs Albert -1.V1aszlo -
V.Uszlo - Hl-fJ"liabilaJ"os - NaJ"borfel1~ari Sliozdem - Deli l1araJ"Sszo -

Mat\.ias

Karoly R6bert vagy R6bert Karoly (1307-1342). voltakeppen szinten Arpad:
leszarmazottja, de egy napolyi Anjon agoUralkodasa alatt hatalmas feIlendiiIes korszaka:
kovetkezik. Ezt a j61 megszevezett haden'S, viragz6 gazdasagi elet - fOldmfiveles, ipar,:
kereskedelem - kiegyensulyozott tarsadalmi j61ft es magasfoku szeIlemi-erkOicsi:
fejlettseg adja meg. Belpolitikaja: Bevezette a "BanderiaIishadirendszert". Fopapok, fOurak:
ki kellett aIlitsanak bizonyos szamu csapatot. A banyak kiaknazasa erdekeben okos:

• •torvenyt hoz. Igy a tulajdonosok nem tagadjak Ie ha birtokukon banya van. A kiralye az.
arany bevaltasanak monop6liuma, de a foldtulajdonos is j61keres banyajavai. Vasar-ad6t es.
vampenzt szed es a kormoci aranyb61veret penzt. Az aIland6 ertekfi aranyforint Eur6pa: •egyik legjobb penze lett. Kiilpolitikaja szerencses: elvette Ulaszl6 lengyel kiraly lanyat,: Karoly Robert
Erzsebetet, s miutan Ulaszl6nak nem volt fia, Nagy Lajost tette meg tr6norokosenek. ••••••••••••••••
Karoly R6bert fiaval Nagy Lajossal, magyar kirallya val6 koronazasuk utan, val6ban magyar kiralyokka
valtak. Meg tudtak nyerni a magyarok szivet. Az idegen intezmenyeket iigyesen tudtak a magyar
viszonyokhoz alkalmazni. Azonositottak magukat a magyar nemzettel: a kiraIy es a nernzet szoros egysegge
forrott ossze. Karoly R6bert fiara mar eros, gazdag orszagot hagyott.

Nagy Lajos (1342-1382) uralkodasa a magyar nagyhatalmi politika aranykora. Egyetien magyar
allamferfi volt, akit "nagy" jelzovel tisztel meg a tortenelem. Igazi kozepkori lovagtipus: vallasos, bator,
igazsagszeretete, jogtisztelete hajthatatian es kedveli a nemes sz6rakozasokat (Arany Janos: Toldi). Megerositi
a nemesi szabadsagjogokat. Uralkodasa alatt kialakul egy egyseges jobbagyosztaly. Megerositi az Aranybullat.
1347-ben a kiralyi ndvar Visegradr61 Budara koltozik. Uralkodasa alatt, 1367-benmegalapiuak Pecsett az
elso magyar egyetemet.
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kozel 3 milli6s lakossaga. A "nagy" kiraly nagy orszagot teremtett. Mikor meghalt harorn tenger mosta
birodalma hatarait. (Lasd a terkepet.)
Luxemburgi Zsigrnond brandenburgi orgrof (1387-1437), a cseh kira.ly fia es Nagy Lajos leanyfmak,
Marianak a volegenye lesz a magyar kiraly. Sokoldal-uegyeniseg kivaI6 tehetsegekkel de s-ulyoshibakkal is.
1410-ben nemet-romai csaszarra koronazzak Aachenben. Tovabba 1420-ban cseh es 1431-ben
Milanoban Italiai kirallya valasztjak. Bar mindig es mindenutt kihangs-ulyozza, hogy magyar kiraly,
rengeteget kell ktilfoldon tart6zkodjon nagy birodalma ugyeinek intezese miatt. Zsigmondnak kezeben nagy
hatalom volt. Kar, hogy ezt nem hasznalta fel idejeben es jol az akkor mar egesz Europat fenyegeto torok
veszedelem ellen. A 1414-1418-ig tart6 konstanci zsinat vilagi elnoke Zsigmond, magyar kiralyidiszben,
magyar kiserettel jelenik meg es az 1395-ben alapitott 6budai egyetem tanari karaval vonul be. 1437-ben hal
meg Zsigmond magyar kiraly es nemet-r6mai csaszar. Vegakarata szerint Nagyvaradon, elso felesege Maria
kiralyno es Szent Laszl6 sirja melle temetik. (Arany Janos: Rozgonyi Cicelle)

Albert (1437-1439), Zsigmond veje az elso Habsburg kira.lya magyar tr6non. A torok ellen vezeti sereget,
mikor verhast kap es meghal.

A kovetkezo kiraly I.Ulaszlo (1440-1444) a Jage1l6 csalM fiatal tagja. Vele egyidejuleg megvalasztjak
V.Laszlot, Habsburg Albert alig par h6napos csecsemo fiat (1440-1457). Amikor Ulaszl6 kiraly, a torok ellen
vivott vamai csataban elesik, a csecsemokiraly marad egyedul a tr6non es igy, a lenyegeben kiraly nelkiili
orszagot, a Szent Korona fohat6saga alatt, 7 fokapitany kormanyozza 1444-1445-ig. A torok ugyanakkor mar
erosen szorongatja a deli vegeket. Egy komoly es eros kez kell az orszag elere:

Hunyadi Janos kormanyzosaga 11446-1452). Koznemesi csalMb61 szarmazik. "I

Palyajat Zsigmond idejeben kezdi. Tehetsege hamarosan a deli varak
kapitanyava emeli, majd erdelyi vajda es szorenyi ban lesz. Hatalmas csaladi
birtok - 4 milli6 hold fold - keriil a kezebe. Vajdahunyad, a csaladi var, fejedelmi
lak. Roppant vagyonat es hatalmat az orszag erdekeben hasznalja fel. La1ja,hogy .
egy allando, j61 felszerelt, begyakorolt es egysegesen vezetett hadsereg 1

szukseges. Egesz eletet az orszag megvedesere allitja be. 1441-161 kezdve
sorozatosan visszaveri a tOrok Magyarorszag elleni tamadasait.
1457-ben Hunyadi lemond. Az immar 12 eves V.Laszlo leteszi a koromizasi
eskiit. "Personal uni6" Magyarorszag-Ausztria-Csehorszag kozott. Erne szep cim :- - JOA.PN£S HUNXA.DI

mellett Laszl6 vegeredmenyben csak egy beteges, felenk gyerek. Egesz eleteben a G'a1l~~~¥~~J'iIU<S-
fourak befolyasa alatt all. (Lasd Arany Janos balladaj:it: "V.Laszlo" cimmeI.)
1453-ban II.Mohamed szultan elfoglalja Konstantinapolyt (rna Istanbul) es ezzelmegdontiakelet-romai
csaszarsagot (Bizancot). Elesik a keresztenyseg utols6 balkani vegvara. A vilagh6dit6 n.Mohamed szultan
1456-ban hatalmas sereggel elindul hataraink fele. Y.Mikl6s papa ijedten figyel fel azegesz kereszteny vilagot
fenyegeto veszelyre. Keresztes hadat hirdet, de segitseget rajta kivul senkisem ad. Hunyadi Janos vezeri
kepessege, nagyszeru serege, valamint Kapisztran Janos ferences barM fuzes lelkesedese azonban csodat
muvelnek. A kereszteny sereg Nandorfehervamal (rna BelgrM) hasiesen harcol. Hunyadi elfoglalja a varat,
szetveri a nagy szultan dunai haj6hadat, majd a varb61kitorve, megsemmisiti a szarazfoldi haderot is. l'iS6-
ban Hunyadi Janos nagy gyozelme utan a torok fOlortNandorfehervarnal, az egesz odafigyelo kereszteny
vilag fellelegzik. Callixtus papa ennek emIekere rendelte el vilagszerte a deli harangszot. A torokvero has
azonban, ferences szerzetes baratjaval, a seregben duhongo pestisjarvanyban meghaUHalala u~anY.Laszl6t
tanacsad6i felrevezetik. A Hunyadi csaladra feltekeny fOurak azt hazudjak, hOID' 'Hunyadi'ldosebbik fia,
Laszl6, tr6njara, sot eletere tor. A megfelemlitett fiatalkiraly elrendeli Hunyadi 1"aszl6 lefejezteteset. Meg
ugyanebben az evben, 1457-ben, a 17 eves V.Lasz16is meghal. (Lasd Arany Janos "Matyas anyja"cimii
verse! es Erkel operajat: "Hunyadi Laszlo" cimmeI.)

KMCSSZ 2"""



Matyas kiraly (1458-1490). Matyas 1440-ben szuletett Kolozsvarott (rna Romania). 18 eves koraban
valasztottak kirallya. 32 evig uralkodott es 50 eves koraban halt meg. Ezerszaz eviink egyik legnagyobb
uralkod6ja! Orszagat modern, gazdag allamma fejlesztette. Ujra meger6siti a kiralyi hatalmat.
Diplomaciaja behal6zta egesz Eur6pat. Matyas alatt Magyarorszag eur6pai nagyhatalom lett. Realpolitikus
volt. A tarakkel csak akkor harcolt, amikor azok kazvetlenUIaz orszagra tortek. Tudta, hogy Magyarorszag
egyedUInem tud elbanni a mohamedan, elsapr6, Eur6pat megh6ditani akar6 birodalommal. Ezert akart nemet-
r6mai csaszar lenni, hogy Eur6pa egyesUlt erejevel szamoljon Ie a torakkel. Matyasban szerencsesen
egyesiilt a humanista reneszansz uralkod6, eur6pai ember es a magyar katona kiraly. A Felvidekre
telepedett csehekb61megszervezi a Fekete Sere get F6 ereje a pancelos lovassag. F6vezere a fizikai erejer61
hires Kinizsi Pal. 1469-ben cseh kirallya koronazzak. Miutan minden ellensegevelleszamoIt, az 6t tobbszar
becsap6, intrikus Frigyes nemet csaszarral kesziil leszamolni. Ausztria varosai sorra h6dolnak meg el6tte,
1485-ben Becs varosat is elfoglalja. Lasd a Himnusz egyik szakaszat:

... "Snyogte Matyas bits hadat
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MATYAs KIRALY 8U:tODAtMA

Becsnek biiszke wira': ..

A vilaghirU Corvino konyvtar egyik
legszebb darabja

(Bus had, mert "Fekete had"!)
Matyas idejeben Magyarorszag lakossaganak szama 4 milli6, akarcsak Anglianak. Ezemyi terv flit6tte meg
Matyast, amikor 50 eves koraban varatlanul meghalt. BetoIthetetlen iirt hagyott maga magatt.
Matyas azonban nem csak langeszii hadvezer es politikus, a nepnek is szeretetteljes istapol6ja volt. Hany
j6kedvii tortenet, nepmese f6szerepl6je, a magyar nep egyik legnepszeriibb, legjobban tisztelt es szeretett
tortenelmi alakja az igazsagos Matyas! (Lasd: Tortenetek Matyas kiralyr6I.)

Matyas udvara egy reneszansz uralkod6 udvara volt, a kor muveszeinek, tud6sainak es ir6inak talalkoz6helye.
1467-ben megalapitja a pozsonyi (rna Szlovakia) egyetemet. 1473-ban
megjelenik Budan az elso nyomtatott magyar konyv. 1474-ben
megalapitja vilaghirii Corvina konyvtarat, az akkori Eur6pa masodik
legnagyobb konyvtarat. Masodik felesegevel, a napolyi kiraly lanyaval,
arag6niai Beatrixxel, olasz befolyas kerUlt hazankba. Magyarorszag
Matyas alatt Eur6pa egyik szellemi kozpontja lett.

RMCSSZ 2006



n. Lajos holttestenek megtalalasa ...
A kiraly is meghal Mohacsnal
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11.V1aszlo- Dal(oczTamas - Dozsa cs a paraszt1aza~as - Mol1acs-
Zapolliai )al1oscs l.Habsm.rs fer~il1al1~ - Frater GliorSli - Vcsvaral(

l1arcai - Rcformacio CS £l1mrcformacio - Az ol1allo£r~cllii fcjc~e1cmscs-
A maSliaro1( clctc a t3rolt mcsszal1as alatt - MaSliarorszas

fclszaba~l-flasa 1;0 Cvl-ftal1.

II.Uhlszl6 kinHy (1490-1516). Matyas halala utan a fOurak gyengekezii uralkod6t akartak. lage1l6
Ulaszl6ban ezt meg is talaltak. Rovidesen mindent elvesztett, amit Matyas megszerzett. A
:Fekete Sereg nem kapta meg a zsoldjat, elkezdett rabolni, fosztogatni. Sajat vezeruk,
:Kinizsi Pal kellett szetverje oketo Ulaszl6 mindenre, amit esak a fOurak akartak, azt mondta,
:hogy "j61 van". EI is neveztek Ulaszl6 kiralyt "Dobzse Laszl6" -nak. Szlav nyelveken a
:"dobzse" annyitjelent, hogy "j61van". .
•:Bak6cz Tamas esztergomi ersek nagy remenyekkel indul R6maba papavalasztasra. A
:papai tr6nr61 meg tudna szervezni egesz Eur6pat a torok veszely elharltasara. Celjat sajnos
•: nem eri el. esak egy papai bullaval ter haza, amely kereszteshadjaratot hirdet a torok ellen.

n. Ulaszl6 kiraly : Egy Pest melletti taborban elszantan gyiilekeznek a torok ellen a magyarok-foleg a
•••••••••••••• :fOurakt61 elnyomott mezovarosi szegenyebb nep, paraszti sorba siillyedt kisnemesseg es
nagy tomegekben ajobbagyok. Eltikre a szekely kisnemest, D6zsa Gyorgy, nandorfehervari lovaskapitanyt
allitottak. Az osszetoborzott nep, mig varakozik, elmeseli egymasnak minden bajat banatat. Arnikor megfujjak
az indulast, a sereg el is indul, de nem a torok ellen, hanem a fOurak ellen! Vad elkeseredettseggel dulja vegig
a nemesek hazait az Alf61don. A gyilkolas mar hatalmas tertiletekre kiterjedt, amikor az erdelyi vajda,
Zapolyai Janos, kemeny hareban legazolja es szetsz6rja oketo A btintetes kegyetlen: a parasztlazadas vezeret,
D6zsa Gyorgyot, vezetotarsait es tobb ezer felkelot kivegeznek.

A parasztlazadas eveben, 1514-ben megsztiletik Werboczy Istvan tollab61 a Tripartitum, vagyis
Harmaskonyv. Ez leirja, ami addig esak szokas volt. E konyv altaI most torveny lett. A nemeseknek jogok,
kivaltsagok es ad6mentesseg, a jobbagyoknak esak kotelessegek, ad6k fizetese. Meg a szabad mozgas jogat is
megvonja toltik. A konyv azert ir6dott igy, hogy megbosszulja a parasztlazadast es hogy soha tobbet egy
ugyanilyen e16 ne tudjon fordulni. A Harmaskonyv a magyar jogi eletet es gondolkodast evszazadokra
befolyasolja. De ezzel az orszagot tragikus m6don kef partra szakitja.

Egyik oldalon a fOurak, masikon a koznemesek es jobbagyok. Es ez 12 ewel Mohacs elott!

II.Lajos kiraly (1516-1526) sulyos politikai valsagban elo, tires kinestaru, a fOurak hatalmaskodasa alatt
nyog6 orszagnak lett a fiatal kiralya. Szoliman hadserege veszelyesen kozeledik. Magyarorszag sehonnan
nem kap segitseget. Szoliman attori a Duna-Szava ved6vonalat es
a torok bevonul Dunantulra. A magyaroknak nines haditervtik,
nines begyakorlott, j6 hadseregtik. Az osszetalalkozas esatateren,
Mohaesnal, a kiraly, az osszes f6papok, oreg es fiatal nemesek
hosi elszantsaggal neznek farkasszemet a tengemyi torokkel. A
torok haromszoros mler6vel, 75.000 emberrel, es 300 agyuval
tamad. Tomori Pal, kaloesai ersek, riad6t ruvat: "lezus! lezus!"
kialtassal tamad a magyar sereg. Elso lendtiletevel vissza is
nyomja a torokoket. De azutan a 300 agyu elsepri a magyar
sereget. Mohacs vermezove valtozik es a szornyii OIdoklesben
elhull az orszag fOpapsaga, nemes urai, a nemzet fiataljai. A
kiralyt kiragadja kiserete, de menektiles kozben faradt lova
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megbotlik es elbukik, maga ahi temetve fiatal (21 eves) unit. A 25.000 fonyi magyar seregbol 15.000
halott maradt a esatamezon. Ozvegy Perenyine, Kanizsay Dorottya temetteti el az elesett hosoket.
Szulejman vegigdulja az Alfoldet, Budat, aztan visszavonul a Balkan fele.

Az uralkod6 nelkul maradt Magyarorszag ekkor kef kinilyt koromiz meg: a Pozsonyban maradt
fOnemesseg Habsburg Ferdimindot es Szekesfehervarott, a koznemesseg, Zapolyai Janost.
Elkezdodik egy igen zavaros idoszak: hare egymas ellen, a hatalomert. Talan mindket kiraly j6t akart,
megis az orszagot egyre rosszabb helyzetbe sodortak.

Az egyik kiraly Zapolyai Janos (1526-1540) erdelyi vajda a koznemesseg vezere. Az orszag nagy
resze az 0 partjan van. Sajnos nem tag llit6korUallamferfi.
A masik I.Habsburg Ferdinand (1526-1564) II.Lajos ozvegyenek, Maria kiralynenak fivere,
felesege II.Ulaszl6 kiraly leanya Anna. Termeszetesnek veszi, hogy Magyarorszag az ove, hisz
"megorokolte".

A kef kircily
I. Ferdinandkiraly Janos kiraly

1533-ban a torok nagy hadsereggel vonul at az orszagon, hogy Beeset elfoglalja. A kis K6szeg vara,
Jurisies Mikl6s varparanesnokkal es 700 vitezevel feltart6ztaija, majd felmorzsolja a torok hadat. A
torok nem is tud tovabbmenni Bees fele es visszavonul. Ugyanebben az evben, 1533-ban, LHabsburg
Ferdinand magyar kiraly fegyversztinetet kot a tOrokkel.
Frater Gyorgy palos szerzetesb61 lett biboros, esztergomi ersek volt a korszak legnagyobb
magyar diplomataja, Megpr6bal a ket kiraly kozt egyetertest teremteni. Egy beketargyalast hoz letre
Nagyvaradon Zapolyai es Ferdinand kozott. A ket kiraly megegyezik abban, hogy amennyiben
barmelyikUk is fiuut6d nelkiil hal meg, a masik orokli az 0 orszagreszet. Ezt a megegyezest azonban
Zapolyai felrugja, abban a pillanatban, ahogy fiugyermeke sztiletik. Sot, halalos agyan megigereti
Frater Gyorggyel, hogy az megvedi kis fiat es annak a tr6njat.
A szultan sem rest. Zapolyai halalhirere, azzal, hogy megvedi a eseesemo-kiralyt, iijra bevonul az
orszagba. Budan magahoz kereti Janos Zsigmondot, a csecsemo-kiralyt. Ekozben, beszivarognak a
varba a torok katonak. Varatlan esellel, hirtelen rajtacsapassal elfoglaljak a budai varat es az ormara
tiizik a felholdas (torok) zaszl6t, hogy aztan onnan hirdesse masfel evszazadon kereszttil a tOrok
uralmat. A szultan biztosiija Janos Zsigmond reszere az orszag keleti reszet, Erdelyt. A nyugati resz
Habsburg Ferdinande marad, akivel 1533-ban fegyverszUnetetkotott. De az orszag kozepe a toroke es
ezzel harom reszre szakadt Magyarorszag. (Lasd a terkepet.)
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1552-1568 a vegvarak hosszu eveken keresztfil tartjak magukat. Elet-halal harcuk az utolso emberig tart:
Temesvar, varkapitanya Losonczy Istvan; Dregely, varkapitanya Szondy Gyorgy (Ltisd Arany Janos: Szondy
kit aprodja. cimu verset); Eger varkapitanya Dobo Istvan (Lasd Gardonyi Geza: Egri Csillagok. cimii
regenyit); Lippa, Szolnok.
Ferdinand kozben 1556-ban nemet-romai csaszar lett es nem tud a magyar vedelmi vonalra eleg penzt
aldozni. Meg a maradek orszag igen megcsappant adojovedelmet sem tudja teljesen hadicelokra forditani. A
penzugy amugyis az udvari kamara feladata es az nem ugy osztotta el a penzt, hogy az Magyarorszagnak
e16nyoslett volna. A magyar harciszellem azonban meg toretlen.
I.Miksa (1564--1576) -OJ Habsburg kiraly kerul a magyar tronra. Magyarorszagot olyan hadszintemek tekinti,
amelyen a nyugatot meg lehet vedeni a torokt61. Speyerben szerz6dest kat Janos Zsigmonddal 1570-ben.
Kimondjak Erdely ijnallosagat.
1566 A torok ujabb tamadast indit Magyarorszag meg el nem foglaIt teruletei ellen. A kis Szigetvarat GrOf
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Frater Gyijrgy az uj helyzet kialakulasaval, uj lehet6segeket keres Magyarorszag
megmentesere. Most a megmaradt eszaknyugati orszagreszt es Erdelyt ossze akarja
kapcsolni, hogy ez a ket orszagresz egy hatalom alatt legyen, mert ugy er6sebb lesz
esetleges ujabb torok terjeszkedesi kiserlet eseten. 1540-t6l Janos Zsigmond meg
csecsem6 ugyan, de apja halalaval mar fejedelem; Frater Gyorgy, mint a gyamja,
targyal es tanacsol. Ke1l6 ugyesseggel es ajandekokkal megnyeri a torok bizalmat.
Erdelyt Ferdinand fennhatosaga ala helyezi, annm is inkabb, mert Ferdinand batyja, a
nagyhatalmu V.Karoly segitseget igert a torok ellen. Frater Gyijrgy szinlelt
Wrijkbaratsagat azonban az egyik osztrak hadvezer felreertette es 1551-ben
meggyilkoltak az imajaba meruit Frater Gyorgyot. E tragikus gyilkossaggal felboruIt
az egyesseg. Raadasul a szuItan Frater Gyorgy meggyilkolasat sajat szemelyen esett
serelemnek vette es ezen a jogcimen nagy tamadast inditott a magyar vedelmi vonal
ellen.

Magyarorszag a torok megszallas alatt
1. A magyar kiralysag; 2. Onall6 Erdely; 3. A torokok altai megszallt

terulet.

Frater Gyorgy
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Erdely j6I politizal. A torok nem szallja meg es a Habsburg kiralyok elismerik onallosagat. Amikor
Zapolyai Janos, erdelyi vajdab6Ilett magyar kiraly meghal, csecsem6 fia, Janos Zsigmond, Frater Gyorgy es a
szultan seg'tsegevel, erdelyi fejedelem lesz.

Janos Zsigmond (1540-1571) uralkodasa vegen, 1570-ben megsziiletik az onallo Erdely-. A tordai

A Reformacio es az Ellenreformacio

Nyugat- es Eszak-Eur6paban mind nagyobb korben terjedt a reformaci6. Az 1500 eves r6mai katolikus Egyhaz
bels6 fegyelme az ut6bbi evszazadban meglazult es felkeltette a biralatot es elegedetlenseget. A reformaci6
e16szor csak meg akarta reformalni az Egyhazat es a hibakat kijavitani. De Nemetorszagban a lutheri tan
szamyra kelt es h6dit6 utjat nem lehetett megallitani. A mohacsi vesz utan, Magyaroszagon a teljes elesettseg
j6 talaj volt a predikatorok, az uj vallas terjeszt6i szamara. A piispokok, fOpapok majdnem mind hosi halalt
haltak Mohacs mezejen. Sok plebania pap nelkiil maradt. A predikatorok kitoltottek ezt az lirt es raadasul
meg magyarul is szoltak a hivekhez. A XVI. szazad vegen Magyarorszag tobbsege mar protestans! A
luteranus vallas f6keppen a nemetlakta varosokban, a kalvinista a Tiszanrulon es az Aifoidon, az unitarius
Erdely egyes res zein terjedt el. A refomatusoknak Debrecenben, Sarospatakon, Gyulafehervaron, az
evangelikusoknak Eperjesen, Sopronban, Pozsonyban, Brass6ban, Nagyszebenben voitak nevezetesebb
iskolaik.
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Zrinyi Miklos Szigetvar hose

Zrinyi Miklos es katonai sziv6s kitartassal vedik. Amikor a torokok a varat mar
romma IOttek, meg akkor sem adjak meg magukat, hanem Zrinyivel az elukon,
kirohannak es mindnyajan h6si halalt halnak. A toroknek is nagy veszteseget okoz6
harcok kozben maga a nagy Szoliman szultan is meghal, kozel Szigetvarhoz.

Megkezd6dik egy 15 eves haborU (1591-1606) a torok ellen, melyet VIII.Kelemen
papa iranyit, penzzel, sereggel es diplomaciaval. 1606-ban 20 eves fegyverszunetet
kotnek a torokkel.

Tudomany es muveszet. 1543-ban Erdosi SziIveszter Janos megirja az elso
magyar nyeIvtant es kiadja magyarul az evageliumot. 1590-ben megjelenik
Karoli Gaspar bibliaforditasa magyar nyelven a vizsolyi konyvnyomdaban,
melyet Homonnai Drugeth Fruzsina, magyar nagyasszony aIlittatott tel. 1576-ban
Esztergom ostromanaI elesik Balassi Balint, a kor legnagyobb lirikus k6lt6je.
(Katonaenek. )

A reformaci6 gyors terjedeset elOsegitette az is, hogy iskolak szazait alapitottak ebben az id6ben az orszagban.
:Megindul az iras-olvasas terjedese a nep kozott. A nyomtatassal a regi, kezzel irt es
:roppant draga konyvekkel szemben, most sokkal ..konnyebben megvasarolliat6,
:nyomtatott vitairatok es konyvek utjan is tudott terjedni az uj hit.
•
: 1536-ban, a tridenti zsinaton a katolikus Egyhaz tisztazta a hiteIveket esbels6
:reformintezkedeseket hozott. A tridenti zsinat utan megkezdodott az•:ellenreformacio.
•
:Az ellenrefomacio legkivalobb harcosa Magyarorszagon a protestans csaIadb6I
:szarmaz6 Pazmany Peter. Visszatert a katolikus hitre, majd a jezsuitaknal tanult•:Grazban es kival6 szellemi kepessegeivel az esztergomi erseki szekbe emelkedett

PazmanyPeter :(1616). Pazmany Peter magaval ragado szonok. A protestans predikatorok vitairataira
••••••••••••••••••• irt szellemes feleletei a katolikussag javara fordiuak a harcot. Nagyszombatban
katolikus egyetemet alapit, mely az ellenreformaci6 fellegvara. Pazmany Peter es a jezsuitak es cisztercitak
visszaterito munkaja nyoman visszabillen a helyzet es a protestansok kisebbsegben maradnak.

Az Erdelyi fejedelemseg
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Bathory Istvan
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orszaggyiiles (1557) elaszar mondja ki es foglalja torvenybe egesz Europaban a vallasszabadsagot. A
felekezetek kozotti beke megteremteseben Erdely olyan peldval jart elol, amellyel megelOzte az egesz
kereszteny vilagot.

Bathory Istvan (1571-1575) a kovetkeza erdelyi fejedelem a Tiszantulrol. 1575-tOl
Lengyelorszag kiralya is. A lengyel tortenetiras ugy emhSkezik meg rola, mint
Lengyelorszag egyik legkivalobb kiralya.

Utana tobb betegIelku, rossz fejedelem jon. Ezek alatt a zavaros evek alatt, Basta,
felvideki csaszari kapitanynak sikerul Erdelybe benyomuini es ott magyarUldoza
remuralmat teremteni.

1630-1648 I.Rakoczi Gyorgy fejedelem bibliaolvas6, puritan kalvinista volt. Felesegevel, Lorantffy
Zsuzsannaval peldaad6 eletet eltek. Gazdagsagukb61 bakemen aldoztak a refomatus. egyhaz celjaira,
iskolaUgyre es a szegenyekre. Rak6czi Gyorgy is harcolt a Habsburgok ellen, sved es francia szovetsegben.

Utana egy Ugyetlen fejedelem kerult uralkodasra, II.Rakoczi Gyorgy {1648-1660) aki magara haragitja
mind a becsi udvart, mind a szultant. Vege Erdely aranykoranak.

A torok kiverese utan Erdely ujra a magyar kiraly fennhatosaga ala kerOI.

Bocskai Istvan (1605-1607) meg Janos Zsigmond fejedelem hadvezere volt. Basta
garazdalkodasat megelegelve, megszervezi a kalvinista hajdukat es kitizi Bastat
Erdelybal. Kassat is elfoglalja. A szultan felajanlja neki ~fagyarorszag hiiberi
koronajat, de Bocskai nem fogadja el. Bocskai eszmenye az onallo Erdely. A
nemet csaszar es a torok szultan kozott Erdelyt, mint kiegyensulyozo erot
szerette volna latni. De persze a torok veszely miatt nem akar a Habsburgokkal
szakitani. Bocskai szervezte meg a Iegnagyobb magyar telepitesi akci6t; kozel
40.000 hajdut - vitez katonait - telepitette Ie Debrecen komyeken, f6ldhozjuttatva aket. (Hajdu varmegye).

Bethlen Gaborban a Nagy Fejedelem'-ben (1613-1629) Erdely vegre megkapta legtehetsegesebb
fejedelmet. Mint hadvezer, diplomata, szervezo es gondolkodo, nemcsak Erdelynek, hanem az egesz
magyarsagnak, Matyas kiraly ota nem volt hozza hasonl6, szeles Iflt6koru vezetaje. Atfogo kiilpolitikai
koncepcioja van. Alaposan kidolgozott terveit kovetkezetesen hajtja vegre. Eisorangu kormanyzati
modszereket alkalmaz. Keves uralkodoban volt ez igy egyUtt meg, mint Hunyadi Matyasban es Bethlen
Gaborban. Uralkodasa elsa eveit a is, akarcsak Matyas, orszaga belsa Ugyeinek rendezesere forditotta.
Takarekos, mertekletes eletet elo, killsosegeket, pompat kerillo fejedelem volt, aki mintaszerii csaladi

• eletevel, mely vallasos meggyozodesevel peldat is mutatott alattvaloinak.
•
: Evekig elt a torok portan (a szultan udvaraban) es a torok bizalmat tOkeletesen
•: megnyerte. Maga is jol ismerte a torok viszonyokat es szokasokat. Tudta, hogy a
: torokot cSak evi ad6kkal es gazdag ajandekokkal lehet j6 indulatban es kegyes
: hangulatban tartani. Ez lehetave tette, hogy kesabb, viszonylag szabadon
: folytathatott eur6pai politikat, amely a magyarsag erdekeit szolgalta. Paratlan
: diplomaciai erzekkel a kis Erdelyt Europa szamottevo hatalmai koze emelte.
: Szoros szellemi kapcsolatot epitett ki a nyugati protestans allamok fele. Az orszag
: szine-java kulfoldi egyetemeken tanult es a gyulafehervari es enyedi protestans
• fOiskolat, ktilfoldi mesterek meghivasaval, europai szinvonalra emelte.
: Utolerhetetlen gazdasagpolitikus volt. Hatalmat nem adokra, hanem a banyaszat,
.• kereskedelem es ipar fellendillesere epitette. J6 penzt veretett es egy modem, jol•Bethlen Gc1bor : felszerelt zsoldos hadsereget tartott, amely a 30 eves haborU (a katolikus es

Erdely fejedelme : protestans orszagok kozott 1618-1648-ig) legnehezebb napjaiban jobban megallta a
•••••••••••••••••••• helyet, mint a cseh es nemet seregek.
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A magyarok elde es pusztulasa a torok hodoltsag alatt.

A torok altai elfoglalt teriileten megszunt a magyar allamszervezet. A nagyhatalmu pasak uralkodtak es
sanyargattak a szerencsetlen magyar nepet. Az Alfold lakossaga a szultannak termelo varosokba huz6dott,
ahol kibirhat6bbvolt az elet. Igy szaz meg szaz falu maradt iiresen es pusztult el. A hadjaras is alland6an
hullamzik es az atvonul6 csapatok is zsaroljak a nepet, minden eIelmet osszeszedve es fuvart kovetelve. Buda
es az elfoglalt varosok templomai, palotai elpusztulnak -a torok nem javit, nem tataroz. 6 maga
legfeljebb csak mecsetet, laktanyat vagy ftirdot epit. A nepvallasat, nyelvet, szokasait nem bantja.

A kipusztult osi falvakba balkani elem szivarog. Ebbol a korb61 ered a sok magyar kozseg szlav neve. A torok
ido alatt indul meg a nemzetisegek elszaporodasa.

Eszak- es Nyugatmagyarorszag nem volt a torok megszallas alatt, de ott a Habsburgok uralkodtak, akik
vegeredmenyben szinten idegenek voltak. Idegen orszagban is eltek es mint nemet-r6mai csaszarok, egesz mas
gondjaik voltak. Nem ertek ra Magyarorszaggal foglalkozni. Magyarorszag nekik csak egy tartomany volt es
ennek a tartomanynak az iigyeit osztrak kiralyi hivatalnokok inteztek. A torok altaI fogvatartott orszagresz
erdekeben nem sokat tettek.

II.Matyas (1608-1619) rogton tr6nralepese eveben orszaggyiilest hivott ossze. Ekkor a magyar rendek
javaslatokkal jottek, ami a magyarsag sorsan konnyitett - amig azt a csaszar betartotta. EhSrtek peldaul azt,
hogy fOhivatalokat idegennek adni nem szabad. Bizonyos tisztsegeket csak magyarok tolthetnek be.

A torokok, akik idokozben legyoztek belso bajaikat, atszervezett hadsereggel, ujult erovel, ismet tamadasra
indulnak Magyarorszag teriilete ellen.

I.Lipot (1657-1705) figyelmet a 30 eves vallashaboru - protestansok a katolikusok ellen - utan, a hatalomra
toro franciak kotik Ie. Lip6t most nem akar es nem is tud semmi masra figyelni es semmi masra penzt kolteni,
mint a sajat haborujara. A magyar vegvarak haditerveit egyszeriien leinti a csaszari kincstar. Pedig a magyar
vegvaraknak eppen most kellett volna felkesziilniiik elet-halal harcukra.

Vegre XI. Inee papa (1683-1699) oriasi penzosszeggel valo segitsege es diplomaciai munkaja nyoman,
egyesiilt kereszteny hadsereg all ossze: Lotharingiai Karoly seregeben angol, francia, olasz, lengyel
onkentesek mellett, minden erejiiket bevetve harcolt 15.000 magyar. 1686-ban sikeriil kiverni a torokot
Budarol es a var ormara Petnehazy hajdui tuzik ki a Szuzmarias magyar lobogot. Savoyai lena herceg,
kitiino hadvezetessel, Zentanal meg egy megsemmisit6 csapast mer a torokre. 1699-ben a karl6cai beke,
egyenl6re a temesi videk nelkiil, de egesz Magyarorszagot helyreallitotta.

1687-ben a felszabadult halas Magyarorszag elfogadta a Habsburg haz ferfiagi orokosodesi jogat. Ugyanakkor
a tOrokver6 dicsaseget teljesen kisajatitva maganak, hatalmaban meger6sodve, a esaszari udvar
Magyarorszag halajara elnyomassal felet. A csaszar Magyarorszagot teljesen sajat tulajdonanak tekinti,
tanacsad6i ugyanigy. Idegen bizottsag dont a felszabadult teriiletek birtokjogai iigyeben. Regi birtokosok
irasbeli bizonyitekok alapjan is hosszu huza-vona utan, koltseges eljarasokkal jutottak ujra sajat fdldjeikhez.
Sok birtokot kaptak idegenek, udvari tisztvisel6k. Tomegesen engedik be a delszlavokat. 36.000 szerb
esalad koltozik be a kitiino delvideki roldekre. A racok zommel Bacs es Baranya megyet kapjak, de egyes
rajaik feljutnak Arad, Eger, Gy6rig, s6t Szent Endre szigett61 Csepelig es egesz Fejer megyeig. Elvadult
foldek, hallatlan szegenyseg, elkeseredett urak, rongyos jobbagyok fOldje lett a 150 eves torok elnyomas utan
vegre felszabadult Magyarorszag, amely most megsem a sajat ura. 1697-ben, Hegyaljan, kipattan az
elkeseredett reakci6 elso szikraja: Esze Tamas es Tokaji Ferenc vezeti az elnyomott jobbagysag felkelesef.
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lUkoczi szaba~sasl1arca -l11.1tirol\i cs a Prasmatica Sal1cno - Maria
Terczia - ltlozsct fdvilasosl-flt abszoll-ftizml-fsa- 11.lil'ot - tf'ermc

Rak6czi azonban sok hivevel inkabb az emigraci6t:
valasztja. Torokorszag fogadja be a bujdos6kat. Rak6czi :•azt akarja, hogy elete es halala orok tiltakozas legyen :
Magyarorszag es a magyar nep elnyomasa ellen. Az orszag :
leggazdagabb foura, a magyar szabadsag legonzetlenebb, :•legendas hose, a Marvanytenger partjan, Rodost6ban hal :
meg, szamkivetesben. Holttestet 171 ev mulva hozzak haza. :
Ahol a kopors6jat szallit6 kUlonvonat elhalad, a sinek :
menten viraggal es zold agakkal integeto, tisztelgo tomeg :
varja a hazatero fejedelmet. Rak6ezit szeretett varosaban, :
Kassan helyezik orok nyugalomra, edesanyja, Zrinyi Ilona :
mellett. Rak6czi felkelese megbukott, de a becsi udvar :
belatta, hogy elnyom6 politikajaval nem lehet :
Magyarorszagon beket es nyugalmat teremteni. . : :J~•••••••••••••••••••

Rak6czi Ferenc szabadsagharca (1703-1711). A toroktol ugyan felszabadult, de most az abszolutista
Habsburgok altaI elnyomott magyar nep minden remenye, II. Rak6czi Ferenc, erdelyi fejedelmek

.leszarmazottja, Zrinyi Ilona fia. 6 lett a magyar felkeles lelke. Az ifju
: Rak6czit a beesi udvarba vittek volt, pragai jezsuita1rnal vegezte iskolait es
: mindent elkovettek, hogy a Habsburg dinasztia hiveve tegyek. Nemet hereegnot
: vett felesegUIes visszavonult felvideki birtokara. Beresenyi Mikl6s, felvideki•: four, ebreszti ra a feladatra amely rea vaT.Rak6czi el6szor bekes eszkozokkel
: akarta elerni, hogy az igazsagtalansagok megszunjenek. Minden kiserlete
: meghiusult .••: A nep azonban elindul. Jonnek az elnyomott jobbagyok, velUk a papok es a
: nemesek. II.Rak6czi Ferenc felkeleseben egyesiil az egesz nemzet: nemesek
: es jobbagyok. Mikor Rak6ezi kibontja zaszl6jat Cum De0, Pro Patria et••.....-. : Libertate, zudulnak alaja meg a tobbiek is: t6tok, rutenok, parasztok,
: katolikusok, protestinsok es Esze Tamas mezitlabas, boeskoros ruszin talpasai.
: Megindul a hare az elnyom6k ellen. A vitez kuruc vezerek: Vak Bottyan,

II. Rakoczy Ferenc : Bezeredy, Eszterhazi Antal es a tobbiek egyik csatat a masik utan nyerik meg
••••••••••••••••••••••••• es hamarosan elfoglaljak az egesz orszagot. Az anyagi hatteret a haboruhoz
Rak6czi vagyona es a franciak penzbeli segitsege adta. Nemsokara azonban a francia segitseg elmarad, kitor
egy pestis jarvany, amely meg borzalmasabb emberirtast vegez, mint maga a hadiveszteseg. Az orszag a teljes
osszeomlas szelen all. A hadakat elelemmel es szallassal kell ellassa: kurueokat, labancokat egyarant. Volt,
hogy peldaul a Dunantul negyszer cserelt gazdat. Mindegyik oldal kifosztotta a : n,
lakossagot. A 7 eves haboruban az orszag es a kuruc sereg teljesen kimeriil. :
1710-ben, a romhanyi csataban, a jobban felszerelt csaszari labanc had vegzetes :•csapast mer a kurucokra. :

•
Megkezdodnek a beketargyalasok a csaszariakkal. A kurucok a majtenyi sikon :
leteszik a fegyvert 1711majus elsejen (Nagy majtenyi sikon, letorOtt a zaszlO...) A:"•beke mindenkinek, igy Rak6czinak is kegyelmet biztosit, ha leteszi a hiisegeskiit a :;,
kiralynak. :

•••••••••••• . \1",;

: '?J~T...• ;~,>,li
• I,"

•••• Kuruc horcosok•: fegyvereikkel••••••••••••••••••••
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Mario Terezio

Maria Terezia

III.Karoly (1711-1740) szemeIyeben j6akaratu uralkod6t kapott az orszag. E16szor kiverte a torokot az
orszag utols6 elfoglalt teriileter61,Temeskozb61.Ezaltal Magyarorszag teljesen felszabadult a torok h6doltsag
al61es lassan ujraindul az elet.

A lakatlan, elpusztult teriiletek lassan benepesednek. A becsi udvar nagy szamban hozza be az osztrak,
cseh, svab es nernet telepeseket. Varosaik egyresze, a veliik erkez6 iparosok reven, hosszu id6n keresztiil
nemet jellegii.

A felszabadult deli teriiletekre romanokat, szerbeket, elzaszi franciakat, spanyolokat, olaszokat,
bulgarokat, telepftenek. A horvatok Murakozt es Delsomogyot leptek el. A szerbekkel egyiitt megszalltak
Szlav6niat, az evezredes avar-rnagyar telelpiilohelyet. A t6tsag az ellenkezo iranyban terjeszkedett. A
rutenek lassan szivarognak a Fels6tisza menti sfksag fele. Romanok mar j6cskan vannak ErdeIyben, hiszen
1660-t61 kezdve szivarognak be az orszagba. Most szazezres tomegekben Iepik at a hatarokat. Szamuk egy
szazad alatt negyszeresere emelkedik. Mint birtokberlok: gorogok es ormenyekjonnek, kisebb szamokban.
IILKarolynak nem volt fia. Ezert csaszari rendelettel elfogadtatia az osztrak tartomanyokkal a Habsburg haz
leanyagi orokosodesi jogat. (Pragmatica Sanctio). Igy keriilhetett tr6nra leanya, Maria Terezia. A kiraly
keresere azt is kimondtak a rendek, hogy Magyarorszag es az osztrak tartomanyok elvalaszthatatlanul
ossze vannak kotve es kiils6 tamadassal szemben egymasnak kolcsonos vedelmet adnak.
Maria Terezia (1740-1780) uralkodasa mindjart az orokosodesi habofllval kezd6dott. (1741-1748). A Bajor
es a Porosz tartomany nem fogadta el a Pragmatica Sancti6t. MariaTerezia, 12 evi sziineteles utan, osszehivta
az orszaggyUlest Pozsonyban s ott gyaszruhaban, karjan kicsi fiaval jelent meg. Konnyes szemmel kerte a

magyar rendeket, hogy segitsek megvedeni tr6njat. A lovagias magyar rendek
"Eletiinket es veriinket". kialtassal megadtak a sziikseges katonai segftseget,
elelmet es takarmanyt. Maria Terezia tehat szakit a kormany megrogzott
gyanakvasaval es a nemreg meg rebelis"magyarsag fegyvereire bizza magat.
Val6ban, a magyar nemzet onfelaldoz6 erOfeszitese,hiisegenek moralis es katonai
ereje mentette meg Maria Terezia mar-mar ingadoz6 tr6njat. Az orokosodesi
haboruban megmaradt a Habsburgok nagyhatalmi pozici6ja.
ILFrigyes, (Nagy Frigyes), porosz kiraly azonban
haborut iizen. Ebben a 7 eves haboruban is
kiva16an harcoltak es kitiintek a magyar
csapatok. Ez a nemet tortenetfrasban is
meg van orokftve.

A kiralyno halab61 dmeket es
rangokat osztogat kedves

magyarjainak". Fiumet Magyarorszaghoz csatolja. Igy tengeri
kikot6t kapott az orszag 1779-ben.
A bekovetkezo korszakban a kiralyn6 sok igen j6 intezkedest
hozott: 1767-ben kiadott Urbariumaban pontos es j6 torvenyeket
hozott a jobbagyok javara. Ez az els6 torvenyes intezkedes a
jobbagyok vedelmere. 1777-ben a Ratio Educationis a neveles es
iskola iiggyel foglalkozik. Ot jogi akademiat letestitett es
Selmecbanyan erdeszeti es banyaszati egyetemet alapftott.
Az otosztalyos kozepiskolaba bevezette, a honismeret tantargy
kereteben, a foldrajz, tortenelem, valamint a mertan tanftasat. A fo-
es kozepiskolak latin nyelven, elemi iskolak magyarul, nemzetisegi
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videken pedig a belyi nyelven tanitottak. A f6- es kozepiskolakban a nemet nyelv kotelezQtantargy volt.
Egeszsegiigyi rendelkezesei alapjan sziiletik meg a megyei orvosi intezmeny. Tobb szegenyhazat is epitett.
FellendiiI a gazdasagi elet. Csatomak epiilnek. Bevezetik a selyemhemy6 tenyesztest. Ez a barokk
feiviragzasanak is a kora. Templomok, kastelyok, nemesi kuriak es gazdag polgari hazak epiilnek egy nemzeti
szinezetet kapott barokk stilusban.

Maria Terezia 40 eves kiraIyn6sege aldasos volt. Finom n6i erzekkel megtaiaIta az utat a magyar nemzet
szivehez. Tobbet tett Magyarorszagert a 40 ev alatt, mint ferfi eI6dei evszazadokon keresztiil.

Utana kovetkez6 fia II.Jozsef (1780-1790) a feivilagosodott abszolutizmussal akarta a Habsburg birodalom
egyseget osszekovacsolni. A XVIII.szazadban ugyanis uj eszmek indultak. A vallasos ember helyett, a
felvilagosodas eszmenykepe a hasznos allampolgar es a tiszta esz uralma lett. A felvilagosodas elitelte az
abszolutista uralmat, meginditotta a szociaIis es demokratikus gondolkodast. Az als6bb neposztalyt
egyenrangu allampolgarra emeitek. Eredmenyek mutatkoztak a tudomanyos
kutatasok teren es az iskolakban bevezettek a tanitasi anyagba a gyakorlati
targyakat is. A felvilagosodas sokj6t is hozott, de sajnos a hasznos valtoztatasok
sok helyen tulzasokba estek. Franciaorszagban kirobbantottak egy veres
forradalmat, elinditottak az atheista materializmust es az osztaIyharcokat.

Becsbe, a Habsburg hazba is gyorsan eljutottak a felvilagosodas eszmei.
Leglelkesebb hive II.Jozsef volt. Nepszamlalast rendelt el. Ez volt
Magyarorszagon az els6 hivatalos nepszamlalas. 8,5 miIIi6 lak6st mutatott ki.
II.J6zsef ugy latta, hogy modemizal6 eIkepzeleseinek legnagyobb akadalya a
magyar rendek es az alkotmany. Nem koronaztatta meg magat, hogy ne
kosse kiralyi eskii. Ezert kapta a kalapos kiraly elnevezest. Ezekutan egyre-
masra adta ki csaszari-kiralyi rendeleteit. Tobbek kozott: biztositotta a
protestans vallas egyenjogusagat (Tiirelmirendelet 1781). A jobbagyoknak
teljes szabad koltozkodesi es fogialkozas valasztasi jogot adott.

II.J6zsef nagy j6indulataban, modernizalo igyekezeteben nem vette eszre,
hogy itt-ott tulOtt a celon. II.J6zsefnek volt Eur6pa Iegtarkabb nemzetisegi
osszetetelUbirodalma. A Habsburg birodalom orszagaiban az elegedetlenseg
egyre n6tt. Id6kozben kitort a francia forradalom. (1789)
II.Jozsef belatta, hogy tevedett. Halalos agyan visszavonta legtObb rendeletet, kiveve a Tiirelmi es a
jobbagyokr61 sz616rendeletet.
A Maria Terezia altaI elkezdett es II.J6zsef altal folytatott elnemetesit6 torekvesek eppen az eIIenkez6jet
vaItottak ki a magyarokban: elindult a magyar nyelv es irodalom apolasa es fejlesztesi mozgalma. A
felvilagosodas eszmei a magyar irok ontudatraebredesenek es a reformgondolatoknak lettek elinditoi.
II.Lipot rovid uralkodasa alatt (1790-1792) megsziintette occse, II.J6zsef, alkotmanyellenes torvenyeit. Az
orszaggyiilesen kimondtak, hogy Magyarorszag teljesen szabad orszag, mely semmi mas orszagnak
nines alarendelve es sajat torvenyei szerint kell kormanyozni. Tanithatjak a magyar nyelvet az iskolakban
es 1792-t61a magyar nyelv rendes tantargy lett.

I.Ferenc (1792-1835) a veres francia forradalom tanulsagaib61azt vonta Ie, hogy csak abszolutista uralommal
biztosithatja tr6njat. Szigoru cenzurat vezetett be, hogy semmi reform-eszmekr61 irott bern ne johessen be az
orszagba. De mar ebben az id6ben voitak Magyarorszagnak olyan f6urai, akik ebben az abszolutizmusban is
mertek es eIkezdtek a nemzet miivelesen es emelkedesen munkaIkodni: GrOf Festeticb Gyorgy 1797-ben
balatonmenti, keszthelyi birtokan kozepfokU gazdasagi tanintezetet alapitott: a Georgikont. Ebben az
iskolaban a fiatalokat korszerii gazdalkodasra tanitottak. 1802-ben pedig grOf Szechenyi Ferenc megalapitja a
magyar Nemzeti Muzeumot.
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1823 Kolcsey Ferenc megirja a HIMNUSZ-t.

A 3 abszolutista uralkod6: porosz, orosz es osztnlk Szent Szovetseget. kot 1815-ben, hogy kozos erovel
gatoljanak meg minden eur6pai nemzeti es szabadsagmozgalmat es mSpeiket "orizzek meg minden
forradalomt61". A Szent Szovetseg egyetlen programja a minden ujitassal szembeni reakci6. De hiaba minden
eroszak. A nepek reformok, szabadsag es fiiggetlenseg utani vagyat mar nem lehet visszatartani. A XIX.
szazadban kezdenek a nemzeti mozgalmak kibontakozni es egy oj politikai eszme, a nacionalizmus,
kialakulni. ••••••
1825-27, a hosszu ido uUm vegre osszehivott orszaggyiilesen egy fiatal, Becsben :
sziiletett, nagyreszt kiilfoldon es nemet nyelven nevelkedett, katolikus magyar fonemes, :•grOf Szechenyi Istvan, a Nernzeti Muzeumot alapit6 Szechenyi Ferenc es a Georgikont :
alapit6 Festetich Gyorgy hinyanak fia, sz6ra emelkedik es utat mutat. :.,
Felajanlja egy egesz evi jovedelmet egy Magyar Tudomanyos Akademia: .~
megalapitasra. Ennek az intezmenynek a magyar nyelv apolasat es korszerusitesef ••••••••••••••••
tiiztek ki celjaul. Kolcsey Ferenc

Ezekutan 1830-ban az orszaggyiiles mar megkoveteli, hogy az aUami tisztviselOk tudjanak magyarul. Az
1843-44-es orszaggyiilesen a magyar nyelvet mar hivatalos nyelvnek nyilvanitjak. A magyar nyelvert val6
kUzdelem meginditja minden fronton a magyar reform mozgalmat.

Gr.Szechenyi Istvan barMjaval, bar6 Wesselenyi Mikl6ssal, beutazta az egesz nyugati vilagot es, ffileg
Angliaban, felfigyeltek az ottani gazdasagi es tarsadalmi elorehaladasra. Elhataroztak, hogy mindent el fognak
kovetni a magyar haza felemelkedeseert.

Szechenyi hazaszeretete elfogulatlan es nyiltszemii. Tisztan IMja nemzetenek eros es gyenge oldalait, erenyeit,
hibait. Ugyanakkor hideg esszel felmeri a fennaIl6 helyzetet es koriilmenyeket, amelyek megszabjak ajarhat6
utat. Reformtervet ezek tudatos figyelembevetelevel allitja ossze.

Kiadja Hitel, Vilag'es Stadium cimii konyveit. Szechenyi Istvan hisz a jovoben es hisz a magyar nepben.
Valtoztatni kell az osi alkotmanyon, legalabbis azokon a pontokon, melyek a fejlodes litjaban allnak. Az
alkotmany egyes fejezetei gatoljak ugyanis azt, hogy a f6ldbirtokosok bankhitelt kapjanak es anelkiil nem
tudjak a gazdalkodasukat modemizalni. A magyar tarsadalom 3 reszre oszlott: fOurak, kozepbirtokosok es
jobbagyok. Az elso ketto rosszul gazdalkodik es a legnagyobb tomeg, a jobbagyok ligy e1 vannak nyomva es
ki vannak hasznaIva, hogy nem kepesek fejl6dni. A feudalis rendszer, a hitelkeptelen es kNott birtokok, a
nemesi ad6mentesseg, a rossz varnrendszer, a rossz kozlekedes, a kereskedelem hianya, mind-mind
megakadalyozzak a haladast es a fejlodest.

A reform-mozgalom a kisnemesi osztaly fiaiban talal lelkes hivekre. A kisnemesi reteg fiai koziil egyre
tobben tanulnak jogot es lesznek iigyvedek, papok, memokok, orvosok. Ok mar nem ragaszkodnak a nemesi
kivaltsagokhoz es az ir6kkal egyiitt, a reformmozgalom nagy szellemei kore tomoriilve segitenek kiharcolni az
uj korszakot.
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Az elsa allando hId a Dunan, a Lanchld

Szechenyi hisz a kulOnbozo velemenyek osszevetesenek, megtargyahlsanak
szuksegessegeben. Ezert alapitja meg az elso kaszin6t Pozsonyban, amelyet aztan
orszagszerte sok ilyen intezmeny megjelenese kovet.

Ezeken kivul meg sok hasznos intezmenyt hiv letre. Mind olyant, amellyel a
gazdasagi verkeringest akarjta meginditani az orszagban. Megalapitja a
Mezogazdasagi Egyletet es a Duna-gozhaj6zasi Tarsasagot. Vasvary Pal, ,{
zsenialis magyar memokkel az Alduna sziklas medret haj6zhatOva teszi
(Vaskapu). Elkeszitteti a kanyarg6s Tisza szabalyzasi tervet es elinditja a
munkalatokat. Ezzel sok ezer hold j6 termofdldet nyer. Szelmalmok helyett
gozmalmok felallitasa, haj6gyar, vasontOmiivek, mezogazdasagi gepgyarak
letesitese, mind az 0 kezdemenyezesei. Buda es Pest fejleszteseben a majd Beccsel
versenyzo magyar fovarost la~a es 0 indi~a el az elso alland6 hid, a Lanchid
megepiteset. Keresztiilviszi, hogy a Lanchidon hidvamot fizessen a nemes is es

Grof Szechenyi Istvan ezzel tori az elso rest a nemesi kivaltsagokon.

A nemzeti hibak feltarasa sokaknak nem tetszett. A nemesi kivaltsagokhoz ragaszkod6 fourak, kozep es
kisnemesek kozul sokan Szechenyi ellen fordulnak. Tobb helyen nyilvanosan elegetik a Ritelt. Irasai megis
gyorsan terjednek. Nehany evtized alatt bamulatos eredmenyeket er el es 1840 koriil jogosult a remeny arra,
hogy a magyar fejlOdes nyugodt szellemben val6sul meg. A gazdasagi elet korszeriisodik, megerosodik. A
magyar nyelv es kultura fenykorat eli. A fiatalabb arisztokrata nernzedek jelentekeny resze is Szechenyi
reformtervei melle all.

Ezzel egyidejuleg megjelenik a kor masik nagy szemelyisege: Kossuth Lajos. Kossuth Lajos 1802-ben
szuletett Zemplen megyeben, a Felvideken, evangelikus, birtoktalan, kisnemesi csaladb61. Ugyvedi palyara
lepett. Kossuth lapinditasra kap engedelyt. A Pesti Hirlap lett az elso, val6ban hivatasa magaslatan a1l6 ujsag,
melyben Kossuth vezercikkeivel a nemzet kozvelemenyet kezdte iranyitani. (1841) Celja es alma az
egyseges nemzetallam. Gazdasagi fiiggetlenseget, onall6sagot hirdet. Iparegyletet ala pit, iparkiallitast
rendez. Kuzd az onall6 magyar vedvamrendszerert es a fiumei vasutvonal megepitesevel, Ausztriat
kikeriilve tervezi a magyar kiilkereskedelem Mjat.

Szechenyi agg6dva figyeli Kossuth munkassagat. Elismeri tehetseget es j6szandekat, de azzal vadolja, hogy
izgat6 m6dszerevel forradalomba viszi a nernzetet es ez csak elbukassal jarhat.
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: Kossuth radikalisabb. Politikai szabadsagot szeretne kivivni a kormanyt61. Szechenyi
: szerint a "szivhez" sz61 es nem az "eszhez". Kossuth az ellenzekkel, Szechenyi a•: kormannyal akarja kereszttilvinni a reformokat. Annak ellenere, hogy nem ertettek
: egyet, megis Kossuth volt az, aki ellenfelenek, Szechenyi Istvannak a "Iegnagyobb
: magyar" nevet adta.
••: De a kozvelemeny inkabb a koznemesi szarmazasu Kossuth utan megy mint a

..: fOnemesi Szechenyi utan. Kossuth a reformgondolat fiatal nemzedeket magaval
: ragadja es viszi nemzetet alkotmanyos eredmenyek, h6si tettek, majd az elbukas fele.•""0 •

o ""';..1844-ben Erkel Ferenc megzenesiti a HIMNUSZ-t.
y :

."'{~' : Mar 1847-ben kidolgozza Deak Ferenc a reform-ellenzek programmjat. Felelos
Kossuth Lajos : magyar miniszterium, nepkepviseleti parlament, altalanos ad6kotelezettseg,

•••••••••••••••••••• : sajt6szabadsag. A kormany, melynek elere a tehetseges es fiatal Apponyi Gyorgy
kancellar kertil, kidolgoz egy konzervativ reform-programot is. F6bb pontjai az altalanos ad6zas, valamint
a vamvonal megsziintetese. Val6jaban mindket program tetszik mindket oldalnak. Az I847-48-as
orszaggytilest Y.Ferdinand kiraly magyar beszeddel nyitja meg. Az orszaggytiles azonban a hosszU vitakkal
sajnos elhuz6dik.
1848 februarjaban kitOr a parizsi forradalom. Kossuth felismeri a kedvez6 pillanatot es halogatas helyett a
liberalis program teljes megval6sitasat, Magyarorszagnak es Ausztrianak modem alkotmanyt kovetel.
Inditvanyat az AIs6haz elfogadta.
1848 marcius 13-an kitOr a becsi forradalom is. A kiraIy kinevezi az elso magyar miniszteriumot, melynek
elnoke gr6f Battyany Lajos, Kossuth es Szechenyi is tagjai. Kossuth programjat most elfogadja a
Felsotabla is.
1848 marcius 15-en, Pesten a radikaIis ifjusag, Petofi es J6kai vezetesevel, megrendezi a maga verontas

• nelkiili forradalmat. Kinyomtatjak a 12 pontot, mely osszefoglalja Kossuth
: programjat (ftiggetlen felel6s magyar miniszterium, szabad sajt6, nepkepviseleti•: orszaggyiiles, kozteherviseles, uni6 Erdellyel, Magyar Honvedseg szervezese,
: kereszteny vallasok egyenjogusaga) es Pet6fi elszavalja a "Nemzeti dal"-t.
•
: A magyar orszaggyiiles lcizasgyorsasaggal hozzalat a torvenyek kidolgozasahoz,•: melyet a kiraly aprilis II-en mar szentesit is.
•: Kozben 1848 marcius 18-an Milan6ban es 22-en Berlinben is kitort a forradalom.
•
: A becsi kormany, mikor egy kicsit magahoz ter, ugy erezi, hogy a 48-as torveny,•: amelyet V. Ferdinand nagy hirtelenjeben alairt, ki lett kenyszeritve bel6liik. Az
: uj alkotmany sajnos val6ban nagyon el is volt sietve es par pontja nem volt
: vilagos. Peldaul nem gondoskodott a nemzetisegek nyelvi jogair61. Amikor

Pet6fi Sandor : kimondtak az 1844-es orszaggyiilesen, hogy a magyar a hivatalos nyelv
••••••••••••••••••• Magyarorszagon, ennek tulajdonkeppen csak a magyarok ortiltek! Az orszagban

elO nemzetisegek - szerbek, horvatok, szlovenek, romanok, rutenek is elindultak volt a polgari nemzette valas
utjan es ok is szerettek volna sajat nyelviiket, es nem a magyart, lak6helytikon, iskolaikban es a
kozigazgatasban hasznalni. A magyarok errOl akkor hallani sem akartak. Ez aztan alaposan megrontotta a
magyarok es a nernzetisegek kozott a viszonyt. A becsi kamarilla (kamarilla az uralkod6t befolyasol6
udvarnokok csoportja, amely nem mindig dolgozott egyetertesben a felel6s miniszteriumokkal) eppen ebbe a
resbe kapaszkodott es megjobban megnyomta f6ldalatti askal6 munkajat: a nemzetisegek fellazltasat
Magyarorszag ellen. Ezek most sorra fellazadtak a magyar fennhat6sag ellen. Vagy ftiggetlenseget vagy
onaIl6sagot koveteltek es ebben mindeniitt benne volt a kamarilla keze.
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1848 majusaban szerb csapatok tornek be a Delvidekre es a romanok Erdelyben kiirt6 haborut kezdenek a
magyarok ellen. Magyarorszag egyre szorongat6bb helyzetben erzi magat. Sajat nemzeti letenek
fenntartasar61 van sz6 es hadsereget akar felallitani.
1848 julius ll-en Kossuth nagyszerii beszedet mond "A haza vedelmerOl". Ebben tobbek kozt 200.000
katona kiallitasat es 42 milli6 forint hitelt ker. A kiraly, kornyezete befolyasa alatt nem adja meg az
engedelyt, s6t az orszagot haditorvenyszek ele aHitja. Ekkor Kossuth, bankjegyeket bocsajt ki sajat
alairasaval - ezek a Kossuth bank6k. Ugyanakkor kimondjak a toborzast es fegyvert gyartanak. Ez mindenfele
szempontb6l torvenytelen, de ebben a pillanatban, a nemzet onfenntartasa erdekeben, elkeriilhetetlen lepes.
Most a kormany mersekelt tagjai visszavonulnak. Szeptember 5-en gr6f Szechenyi Istvant
idegosszeroppanassal a doblingi elmegy6gyintezetbe szallitjak.
1848 szeptember ll-en Jellasics horvat tabornok elindul 20 ezer emberrel a magyar f6varos ellen es 17-en
szlovak szabadcsapatok tornek be Eszak-Magyarorszagra.
Szeptember 24-25-26 Kossuth lelkesit6 beszedeivel toboroz es hadsereget teremt - szervezi a Honvedseget az
Alfoldon.
Ezekutan a kiraly Jellasicsot nevezi ki teljhatalmu biztosanak es feloszlatja a magyar orszaggyiilest. Az
orszaggyiiles nem hajland6 feloszlani, hanem Honvedelmi Bizottmanyt nevez ki es Kossuthot teszi meg
elnokeul. A nemzet sorsa Kossuth kezebe lett leteve.
Kossuth keresere 1848 november I-en Gorgey Artur, az alig 30 eves tabornok veszi at a magyar hadsereg
parancsnoksagat. Gorgey a magyar hadtortenelem egyik legkival6bb hadvezere. A sokfele elemb6l: urakb6l,
iparosokb6l, parasztokb6l es fiatal diakokb6l alakult honvedsereget rovid id6 alatt kitiinoen megszervezi es
kikepezi.

Erdely vedelmet a legendas lengyel szabadsagh6s, Bern J6zsefre bizzak (1848 november 29). Gabor Aron
Kezdivasarhelyen 70 agyut ont. (Gabor Aron reztigyuja. ..)

1848 december I-en a romanok Erdelyben verfiird6t rendeznek es lemeszaroljak a vedtelen civillakossagot.
1848 december 2-an a 18 eves Ferenc J6zsef keriil az osztrak csaszari tr6nra. Ferenc J6zsefet nem kotelezi
a magyarok fele se eskii, se 48-as torveny. Szabadon donthet.
1849 januar 5-en Windischgraetz osztrak hadvezer bevonul Pestre. A magyar kormany Debrecenbe

:menekiil.
•
:Gorgey Artur, Perczel M6r, Czetz Janos, Bern J6zsef, Klapka Gyorgy, Damjanics•:Janos es a tobbiek, a 48-as szabadsagharc nagyszerii h6s hadvezerei, a kovetkez6
:h6napokban, a "Teli hadjarat"-ban, zsenialis strategiakat alkalmazva, sorozatos
:gy6zelmet aratnak a csaszari hadsereg folott. Elannyira, hogy az osztrakok januar
:24-en meg a Havasalfoldon allomasoz6 cari orosz hadseregt6l is segitseget kernek.
:Bem "ap6" az egyesiilt osztrak-orosz sereget Piskinel (Hunyad megye) megveri
:esvisszaszoritja a Havasalfoldre.•
:1849 marcius 4.-en a kamarilla Olmiitzben egy nyilatkozatot adat ki a fiatal
:csaszarral, amelyben a 19 eves Ferenc J6zsef Magyarorszagot osztrak birodalmi
:tartomannya siillyeszti, elszakitja tOle Erdelyt, Horvatorszagot es Delvideken
:onall6 szerb vajdasagot allit fel.••:1848 marcius 31-en megindul a "Tavaszi hadjarat", amelyben Gorgey es Bern
:sorozatos gyozelmeket aratnak. A remenyteli lelkesedes ujra fellangol a

GiJrgey ArtUr :m,agy~~ ne~be~ ~.sr~dikalis vezet~iben. A.prilis 14.-en a magya: orsz~ggyiil~s
•••••••••••••••••••••• nepgyulesse bovul es a debrecem Nagytemplomban egyhangulag kimondJa
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Bem ttfbornok

Fegyver/etete/ Vi/tfgosnd/

Ferencz Jozsef

Magyarorszag fiiggetlenseget es a Habsburg-Lotharingiai hliz
tr6nfosztasat. Kossuth Lajost kormanyz6elnokke valasztjak.

A becsi kormany I.Mikl6s orosz carhoz fordul segitsegert. A Szent
Szovetseg meg all es Mikl6s car maris inditja fegyveres segitseget
osztrak szovetsegesei megsegitesere. Az egyesiilt osztrak-orosz sereg
370 ezer emberrel es 1200 agyuval tamad tobb oldalr61
Magyarorszagra. A magyar sereg 150 ezer emberrel es 450 agy(Ival a
kovetkez6 hetekben elet-halal harcat harcolja. De a hatalmas tuler6
fokozatosan felmorzsolja a magyar seregeket.

1849 junius 31-en elesik PetOfi Sandor, minden id6k egyik
legnagyobb magyar kolt6je, a segesvari (Erdely) csataban. (Lasd:
"Egygondolat bant engemet" cimii verset).
1849 augusztus ll-en lemond Kossuth Lajos es Gorgeynek adja at a
teljhatalmat.

1849 augusztus 13-an Gorgey Artur tabomok a
honvedsereg f6er6ivel - mintegy 32 ezer ember -
Vilagosnal (Arad varmegye) leteszi a fegyvert

RUdiger orosz lovassagi tabomok el6tt. Paszkevics herceg, annak elismeresetil, hogy a
magyarok h6siesen harcoltak, visszaadja Gorgeynek a kardjat.

Megkezd6dik a szabadsagharc vezet6inek kiilfoldre menekUlese. A car kifejezett
keresere Gorgeynek megkegyelmeznek es Karinthiaba szamiizik.

Miutan az egyestilt orosz-osztrak seregek legy6ztek Magyarorszagot, Haynau
taborszemagy, a csaszari er6k fOparancsnokakijelenti, hogy "orokre elveszi a magyarok
kedvet a lazadast61". Megkezdi irgalmatlan bosszuaIlasat. Haditorvenyszek ele allitja,
eliteli es 1849 okt6ber 6-an kivegezteti a honved sereg 12 tabomokat es egyezredeset, a
"13 aradi vertanut", Aradon. Pesten kivegzik a magyar miniszterelnokDt, Gr.Battyanyi Lajost es a
kozlekedestigyiminisztert. Haynau 1 eves katonai uralma alatt tobb mint 100 hazafit kivegeztek. Politikusokat,
katonakat, papokat. Ezemel tobb magyar keriil Ausztria varbortoneibe. A Kossuth bank6k ervenytelenek
lettek. Haynau 70 milli6nyit elegetett. Csaladok ezrei keriiltek koldus sorsra. Ugyanakkor hatalmas hadi es
egyebb ad6kat vetnek ki a legy6zott orszagra
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•
Alexander Bach, osztnik belugyminiszter, a veres elnyomast mas eszkozokkel folytatta.:
Az orszagot tertileteiben megcsonkitottak, leszakitva Erdelyt, Temeskozt, Horvat-Szlavoniat,:
Fiumet - mindezekkozvetlenUI Becs fennhat6saga ala kertiltek. Idegen katonasag szallja meg:
az orszagot. A hivatalokat legnagyobbreszt csehekkel toltik meg. Osztrak vezetokkel cseh-:
osztrak titkosrendorseg es besug6 had lepi el az orszagot es a szigoru cenzura minden magyart
megnyilatkozast lehetetlenne tesz. A magyar nep tehetetlenUI, a passziv ellenallas:'....~...
m6dszerehez fordult. : , '.

•
A magyar szellemi reteg kiiWndon bujdosik. A reformnemzedek vagy meghalt vagy: ~ .•. .
bortonben iii. Az elhallgatasra itelt koltok igyekeznek a cenzuran at, burkolt ertelmii: Julius Jacob von
allegorikus koltemenyekkel, ebrentartani a nemzeti erzest. (Lasd Arany Janos: Walesi: Haynau
bardok dmll balladajat.) •••••••••••••••

Szechenyi Istvan DoblingbOl elesen megtamadja a Bach-korszak biineit. Elkobozzak osszes iratait,
feljegyzeseit es rendori zaklatasokkal, fenyegetesekkel ongyilkossagba hajszoljak a megrendiilt idegzetii
"Iegnagyobb magyart".
Kossuth emigral.

•A magyar politikusok azonban nem adjak fel a remenyt. Deak Ferenc "a haza:
bolcse", aki a szabadsagharc idejen visszavonultan elt, most ujra a nyilvanossag ele :
lep. A Pesti napl6ban megjelenik egy cikke, melyben osztrak es magyar kozos:
iigyekrOl ir. Viszont ragaszkodik a 48-as torvenyek vivmanyaihoz. :

•Ferenc J6zsef idokozben beleno uralkod6i munkakorebe. Lemond az:
abszolutizmusr61es egy egyseges osszbirodalom gondolatar61.Hajland6 visszaterni a:
tortenelmi jogfolytonossaghoz. Kozben Ausztriat a poroszokkal es olaszokkal:•folytatott haboruk (Villafranca, Konigraetz, Solferino) is gyongitik. Tekintelyes.
terUleteketveszit el. Az egyre jobban erosodo nemet egysegtol is felnek. Megbukik:
Bach Sandor belugyminiszter. Ferenc J6zsef elfogadja Deak Ferenc, :•jogfolytonossagon alapul6 elveit. Tovabb tisztul es megerik a helyzet a: D 'k I:
Ki ~ • eo rerencegyez~sre. • ••••••••••••••••••••
1867 junius 8-00 hatalmas pompaval megkoronazzak Budapesten a Matyas templomban I.Ferenc J6zsef
osztrak csaszart es feleseget Erzsebet csaszarnet, magyar kiralynak es magyar kiralynenak. A
koronazasnak Liszt Ferenc erre az alkalomra irt Koronazasi miseje ad zenei alafestest. Megszuletik a dualista
(osszetevoje a ket orszag) Osztrak-Magyar Monarchia. Kozos uralkod6val, mindket orszag, Ausztria es

l\1agyarorszag, fiiggetlen es ona1l6. Kolcsonos vedelmuk erdekeben kozos
miniszteriumaik a kiiliigy, hadiigy es penziigy.
Ferenc J6zsef a kiegyezest elete legnagyobb mllvenek tartotta s tiszteletremelt6
kovetkezetesseggel es vasakarattal ragaszkodott is hozza, hosszuunilk~dasa v~gefg.A
kiegyezes utan megindult a fejlodes es Magyarorszag modern allamma alakult at. Az
eros Monarchia Kozep-Eur6pa rendjet es biztonsagat garantalta.

Tisza Kalman miniszterelnoksege alatt megalakul a magyar csendorseg, rendorseg,
fellendul az ipar, vasutak tovabbepUlnekes modern iskolatorvenyek lepnek eletbe.

Kiilpolitikai teren is jelentOs volt a magyarsag befolyasa. Andrassy Gyula gr6f
kiilugyminiszter - aki tehat egy szemelyben osztrak es magyar kulugyminiszter 1868-
ban letrehoz egy kiegyezest HorvMorszaggal, 1879-ben szovetseget kot

Tisza Kalman Nemetorszaggal es 1882-ben megalakul a Harmasszovetseg: osztrak/magyar-
nemet-olasz.
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Elindul egy veres haboru, amelyben 1Z orszag k"tzd
egymas ellen es amely,befeje,zese. ut~n,
megvaltoztatja egesz Europa kepet.Gyozelmek,
veresegek valtakoznak es igen nagy az emberi
veszteseg.

•
•. CWZAfU'b APOITOUKluLvrrns£G(

l ••••••••••••••••• r••••••• _it IIDnidIipII
it a. .••••••••• CIIpI1Ibat

ALTJLAIISIIZ"5ITtsiT
¥ito, •••• ~•••••••••• ~

,... .1IIi- .••••. kWal& •••.••••••••••••. ~ •••• d"""""'k
. LA ••• 11••••• .--,. .,.... ••.• _

A MOl1arcl-tiabdso sot'tbjai - fermc fcrbit'ta"'b
trfu13rolwsmcss~ill(Olasa 1914 - Az l.Vi1asl1aborif ldtorcsc - At'tta",t cs

l{ozpo",tiHatalmal( cs~mas cUm - sr.1Uro~i Mil1a~
mi",iszterd",ol(scSc - 1919: 133 ",apos Ta",acsl(oztarsasas. ltomm~",izm~s -

Hortl1~Miklos bCVOl1~lD~bapcstrc - l{ormat't~zova valasztjal( - A
tria",o",i bckcbiktatlfm alairasa - Mas~arorszas fdbarabolasa.

A nemzetisegek azonban erasen hatterbe szoritva erzik magukat ebben a dualista:
Monarchiaban es egy federativ Monarchhit akarnak. :

•
Kozeledik a Millennium! Budapesten nagy epitkezesek folynak. Az ev folyaman :, .
atadjak a forgalomnak a Ferenc J6zsef hidat, az Ujpesti vasuti hidat es az elsa:
budapesti sugarutat, az Andrassy Utat. Megnyilik a Vigszinhaz, az uj Orszaghaz:
(Parlament), az Iparmiiveszeti Muzeum, a Magyar Kiralyi Kuria - rna Nepmiiveszeti :•Muzeum, a Miicsarnok, Magyar Miiszinkor a VarosJigetben, Nagyvasarcsamok a:
Vamhazkanlton. 1896 majus 2-an maga a kiraly, Ferenc J6zsef nyitja meg az:
eur6pai kontinens elsa foldalattijat, a budapesti f6ldalattit es az ezerevi kiallitast. :
Feszty Arpad megfesti nagyszerii korkepet a honfoglalasr61. :

••••
: Grof Andrassy Gyu/a
~ .

A Monarchianak sok belsa problemaja van. A csehek, romanok, szerbek egyre hangosabban elegedetlenek,
nem erzik j61 magukat a dualista Monarchiaban es sok szocialis kerdes megoldatlan. Europa mas reszei
nUott is siiriisodnek a felh6k. A franciak revansot akamak venni a nemeteken, akiktal 1871-ben csunya
vereseget szenvedtek. Acari Oroszorszag a panszlavizmust akarja megval6sitani, ezert kihasznalja a
Monarchiaban kialakult fesziiltseget es erateljes Monarchia ellenes propagandat fejt ki.
1914 junius 28.-an Szarejev6ban, szerb katonai k6r6kbal kikeriila merenylak meggyilkoljak Ferenc
Ferdinandot, a Monarchia tr6n6r6k6set. Ez kirobbantja az Eiso Vilaghaborut.

Orosz, angolszasz es german erak mar feI vannak sorakozva a feszultsegek fegyveres levezetesere. Tisza
Istvan, magyar miniszterelnok, mindent elkovet, hogy a haborut megakadalyozza, de hasztalan.
1914 julius 31-en altalanos mozgositas. A szembenal16 hatalmak: az Antant (eredeti neve Entente) =

Franciaorszag, Anglia es Oroszorszag, - kesobb
belep oldalukon Belgium, Olaszorszag,
Gorogorszag, Szerbia es Amerika = mintegy 5,7
millionyi hadera. A masik oldalon a Kozponti
Hatalmak = a Monarchia, Nemetorszag kesabb
Bulgaria es Torokorszag = mintegy 3,7 millionyi
hadera.
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1916 november 21-en meghal Ferenc J6zsef, minden idak leghosszabb ideig uralkod6 allamfOje - 68 eves
uralkodas utan. Vt6da IY. Karoly.
1917-ben kitor Oroszorszagban a forradalom es a bolsevistak megdontik acari ural mat. Lenin es Trockij
komunista kormanya kilep a haborub61.

1917-ben lep be Amerika a haboruba, hatalmas ember- es anyagtartalekaiva1.

1918-ban sorra jonnek a vegzetes csatavesztesek. Vegiilis minden fronton osszeroppannak a Kozponti
Hatalmak. Magyaroszagnak 650.000 hasi halottja maradt az Elsa Vilaghaboru csataterein. Megkezdadnek a
beketargyalasok.

Magyarorszagon meg a fegyversziinet megkoteseig nem volt idegen katona. Katonaink idegen foldon
harcoltak. (Kimegyek a doberd6i harcterre) Megis, a haboru befejezese utan, egy even bellil, mindent
elvesztettlink. Hogyan tortenhetett ez?

Az orszag belefaradt a 4 eves verontasba. 1918januarjaban megjelent Wilson, amerikai elnok 14 pontja a
"nepek onrendelkezesi jogar61". A magyarsag azt hitte, hogy ennek alapjan majd minden igazsagosan
rendezodik. Az utols6 csatak elvesztese lattan, a Monarchiat ellenza magyar partok haboruellenes
propagandahadjaratot inditottak, sztrajkokat szerveztek es koveteItek a magyar katonasag leszereleset.
Oszinten azt gondoltak, hogy meg tudnak val6sitani egy uj, demokratikus Magyarorszagot a Habsburgok
nelIcti1.De a legrosszabb pillanatban osztottak meg a nernzetet: szetoszlattak a hadsereget, amikor a hatarok
vedelmeben legnagyobb szlikseg lett volna ra!

1918 okt6ber 31-en kitort az "Oszir6zsas forradalom". Megolik Tisza Istvan magyar miniszterelnokot, aki
legjobban ellenezte a haborut. Karolyi Mihaly gr6f lesz a miniszterelnok.

1918 november 16-an IY.Karoly, Osztrak-Magyar Monarchia csaszara es Magyarorszag kiralya, lemond
uralkod6i jogainak gyarkolasar61 es Karolyi Mihaly kikialtja a Koztarsasagot. Budapestre erkeznek az
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oroszorszagi kommunista (bolsevik) part magyar vezet6i: Kun Bela, Szamuelly Tibor, Rakosi Matyas es
veliik jon 24 kommunista mozgalmi ember, hamis utlevellel.
1918 december I-en az erdelyi romanok kimondjak egyestilestiketRomaniaval. Az Antant "engedelyt ad" a
roman hadseregnek egy bizonyos, a gy6ztesek es legy6zottek altaI meg a bekekotes el6tt meghatarozott
vonalig (demarkaci6s vonalig) terjed6 tertilet megszallasara. A romanok tehat bevonulnak Marosvasarhelyre,
Besztercere, Brass6ba, Kolozsvarra es 1919 majusaban elerik a Tisza vonalat. Kes6bb egesz Budapestig
bemereszkednek, ahonnan hatalmas ertekeket hordanak el: 3 milliard es 150 milli6 aranyforint ertekben gepi
berendezeseket, allatallomanyt (nagyszenl nemes lovakat) es bankokat rabolnak ki!
A ruszinok, akik evszazadokon kereszttil huek voltak Magyarorszaghoz, most kimondjak Csehorszaghoz val6
csatlakozasukat.

Sandor herceg Belgradban bejelenti a Szerb-Horvat-Szloven kiralysag megalakulasat.
1918 december 26-an a cseh hadsereg bevonul Eperjesre, 29-en
Kassara. 1919 januar elsejen bevonulnak Pozsonyba es 12-en
Ungvarra.

1919 marcius 21-en megalakul es julius 31-ig, 133 napon at
tart a Tanacskoztarsasag, ez az elso magyarorszagi szovjet
kiserlet, Kun Bela vezetesevel. De benne van, mar akkor, Rakosi
Matyas is. Villamgyorsan megkezd6dnek a bolsevista tervek
kivitelezesei: -ozemek kisajatirnsa, a Ganz Villamossagi es a
..Weiss Manfred gyarban a munkasok veszik at az -ozemet es

A Tanacskoztcfrsasagfegyverbe hfvo plakdtja bolsevizaljak a szakszervezeteket. Szamuelly iranyitasaval
terrorcsapatok taI1iak rettegesben a nepet. MegszUntetik a

f6varosi iskolakban a hitoktaktast. Megalakul a Voros Hadsereg. Ez a hadsereg a kovetkez6 h6napokban Wbb
helyen szembeszall a roman, cseh betor6 seregekkel. Tobb helyr61kiszoritja a megsza1l6kates visszafoglalnak
varosokat.

1919majus 31-en a francia megszallas alatt an6 Szegeden grof Karolyi Gyula ellenkormanyt alakit. Ebben
benne van Teleki Pal mint kiiliigyminiszter es Horthy Miklos, akit az Antant is partol, mint
hadiigyminiszter.
Felallitjak az "Ellenforradalmi Nemzeti
Hadsereget" es kiWr az ellenforradalom a
kommunista Kun Bela kormany ellen. 1919
julius 31-en megbukik a proletar diktatura,
Kun Bela Tanacskoztarsasaga.

Horthy Miklos, a Nemzeti hadsereg elen,
bevonul Budapestre (1919 november 16). Par
h6nap mulva kimondjak az 1867-es
Kiegyezes megsziineset, Magyarorszag osi
fiiggetlensegenek helyrealliitasat es a kirayi
allamforma megtartasaval, kormanyzova
valasztjak nagybanyai Horthy Miklost.
1920 januar 5-en elutazik a magyar
bekekiildottseg Parizsba. Vezet6je gr6f
Apponyi Albert, f6megbizott Teleki Pal. A
bekekonferencia Legfelsobb Tanacsa, Horthy Miklos a Nemzeti hadsereg elen bevonul Budapestre
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Clemenceau elnokletevel fogadja a magyar kiildottseget es maris kozli a Magyarorszaggal kotendo beke
felteteleit. A bekekiildottseg Horthy fOvezer reszvetelevel a felteteleket elfogadha-tatlannak nyilvanitja.
A felkesziiltseg, igazsagunk vedelmeben, mit sem szamitott: Magyarorszag felosztasa mar elintezett teny
volt. A magyar delegaci6 hiaba kerte a lakossag megszavaztatasat a wilsoni pontok ertelmeben, hiaba ervelt
Teleki Pal neprajzi terkepeivel. A "bekebir6k" inkabb hittek szovetsegeseik hamis adataiban! 1920 junius 4-
en alairjak a Magyarorszaggal kotOtt bekeszerzodest a versailles-i Kis Trianon palotaban. A szerz6des a
magyar birodalmat kovetkez6keppen csonkitotta meg:

Magyarorsztig terkepe a trianon; bekeszerzoaes uttin
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(Ausztriab61 es Magyarorszagb61) megteremtette az ut6dallamokat:
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Az ahiinis perce ben a bekeszerzodes elleni tiltakozruml Magyarorszagon megkondultak a harangok, a
kozlekedes leallt 10 percre, bezartak az iizleteket, iskolakat es egyetemeket.

Az elcsatolt teriiletekre szorult magyarsag, vagyis azok a magyarok, akiknek a feje f610tt atment a hatar - akik
nem mozdultak el osi lakhelyeikrol, megis egyik napr61 a masikra mas orszag kisebbsegi polgarai lettek- a
. kovetkezo evtizedekben tOmegesen vandorbotot fogtak es kivandoroltak; ki Magyarorszagra, ahol a
megcsonkitott orszag ezeket a menekiilteket is allashoz kellett juttassa, ki Eszakarnerikaba, ki Delamerikaba,
ki Ausztraliaba vagy mashova.

A trianoni beke a Monarchiab61
Csehszlovakiat es Jugoszlaviat.
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A ltCtVilasl1aborU lt3zott (192"-1939)- Tddd Pat Dctl11m lstval1. Gombos.
Daral1l1i. lmrcbli cs ifjra Tddd mil1iszterdl101ucse - lV.Vilasjamboree

Gobol13t1- £lfel1arisztiltlfs Vilasltot1sresszlfs Dlfbal'estm - £1soBcesi
D3t1tcs 1938:fdvibck visszatcr- HOt'tvcbeil11tbevOt'tlfll1altlU11'ataljara
1939- A 11.Vilasl1abon:tldt3rcse - Masobik Bcesi DOl1tcs194": £szalt-.

£rbc111CSSzcltel11folbvisszater- Tddd ol1Sl1illwssasa - 1941eSal'atail1k.(
messzalljalt Dclvibcltet - MaSl1arorszas bdep a 11.Vilasl1aborilba-

194; aprilis 4-e a szovjet l1abseres tdjesm dfoslalja MaSl1arorszasot -
194; majlfs 8 vcse a llVilasl1aborUl1alt. ;" milli6l1alott - Orosz

messzallas - ltommlfl1ista bilttarura MaSl1arorszasol1.

Magyarorszag Trianon utan szlav es roman hatalmak gyiiriijebe kerii!. Ezek Kisantant neven egy katonai
szovetseget kotnek egy feltetelezett Habsburg ujraeledes, de f6leg Magyarorszag ellen. Ezekhez az
allamokhoz keriilnek az elcsatolt magyarok. Ezek az allamok semmibe se veszik a magyar kisebbseg jogait.
Vegyes nemzeti osszetetelilket a legteljesebben figyelmen kivul hagyva, nernzetallam alapon rendezkednek be.

A sok megpr6baltatassal teli id6szak utan, grOf Teleki Pallesz a miniszterelnok (1920-1921), es megkezdi a
: politikai es gazdasagi helyzet megszilarditasat. Egy mersekelt f"6ldreformmal,
: amelyben 400.000-en kapnak birtokot es amely csaladjaikkal 2 milli6 embert erint, ha
: rovid id6re is, de a parasztsag koreben nyugalmat teremt.
•: Teleki utan Bethlen Istvan 10 eves miniszterelnoksege (1921-1932) kovetkezik.
: Bethlen eloszor letrehoz egy belpolitikai stabilitast, majd rendezi az orszag penziigyi
: helyzetet. A gazdasagi kincseit61 megfosztott es peldatlan j6vatetelek fizetesere•: kotelezett, elszegenyillt Magyarorszag, ha nem is nagyon j6 feltetelek mellett, de
: 1922-ben killf6ldi kOicsont kap es igy Bethlennek sikerul a valutat stabilizalni. A
: gazdasagi es szocialis fej16dest els6sorban az ipari termeles fejlesztesevel eri d. Ez, a•....• .:-.: monarchiabeli konkurenciat61 megszabadulva, szepen fejl6dik, f6leg a textil - b6r -
: papir es vegyiipar, a bauxitbanyaszat es az aluminiumipar. A magyar ipari export- a

•••fr••Tfle.,!i.':1! ••• : Ganz-gyar dizelmotoros vonata, az Orion-gyar radi6i, az EgyesUlt Izz6 kriptonegoje,
tovabba mez6gazdasagi gepek, traktorok, mozdonyok, kemiai termekek, elektromos

gepek, miiszerek - kiterjedt a Balkanra, Egyiptomra, Kozel-Keletre, Kinara, Del-Amerikara. A kozlekedesben
megindul a vasutak villamositasa, amit a Kand6 Kalman altaI kifejlesztett villanymozdony tett lehetove. De
forradalmasitjak a dunai haj6zast is Duna-tengerjar6 haj6kkal es a csepeli szabadkikotovel. A kormany
modern tOrvenyeket hoz az ipari munkassag szamara: betegseg es balesetbiztositas, minimalis munkaber,
fizeteses szabadsag, csaladi berp6tIek. A magyar ipari munkassag elegedett helyzetevel.

A fOldkerdesben felnov6ben van egy ujszellemii fiatalsag (Kalot, Nepi lrodalom), amely ennek a bekes es
teljes megoldastm dolgozik.

Magyarorszag az ellenseges korUlzartsagb61 el6szor 1924-ben lep ki, amikor cserkeszeink resztvesznek a
Masodik Cserkesz Vilagjamboreen Koppenhagaban, Daniaban. Versenycsapatunk Anglia es Eszakamerika
utan a harmadik helyezest nyeri el.

Killpolitikai teren Magyarorszag 1927-ben tud kitorni az ellenseges gyiiriibol, az Olaszorszaggal.kotott
baratsagi szerzodes reven. 1931-ben az osztrak-magyar es 1934-ben az olasz-osztrak-magyar egyezmeny
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ertelmeben a kozepeur6pai politikaban egyensulyba kertil az orszag a
Kisantanttal szemben.

1929-ben kirobban egy gazdasagi vilagvalsag. Ez Magyarorszagon is
felbeszakitja a gazdasagi fejlodes folyamatat. A valsag elso jelei a
mezogazdasagban jelentkeznek. A termenyek arai a vilagpiacon 50-
60%-al csokkennek. EzaItal csokken a parasztsag penzbevetele, hitelt
kell felvenniti.k es amikor nem kepesek torleszteni - elvesztik
birtokaikat. A belso piac zsugorodik, az ipari munkassag koreben no a
munkanelkiiliseg. A kisiparosok, kiskereskedok tonkremennek.
Sztrajkok, llintetesek vannak napirenden. A gazdasagi valsag 1931-ben

GtjmbOs Gyu/a kabinetfjeve/ eri el legmelyebb pontjat.

Horthy Mikl6s 1932-ben Gombos Gyulat nevezi ki miniszterelnoknek. Gombos, az el6zo
miniszterelnokokkel szemben, nem arisztokrata, hanem az ugynevezett "uri kozeposztaly" tagja. Gombos egy
95 pontb61alI6 kormanyprogramot keszit, az ugynevezett Nemzeti Munkatervet. A nemzetkozi korti.lmenyek
is kedvezobbe valnak. A nagyhatalmak eltorlik Magyarorszag j6vateteli
kotelezettsegeit. Gombos ujabb kereskedelmi szerzodeseket kot
Nemetorszaggal, Olaszorszaggal es Ausztriaval. Magyarorszag tobb ezer
vag6marhat, serteshust tonnaszam, szalonnat, zsirt es buzat szaIlit a
nemeteknek. 1936-ra Nemetorszag lett Magyarorszag legfontosabb
kti.lkereskedelmipartnere.

A ket haboru kozott 8000 iskola epiilt.

1933-ra Magyarorszag nyeri el a IY.Cserkesz Vilagjamboree rendezeset.
Ezen a nagyszeriien megszervezett esemenyen Godollon, 54 orszag 26.000 A Jamboree megnyitojcfn maga Boden
cserkesze vesz reszt es maga Baden-Powell is megtiszteli Powell is reszt vett
cserkeszmozgalmunkat szemelyes jelenletevel.

1935-re ujra stabilizal6dnak a gazdasagi es tarsadalmi viszonyok.
Gombos Gyula ekkor regi aImanak megval6sitasaba kezd: egy olyan olasz
tipusu jobboldali diktarurat kepzel bevezetni, mint amilyent Mussolini
letesitett Olaszorszagban. Horthy Miklos bizalma megrendti.l Gombos
Gyulaban, akit csak azert nem tud levaltani, mert Gombos 1936-ban
meghal.

Gombos utan Daranyi Kalman (1936-1938) lesz a miniszterelnok, aki
.•majdnem teljesen megszti.ntetia munkanelkti.liseget.

Az 1933-os GOdolliii Jomboree Imredy Bela (1938-1939) lesz a kovetkezo miniszterelnok. Juniusban
Budapesten van az Eucharisztikus Vilagkongresszus. Novemberben a

magyarok revizio-almanak elso lepese val6ra valik: az "Elso becsi dontes"
visszaadja Magyarorszagnak a Felvidek deli, magyarlakta savjat.
1939-ben a vilag leanycserkeszei Magyarorszagon rendezik meg talalkoz6jukat a
Pax Ting-et, szinten Godollon. Par hetre ra, hogy a vendeg cserkeszlanyok
hazautaztak kitor a Masodik Vilaghaboru.

A II.Vilaghaboru kitoresenek (1939 szeptember 1) az oka, tObbek kozott, az I.
Vilaghaboru utan megkotOtt rossz bekefeltetelek, mert azok az eur6pai
hatalmi egyensulyt teljesen felboritottak.
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Imredy utan megint Teleki Pallesz a miniszterelnok (1939-1941). Az ahitott hatar-revizi6 folytat6dik: 1939

Elozmenyek: Az I.Vihighabofllt megnyer6 Antant (Entente)-hoz csatlakozik a Kisantant. Hogy ezeket a
szovetsegeket ellensulyozzak, a nemetek es olaszok megkototik a Berlin-R6ma tengelyt. Ezkesobb
Japannal boviilt.

A Szovjetuni6 fenyeget6en er6sodik.

Az I.Vilaghaboru utan megkotott szerencsetlen "Parizs komyeki bekek" (Trianonban Magyarorszaggal,
Versaillesben Nemetorszaggal es Saint Gerrnainben Ausztriaval) megcsonkitottak ezeket az orszagokat. Ezek
1920-1938-ig egyreszt tulelesert kiiszkodnek, masreszt mindent megpr6balnak, hogy elcsatolt tertileteiket
visszakapjak es levagott testvereiket a kisebbsegi sorsb61 felszabaditsak

Nemetorszagnak legfaj6bb pontjai a Versailles-i bekediktatum altaI elcsatolt keleti orszagreszeik. A lengyel
fennhat6sag ala keriilt nemet nep elnyomast, iiId(jzest sot atrocitasokat szenved, akarcsak Erdelyben a
romanokt61 es Delvideken a szerbekt61 a magyarok. Tovabba elvettek a nemetekt61 Danzig (Gdansk) varost
es Lengyelorszag keresere egy "koridort" letesitettek, hogy Lengyelorszag tengeparthoz jusson. Ezzel
teljesen elvagtak Kelet-Poroszorszagot az anyaorszagM61, Nemetorszagt61. Az elkovetkez6 evekben ez a
koridor a Nemetorszagt61 elszigetelt Kelet-Poroszorszagnak komoly gazdasagi es forgalmi problemakat
okozott. Mar aWeimar-i nemet Koztarsasag (1919-1933) akart egy bekes hatar-revizi6t, de ezt nem sikertilt
elernie. A Versaillesben megkotott beke Nemetorszagnak ugyanolyan tragikus es fajdalmas, mint
Magyarorszagnak Trianon. Ekkor tiinik fel Hitler Adolf az NSDAP (Nacionalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei (Nemet Nemzetiszocialista ~lunkaspart) tagja es egyre er6teljesebb beszedeivel a versaillesi
bekediktatum ellen, megtalalja a hangot a nemet nephez. Kovet6inek szama rohamosan n6. Amikor az 1930-as
vilagkrizis Nemetorszagot is ehseggel es tomeges munkanelktiliseggel foldre teperi, az elkeseredett nemet nep
a zsid6sagot tartja felel6snek. Fellangol az antiszemitizmus Nemetorszagban. Hindenburg, nemet allamelnok,
kinevezi az immar igen nagy nepszeriiseget elnyert Hitlert Birodalmi Kancellarnak (1933). Amikor
Hindenburg meghal (1934) Hitler mar az egesz orszagot kezeben tartja es az NSDAP a leger6sebb part az
orszaban. Hitler egyesiti a sajatjelenlegi pozici6jat es az elhunyt allamelnok pozici6jat es Birodalmi Vezer es
Kancellar neven teljesen atveszi a hatalmat. Elkezdi Nemetorszagot a krizishelyzetb61 kiemelni.
Epitkezesekkel es fegyverkezessel beinditja a gazdasagi eletet, sikeresen megsztinteti a munkanelki.iliseget es
maris elkezdi k(jvetelni a versaillesi bekeszerzodes revizi6jat. De messzebbmen6 tervei is vannak. Ugy
latja, hogy Nemetorszagnak a fejl6deshez nagyobb eletterre van sztiksege. Kelet fele akar terjeszkedni. Amint
a konferencia asztalnal ezt nem kepes elemi, er6szakhoz folyamodik.

1938-ban Hitler bevonul Becsbe es a hatalmas Habsburg vilagbirodalomb61 egesz kis orszagga lett Ausztriat
Nemetorszaghoz csatolja (Anschluss). Ugyanez ev szeptembereben, Mtinchenben egy angol-francia-olasz es
nemet megegyezes alapjan, Nemetorszag megkapja a Szudeta videket.

Hitler 1939 augusztusaban "meg-nem-tamadasi" szerzodest k(jt Oroszorszaggal es szeptember elsejen
benyomul Lengyelorszagba. A fenti problemakat (Danzig yaros, koridor problema es a kisebbsegi sorsban
szenved6 lecsatolt nemetek felszabaditasa) akarja most mar karhatalornmal megoldani.

A Lengyelorszaggal szovetseges Anglia es Franciaorszag hadat iizen Nemetorszagnak es ezzel kiWr a
Masodik Vilaghaboru.

De egesz Eur6paban kirobbannak visszafolytott ttiZek: Olaszorszag mar el6z6leg (1939 aprilis) megtamadta
Albaniat es Oroszorszag megtamadja (1939 november) Finnorszagot. A szovjet 4 h6nap alatt eltapossa
testvernemzettinket. Finnorszag 20.000 h6si halottal, 400.000 sebestilttel es 450.000 hontalanna valt
menektilttel, teljesen magarahagyottan, beket kot Oroszorszaggal.

A magyar nepnek nem erdeke a Masodik Vilaghaboruban val6 reszveteI. Ket esztendeig meg is tudja
orizni "nem-hadviselO" szerepet.
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1941 junius 22. A nemet es szovjetorosz haboru kitOrese. Olaszorszag es Romania is hadatiizen a
szovjetnek. 25-en. Finnorszag is haboruba lep a Szovjet ellen.

A uj miniszterelnok, Bardossy Laszl6 (1941-1942) es Horthy Mikl6s is ugy li:ltja,hogy ha Magyarorszag nem
lep be a haboruba, akkor elveszlthetik a nemetek tamogatasat, s6t, ami meg rosszabb, az addig visszaszerzett
terilleteket is. A hadbalepes iiriigye az volt, hogy junius 26-an ismeretlen eredetii repiilOgepek bombi:lztak
Kassat. A kormany szovjet tamadasnak minositette az esetet es Magyarorszag hadat iizent a Szovjetuni6nak.
Magyarorszag tehat a Tengelyhatalmak oldalan 1941 junius 27-en belep a II.Vilaghaboruba ..
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Magyar csapatok Komaromban
Hitler, latvan addigi sikeret a harctereken, beinditja messzebbmeno terveit:
1940 aprilisaban megszallja Daniat es Norvegiat. Majusban a Franciaorszag

elleni hadjarat bevezetesekeppen, elfoglalja Belgiumot es Hollandiat.

Magyarorszag meg mindig nem-hadviselo.

Olaszorszag hadatiizen Franciaorszagnak es Anglianak. Kesobb megtamadja Gorogorszagot is. A nemet
csapatok bevonulnak Parizsba. Franciaorszag leteszi a fegyvert. A Szovjet megszallja Besszarabiat es
Bukovina egy reszet.

1940 augusztus 20. A Masodik 8ecsi Dontes visszaadja Magyarorszagnak Eszak-Erdelyt es
SzekelymJdet.

Churchilllesz az uj angol miniszterelnok es Rooseveltet harmadszorra is megvalasztjak Amerika elnokeve.

Teleki "orok baratsagi" szerzodest kot Jugoszlaviaval Belgradban (valaha Nandorfehervar).

1941 aprilis 2: a nemetek hadmiiveletet inditanak Jugoszhivia ellen es szabad atvonulast kovetelnek
Magyarorszagt61. TeJeki Pal miniszterelnok, aki 4 h6nappal ezelOtt kototte meg az orok baratsagi szerzodest
Jugoszlaviaval, ebbe termeszetesen nem megy bele. A nemetek tovabbi nyomast gyakorolnak a magyar
allamferfire. Teleki nem lat mas kiutat es ongyilkos lesz. Aprilis 6-an a nemet hadsereg megindul Jugoszlavia
es Gorogorszag ellen.

1941 aprilis 11-14: Ajugoszlaviai nemet katonai akci6val parhuzamosan a magyar honvedseg bevonul
Delvidekre. Ezzel be is fejezodott a revizi6 Magyarorszag szamara. A Masodik Vilaghaboru vegeig
Magyarorszag, 172.000 negyzetkil6meterevel es 14,600.000 lakosaval, melybol tobb mint 11,000.000 magyar
volt, Kozep-Eur6pa legnagyobb orszaga.

marciusban, a nemetek beleegyezesevel, a magyar hadsereg harc nelkill visszafoglalja a Trianonban
;Csehszlovakiahoz csatolt Karpataljat (1939 marcius). Az elcsatolt tertiletek sorozatos visszakertilesevel
egyre erosodik a nemetbarat hangul at Magyarorszagon. Az uj miniszterelnok, Teleki feladata hogy a
nemetbari:lt politikan lazitson, fekezze a szelsojobboldalt es tovabbra is tartsa tavol az orszagot a haborut61. De
Teleki fo celkitiizese tobabbra is a revizi6 bekes folytatasa.

Hitler, miutan lerohanta Lengyelorszagot, kovetelni kezdi Magyarorszag
belepeset a haboruba. Telekinek ezt akkor meg sikertil elkertilnie, sot a
nemet tamadas elol elmenekiilt, tobb mint 100.000, lengyel katonat es
csaladjaikat befogadja Magyarorszagba.

A nemetek egy masik koveteleset, a magyarorszagi zsid6szarmazasu
allampolgarok deportalasat es koncentraci6s taborba val6 szallitasat Teleki
azzal vedi ki, hogy elfogadtatja a Nemzetgyiilessel a masodik
zsid6torvenyt, (1939 majus) ami most mar 6%-ban maximalizalja a zsid6k
aranyi:lt az ertelmisegi palyakon. Ez a torveny mar kiterjed, nemcsak a zsid6
vallasuakra, hanem a zsid6 szarmazasuakra is.
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Mogyororszag hotoro; a bees; dontesek ufon (1941)

A japfulOk rajtatites-szeruen megtamadjak (1941 december 7) es majdnem teljesen megsemmisitik az
amerikaiak hawaii Pearl Harbourban allomasoz6 Csendes Oceani hadiflottajat: 8 hadihaj6t, mintegy 100
kisero haj6t. Az emberaIdozat 2000 halott es 200 sebesUIt.A japanok vesztesege nagyon kicsi.
Olasz-nemet kovetelesnek engedve Bardossy miniszterelnok kenyszer alatt hadat UzenAmerikanak.
Hitler hatalmas tamadast (offenzivat) indit Oroszorszag ellen. Ez 1942 juniust61 1943 januarig tart.
Egeszen Moszkvaig eljut. Sztalingrlidnal viszont eleri a kemeny orosz tel. A szovjet er6k bekeritik a varost
ostroml6 nemet hadtestet. Itt fordul meg a haboru sorsa. A nemetek hatalmas embervesztesegekkel elkezdik
visszavonulasukat.
1942 november 8. Amerikai haderok partraszallnak Eszak-Afrikaban.
1943 januar. A Masodik Magyar Hadsereg megsemmisiil a Don-mellett.

1943 szeptember. Kallay Miklos, az uj miniszterelnok (1942-1944).
Titkos megbizottjai Magyarorszag kivalasat keszitik elo a haborub61.
A nemetek tudomast szereznek ezekrol a titkos targyalasokr61,
elvesztik bizalmukat a magyarokban es 1944 marcius 19-en
megszalljak az orszagot. Nemetorszag nem engedheti meg, hogy a
gazdasagilag (elelmiszer szallitmanyok, hadiipar) es strategiailag
fontos, Eur6pa kozepen fekvo Magyarorszag, kilepjen a haborub61.
A nemet megszallas utan Horthy Mikl6s kenytelen kinevezni a
nemetbarat Sztojay Domet (1944 marcius-augusztus)

Magyar gyalogosok a Don fele vezeto miniszterelnoknek. A nemetek most a nUmbergi zsid6torvenyek
won azonnali szigorU bevezeteset kovetelik Magyarorszagon is: 1944

aprilis 5-t61a zsid6knak sarga csillagot kell viselniUk az
KMCSSZ 241416
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Felrobbanfoff
Margif hfd

Debrecen ostromQ

1945 marcius 30. Szovjet katonak megolik Apor Vilmos gy6ri piispokot, aki a hazaba
menektil6 asszonyok vedelmere kelt. (1998-ban szentte avattak).
1945 aprilis 4. A Szovjet hadsereg feleves hadjarat utan eleri Magyarorszag
nyugati hatarat. Ezzel a szovjet megszallas teljes lesz.

1944 okt6ber 20. Veget er a debreceni csata: 9.000 halott,
10.000 magyar es nemet katona fogsagba esik. Okt6ber 25.-en
szovjet es roman csapatok Nagyvarad vonalanal elerik a trianoni
hatart. Okt6ber 29-en megindul a Voros Hadsereg tamadasa a
Duna-Tisza kozen. Celja: Budapest elfoglalasa. November 2-an a
Voros Hadsereg eleri Budapest deli hatarat.

1944 november 4. A voros hadsereg egysegei elfoglaljak Szolnokot, Cegledet. A nemetek altaI alaaknazott
budapesti Margit hid felrobban.

1944 november 7. Franklin D.Rooseveltet negyedszer valasztjak meg az Amerikai Egyesiilt AUamok
elnokeve. A Moszkvab61 hazaerkez6 kommunista vezet6k (Farkas Mihaly, Gero Ern6, Nagy Imre, Revai
J6zsef) Szegeden megalakitjak a Magyar kommunista Part ideiglenes kozponti vezetOseget.

1944 november. A Voros Hadsereg nyomul tovabb el6re. Sorra elfoglaljak Gyongyost, Hatvant, Mohacsot,
Egert, Kaposvaft, Vaeot.

1944 december 24. Megindul Budapest ostroma.
1945 februar 4-11 Yaltai konferencia. ResztvevOi Sztalin - Roosevelt es Churchill.
Magyarorszagot a szovjet hatalmi erdekkorbe ltelik.
1945 februar 12. Budapest elesik. 51 napon at foly6 hare utan Budat elfoglaljak az
oroszok. A Duna megaradva, hidak lerombolva, rom-utcak kiegve, halottak szazai
temetetleniil.

utcan es megkezd6dik a videki zsid6sag deportalasa a koncentraci6s taborokba.
A nemet megszaUasig (1944 marcius), Svajc es Svedorszagon kivUl,Magyarorszag volt az egyetlen eur6pai
orszag, ahol a zsid6sag elete biztosnak volt mondhat6. A magyarok megvedtek az idemenekiilt lengyel,
osztrak, szlovak, roman zsid6kat is.
Megkezdodik a nyugati invazi6 (1944 junius 6). Az amerikai hadero partraszall Normandiaban
(Franciaorszag). Junius 10-en megindul a nagy orosz tamadas keletrol.

1944 augusztus 24. Romania Mall a Szovjethez.
1944 szeptember 28. A kormanyz6 megbizottjai fegyversziineti targyalasokat folytatnak a Szovjetben.
Okt6ber 3-an hatalmas szovjet tamadas indul Arad- Temesvar feWI.A tamad6 ekek az Alfoldon keresztiil
tornek el6re eszaki iranyba. A Voros Hadsereg tabornokai Malinovszkij, Tolbuchin. Ahol a Voros Hadsereg
atvonul 01, gyilkol, fosztogat es n6ket becstelenit meg. A lakossag remiilten menekiil e16liik nyugat fele .
Okt6ber 9-en megkezd6dik a debreceni csata.

1944 okt6ber 11. A magyar kiildottseg Moszkvaban el6zetes
fegyversZiinetimegallapodast ir ala. A megallapodas feltetele az,
hogy a magyar csapatok visszavonulnak az 1938-as hatarokra.
Okt6ber 15-en Horthy bejelenti a nidi6ban, hogy
fegyverszunetet kert. A nemetek elfogjak Horthyt es Szalasi
Ferenc atveszi a hatalmat.
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1945 majus 8.-an Nemdorszag megadja magat, kapituhU.
Vege a Masodik Vilaghaborunak. 50,000.000 halott.
1945 augusztus 6-es 8-an az amerikaiak ledobjak az elso es masodik atombombat Hiroshimara es Nagazakira
(Japan). Tobb mint 500.000 halott, fokent civillakossag.
1945 okt6ber 7. Az elso budapesti valasztas. A jelenlevo voros hadsereg nyomasa ellenere is csak 17% a
kommunista szavazat. De a kommunista kisebbseg a megsza1l6 szovjet csapatok es a Szovjetuni6
tamogatasaval, a kovetkezo evekben sorra felszamolja a nemkommunista partokat. 1946 februarjaban
elfogadjak a koztarsasagi allamformat. Az eddig ismert legnagyobb inflaci6 utan bevezetik a "forint" valutat
(1946) .
1947 februar 10. Parizsi beke. Magyarorszagot ismet a trianoni szerzodes hatarai koze szoritjak vissza.

•1948 februar. A Menekiiltek Nemzetkozi Szervezete (IRO) megkezdi a nyugatra:
menekiilt magyarok vedelmet es kivandoroltatasukat. :••1948 marciust61-decemberig. Megkezdodik a nagyiizemek kommunizalasa. Miutan:
a kommunistak utjaban a magyar nep vallasos meggyozodese all, meginditjak:
harcukat a vallasoktatas es egyhazi iskolak ellen. Mindszenty hercegprimas:
tiltakozik ez ellen. Elfogjak esztergomi palotajaban. Ordas Lajos evangelikus:
piispokot bebortonzik. :

•
1949 januar. A hercegprimas bebortonzesevel a vilag figyelme a magyarsag:
bolsevizmus elleni hosi kiizdelme fele fordul. Amikor eletfogytiglani fegyhazra itelik,: Mindszenty blboros
a vilag kozvelemenye felhaborodassal tiltakozik. Truman, amerikai elnok••••••••••••••••••••
"gyalazatnakllnevezi a Mindszenty pert.

1949 marcius-decemberig. Rakosi Matyas bejelenti a proletardiktaturat. A nyugati hataron aknasavot
es dr6tsovenyt huznak. Dezarul a "vasfiiggony". 200.000 magyar hadifogoly sinylodik orosz
hadifogsagban. Rakosiek kivegzik Rajk kommunista minisztert, "nemzeti kommunizmusll (Titoizmus)
vadjaval. Rakosi bejelenti az egyeni kisbirtok megsziinteteset. Megalakitjak az elso kolhozokat
(terrneloszovetkezeteket).

1950 utan a legsotetebb terror evei nehezednek a magyarsagra. Szervezett
besug6 rendszer, politikai rendorseg, koncentraci6s taborok, bortonok, deportaci6k,
kinzasok, IIcsengo-frasz". (Ha megsz6lalt a csengojiik, az emberek mar panikba
estek, hogy ertiik jonnek.) Sokakat zarnak bortonbe vagy deportalnak teljesen
artatlanul. Ezreket belyegeznek meg azzal, hogy lIosztalyidegenekll,szarmazasuk
miatt. Ha valaki nem akar belepni a partba, vagy rokona van nyugaton, azt is
kikozositi a rendszer. Ezeket kilakoltatjak otthonaikb61,csak szolgai allast kapnak,
gyerekeik nem jutnak be j6 iskolakba se egyetemekre. Kisajatitjak a kiilfoldi
vallalatokat es kommunizaljak a belso kiskereskedelmet. 11.000 szerzetest
szetsz6mak, 2000 papot intemaInak es terrorhadjaratot inditanak a piispoki kar
ellen. Eroszakos akci6k a parasztsag passziv ellenallasanak megtoresere. A
"kulakokll-kal (akik nem akartak foldjeiket a kozosbe beadni) bantak a
legkegyetlenebbiil: megfelemlitettek oket, gepeiket, epiileteiket elvettek es hatalmas

A vQsffiggiiny ad6kat vetettek ki rajuk

1953-ban meghal Sztalin. A tobbi szocialista orszagok is gazdasagi valsagba keriilnek es a szovjet
kommunista part belso krizisbe. Az uj szovjet vezetes, mindezek lattan, reforrnokat javasol. Az enyhiiles
korszaka kovetkezik. Rakosi Matyas utan Nagy Imre veszi at az uralmat. Nagy Irnre megsziinteti a
koncentraci6s taborokat, megtiltja az eroszakos kolhoszositast, az orszagot nyomorba taszit6, fektelen
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195'6maSliar forrabalom - 1989 £«rbpa l~azza maSarol a
kommu",izmus bili",cscit - Szabab "MaSliar l{oz'tarsasaS".

nagyipari berubazast es viszonylagos szabadsagot biztosit a szellem embereinek a tudomanyos es miiveszeti
alkotasban.

Az ir6k felemelik hangjukat a nep serelmei erdekeben es a parancsuralom ellen. "Samizdat" (titokban
nyomtatott es terjesztett) ujsagokjelennek meg es forognak kozkezen.
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IA Sztdlin szobor darabja

Lengyelorszagban megmozdul a nep (1956 okt6ber 19). Nagyobb fuggetlenseget akar a Szovjettol.
Magyarorszagon K6nya Albert, kozoktatasiigyi miniszter, eltorli az orosz nyelv k6te1ezo tanulasat.

1956 okt6ber 21 Megalakul a Pet{jfi Kor. Fiatal ertelmisegiek es munkasok osszeiilnek, bogy a problemakat
megvitassak.

1956 okt6ber 22. A diakgyiiles kozli a Magyar Ir6szovetseggel, hogy ki akarjak fejezni egyiitterzesiiket
Lengyelorszaggal. Bern J6zsef szobrat meg akarjak koszoruzni. Az Epitoipari Egyetem diakjai es meg mas
diakok megfogalmaznak es elfogadnak 16 pontba foglalt koveteleseket.

1956 okt6ber 23, kedd. A 16 pontot es a diaksag intenci6jat mar kora reggel egesz Budapest ismeri. Tobbezer
fiatal, gyari munkasok, egyenruhas katonak vonulnak fel Bern es Pet{jfi szobranal es az Orszaghaz elott.
Egy csoport lerombolja a Sztalin szobrot. Egy masik csoport a radi6hoz vonul hogy beolvassak a 16 pontot.
Hosszas varakozas utan az a hir, hogy a bekiildott delegatust agyon16ttek. Gero Erno eppen hazajott Tit6nal
tett latogatasab61 es radi6sz6zataban meg sem emliti a diaksag es a nep kivansagait. Gero Moszkva politikai
neveltje, semmibevette a nep akaratat. Mondanival6ja es hangneme a radi6ban felhaboritotta nepet.

Nagy Imret koveteli a nep.

Nagy Imre 1893-ban sZUletett. 1918-ban lepett a kommunista partba. A ket vilaghaboru kozott, 15 evig
Moszkvaban elt. 1944-ben a szovjet hadsereggel tert vissza Magyarorszagra. Foldmiivelesiigyi miniszterkent
vegrehajtotta a foldreformot A nep megsem verengzo kommunistanak ismerte meg, hanem "j6 magyamak".
Amikor 1953-ben atveszi a hatalmat, megsziinteti a koncentraci6s taborokat es betilija az eroszakos
kolhozositast. Viszonylagos szabadsagot teremt a szellemi embereknek. Eppen ezert nemsokara kegyvesztett
lesz. Kizarjak a kornrnunista pmb61.

1956 okt6ber 23, kedd este 21:00 6rakor gazbombakat dobnak ki a radi6 ablakab61 es az AVH
(AUamvedelmi Hat6sag) belelo a tomegbe. Ebben a pillanatban a bekes tiintetesbol heves felkeles lesz. A
ment6kocsikb61 orvosok es apol6k helyett AVH-sok szallnak ki. A nep haragja kirobban. Ezektol szerzik meg
elso fegyvereiket. A tovabbiakat az elleniik felvonultatott, de mellejiik alIt katonasagt61. A nep ellen
kivezenyelt szovjet katonasag koziil sokan szimpatizalnak a magyar neppel. A felkelo munkasok, diakok kis
csoportokra oszolva harcolnak.
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Nagy Imre a nip kiixtjtt

Targyalasokat kezd a szovjet
visszavonulasukat.

1956 okt6ber 24, szerda. Forradalmi- es Munkastamicsok alakulnak mindenhol: a tavirati irodaban,
gyarakban, iizemekben, banyakban, iparvaIlalatoknal, kesobb a radi6ban is, hogy a kommunista biirokraciat61
atvegyek az iranyitast. Celjuk a normak es nepszerutlen rendszabaIyok eltorlese es a munka helyreaIlitasa. A
csepeli es ujpesti munkasok telefonon ertesiilnek a dolgokr61. Fegyvert szereznek es 23 :00 6rat61 ostrom ala

veszik a radi6t. Hajnali 2:00 6rakor megjelennek az elso,
Magyarorszagon allomasoz6, szovjet harckocsik.

1956 okt6ber 27, szombat. A felkelok mar igen eredmenyesen
harcolnak Maleter Pal ezredes parancsnoksaga alatt. Gero Erno
egy szovjet harckocsival a Szovjetooi6ba menekiil. Tavozasa utan
Nagy Imre megalakitja kormanyat. Kommunista es nem-
kommunista minisztereket nevez ki.

1956 okt6ber 28, vasamap. Mar csak az AVH ellen harcolnak
elszigetelt csoportok.

1956 okt6ber 30. Kiszabaditjak Mindszentyt.

1956 okt6ber 30, kedd. Nagy Imre uj kormanya elfoglalja hivatalat.
hadsereg kivonulasarol. A magyarorszagi szovjet csapatok megkezdik

1956 november 1. Maga Nagy Imre veszi at a kiiliigyek intezeset. Kozli a szovjet nagykovettel, hogy
ertesiilesei szerint ujabb katonai kotelekek hatoltak be
Magyarorszagra. "Levaltas" magyarazza a nagykovet. Nagy
Imre ismerteti a helyzetet a Budapesten allomasoz6
diplomaciai misszi6k vezetoivel es az Egyesiilt Nemzetek
segitseget keri.

1956 november 3. A kormanyt ujraalakitjak. Tobb
kommunistat eltavolitanak belole. Mar csak technikai
reszletek hianyoznak a szovjet csapatok kivonulasahoz az
orszagb61. Andropov orosz nagykovet kozli, hogy a szovjet
kormany elfogadja az inditvanyokat. Rajta kivUI meg 3
orosz tabornok, Erdei Ferenc miniszter, Maleter Pal
honvedelmi miniszter, Sziics es Kovacs Istvan tabornok A forrada/om bo/dogabb pi//natai
vezerkari fOnok vannak a szobaban es latsz6lag meg vannak
elegedve az eredmennyel. A legkor j6. Az orosz tabomokok rugalmasak. Egyetlen vitas pont a teljes
visszavonulas hatarideje. Az iHes folytatasat este 1O:00-re tiizik ki, a szovjet hadsereg tokoli fOhadiszallasan,
ahol a targyal6k kozvetlen telefonosszekottetesben voltak Moszkvaval (nov. 3/22:00 6ra)

Budapest-kornyeki ipari keriiletek, videki forradalmi tanacsok jelentik, hogy szovjet kotelekek, 2500
harckocsi, 1000 kisero jarmii, harcszeriien felvonulnak. A szovjet minden hadaszati kozpontot: repiiloteret,
vasutat, orszagutat elfoglal. Nagy Imre azt az utasltast adja, hogy nem kell loni, hiszen a targyalasok a
szovjet csapatok visszavonasarol folyamatban vannak.

A magyar targyal6k este visszajonnek. Resztvesznek a tiszteletiikre rendezett diszvacsoran. Ejfelkor belep
Serov tabornok, a szovjet allambiztonsagi rendorseg fOnoke, tobb tiszt kisereteben es letartoztatja a
magyar delegaciot. Az Orszaghaz es Tokol kozott megsziinik a telefonosszekottetes.

1956 november 4, vasarnap, 5:30 perc Nagy Imre a Kossuth Radi6n:

"Itt Nagy Imre beszel, a Magyar NepkiJZ1arsasdgElniJke. Ma hajnalban szovjet csapatok tdmadast
inditottak fovdrosunk ellen, azzal a nyilvdnvaLO szandekkal, hogy megdiJntsek a tiJrvenyes magyar
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demokraJikus kormfinyt. Csapataink harcban fillnak. A kormfiny a helyen van. Ezt
kozlom az orszfig nepevel es a vi/fig kozvelemenyevel. "
Az adast tobb nyelven megismetlik, majd a magyar Himnusz kovetkezik.

Kadar Janos ugyanekkor egy masik hullamhosszon bejelenti hogy megalakitja
...kormanyat. Kijelenti, hogy 0 es a kormany masik 3 tagja november i-en elhagytak a

Nagy kormanyt, mert az keptelen volt jelvenni a kiizdelmet az
ellenforradalmi veszellyel szemben. Majd most ok leverik a jasizmust es a
reakci6t, amely jel akarta boritani a szocialista tarsadalmi rendet es
visszaallitani a tokesek es nagybirotokosok uralmat. Ehhez a szovjet
csapatok segitseget kerte.
Kadar Janos A magyar kommunizmus fontos alakja. 1928 6ta aktiv
kommunista. Egy a negy kozOI, aki Rajk (nemzeti kommunista) halalos
iteletet alairja. 1950-ig belOgyminiszter. 1951-ben Rakosi letart6ztatja.
Megkinozzak es bebortonzik. 1954-ben visszaveszik a partba. Rakosi
bukasa utan ujra vezet6 szerepet kap.

1956 november 4, 6:00 6ra. Nagy Imre elhagyja az Orszaghazat es a
jugoszlav nagykovetsegen keres menedeket.

1956 november 4, 7:25. Radi6adas: "Itt a Magyar iroszovetseg a vi/fig minden frojtihoz, szellemi elet
vezetoihez. Keves az idif. Segitsetek a magyar nepen! Segitsetek! Segitsetek!"
8:07 perckor a radi6 ezt mondja be: "Adtisunkat bizonytalan idore megszakftjuk .... " es megnemul... .....
A Budapestre vezetO utakon csatarozasok folynak. A szovjet lenyiigozo tulereje ellenere a magyarok epitette,
hevenyeszett uttorlaszok, az els6 pillanatban megakadalyozzak az oroszok e16renyomulasat. A magyar
hadsereg es Nemzet6rseg, konnyii 16fegyverekkel ellatott szabadsagharcosok vall-vall mellett harcolnak az
el6renyomul6 harckocsikkal szemben.

8:00-kor a szovjet panceIosok attorik a fOvaros vedelmi vonalat. Elfoglaljak a Duna hidfOit, az Orszaghazat
es a tavbeszel6kozpontot. KOlOnbozo g6cpontokon tovabb folyik az ellenallas. Az elkeseredett harcok
november 6-8-11-ig folynak, ameddig a szabadsagharcosoknak, munkasoknak teljesen elfogy a I6szeriik.
Part es felekezeti kOlonbseg nelkul: a gyari munkas a tisztekkel, fiatal az oreggel, n6k es ferfiak harcoltak az
egyik oldalon mig a masik oldalon a szovjet harckocsik es az AVB tagjai.

1956 november 22. 18:30 Nagy Imret egy aut6busz ismeretlen helyre viszi.

Miel6tt a vasfuggony ujra bewul, 200 ezren menekiilnek kiilfoldre.

A forradalom levereset megtorlas kovette. A Szovjetuni6 Kadar Janost juttatja hatalomra. Kivegzik Nagy
Imret, Maleter Pmt es sok mast, aki a szabadsagharcban reszt vett. Ezreket deportalnak a Szovjetuni6ba.

Bar a magyar forradalmat a szovjet tankok verbefolytottak, megis 1956 volt a kommunizmus
osszeomlasanak beindit6ja. A magyar forradalom utan a tobbi leigazott orszagban is kirobbannak a
mozgalmak: Lengyelorszagban Gdanskban (Danzig) a Solidarsk-mozgalom, Lech Walesa vezetesevel, 1968-
ban pedig a Dubcek-vezette "csehszlovak tavasz". A kommunista hatalomnak meg sikeriil ezeket a
pr6balkozasokat er6szakkal levernie, de a bomlasi folyamat visszatarthatatlan: mind a Szovjeruni6ban, mind
az altala megszallt orszagokban elkeriilhetetlenne vmnak a reformok.

Magyarorszag a reformok teren is elO! jart. A forradalmat koveto megtorlasok utan a lassu enyhiiles
korszaka kovetkezik. Egyre inkabb felismerik, hogy a kozpontositott kommunista rendszer, amelyben minden
tulajdon es minden dontes a part-allam kezeben van, nem miikod6kepes, mindinkabb lemarad a nyugati
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1990-ben a Magyar Parlament
visszadllftja a tradiciondlis Magyar
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orszagok mogott. Bar tovabbra is hangoztatjak a kommunista sz61amokat, "uj gazdasagi mechanizmus" dmen
olyan reformokat hoznak, amelyek fokozatosan a nyugati piacgazdasagok iranyaba vezetik az orszagot.
Megengedik kezdetben a kis, kesobb az egyre nagyobb maganvallalkozasokat, vallalatokat. Idovel lehetoseget
adnak, sot szorgalmazzak a ktilfoldi befekteteseket.

A gazdasagi reformok mellett a tarsadalmi viszonyok is lassan enyhiilnek. Csokken az elnyomas, a cenzura
szigora. Az emberek utazhatnak, most mar nyugati orszagokba is. A kormany mestersegesen, hatalmas
kiilfoldi kolcsonok felvetelevel ham is j61etet teremt, hogy minel tovabb hatalmon maradhasson. A nep lassan
aut6t, apr6 telket vesz, nyaral6t epit: Magyarorszag a "legvidamabb barakk a kommunista tab orban" .

A politikat tovabbra is a kommunista egy-part rendszer uralja, de a felszin alatt egyre inkabb no a tarsadalmi
nyomas: megjelennek az ellenzeki gondolatokat hangoztat6, foldalatti, titokban terjesztett ("szamizdat")
ujsagok, kiadvanyok. A part-hatalom mindinkabb engedni kenyszeIiil. Kadar Janost 30 eves uralma utan sajat
munkatarsai levaltjak. Rovid idore Gr6sz Karoly, majd a gazdasagi reformokat szorgalmaz6 Nemeth Mikl6s
koveti. A kommunista belso reform-mozgalom masik vezeregyenisege Pozsgay Imre, aki eloszor mondta ki,
hogy 1956 nem volt "fasiszta ellenforradalom, hanem nepfelkeles".

A Szovjeroni6 rohamos bomlasa is e16segiti a Magyarorszagi valtozasokat. Nemeth Mikl6s elnoksege alatt,
Gorbatchev szovjet kormanyfo j6vahagyasaval, Horn Gyula ktiliigyminiszter magnyitja Magyarorszag nyugati
hatarait es ezaltal lehetove teszi, hogy a kelet-nemetek Magyarorszagon keresztiil Nyugat-Nemetorszagba
juthassanak. Ennek hatasara leomlik a berlini fal is. Ilym6don Magyarorszag lepese idezte elo a vasfiiggony
vegleges megsziintet.

1989-re megerett a helyzet a teljes rendszervaltasra. A kommunista vezetoseg belatta, hogy helyzete es az egy-
part rendszer tarthatatlan. Politikai partok alakulnak. A legjelentosebbek a Magyar Demokrata F6rum (MDF),
a Szabad Demokratak Szovetsege (SZDSZ), a Fiatal Demokratak Szovetsege (FIDESZ), a Fiiggetlen
Kisgazda Part (FKGP) es a Kereszteny Demokrata Part (KDP), valamint a volt kommunista partb61 alakult
Magyar Szocialista Part (MSZP). A kommunista vezetoseg kerekasztal konferencian megallapodik az
ellenzeki partokkal a hatalomatadas felteteleiben es az uj allamformaban, alkotmanyban. A koztarsasagi
format valasztjak, szabadon valasztott parlamenttel. A kormanyt a legtobb szavazatot kapott part vagy partok
koalici6ja alakitja, a vezeto part jelOli a kormanyfOt: a miniszterelnokot. Az allamfo (allamelnok) pozici6ja
foleg reprezentativ, de kiegyensulyoz6 szerepe es bizonyos esetekben kozbelepesi hatalma van. Az elnok
szemelyet az orszaggyiiles (parlament) valasztja. Az ona1l6 bir6sagi rendszer es az alkotmanybir6sag
biztositjak a jogallamot es az alkotmany betartasat.

Az elso szabadon valasztott kormanyt az MDF alkotja, Antall J6zsef
miniszterelnok vezetesevel. AUamelnok az SZDSZ parthoz tartoz6
Goncz Arpad. A kormany vallalt feladata, hogy az orszagot atvezesse a
kommunista rendszerbol a nyugati gazdasagi, tarsadalmi es politikai
rendszerbe. Beinditja az allami vallalatok maganositasat (privatizalasat),
szorgalmazza a kiilfoldi toke bearamlasat, elinditja a NATO-hoz es az
Eur6pai Uni6hoz val6 csatlakozas folyamatat, atszervezi az allami
adminisztraci6t, nagyobb ona1l6sagot engedve a helyi kormanyzatoknak. A
nemzeti ertekek es hagyomanyok megorzeset, visszaallitasat szorgalmazza:
beindulnak az egyhazi iskolak, az orszaggyiiles megszavazza a koronas

. magyar dmer visszaallitasat, kiilpolitikajanak fontos resze az orszag
hatarain kivul elo magyarsag helyzetenek gondviselese.

A "rendszervaltas" hatalmas, tobb evet igenybe vevo feladat, amely az
orszag bel- es ktilpolitikai, gazdasagi es tarsadalmi atiranyitasat magaban
foglalja. Egy gazdasagilag es, sok szempontb61 erkolcsileg, lerombolt
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orszagot kell a nyugati vilag szintjereemelni. A szabad versenyhez nem szokott nepet varatlanul ertek a
piacgazdasag kihivasai, a sziikseges vallalati leepitesek, a kiilfOldi kolcsonok visszafizetesenek terhe, az
exportnak a felbomlott Szovjetuni6 piacar61 a magasabb igenyii nyugati piac fele val6 atiranyitasa. Sokan nem
ertettek, illetve nehezen tudtak elfogadni, hogy a rendszervaltas elonyeinek elvezese elOtt egy nehez, az
egyeneket sokszor fajdalmasan erinto idoszakon kell keresztiilmenni.

A kovetkezo valasztasok nyertese a volt allampartb61 kinott Magyar Szocialista Part (MSZP),
miniszterelnok Horn Gyula. Folytatja a sziikseges gazdasagi iranyvezetest es a nyugati szervezetekbe
(NATO, EU) val6 bekapcsol6das fele vezeto kiilpolitikat.

Az 1998-as, harmadik vaIasztasok eredmenyekent a FIDESZ Polgari Part es a Fiiggetlen Kisgazda Part
(FKGP) koalici6ja alkot kormanyt, Orban Viktor miniszterelnokkel. Tulnyom6 reszt fiatal, j61 kepzett,
egeszseges nemzeti es erkOicsi gondolkodasu, most mar tobb eves politikai tapasztalattal rendelkezo, a nyugati
vilagba val6 bekapcsol6dast es ugyanakkor a nemzeti ertekek megorzeset szorgalmaz6 kormany.

Az 1989-ben elkezdett rendszervaltas II eve alatt sok nehezsegen ment keresztiil a magyar nep, de komoly
eredmenyeket is ertel: bevezetett egy stabil demokratikus rendszert; a megsza1I6 orosz csapatok kivonultak; az
allami vallalatok privatizalasa nagyreszt befejezodott; az orszag megnyerte a nyugat bizalmat es ennek
eredmenyekent a volt szocialista orszagokba val6 kiilf61di toke jelentos resze Magyarorszagra aramlik; az
ezredfordul6ra beindult a gyors (evi 5% feletti) gazdasagi novekedes, csokkent a munkanelkiiliseg es a Hz
evvel ezelotti 30% feletti inflaci6 10%-ra csokkent. Magyarorszagnak a NATO-ba va16 belepese megerositi a
nemzet biztonsagat es kihangsulyozza a nyugati vilaghoz val6 tartozasat; folynak az Eur6pai Uni6val val6
targyalasok es Magyarorszag az elso uj csatlakoz6k kozott kap helyet. S bar tovabbra is gond a hataron tuli
magyarsag kisebbsegi helyzete, a kormany nemzetpolitikaja az osszmagyarsag (hatarvaltoztatasok nelkiili)
osszefogasat celozza es eziranyban konkret, eredmenyes lepeseket is tesz. A kozel fel evszazados
kommunista elnyomas ubin lassan ujra felepiil ez a tortenelme folyaman oly sok viszontagsagon
keresztiilment, de kiilonleges bel so erovel es tehetseggel rendelkezo, mindent tulelni kepes, mindig
felemelkedni tud6 nemzet!
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