Magyarságismeret
Újonc cserkész

Magyar zászló és címer
A Szent Korona és a koronázási jelvények
Magyarország térképe és nagyobb városai
5 népdal

Táborverő

Himnusz, Szózat
Nemzeti ünnepek, családi ünnepek
Pár kiszámoló vers
Eredetünk, Hunor és Magor
Attila
Árpád és a második bejövetel (honfoglalás)
Géza fejedelem és Szent István, Szent Imre
Szent László, Könyves Kálmán, II. András
IV Béla és a tatárjárás
Őshazák (Szkítia, ázsiai gyökereink, Etelköz, Levédia)
Kárpát-medence
Dunántúl és Délvidék

Portyázó

Híres magyarok (utazók, sportolók, feltalálók)
Árpád-házi királyaink kihalása. III András
Anjou királyok: Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi
Zsigmond
Hunyadiak: János, Mátyás
A mohácsi vész. A három részre szakadt ország.
Erdély aranykora, Bethlen Gábor
Buda visszafoglalása 1686
Erdély, Alföld, Kárpátalja, Őrség
60 népdal

Honfoglaló

Híres magyar művészek (festő, költő, zeneszerző, építész)
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca és a kuruckor
Reformkor
1848-as szabadságharc
Kiegyezés, monarchia
I. világháború, Trianon, revízió, II. világháború
1956-os forradalom és a vasfüggöny, 1989
Felvidék, Északi-középhegység, trianoni határok

Áttekintés
és egyéb

Regöscserkészet
Történelmi áttekintés
Egyéb hasznos, érdekes tudás
Kárpát-medence városai
Legnagyobb magyar városok
További költők
Történelmi zászlók
Módszertani játékok
100 népdal
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Minden külföldön élő magyar cserkész fő összetartója a magyarságunk. Ezért igyekezz
elsajátítani a magyarsággal kapcsolatos tudást, hogy hazádban is mindig tudj válaszolni az
ezzel kapcsolatos kérdésekre. Legyél büszke származásodra, a gyökereidre!
Magyar zászló és címer
A magyar zászló
A magyar zászló sokat változott az elmúlt
évszázadokban. Napjainkban 23 történelmi
zászlót tartunk számon, melyeket a nemzeti
ünnepeken fel is vonultatnak a Parlament előtt.
A piros-fehér-zöld sávos zászló Kossuth Lajos
idejéből származik.
A piros a vér színe.
A fehér a tisztaságot jelenti.
A zöld a remény színe.

a) Zászló
b) Lobogó
c) Kokárda (az 1848-as Szabadságharcban
használták először. Használják fordított színekkel
is, tehát kívül zöld, belül piros elrendezésben.)
A magyar címer
Az 1867. évi kiegyezést követően a jelenlegi
címert nevezték kiscímernek.
1990 óta ezt használjuk újra.
A címer részei:
Hegyes talpú, hasított pajzs. Első mezeje vörössel
és ezüsttel (fehérrel) hétszer vágott. Második,
vörös mezejében zöld hármashalomnak arany
koronás kiemelkedő középső részén ezüst kettős
kereszt. A pajzson a magyar Szentkorona
nyugszik.
A hétszer tagolt Árpád sáv a hét törzs egyesülését
jelképezi. Akkor miért van nyolc sáv? A tagolást a
piros és az ezüst mezők közötti vágások jelentik,
ami azt a hét vágást szimbolizálja, amit a hét
vezér tett a vérszerződéskor. Elterjedt az a
magyarázat is, hogy a négy ezüst sáv (pólya) a
Duna, Tisza, Dráva, Száva folyókat jelképezi.
A hármas halom egyesek szerint a Tátra, Fátra,
Mátra hegységet jelképezné. Valószínűleg
azonban egy vallásos királyságot jelöli
(szentháromság).
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A Szent Korona és a koronázási ékszerek
A Szent Korona
A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt
és a mai napig épségben megmaradt beavató koronája.
Beavató korona, ami azt jelenti, hogy a koronát csak
koronázáskor hordta a király. Rengeteg téves magyarázat
született róla, mivel vizsgálni nem lehetett. Származása
ismeretlen időkbe vezet vissza, s az idők során többször
változtattak rajta. A királytól függetlenül jelképezi az
államiság fogalmát a mai napig. Tulajdonképpen
személyként tisztelték, még a királyok is “alattvalói” voltak. A
portyázó magyarok a Szent Koronát keresték Európa
városaiban. Különleges azért is, mert 19 zománcképén az
apostolok láthatók. Az elején Jézus van ábrázolva, a tetején
az Atya. Ezért is hívják Apostoli Szent Koronának. Az egész
világon csak egy ilyen korona van.
Jelenleg a Parlamentben őrzik, szabadon látogatható.

Koronázási ékszerek
A koronázási jelvények a király koronázásánál a királyi
hatalom szimbolikus kifejezésére használt jelvények.
1. Szent Korona
2. Jogar a kristálygolyóval a tetején
3. Országalma a duplakereszttel
4. Lepel, egy arannyal hímzett palást.
A fentiek mellett más tárgyak is tartoznak még hozzá. Itt
olvashatsz a többiről is:
http://hunwebaruhaz.hu/cms/a_koronazasi_ekszerek_torten
ete html
A koronázási ékszerek Budapesten, a Nemzeti Múzeumban
tekinthetők meg.
A koronázás
Nem akárhogyan történt a koronázás. Ahhoz, hogy egy uralkodót elismerjenek, mint jogszerű
magyar királyt, négy fontos dolognak kellett teljesülnie.
1. A hely: Koronázni csak Fehérváron lehetett. (Feltehető, hogy ez a helyszín a Pilisben
volt, és nem Székesfehérváron!)
2. Az időpont: Csak jeles napon (ünnepnapon) lehetett koronázni, mégpedig kora reggel,
mikor a Nap felkelt.
3. A Szent Koronával kellett koronázni. Nélküle nem volt érvényes a magyar király
koronázása.
4. A nép akaratára is szükség volt, vagyis a nép háromszori „akarjuk”-kal fejezte ki, hogy a
királyt elfogadják.
Nem minden király koronázásánál teljesült mind a négy pont, ezért nem is fogadtak el mindenkit
teljes jogú magyar királynak. Károly Róbertet kétszer más koronával koronázták meg, de addig
nem is fogadták el magyar királynak. Hunyadi Mátyás is visszaszerezte a koronát, hogy
érvényes magyar király lehessen. A kalapos király (II. József) pedig nem lett a Szent Koronával
megkoronázva, ezért kapta ezt a gúnynevet. Utolsó, minden értelemben jogos magyar királyunk
Hunyadi Mátyás volt.
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Magyarország mai országterületének térképe (városok, folyók, hegyek, szomszédok)

Városok:
1. Budapest
2. Sopron
3. Szombathely
4. Győr
5. Komárom
6. Esztergom
7. Székesfehérvár
8. Siófok
9. Pécs
10. Kalocsa
11. Szeged
12. Kecskemét
13. Szolnok
14. Salgótarján
15. Eger
16. Miskolc
17. Debrecen
18. Nyíregyháza

Folyók:
Duna
Tisza
Dráva
Sió
Rába
Hernád
Körös
Tavak:
Balaton
Fertő-tó
Velencei-tó
Tisza-tó
Hegyek:
Mátra
Bükk
Börzsöny
Bakony
Mecsek
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Szomszéd országok:
A: Ausztria
SK: Szlovákia
UA: Ukrajna
RO: Románia
SR: Szerbia
HR:Horvátország
SL: Szlovénia

A térkép színeinek jelentése:
sötétzöld: 100 m-nél alacsonyabb
terület
világoszöld: 100-150 m
világosbarna: 200-500 m
sötétebb barna: 500-1000 m
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Budapest:
Magyarország fővárosa, egyúttal legnagyobb városa, az ország politikai, művelődési, ipari,
kereskedelmi és közlekedési központja, valamint nevezetes gyógyfürdőváros. A Duna két
partján, az Alföld, illetve a Dunántúli- és az Északi-középhegység találkozásánál fekszik.
Természetföldrajzi adottságainak köszönhetően a világ egyik legszebb fekvésű fővárosának
tartják.

Debrecen:
Magyarország második legnagyobb és legnépesebb városa,
a Tiszántúl legjelentősebb települése. Időnként „a kálvinista
Róma” néven vagy „cívisváros”-ként is emlegetik. Szellemi,
kulturális, gazdasági, idegenforgalmi és közlekedési
központ.

Miskolc:
Magyarország harmadik legnagyobb városa. A környék
Európa egyik legrégebben lakott területe. A különböző
tájegységek találkozásánál, fontos kereskedőutak mentén
épült település már a középkorban kereskedőváros volt, és
1365-ben Nagy Lajos királytól városi rangot kapott.

Szeged:
Magyarország negyedik legnagyobb városa. A terület az
újkőkor óta lakott. A várost először 1183-ban említik. Ma is
az ország egyik élelmiszer-ipari központja. Emellett
egyetemi város és fontos kulturális központ is. Egyeteme, a
Szegedi Tudományegyetem az ország legjobb minősítésű
egyeteme. Szeged rendezvényei, mint például a Szegedi
Szabadtéri Játékok, évről évre számos látogatót vonzanak.
Pécs:
Magyarország ötödik legnagyobb települése. A rómaiak
alapították. A püspökséget 1009-ben Szent István király, az
ország első egyetemét 1367-ben Nagy Lajos király alapította a városban. Ma is itt működik az ország egyik
legnagyobb létszámú egyeteme, közel 34 ezer hallgatóval.
2010-ben Európai Kulturális Főváros volt. Világhírű a pécsi
Zsolnay porcelán, és a Vasarely festészetét bemutató
múzeuma.
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Himnusz, Szózat
Himnusz
Írta: Kölcsey Ferenc 1823.
Zene: Erkel Ferenc 1845.

Szózat
Írta: Vörösmarty Mihály 1836.
Zene: Egressy Béni 1840.

Isten áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel
Balsors akit régen tép
Hozz reá víg esztendőt¨
Megbünhődte már e nép
A múltat s jövendőt.

Hazádnak renületlenül
Légy híve, ó magyar;
Bölcsőd az, s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze
Itt élned, halnod kell.

A Himnusznak 8 versszaka van.

A Szózatnak 14 versszaka van.

Nemzeti ünnepek ( Történelmi zászlók)
Március 15.
Március 15-én az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra
emlékezünk. Március 15-én olvasta fel Petőfi Sándor a Nemzeti
dalt. A nép 12 pontba szedte követeléseit és követelte
betartásukat. Kossuth Lajos hívására talpra állt a nemzet. Később
a magyarok hősies harcokat vívtak az ellenséggel szemben
(például a dicsőséges tavaszi hadjárat). Végül idegenek
bevonásával az osztrákok legyőzték a magyarokat. A
szabadságharc leverése után a volt honvédők bujdosni
kényszerültek, mert sokakra börtön és kivégzés várt hazájában.
Ideje: 1848. március 15. - 1849. október 6.
Célja: A szabadságharc célja Magyarország teljes körű
függetlenségének kivívása.
Helyszíne: a Habsburg Birodalom, benne Magyarország
Eredmény: A császári hadsereg orosz segítséggel leverte a
szabadságharcot. Haynau parancsára október 6-án Aradon
kivégeztek tizenhárom honvédtábornokot, és ugyanezen a napon
Pesten kivégezték Batthyány Lajos volt miniszterelnököt is.
Augusztus 20.
Magyarország nemzeti és állami ünnepe – I. István király
temetésének és szentté avatásának évfordulója, Szent István
király és az Új kenyér ünnepe. 1038. augusztus 15-én,
Nagyboldogasszony napján Szent István király az országot a
Szent Korona személyében a Szűzanyának felajánlotta. Azóta az
ő védelmében áll az ország.
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1848-as honvéd zászló.
Hátulján:
„Ne bántsd a magyart‖
szöveg olvasható

Szent István aláírása
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Október 23.
Az 1956-os szabadságharcra emlékezünk, mely október 23-án
robbant ki. A szabadság és a bátorság ünnepe. A forradalom
Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és
a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca volt.
November 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút
indítottak Magyarország ellen. Több napig véres harcok folytak az
ÁVH-sok, az oroszok és a lakosság között. Sok fiatal és gyerek is
részt vett a harcokban. A hatalmas túlerő szétverte a
szabadságharcot. Több ezer ember meghalt. Több százezren
menekültek külföldre. Utána bebörtönzések, kegyetlen üldözések
következtek.
Magyar történelmi zászlósor
A teljes történelmi zászlósor 23 darabból áll, de ezekből mindig az
alkalomnak megfelelően válogatnak, például a március 15-i
ünnepen mind a két '48-as lobogó ott van, augusztus 20-án több
az Árpád-házi zászló, az '56-os ünnepeken pedig inkább a 20.
század felé tolódik el az arány. A zászlósor a magyar hadi múlt
legjellemzőbb zászlótípusait vagy a magyar hadtörténet leghíresebb korszakaihoz kapcsolódó zászlókat vonultatja fel. A történelmi zászlósort nemzeti ünnepek állami rendezvényein, illetve
kiemelkedő katonai rendezvényen katonai tiszteletadással
felvonultatják.
Az itt bemutatott néhány zászló csupán pár darab a történelmi
zászlósorból.
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Családi ünnepek
Születésnap
A régiségben nem volt szokás a születésnapot ünnepelni. Ha pedig ünnepeltek, nem az
ajándék volt a fontos, hanem az, hogy együtt lehetett a család, rokonok és barátok. Szokás volt
a születésnapokat egy bibliába beírni, így a későbbi utódok is többet tudtak a családjuk
eredetéről. Sajnos ma csak kevesen ismerik ―hetedíziglen‖ (generációkon át) a családjukat.
Főleg gyerekek számára fontos ünnep.
Névnap
Magyarországon a névnap legalább olyan fontosságú, mint a születésnap. Régebben csak a
névnapokat ünnepeltük. Hogy melyik napon van a névnapod, azt a keresztény naptárakban
találod meg. Szinte minden magyar névhez tartozik egy védőszent.
Keresztelő
Főleg a szülőknek és a családnak nagy ünnep. A keresztelkedésnél ugyanis fogadalmat
tesznek a szülők, keresztszülők, hogy hitben nevelik fel a gyermeket. A keresztelt szentelt vízzel
lesz megkeresztelve. Általában kisbaba korban szoktak keresztelni, így a kisbaba nem sokat
fog fel az egész eseményből. Egyes vallásoknál a keresztelésnek ettől eltérő szokásai is
vannak.
Bérmálás / Elsőáldozás / konfirmálás
A fiatal fel lesz véve a felnőttek vallási körébe.
Első szentáldozásra az a gyermek engedhető, aki korának megfelelő érettséggel képes az
Eukarisztiát megkülönböztetni a közönséges kenyértől és bortól, valamint megfelelő hittani
ismeretekkel rendelkezik. Ez általában 7-8 éves kor és két esztendő hittanos tanulmány után
következhet be legkorábban.
Bérmálás: A bérmálás keresztény szertartás, melynek során kézrátétel vagy felkenés útján
közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó számára.
A konfirmáció megerősítést jelent. Az ember ünnepélyesen megvallja hitét Isten és a gyülekezet
színe előtt, amiben ezáltal is megerősödik.
Esküvő és házasságkötés
Menyegzőnek is nevezzük. Egyházi vagy polgári szertartásrend, vagy
mindkettő, ahol a férfi és a nő kimondja, hogy ezen túl összetartoznak.
Az emberélet egyik legfontosabb ünnepe, amikor a szülői háztól eltávozik a
fiatal és saját családot alapít. Az esküvőhöz sok egyéb ünneplésforma és
szokás is fűződik.
Manapság mindenki saját elképzelése szerint szervezi az esküvőjét, hiszen ez életünk legszebb
napjaként kell emlékezetünkben megmaradjon.
Temetés
Az elhalálozás egy szomorú esemény.
Mégis ünnepnek kell nevezni, mert összejön a család, együtt kísérik a halottat
utolsó útjára, melyet búcsúztató szertartás szokott megelőzni.
A temetés után szokás halotti tort tartani, ahol az együttlévők beszélgetnek és tort
ülnek (esznek).
Javaslat:
Kutasd fel családod őseit, és készíts egy családfát. Lehet drótból igazi ―fát‖ készíteni és a
levelekre a neveket ráírni.
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Kiszámoló versek
Sári, Mári, Ica, Vica
ki lesz most vajon a cica?
Se nem Ica, se nem Vica,
hanem te leszel a cica!

Lementem én a pincébe vajat csipegetni.
Utánam jött édesapám hátba veregetni.
Nád közé bújtam, nádsípot fújtam.
Az én sípom így szólott:dí-dá-dú,
te vagy az a nagyszájú!

Egyedem, begyedem, vaskampó,
Alatta volt Kisjankó.
Egyet gondolt magába'
Elszaladt a világba.
Egy utcába' volt egy bolt,
Abba' mindenféle volt,
Toll, penna, papíros,
Neked milyen színű most,
Azt is mondd meg te is most.
Neked van-e pirosod?
Azt is mondd meg te is most!

Egy, megérett a meggy
Kettő, csipkebokor vessző
Három, majd hazavárom
Négy, biz' oda nem mégy
öt, leesett a köd
Hat, hasad a pad
Hét, dörög az ég
Nyolc, üres a polc
Kilenc, kis Ferenc
Tíz, tiszta víz.
Ha nem tiszta, vidd vissza,
ott a szamár, megissza!

Ecc, pecc, kimehetsz, holnapután bejöhetsz.
Cérnára, cinegére, ugorj, cica, az egérre.
Fuss!

Antanténusz,szórakaténusz,
szóraka-tiki-taka,
alá-balá bim-bam-bum.

Búzavirág koszorú, Ma senkise szomorú,
Találd el a nevemet, Elfoglalom helyedet.

Digi-dagi daganat, kergeti a halakat,
de a halak ügyesek, digi-dagi elesett.

Egyedem-begyedem, tenger tánc,
Hajdú sógor, mit kívánsz?
Nem kívánok egyebet,
Csak egy tőtött verebet.

Apacuka, fundaluka,
Fundakávé, kamanduka,
Abcug, fundaluk,
Funda kávé kamanduk.

Gyerekek, szeretik a perecet,
sósat, sósat, jó ropogósat,
aki vesz, annak lesz,
aki nem vesz, éhes lesz.

Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom,
mákomban a rákom, kirágta a zsákom,
aki szánja károm, szedje fel a mákom.
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Történelem és földrajz 1.
Történelem
Mitikus történelmünk, ősi származásunk
(Több ezer év)
Attila (305-360)
Hunor és Magor (talán 200, pontosan nem
tudjuk). Népvándorlás (4-8.sz.)
Árpád és a hon(vissza)foglalás (860-tól)
Géza, Szent István, Szent László
Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla, Tatárjárás

Földrajz
Szkítia, egyéb ázsiai területek (Tarimmedence)
őshazák
A Kárpát-medence (hegyek és vizek)
Dunántúl
Délvidék

Nem könnyű meghatározni, hogy hol kezdődik a magyarság történelme.
Egy nép származásával kapcsolatban nem elég csak a nyelvi hasonlóságokat nézni! A
genetika*, antropológia*, mondák, feljegyzések, régészeti leletek, néprajz, népművészet, kultúra
elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy valós képet kapjunk egy nép eredetéről! Sajnos a politikai
indíttatású történelemhamisítások is károsak az igazság feltárásában, korunkban pedig éppen
úgy aktuálisak, mint kétszáz éve!
De mai korunk nagy vívmánya, a genetika pontosan bebizonyította, hogy őseink már jóval
régebb óta, mint eddig feltételeztük, a Kárpát-medencében éltek. Innen vándoroltak volna
keletre, majd tértek újra vissza.
Ez azonban a történelemkutatás témája, mi inkább ősi mondáinkkal kezdjük.
A Képes Krónika a vízözönt túlélő Noé leszármazottaitól eredezteti a Föld népeit, egyik fiától
pedig a magyarságot.
A nemzedékről nemzedékre hagyományozódó emlékezet, amelyet nagyemlékezetnek szoktunk
nevezni, Nimródot tartja első királyunknak, aki egyben a Föld első királya is volt. A Biblia
tanúsága szerint „hatalmas vadász volt az Úr előtt‖.
Nimród nemzette Enéhtől Hunort és Magort, és tőlük származnak a magyarok és a hunok.
Nimród építette Bábel tornyát Babilonban, Úr városban, amely a világ első városa volt. A Képes
Krónika számol be arról is, hogy Atilla nagykirályunk leszármazottja, Emese gyermeke volt
Álmos, akit azért neveztek el így, mert amikor édesanyja áldott állapotban volt, álmában egy
sólyom-forma madár, a Turul jelent meg, „mintegy reá szállván‖ és tudomására hozta, hogy
méhéből nagy és dicső királyok fognak születni, de nem a mostani földjükön sokasodnak el. A
monda szerint tehát az Égi madár és a Napszarvas násza teremtette az Álmos-Árpád dinasztia
dicső nemzetségét, amelyet Turul-nemzetségnek is nevezünk. S ez a magyar uralkodói
dinasztia, a keresztény világnak tíz szentet adott. Annyit, amennyit soha egyetlen királyi család
sem a világon!
A magyar szellemiség nem más, mint a a szittya (szkíta), hun, avar, magyar folytonosság.
- Aztán ―hivatalosan‖ úgy tudjuk, hogy népünk finn-ugor származású.
A finnugor származtatási elméletek születése. 1771-ben Magyarországon először tett valaki
kísérletet a magyar-finnugor nyelv összehasonlítására; ezzel egy időben Hunfalvy (Hunsdorfer)
Pál és Budenz József a kancellária utasításait követve nyelvi alapon kidolgozzák a magyarság
gyűjtögető-halászó finnugor népekkel való rokonságának elméletét. A finnugorizmusnak
alapvető hibája, hogy ahelyett, hogy a magyar nyelvben valóban előforduló finnugor szavakkal
és nyelvi fordulatokkal foglalkozna, a magyarságot tudománytalanul és teljesen indokolatlanul a
finnugor népektől származtatja. Ez a több mint 200 évig fennálló, a monarchikus és marxista
politika által irányított tan napjainkban folyamatosan visszaadja helyét a magyarság igaz
őstörténetének. Ettől függetlenül ma is ez a „hivatalos‖ származáselméletünk. (Kiszely)
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- Újabban nagy hullámokat vert a sumer eredeztetés. Az elmúlt 100 évben sokan fogalmazták
meg, hogy valamilyen rokonságban állhatunk a sumer néppel. Ezt nem csak
magyar kutatók, történészek, egyetemi tanárok állították, hanem külföldi
sumerkutató szakemberek, és semmi közük a magyarsághoz. Sok nyelvész
állítja, hogy ha az ősi sumer nyelven megszólalna valaki, az olyan lenne, mintha
magyarul beszélne.
- Magyar Adorján a Csodaszarvasról írt, Londonban megjelent munkájában adott hangot annak
a nézetének, hogy a magyarok "kezdettől fogva, mindenkit megelőzve a Kárpát-medencében
laktak". Magyar Adorján és követői a Kárpát-medence őslakosságát is magyarnak képzelték.
- Zajti Ferenc szerint „az ősi skytha-hun nép szülte a magyarságot, de ugyancsak a skythák
adták őskultúrájukat az Ókornak".
Csicsáky József fogalmazta meg azt, hogy a magyarok egy elsüllyedt földrész műveltséget
teremtő lakóitól származnak és a magyar az alapja a világ összes
nyelvének.
- De van szabír, egyiptomi, etruszk elmélet is származásunkat illetően.
Hunor és Magor (kb. Kr. u. 200, pontosan nem tudjuk)
A csodaszarvas mondája
Történt egyszer, hogy Hunor és Magyar vadászat közben messze elkalandoztak, és már a
Meotisz mocsarai között bolyongtak. Ekkor hirtelen egy nőstény szarvas bukkant fel előttük, ők
pedig mindjárt üldözőbe vették. Futott a szarvas, majd nagy hirtelen nyom nélkül eltűnt a
vadászok szeme elől. Sokáig keresték, de sehogy sem tudták megtalálni. Ezután atyjukhoz
visszatértek, tőle engedélyt kértek, és amint ezt megkapták, minden jószágukkal (állataikkal) a
meotiszi mocsarak közé költöztek.
Meotisz tartománya határos Perzsiával. Mindenfelől tenger veszi körül, egy nagyon keskeny
gázlót (vízi út) kivéve. Folyói egyáltalán nincsenek, de füvekben, fákban, madarakban, halakban
és vadállatokban bővelkedik. Nehéz oda a bejutás meg a kijárás is.Hunor és Magyar népe a
meotiszi mocsarak közé behatolt, és öt éven át onnan ki sem mozdult. A hatodik évben
elindultak, és a pusztában véletlenül rábukkantak Belár király leányaira, akik éppen táncot
jártak. Ekkor őket elfogták, és minden jószágukkal együtt magukkal ragadták a meotiszi
mocsarakba. Az alánok fejedelmének, Dulának két lányát is elfogták, az egyiket Hunor, a
másikat Magyar vette feleségül. Az összes hunok és magyarok ezektől az asszonyoktól
származnak.
(Jordanes, Kézai Simon)

Attila (kb Kr. u. 406 – 453)
Eddig sem volt ismeretlen számotokra a legendás hun király, Attila neve.
Attila az európai hunok utolsó és leghíresebb fejedelme volt. Időszámításunk szerint 406 körül
született Bendegúz fiaként. Attila kora egyik leghatalmasabb birodalmát uralta 434-től haláláig.
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Birodalma Közép-Európától a Kaszpi-tengerig és a Dunától a Balti-tengerig terjedt. Az Isten
ostorának és a világ pörölyének (nagy kalapács) nevezett uralkodó az akkori világ legnagyobb
hatalmú ura volt.
Minden krónikánk azt írja, hogy Atilla családjából származott Árpád nagyfejedelem apja, Álmos.
S azt is írják, hogy a magyarok és a hunok testvér-népek voltak.
Ugyan miért ragaszkodtak volna őseink a hunokhoz, ha ez a rokoni kapcsolat nem lett volna
igaz? Számos történeti bizonyíték szól a testvériség, a rokonság mellett.
A korabeli krónikások és mondáink is ezt támasztják alá.

Az Isten kardja monda
Volt a szittya királyoknak egy csodálatos, nagy erejű kardjuk, amelyet azért kaptak az Istentől,
hogy azzal minden népet legyőzzenek. Ez az ősi kard elveszett, de híre fennmaradt a szittya
vitézek között. Az öregek mindig mondták-mondogatták:
- Keressétek, kutassátok, mert az lesz a világ ura, aki Isten kardját megtalálja!
Hiszen keresték is, kutatták is, de Isten kardját senki meg nem találhatta.
Történt egyszer, hogy az egyik hun pásztor észrevette: sántál, erősen sántít az egyik tinója.
Megnézi az állat lábát, s hát véres seb van rajta. Ugyan, mi sérthette meg?
Ahogy körülpillant, fényes lángnyelv villan fel előtte, s hát egy kard áll ki a földből, abból
csapnak ki a lángok! Odamerészkedik, kihúzza a kardot a földből, és futva fut vele Attila
királyhoz:
- Ezt a csodakardot a mezőn találtam, úgy gondolom, téged illet!
Attila kezébe vette a kardot. Tudta, hogy az anyja által megálmodott kard, az Isten kardja jutott
el hozzá. Keményen megmarkolta, és a négy égtáj felé suhintott vele. Északra, nyugatra,
keletre, délre. Azt mondta:
– Isten kardjával a föld minden népét megbüntetem.
Így lett Attila az Isten ostora.
(Jordanes nyomán Lengyel Dénes)
"Csillag esik, föld reng: jött éve csodáknak! / Ihol én, ihol én ostora világnak!
Sarkam alá én, a nemzeteket hajtom / Nincs a kerek földnek ura, kivül rajtam!"
( Arany János: Buda halála – részlet)
Attila temetése
Mikor Attila meghalt, kérdezték a táltostól, miképpen temessék el? A táltos azt mondta:
„Temessétek el a Nap és a Hold fényében, a harc jelében, földben is és vizben is.― Nem tudták,
mit jelentsen ez, de az írástudók megfejtették. Igy készítettek három koporsót. Az arany
koporsóba tették Attila testét, mert az arany a Nap féme. Azt beletették az ezüst koporsóba, ami
a Hold féme, azt pedig a vas koporsóba, mert a fegyvert vasból készítik. Aztán sok ezer szolga
ásott a Tisza medre mellett egy másik medret. A meder aljába pedig egy sírt, amibe Attila
hármas koporsóját temették. Végül a Tiszát visszaeresztették a medrébe. A temetés után
minden szolgát lenyilaztak, hogy senki se tudja elmondani, hol is van Attila sírja? Azóta is
keressük Attila sírját, de mivel sok más hagyománya van a sírhelynek, sok helyen vélik tudni a
sírját. (Gárdonyi Géza “A láthatatlan ember” c. művében részletesen leírja Attila temetését.)
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Fejtsd meg a csikcsomortáni ágytámla rovásfeliratát, s akkor megtudod, hogy miért temették el
így Attilát.

A népvándorlás kora körülbelül a 4-8. század közötti korszak Európában. A népek elvándorlását kiválthatta a hun betörés, amely a török népek Közép-Ázsiából kiinduló terjeszkedésével állt kapcsolatban, de okozhatta a túlnépesedés vagy a korabeli éghajlatváltozás is.

A történelem titkai kétségtelenül nehezen fejthetők meg, de azt mégsem volna szabad hirdetni,
hogy az igazság kideríthetetlen!
Mai ismereteink szerint a magyarok ősei Közép-Ázsia térségéből, az Urál-hegység délkeleti
vidékéről származnak. De ez csak egy közös lakóhely volt, mert még keletebbről, tehát BelsőÁzsiából, a Tarim-medence (ma Kínához tartozó terület, az ujgurok lakják) környékéről
származtak. Az újabb kutatások alapján lehetséges, hogy a Kárpát-medencében is
évtízezredek óta laktak magyar nyelvű népcsoportok, s talán ez volt az oka annak, hogy őseink
végül ezt a térséget választották végső és végleges hazájuknak, ahol mindmáig élünk. Itt
találták a világ legrégebbi írásos emlékét, a TATÀRLAKAI rovásjelekkel teli korongot, amely kb.
7000 éves.
A magyarság ősei két lépcsőben érkeztek vissza a Kárpát-medencébe.
Az első szakasz 670 körül zajlott. Ezt az állítást a különböző krónikák és gesták leírásaival
igazolták. Az úgynevezett kettős honfoglalást régészeti bizonyítékokkal is jól alá lehet
támasztani.
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A 7-9.században Etelközben a vezérek egymással szövetséget kötöttek.
Ez a vérszerződés a magyar hagyomány szerint a magyarság első alapszerződése. Álmos
magyar nagyfejedelem, később fiának, Árpádnak adta át a hatalmat. A szerződést a
hagyomány szerint a hét vezér kötötte Etelközben egymással – oly módon, hogy esküt tettek
arra, hogy amíg Árpád nemzetsége él, csak ebből a nemzetségből választanak fejedelmet. A
hazát, amelyet az ő vezetésével szereztek, egymás között igazságosan osztják el. S végül
megesküdtek, hogy azt, aki hűtlen lenne a választott fejedelemhez, vagy aki viszályt
támasztana közöttük, halállal büntetik. „Most és mindörökké, az idők végezetéig.‖ A
szerződésben vállalt kötelezettségeik megerősítéseképpen vérüket egy edénybe csorgatták és
megitták. Ezáltal vértestvérekké váltak.
A vérszerződés - Anonymus nyomán
Álmos, Emese fia szép, barna arcú, fekete szemű, magas és karcsú termetű ifjúvá serdült.
Jóakaratú, bőkezű, bölcs és bátor katona lett belőle.
Amikor pedig az érett kort elérte, hatalmasabb és bölcsebb
volt Szittyaország minden vezérénél, ezért az ország minden
dolgát abban az időben az ő tanácsai szerint intézték.
Amikor Álmos vezér érett ifjúvá serdült, feleségül vette egy
nemes vezér lányát. Ettől született Árpád nevű fia, akit
magával vitt Pannóniába.
Mert Szittyaország földje annyira megtelt az ott született nép
sokaságával, hogy az a föld a népet sem táplálni, sem
befogadni nem bírta.
Ezért a hét fejedelmi személy, akit mind a mai napig
hétmagyarnak neveznek, nem tűrhette a hely szűkösségét,
tehát elhatározta, hogy szülőföldjét elhagyja, és olyan földet
foglal magának, melyen laknia lehet. Ekkor kiválasztották
Pannónia földjét, mert azt hallották a szállongó hírekből,
hogy az a föld Attila királyé volt, akinek ivadékából Álmos
vezér, Árpád atyja származott.
Ekkor a hét fejedelmi személy közös és igaz értelemmel
belátta, hogy a megkezdett útnak végére csak úgy járhat, ha vezér és parancsoló lesz fölötte.
Ezért szabad akaratból, közös elhatározással megválasztották vezérül maguknak, sőt fiaik
fiainak is az utolsó nemzedékig Álmost és azokat, akik nemzetségéből származnak.
Akkor közös akarattal Álmos vezérnek azt mondták, hogy:
— A mai naptól fogva téged vezérnek és parancsolónak választunk, és amerre szerencséd
vezet, oda téged követünk.
Ezután a hét fejedelmi személy Álmos vezérért saját vérét egy edénybe csorgatta, és így tett
esküvést. Azt a hitet, amelyet akkor esküjükre tettek, egész halálukig megtartották.
Az eskü így hangzott:
— Ameddig életünk tart, sőt utódaink életének fogytáig mindig Álmos vezér ivadéka lesz a
vezérünk.
— Ami jószágot közösen szerzünk, mindenkinek része legyen abban.
— Azok a fejedelmi személyek, akik szabad akaratukból Álmost vezérnek választották, soha a
vezér tanácsából ki ne maradjanak.
— Ha valaki az utódok személye közül a vezérhez hűtlen lenne, és viszályt keltene a vezér és
rokonai között, annak úgy hulljon a vére, ahogy a miénk hullott, amikor Álmossal vérszerződést
kötöttünk.
— Hogyha valaki az utódok közül a vérszerződést megszegné, azt örök átok sújtsa.
Ezután a hét fejedelmi személy, akit hét magyarnak hívnak, kijött Szittyaország földjéről, és
nyugat felé indult.
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Árpád és a honfoglalás (895 táján) – második bejövetel
Árpád nagyfejedelem (Kr. u. 845–907), vallási vezető (kende) a honfoglalás idején, melynek
során a magyarok Etelközből a Kárpát-medencébe települtek. Tőle származnak az Árpád-ház
uralkodói, akik halálát követően négy évszázadon át uralkodtak Magyarországon.
A szövetséges magyar törzsek a Vereckei-hágón jöttek be 895-ben Árpád vezetésével
másodszor a Kárpát-medencébe. A másik, dél felől beáramló csoportot Kurszán vezette.
Árpád népe nem menekült hordák tépett tömege volt, akiket a besenyők ide beüldöztek, hanem
egy tudatosan és megtervezetten hazát változtató nép hazatérése, amelynek élén Árpád
nagyfejedelem állt, akinek nemzetségéből kiváló királyok származtak.
Úgy tudjuk, hogy 500 000 ember érkezett asszonyokkal, állatokkal, teljes felszereléssel a
Kárpát-medencébe.
Honfoglaló őseink fejlett kultúrát hoztak magukkal. Az egész népünkre kiterjedő írásuk volt.
Ötvösművészetünk, lószerszámaink, ételeink fűszerezése, elkészítési módja, ruházatunk az
akkori Európában ismeretlenek voltak. Nem beszélve különleges állatainkról, melyeket
magunkkal hoztunk. Mese és mondavilágunk ezekbe az ősi időkbe nyúlnak vissza. Úgyszintén
tudnunk kell, hogy a magyarok már akkor egyistenhívők voltak. A fémlemezzel díszített tarsoly
(bőrtáska) a honfoglaló magyarság jellegzetessége.
Mai szemmel nézve is elképzelhetetlenül nehéz lenne egy hasonló ember- és állattömeget ilyen
számban, ilyen hosszú úton egészségben, jól szervezetten egy új területre költöztetni.
Árpád serege élén 895-ben a Vereckei-hágón át az Alföldre lépett, és elfoglalta a területet. Itt
barátságos népeket is találtak, akikkel még régebbről rokonságban voltak (avarok). Árpád
nagyon rövid idő alatt vette birtokába az egész Kárpát-medencét. Ezután a fiatal magyar
államot szinte rögtön, egyesült erővel kezdték támadni az európai hadak.

Félegyházi tarsoly

A hét vezér

A honfoglaló törzsek:
A hét törzs neve

Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Nyék, Megyer,
Kürtgyarmat
Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba,
Töhötöm
Árpád (apánk) nagykirály
Kurszán hadvezér

A törzsek vezérei
Vezérlő fejedelmük

A hagyomány szerint a honfoglalás idején a magyar nemzetségek száma 108 volt.
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A pozsonyi csata 907. július 4. és 7. között zajlott, a mai Pozsonynál.
A csata a keleti frank sereg megsemmisítő vereségével végződött.
A honfoglalás e sorsdöntő csatával fejeződött be, egyben ez volt az első honvédő háború.
A kora középkor egyik legjelentősebb ütközetéről van szó. A győzelem megerősítette a magyar
törzsszövetség helyzetét a Kárpát-medencében.
Ez a magyar hatalom 838 és 970 között több mint félszáz hadjáratot vezetett a bizánci
birodalom, Itália és Nyugat-Európa ellen.
Ezeket a hadjáratokat nem lehet kalandozó, rabló hadjáratoknak nevezni, mert egyrészt
kiválóan megtervezett katonai akciók voltak, másrészt pedig a legfőbb céljuk az volt, hogy
megelőző csapást mérjenek a magyar hazára veszélyes támadások ellen. Sokkal valószínűbb,
hogy egyes vélemények szerint az elrabolt avar kincseket keresték, amely a régi források
szerint 16 társzekérnyi arany volt, és talán a Szent Korona is közötte lehetett. Ilyen
aranytárgyakat Európa-szerte lehet még ma is a múzeumokban, egyházi gyűjteményekben
látni. Sok forrás szerint a kalandozásban nem bántották a kolostorokat. Ezt arra vezetik vissza,
hogy a magyarok már jóval előtte keresztények voltak. Abban a korban az emberek így
imádkoztak: A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!
Akárcsak testvéreink, a hunok, a magyarok is lovas nép volt. Lóhátról nyilaztak vágta közben.
955-ben az Augsburg melletti Lech-mezőn a császári teljes hadsereg állt szembe a magyarok
egyik csapatával. Vezéreiket, Bulcsút, Lehelt és Súrt Regensburgba csalták hamis ígérettel,
ahol kegyetlenül legyilkolták őket. Ezt a csatát elveszítettük.
Maga a veszteség azonban nem volt akkora, mint az akkori krónikások feltételezték.
A harcosok nagy része élve hazatért, ám a kudarc mégis elgondolkodtatta a vezetőiket. De
958-ban a magyarok már hadjáratot indítottak Bizánc ellen.
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Árpád-ház (Turul-dinasztia)
Fejedelmek
Álmos
Árpád
Solt (Zolta)
Fajsz (Falicsi)
Taksony
Géza

Királyok
I. István
Péter
Aba Sámuel
I. András
I. Béla
Salamon
I. Géza
I. László
Kálmán
II. István
II. Béla
II. Géza
III. István
II. László
IV. István
III. Béla
Imre
III. László
II. András
IV. Béla
V. István
IV. László
III. András

Szentek, boldogok
I. István (Szent István)
Imre herceg (Szent
Imre)
Gizella királyné
Szent Gellért
Szent András
Szent Benedek
I. László (Szent László)
Szent Erzsébet
Szent Kinga
Szent Margit
Boldog Jolán
Szent Piroska

Géza magyar fejedelem (945 körül – 997)
Taksony fejedelemnek, s egy előkelő besenyő nőnek – valószínűleg Tonuzoba (besenyő
fejedelem) lányának – a fia volt. Géza fia volt I. (Szent) István, akit a keresztény magyar állam
megalapítójának tekintünk, bár István ezt a munkát nagyban Géza tevékenységére építette.
I. (Szent) István (969 – 1038. aug. 15.) Árpád-házi magyar király.
Géza fejedelem halála után fia, István került a trónra.
A magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény magyar
királysággá alakította át. Ez 1028-tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt. Az államszervezet
kiépítésével párhuzamosan megszervezte a magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai
viselhették az apostoli király címet. Magyarországon minden év augusztus 20-án I. István király
szentté avatásának napját ünnepeljük. Halála előtt Magyarországot és a Szent Koronát
felajánlotta Szűz Mária oltalmába. Szakrális király volt.
A megerősített birodalmat fiára, Imrére kívánta hagyni, ő azonban 1031-ben, még apja életében
elhunyt. Ezért unokaöccsét, Orseolo Pétert nevezte meg utódaként.
I. (Szent) László – a lovagkirály (1046-1095) Árpád-házi magyar király.
Királyként roppant szigorú, de igazságos törvényalkotó volt. Uralkodása idején Magyarország,
fennállása óta először, képes volt a hódításra. Erősen keresztény hitű, bátor, harcias király volt.
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Az ő uralkodása alatt avatták az első magyarországi szenteket: Gellért püspök, I. István, Szent
Imre, András és Benedek remeték. Őt magát 1192-ben avatták szentté.
A források szerint László erőskezű, hatalmas termetű férfi volt, aki „a többi ember közül vállal
kimagaslott‖. Nagy testi erejét még ötven éves kora körül is megőrizte. A harcban való
jártassága, a csatákban mutatott személyes bátorsága következtében a középkorban
fokozatosan vált nagyon népszerűvé. A kiváló katonai erények mellett Hartvik püspök már
Könyves Kálmán idején elismerően írt László erkölcsösségéről, erényességéről és mély
vallásosságáról.
Szent László a magyar katonák védőszentje. Csodás mondavilág övezi.
Sok település viseli a nevét, s a magyarországi templomokban pedig gyakori a freskója.
―Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály!
Magyarországnak édes oltalma,
Szent kerályok közt drágalátus gyöngy,
Csillagok között fényességes csillag!
Szentháromságnak vagy te szolgája,
Jézus Krisztusnak nyomdoka követi;
Te szent léleknek tiszta edénye,
Szűz Máriának választott vitéze.―

(Könyves) Kálmán (1074–1116) Árpád-házi magyar király
Szent Lászlótól erős államot kapott. Az eredetileg papnak készülő király enyhített elődje
törvényein és megpróbálta megállítani a királyi birtokok csökkenését. A kereszteseket
átengedte ugyan az országon, de a fegyelmezetlen csapatokat fegyverrel verte szét.
Püspökséget alapít, közeledik a pápához, de ő sem engedi, hogy a püspökök hűbéresküt
tegyenek a pápának. Befejezte Horvátország és Dalmácia meghódítását.
Szokatlanul nagy műveltsége miatt Könyvesnek is nevezték.
II. András (1176–1235) Árpád-házi magyar király.
Regnálása a magyar történelem egyik legnevezetesebb időszaka. Nemcsak azért, mert több
szomszédos területet is meghódított, hanem mert az Aranybulla kiadásával olyan törvényeket
hozott, melyek – kisebb-nagyobb változtatásokkal – egészen 1848-ig érvényben maradtak. Az
Aranybulla szűkebb értelemben az 1222-ben kiadott, aranypecséttel ellátott királyi dekrétum,
amelyben helyreállította és kibővítette Szent István alkotmányát. András vezette 1217-1218-ban
az V. keresztes hadjáratot a Szentföldre.
II. András címei között szerepelt a Jeruzsálem királya cím is, mely a mai napig érvényben van,
és a mindenkori magyar királyt megilleti. Jeruzsálemben hatalmas várat építtetett, mely ma is
látható. Gyermekei közül többeket szentté avattak.
IV. Béla (1206–1270) Árpád-házi magyar király és a Tatárjárás 1241- 42.
Az Európa elleni mongol inváziót, ezen belül Magyarország megszállását jelenti. 1241-ben nagy
veszély jelent meg keletről: a tatárok.
Béla nem kapott senkitől segítséget.
A tatárok nagy pusztítást végeztek az országban. Ennek ellenére sem tudták elfogni IV. Bélát
és nem sikerült elfoglalni Magyarországot sem. Ügyes haditaktikával sikerült a királynak a
tatárokat alig egy évvel később kifárasztani, kiéheztetni és súlyos emberveszteséggel végül is
kiűzni az országból.
A mai mongol tankönyvek így írnak erről a hadjáratról:
„ A dicső tatár hadsereg sehol sem szenvedett vereséget, kivéve a Kárpát-medencében.―
97

Magyarságismeret

Táborverő

Batu kán, a tatárok vezére nem tudta megsemmisíteni a teljes magyar haderőt – erre bizonyíték
az is, hogy IV. Béla röviddel a tatárjárás után már több külföldi hadjáratot vezetett és
visszaszerezte a tőle korábban kizsarolt nyugati megyéket is, és nem tudta elfoglalni a magyar
erődítmények jelentős részét sem.
Ahogy a tatárok elhagyták Magyarországot, IV. Béla nekikezdett az ország felépítéséhez.
Uralkodása alatt az ország újjáépült. Elrendelte a kővárak építését is szerte az országban.
Ő egyben mai fővárosunk, Budapest alapítója is.
Több mint 20 éves uralma alatt felvirágozott az ország. Ezért nevezik IV. Béla királyt
második honalapítónak

II. András király pénze

Tatárok betörése a Thúróczi krónikából
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Földrajzi áttekintés
Őshaza

Turán
A magyar őstörténet számára a történeti Turán, mint földrajzi fogalom igen fontos terület. A
Turáni-Alföld a mai Közép-Ázsia nagy részére kiterjedő, sztyeppékkel borított síkság. Ma is
genetikailag rokon népek lakják.
Kaukázus
A magyarokat ekkor szavárdnak – szabírnak – nevezték. A magyarok ekkori szálláshelye nem
az Urál vidékén, hanem a Fekete-tengerbe ömlő Kubán folyótól délre, a Kaukázus vidékén volt.
A magyarok őseinek a Kaukázusban maradt részeit nevezik szavárd magyaroknak.
Magna Hungaria
A régebben feltételezett magyar őshaza latin neve az Ural délnyugati oldalán. Mint őshazát ma
vitatják, de egy időben éltek ott magyarok. Létezéséről Julianus barát is tudósított 1236-ban.
Levédia
A Don, a Donyec és a Fekete-tenger között húzódó terület. A magyarság egykori szállásterülete
és első ismert fejedelemsége a 8- 9. század közepe közötti időszakban. A történetírók az első
uralkodójáról, Levedi fejedelemről nevezték el.
Az „Emese álma" és a „Turul-monda", valamint Hunor és Magor mondája, a Csodaszarvaslegenda, mind-mind erről a területről származnak.
Etelköz
Etelköz Árpád népének utolsó hazája volt a honfoglalás előtt. Nevét a Don folyó etil/itil nevéről
kaphatta.
Etelközben a magyarok a kazároknak nem alávetett szolgái, hanem rokon és egyenrangú
szövetségesei voltak. A kazárok is egy törzset alkottak a honfoglaló hét magyar törzs mellett, s
velük együtt jöttek be a Kárpát-medencébe.
A magyarok Etelközi tartózkodása idején őstörténetünk sok fontos eseménye játszódott le.
- A kijevi hadjárat. Ezen esemény Anonymus szerint 884-ben volt.
- A vérszerződés. A honfoglalás előtt döntő esemény történt, s ez formálta végül is egyetlen
nemzetté a magyar törzseket.
- Álmos "rituális" halála.
- Árpád nagyfejedelem. Anonymus arról értesít, hogy Árpád "Attila nemzetségéből" származott.
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Kárpát-medence: hegyek, vizek és tájegységek
A Kárpát-medence a Kárpátok, az Alpok és a Dinári-hegység vonulatai által körbevett nagy
kiterjedésű medence. Legmagasabb pontja a Magas-Tátra.
Legnagyobb tava a Balaton. Két meghatározó folyója a Tisza és a Duna.
A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi felosztása

A Kárpát-medence vízrendszere
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A Kárpát-medence tájbeosztása, szomszédos országok 2015-ben:
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DUNÁNTÚL
A Dunántúl, más néven Nyugat-Magyarország Magyarország nyugati területének elnevezése.
Északon, nyugaton és délen az országhatár, míg keleten a Duna folyó jelöli ki határait.
Nem önálló tájegység. A Dunántúli-középhegység, Dunántúli-dombság, a Kisalföld és az
Alpokalja teljes területe alkotja, valamint az Alföldnek a Dunán átnyúló folytatása, a Dunántúli
Alföld, melynek részei a Mezőföld és a Drávamellék.
Vizei
Tavak: Balaton,Velencei-tó, Fertő-tó
Folyók: Duna, Dráva, Mura, Rába, Zala

Dunántúl

Siklósi vár

A Dunántúl részei:
 Kisalföld
 Alpokalja, ezen belül az Őrség
 Dunántúli-dombság és a Mecsek-hegység
 Dunántúli-középhegység
Kisalföld
A Nagyalföld „kistestvére‖, Síkság.
A Duna két ágra szakad területén: a határolt sziget neve Szigetköz és Csallóköz.
Mellékfolyók: Rába, Rábca, Marcal, Répce, Fertő-tó
A Kisalföld nevezetességei: nyugati peremén található a Dévényi-kapu – a Kárpát-medence
nyugati bejárata.
Főbb városai: Győr, Sopron, Pannonhalma, Mosonmagyaróvár
Főbb termékei: gabona, szarvasmarha, halászat, húsüzemek, malmok

Alpokalja
Az Alpok Magyarországra átnyúló, középmagas (500-900 m) része.
Állattartása mellett hús- és bőripara van.
Nagyobb városok: Kőszeg, Szombathely, Sopron, Szentgotthárd
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Őrség
Zömében Nyugat-Magyarországon, kisebb részben a szlovéniai Muravidéken található történeti
és néprajzi tájegység.
Vas megye délnyugati szegletében található e kistáj, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati
határ védelmére őrállókat telepítettek, akik a magaslatokról figyelni tudták a határvonalat. Innen
a táj neve: Őrség
Látnivalók: természeti kincsekben, a történelmi múltat idéző értékekben, kulturális és szakrális
emlékekben gazdag tájegysége hazánknak.
Főbb települései: A honfoglalás után Vér-Bulcsú telepített ide gyepű-őrzőket (füves terület). Az
őrségi falvak füzéresen helyezkednek el. Egy-egy kisebb házcsoport lazán vagy egyáltalán nem
kapcsolódik a következőhöz. A szeres településszerkezet jellemző. Egy-egy szert eredetileg
vérrokon családok laktak.
Ilyenek például: Velemér, Őrimagyarósd, Őriszentpéter, Pankasz, Hegyhátszentjakab,
Hegyhátszentmárton

Őrségi ház

Őrség

Dunántúli-dombság és a Mecsek:
A Dunántúli-dombság területe négy középtájra tagolódik, ezek a Balaton-medence, KülsőSomogy, Belső-Somogy és a Mecsek a Tolna–Baranyai-dombvidékkel, ezeket további kistájak
alkotják.
Ipar, mezőgazdaság: A Dunántúli-dombság mezőgazdasági hasznosítására tájegységenként
igen eltérő. Jellemző a szarvasmarhatartás.
A főbb termesztett növények: búza, kukorica, cukorrépa, rozs és burgonya.
A Mecsek és a Villányi-hegység napos hegyoldalain megterem az őszibarack, az alma, a
mandula, a füge, valamint jellemző a szőlő.
Ipar: gazdag ásványkincsekben - kőolaj, földgáz , uránérc és feketekőszén.
Élelmiszeripar, tejüzem, húsüzem, konzervgyárak, gépgyártás
Főbb városai és látnivalói: Kaposvár, Mohács, Siklós, Villány, Pécs, Szekszárd, Gemenc,
Balaton környéke, Hévízi-tó és a tapolcai tavasbarlang, romantikus kastélyok és várromok
(Nagyvázsony, sümegi vár, Szigliget).
Dunántúli-középhegység
Magyarországi nagytáj a Kisalföld, a Zalai-dombság, a Balaton és a Mezőföld között. Az Északiközéphegységtől a Pilis és a Visegrádi-hegység között húzódó patakvölgyek választják el.
Turisztikai látnivalói: A műemlékekben gazdag Székesfehérvár, Tata, Zirc, Veszprém,
Pannonhalma, Pápa és Várpalota, a Velencei-tó és kirándulóövezete, valamint a kies
hegyvidékek (Bakony, Vértes, Gerecse) tájai.
Ásványkincsei: barnakőszén, bauxit, mangánérc, mészkő
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Délvidék vagy Vajdaság
A Délvidék elnevezés eredetileg a történelmi Magyar Királyság különböző déli területeit jelölte,
ma pedig nem pontosan körülhatárolt földrajzi névként, illetve politikai kifejezésként él a
köztudatban.
A Vajdaság 21 500 km2 területű. Túlnyomórészt jelenleg Szerbiához tartozik.
Három nagy folyója, a Duna, a Tisza és a Száva három nagy földrajzi egységre osztja a
tartományt: Bácska, Bánság, Szerémség
Délvidék nevezetességei: legfontosabb magyar történelmi emlékeit, helyszíneit, valamint a
vajdasági magyar lakosság kulturális életéhez, művészetéhez, néphagyományaihoz kötődő
látnivalókat mutatja be régió és téma szerinti csoportosításban.
Bács (Bač) – bácsi vár, ferencesek temploma
Szabadka (Subotica) és környéke, a zentai csata emlékhelye, Törökbecse (Novi Bečej) – Aracsi
templomrom az Árpád-korból
Belgrád (Beograd): Nándorfehérvár vára - a nándorfehérvári diadal emlékköve
Zimony (Zemun): Hunyadi-torony
Galambóc (Golubac): vára Zsigmond király, Mátyás király és Kinizsi Pál török elleni harcainak
egyik nevezetes helyszíne volt
Föbb városai: Újvidék (Novi Sad), Nándorfehérvár (Belgrád), Szabadka, Zenta, Törökbecse,
Zimony…
Föbb termékei: mezőgazdasági termékek, ércbányászat, kőolaj

Délvidék

Szabadka
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HÍRES MAGYAROK (utazók, feltalálók, sportolók)
Utazók
gróf Teleki Sámuel (1845-1915)
Magyar felfedező, a Kenya északi részébe indult első európai expedíció vezetője. Ő fedezte fel
és nevezte el (Rudolf trónörökösről) a Rudolf-tavat és (Rudolf feleségéről, Stefánia belga
hercegnőről) a Stefánia-tavat, megmászta a Kilimandzsárót
Vámbéry Ármin (1832-1913)
Orientalista, a magyar és török nyelv kutatója, egyetemi tanár, Közép-Ázsia utazója, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja.
gróf Benyovszky Móric (1746-1786)
Híres utazó, kalandor, emlékiratíró. Szibériát átutazta, Kamcsatkára is eljutott. Madagaszkár
királya lett.
Körösi Csoma Sándor (1784-1842)
Saját szavaival: Székely-Magyar Erdélyből származott, nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia
megalapítója, a Tibeti-Angol szótár megalkotója, a magyar őshaza kutatója.
Példamutató munkássága, kitartása követendő mindannyiunk számára.
Juliánus barát (13. század)
Magyar Domonkos-rendi szerzetes volt, aki két utazást tett, hogy megkeresse a magyarok
őshazáját keleten. Julianus barát volt az első, aki hiteles tudósításokkal láttal el a Szentszéket
és közvetve a nyugat-európai uralkodókat a mongol készülődésről.
Almásy László (1895–1951) utazó, Afrika-kutató, felfedező.
Almásy személyéről mintázták Az angol beteg című játékfilm címszereplőjét.
Stein Aurél (1862-1943)
Magyar származású Kelet-kutató, az MTA külső tagja, aki brit alattvalóként lett világhírű.
Magyar László (1818-1864)
Földrajzi felfedező, eljutott Brazíliába is. Különböző hajókon szolgálva bejárta a Karib-tengert:
főleg rabszolgaszállító hajókon szolgált Madagaszkártól a Kelet-Indiai-szigeteken keresztül
Havannáig. 1845-ben La Plata állam flottahadnagya lett a La Plata és Uruguay közti háborúban.
Dél-Amerika belsejébe tervezett felfedező utat, melyhez a Magyar Tudós Társaságtól kért
anyagi támogatást. Mivel ezt nem kapta meg, Dél-Amerika helyett Afrikát vette célba.
Szentmártonyi Ignác (1718-1793)
Jezsuita matematikatanár, geodéta, csillagász.
Brazíliába ment, hogy csillagászati helymeghatározásokat végezzen a spanyol és portugál
birtokok vitatott határainak rögzítésére. Titkos levéltárban őrzik a munkáját.
Xantus János (1825- 1894)
Természettudós, utazó, néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
Növény- és állattani kollekciójával jelentősen gazdagította a Magyar Nemzeti Múzeum
gyűjteményét, ő volt a pesti Állatkert és a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának első
igazgatója, négy kalandos útikönyv és több mint kétszáz ismeretterjesztő írás szerzője.
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Feltalálók
Kempelen Farkas (1734-1804)
Sakkozógépet szerkesztett. Ötvösként, költőként, íróként,
és építészként is tevékenykedett.
Jedlik Ányos (1800-1895)
Magyar természettudós, feltaláló, bencés szerzetes, kiváló oktató.
Az első elektromotor megalkotása, az öngerjesztés elve, a
dinamóelv első leírása, és a szódavíz is az ő nevéhez fűződik.
Irinyi János (1817-1895)
Magyar vegyész, a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója.

Semmelweis Ignác (1818-1865)
Magyar orvos, az „anyák megmentője”: a gyermekágyi láz elleni
gyógymód feltalálója és elterjesztője.
A lelkiismeretesség, a kötelességtudás és az önzetlenség mintaképe.
Puskás Tivadar 1844-1893
Mérnök, a telefonhírmondó feltalálója, az első telefonközpont felépítője.
Eötvös Loránd (1848-1919)
Magyar fizikus, akinek egyik legismertebb alkotása a nevét viselő torziós inga.
Egyetemi tanár, vallás- és közoktatási miniszter, hegymászó.
Kandó Kálmán (1866-1931)
Magyar mérnök, a nagyfeszültségű, háromfázisú, váltakozó áramú vontatás első alkalmazója
mozdonyoknál, a fázisváltó kidolgozója, a vasútvillamosítás úttörője.
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)
Magyar orvos, biokémikus. A 30-as években izolálta a C-vitamint és 1936-ban a P-vitamint.
Bíró László József (1899-1985)
A golyóstoll feltalálója, azonkívül kb. 100 találmánya kapott szabadalmat, pl. a golyós dezodor.
Neumann János (1903-1957)
A kvantummechanika professzora, számítógép-tervező, a BASIC-programnyelv kidolgozója.
Teller Ede (1908-2003)
Atomfizikus, feltaláló, a hidrogénbomba atyja
Rubik Ernő (1944 – )
Magyar építész, játéktervező, feltaláló. Rubik-kockája a világon legtöbbször eladott játék.
Számos egyéb logikai játékot is kidolgozott.
A képeken: Rubik-kocka, Bíró-golyóstoll, Irinyi gyufája és Neumann számítógépe látható.
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Sportolók
Aranycsapat
Minden idők legjobb magyar futballválogatottjának közismert neve.
Az 1953-ban épült Népstadion legnagyobb nézőszáma a Magyarország-Ausztria mérkőzésen volt: 104
ezer néző. Többek között itt zajlott az „évszázad mérkőzésének” visszavágója, ahol a magyarok 7:1-re
nyertek Anglia ellen. Leghíresebb játékosa Puskás Ferenc (Öcsi) volt.
Balczó András (1938)
Magyar olimpiai bajnok, az öttusasport történetének legnagyobb alakja, a Nemzet Sportolója (öttusa=
lovaglás, vívás, lövészet, úszás és terepfutás)
Darnyi Tamás (1967)
Négyszeres olimpiai bajnok úszó, sportvezető. Ő volt a világon az első úszó, aki 200 méteres
vegyesúszásban két percen belüli időt ért el.
Egerszegi Krisztina (1974)
Ötszörös olimpiai bajnok, többszörös Európa- és világbajnok magyar úszó.
Erdei Zsolt (1974)
Magyar félnehézsúlyú profi ökölvívó. 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
kitüntetést kapott. Többszörös világbajnok.
Gerevich Aladár (1910-1991)
Hétszeres olimpiai aranyérmes, harmincnégyszeres magyar bajnok vívó.
Hajós Alfréd (1878-1955)
Magyar építészmérnök, gyorsúszó, labdarúgó, labdarúgó-játékvezető, újságíró, a magyar labdarúgóválogatott volt szövetségi kapitánya, az első magyar olimpiai bajnok (1895-ben 100 méter gyorson),
örökös magyar bajnok.
Kassai Lajos (1960 - )
Íjkészítő, a magyar lovasíjász sportág megteremtője. Kidolgozta a lovasíjászat verseny- és
szabályrendszerét, ezután elkezdte az új sportágat terjeszteni Magyarországon, majd az 1990-es évek
kezdetétől Európában, az Egyesült Államokban és Kanadában. Japánban, Kínában is tanítja ezt a
sportot. Minden eddigi lovasíjász versenyt megnyert. Négy Guinness Világrekordot állított fel.
Papp László (1926-2003)
Olimpiai bajnok magyar ökölvívó, edző, sportvezető. Magyarország és a világ egyik leghíresebb
ökölvívója, aki 1948-ban a londoni, 1952-ben a helsinki és 1956-ban melbourne-i olimpián nyert
aranyérmet.
Polgár Judit (1976 - )
A sakktörténet egyik legjobb női sakkozója. A női világranglistát 1989 óta hosszú időn keresztül vezette.
12 éves kora óta a felnőtt női világranglista 1. helyezettje volt.
Magyar Zoltán (1953 - )
Kétszeres olimpiai bajnok tornász, sportvezető, állatorvos. Pályafutása alatt lólengésben három világ-,
három Európa-bajnoki aranyérmet nyert.
A magyar férfi vízilabda-válogatott
Kilencszeres olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok és tizenkétszeres Európa-bajnok, ezzel a világ
legsikeresebb vízilabda-válogatottja.
Név szerint nem említjük meg őket, de a magyar kajak-kenusok, fogathajtók, öttusázók, és egyéb
versenyzők is sok dicsőséget szereztek a magyarságnak.
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Történelem és Földrajz 2.
Történelem
Az Árpád-ház kihalása, III. András
Anjou Királyok: Károly Róbert, Nagy Lajos,
Luxemburgi Zsigmond
Hunyadiak: János és Mátyás
Mohácsi vész, A három részre szakadt ország
Erdély aranykora, Bethlen Gábor, reformáció

Földrajz
Erdély
Alföld
Kárpátalja
Őrség

Az Árpád-házi magyar királyok vagy aTurul-nemzetség (férfi ág) kihalása 1301.
„Az utolsó aranyágacska akkor tört le, amikor meghalt az utolsó Árpád-házi király.”
Vagyis III. András (Endre), 1301 elején. Az „utolsó aranyágacska” kifejezés átvitt értelemben
azt jelenti: az utolsó remény..
Ezt követően cseh, majd bajor királyok után ismét egy kiemelkedő, de már nem az Árpádházból származó király következett a trónon.
Anjou-ház: a Franciaország északnyugati részén elterülő Anjou tartományt birtokló család
elnevezése. A magyar Anjou-ház (1301–1399) a harmadik Anjou-házból származott. Az Árpád–
Anjou ház házasság keretében jött létre.
I. Károly (1288–1342), Károly Róbert néven ismert magyar király
Háromszor lett megkoronázva. Ő volt a magyar Anjou-ház alapítója.
Letörte az addig uralkodó nagyurak hatalmát, nem földet ajándékozott a hűségért, hanem
tisztséget.
Gazdasági intézkedésekkel megtöltötte a kincstárat. Sok adót szedett be. Beindította az
aranybányászatot, ezüst- és aranypénzt veretett, fellendítette a kereskedelmet. Elösegítette az
írás tanítását. Egyházpolitikája is a rendek gyarapodását segítette elő. Létrehozta a banderiális
(zászlós) hadseregeket.
Békés politikát folytatott, kivéve Ausztriával.
Ebben az időben Krónikák is készültek. Erős országot hagyott a fiára.
I. (Nagy) Lajos (1326–1382) Magyarország Anjou-házi királya
Uralkodása a középkori Magyar Királyság egyik fénykora. Az ország belső békéje és
dinasztikus kapcsolatai lehetővé tették a társadalom, a gazdaság és a kultúra fejlődését. Aktív
külpolitikája és hadjáratai révén pedig Magyarország európai nagyhatalommá vált. A
lovagkirályt személyes tulajdonságai és dicsőséges hadjáratai híres, nagy királyunkká tették.
Lajos uralkodását végigkísérték a hadjáratok, amelyekben személyesen is jeleskedett: neki írta
Káldi Márk a Képes Krónikát, benne a magyarok és a hunok történetével.
Nem sokkal halála előtt állítólag egy üstökös jelent meg az égbolton, mely a középkori emberek
szerint a világ közelgő veszteségét jelezte.

Luxemburgi Zsigmond (1368 –1437) magyar, német és cseh király, német-római császár
Nevéhez fűződik az utolsó összeurópai keresztes hadjárat megszervezése és a végvárrendszer
kiépítése. Vannak olyan feltételezések, hogy ő Hunyadi János édesapja.
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Hunyadiak kora – Az 1440 és 1490 közötti korszak Hunyadi Jánosról és fiáról, Mátyásról kapta
nevét.
Hunyadi János (1407–1456) középkori magyar földesúr és hadvezér, „a nagy törökverő”,
Mátyás király apja.
Sokat harcolt a törökök ellen, de 1456. július 21–22-én saját seregével – köztük 200 hajóval –
és a parasztokból álló keresztesekkel Nándorfehérvárnál (ma Belgrád) fényes győzelmet
aratott a török szultán többszörös túlerőben lévő seregén.
A nagy diadal tiszteletére azóta minden délben, Európa-szerte meghúzzák a harangokat.
Hunyadi nem sokkal élte túl győzelmét, mert áldozatul esett a táborukban kitört
pestisjárványnak.
I. (Hunyadi) Mátyás (1443-1490) magyar király. Nevezik Corvin Mátyásnak, az igazságos
Mátyás királynak vagy Hollós Mátyás királynak is.
15 éves korában, 1458-ban a nemesek Mátyást választották királynak.
Hivatalosan csak 1464-ben lett törvényes magyar király, miután visszavásárolta az osztrákok
által ellopott Szent Koronát.
Külső és belső ellenségeit legyőzte, majd az országban stabil, igazságos uralkodást folytatott.
A török ellen csak akkor harcolt, ha az elkerülhetetlen volt. Felállította a fekete sereget
(katonaság). Támogatta a művészeteket, egyetemet, könyvtárat alapított.
Kiváló országlása miatt ma is Magyarország egyik legnagyobb királyaként emlegetjük.
Mátyás volt Magyarország utolsó magyar királya abban az értelemben, hogy a szent koronával,
az esztergomi érsek által, szent napon, mindenki akaratára, szent helyen koronázták meg.
„Meghalt Mátyás király, oda az igazság.“
A hagyomány szerint Mátyás szeretett álruhába öltözve utazni az országban, mert így igazán
megismerhette a nép ügyes-bajos dolgait.

Érdekesség:
Pálos Rend. Az első és egyetlen magyar alapítású, férfi szerzetesrend. A rendet Boldog Özséb
esztergomi kanonok alapította, 1250-ben. Mátyás király nagyon támogatta a rendet. Ezért a két
címer is feltűnően hasonló. 1526-ban, a török invázió idején a pálos szerzetesek is
szembeszálltak az ellenséggel Visegrádnál, hogy a Szent Koronát megőrizzék. Egyes
vélekedések szerint a pálosok valamiféle ősi magyar tudás birtokában voltak, különös módon
összefonódtak az ország sorsával. Jó példa erre Pázmány Péter gondolata: „Ha tudni akarod
az ország soros állapotját, tekints Remete Szent Pál rendjére. Ha számukat fogyni látod, tudd
meg, hogy az országnak is rosszul áll szénája, de ha őket növekedni látod, tudnod kell, hogy az
ország is felemelkedőben van.
II. (Dobzse) Ulászló (1456-1516). Magyarország és Csehország királya.
Uralkodásának legfőbb jellemvonása a gyenge királyi hatalom volt.
1514-ben kitört a Dózsa-féle parasztfelkelés, melyet levertek, Dózsa Györgyöt kivégezték, és
megírták Werbőczy Hármaskönyvét (Tripartitum). Ez a korabeli jogi szabályok gyűjteménye volt.
Magába foglalta az Arany Bulla egyes részeit, és a Szent Korona-tant. A szegényektől minden
jogot elvett, a gazdagoknak még többet adott.
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Egyes részei a II. világháborúig érvényben voltak.
II. Lajos (1506–1526) a Jagelló-házból való magyar és cseh királyi herceg.
A török hódoltság előtt ő volt az utolsó olyan magyar király, aki az egész középkori Magyar
Királyság felett uralkodott. Az országban nagy fejetlenség volt akkoriban, mert a főurak azt
csináltak, amit akartak. A Fuggerek és Thurzók (bankárok) hamis pénzveréssel és pénzügyi
blokáddal tönkretették a gazdaságot.
A magyarság nem volt egységes és senki sem állt ki a jól felszerelt, hatalmas török sereggel
szemben.
Jellemző halála is: az 1526-os mohácsi csatából menekülőben II. Lajos a Csele patakba fulladt.
Mohácsi vész (1526. augusztus 29.)
A Mohács határában megvívott csatát a későbbi történetírásunk úgy emlegette, mint „nemzeti
nagylétünk nagy temetőjét”.
A hatalmas török haderővel szemben egy jóval kisebb magyar sereg állt szemben.
Fájdalmas vereséget szenvedtünk: elesett 4000 lovas, 10000 gyalogos, 7 püspök - köztük a
fővezér Tomori és Szalkai László esztergomi érsek és másik 5 püspök - és 16 zászlósúr,
valamint 12 főúr. Tehát a nemzet főpapsága, nemes urai és fiatalsága. A menekülő király a
Csele-patakba fulladt (bár később sokan azt állították, a trónra törő Szapolyai gyilkoltatta meg).
A mohácsi csata után az ország fővárosa, Buda, védtelen maradt. A törökök a város elfoglalása
után még a koronázási ékszereket is elvitték magukkal.
Ezzel elkezdődött egy 160 évig tartó török uralom, amelynek csak 1686-ban, Buda
visszafoglalásával sikerült véget vetni...
Következmények:
1541-ben az ország három részre szakadt.
Európa-szerte egyre jobban terjedt a reformáció.
Mivel a katolikus egyház meggyengült, vigaszt a magyar nyelvű prédikációk és imák jelentettek.
1590-ben megjelent magyar nyelven az első teljes biblia Károli Gáspár fordításában.
Időközben, 1570-ben Erdély önálló lett. A Habsburgok elfogadták az önállóságát és a törökök
sem szállták meg. Iskolákat nyitottak, széles körben olvasást tanítottak. Ezekben az években
több erdélyi fejedelem követte egymást, melyek között voltak jók és rosszak is.
Bethlen Gábor (1580-1629) erdélyi fejedelem. I. Gábor néven megválasztott magyar király
A 17. századi magyar történelem egyik legjelentősebb személyisége. Jó hadvezér, kormányzó,
politikus volt. Az ipart, kereskedelmet és a bányászatot használta pénzforrásul, nem pedig
adókat szedett.
Uralkodása alatt megszilárdította Erdély helyzetét. Az ország gazdasága és kulturális élete
egyaránt fejlődésnek indult – ezt az időszakot általában „Erdély aranykora” néven ismerjük.
Itt kell megemlékeznünk Bocskai István szabadságharcáról is (1605).
Bocskai Erdély fejedelme 1605 és 1606 között.
A hajdúk és a hozzájuk csatlakozó jobbágyok élén indította meg Bocskai az idegen uralom
elleni szabadságharcot. Magyarországnak a töröktől el nem foglalt része és Erdély a fölkelők
birtokában volt. A Bocskai által közvetített béke a tizenöt éves török háborúnak is véget vetett.
A reformációért a legtöbbet tevő nagy magyar politikusok egyike volt, ezért Genfben a
reformáció emlékműve egyik szobra az ő alakját őrzi, alatta felirat egyik jelmondatával:
„Hitünknek, lelkiismeretünknek és régi törvényeinknek szabadságát minden aranynál feljebb
becsüljük.” Az ő emlékére a hajdúk fejfedőjét Bocskai-sapkának nevezik.
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Földrajz
Erdély
Tágabb értelemben Erdély elnevezés alatt ma többnyire Románia egész nyugati részét értjük,
mint 16 megye összességét. Ez a terület magában foglalja Belső-Erdélyt, a Partiumot és a
Bánság keleti nagyobb részét. A trianoni békediktátum Erdélyt Romániának adta.
Szűkebb értelemben Erdély, a történelmi Erdély vagy Belső-Erdély ennek a nagyobb területnek
a középső-keleti („Király-hágón túli”) részét jelenti, amely az egykori Magyar Királyságon belül
bizonyos önállósággal rendelkezett.
Belső-Erdély keleti felén található a Székelyföld történelmi tájegysége. Itt a legnagyobb ma a
magyarok aránya Románián belül.
A történelmi Erdély egy 300-480 méterrel a tengerszint felett levő fennsíkot, az úgynevezett
Erdélyi-medencét foglalja magában a körülötte emelkedő hegyvonulatokkal.
Határai: délen Havasalföldtől a Déli-Kárpátok, keleten Moldvától és Bukovinától a KeletiKárpátok választják el. Északon az Északkeleti-Kárpátok határolták, nyugaton az Alfölddel,
délnyugaton pedig a Bánsági-hegyvidékkel határos.
A történelmi Erdély fő bejárata nyugat felől a Király-hágó.
Nevének jelentése: „Erdőelve“ vagy az 1075-ből származóan „erdőn túl“.
Erdély vizei: Az Erdélyi-medencét többek között a Maros és Szamos folyók szelik át, de innen
ered az Olt folyó is.
Erdély néhány főbb nevezetessége: Tordai-hasadék, Gyilkos-tó, Békás-szoros, Szent Anna-tó.
Népviseletek, várak, fürdők, templomok, kerámiák.
Főbb városai: Marosvásárhely, Kolozsvár, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti,
Székelyudvarhely, Csíkszereda, Temesvár, Brassó, Arad, Nagybánya, Kézdivásárhely,
Gyergyószentmiklós, Nagykároly, Zilah, Nagyszalonta.
Főbb termékei: Fa, bányák (arany, só, szén). Erdély tele van változatos természeti kincsekkel.
Egyéb: kimagasló az erdélyi népművészet (tánc, hímzések, kerámia, faragások) és az erdélyi
székelykapuk. A kemény telek miatt elterjedt sport manapság a jégkorongozás.
A Csíksomlyói búcsú a magyarság nagy összefogásának jelképe lett. Évente több mint
ötszázezer ember zarándokol el oda a pünkösdi ünnepi misére.
Híresek a gyógyvizei. Meg kell még említeni a tájegység mondáit, meséit is, melyek komoly
erkölcsi tanítással is szolgálnak.
Nagyon ízletes és egészséges az erdélyi konyha.

Erdély
Székelykapu
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Alföld
Az Alföld (vagy régebben Nagy-Magyar-Alföld) az eurázsiai sztyeppevidék legnyugatabbi
területe. Kiterjedése kb. 100 000 km². Területe 5 országra terjed ki.
A terület szinte tökéletes síkság, a szintkülönbségek elenyészőek.
A felszínt a folyók munkája alakította. Lösz és homok borítja. Itt található a Kárpát-medence
legmélyebben fekvő pontja.
Ásványkincsekben ugyan szegény, de hévizekben gazdag az Alföld.
Nem csak a vidék, de az éghajlat és a talaj is különleges. A Tisza szabályozása előtt (1850
körül) mocsaras árterület volt (mely a legeltetésnek kedvezett). Manapság a földművelés
meghatározó.
Az Alföld tájai: Tiszántúl, Duna-Tisza köze, Mezőföld
Az Alföld vizei: a Tisza és mellékfolyói: Szamos, Berettyó, Zagyva, Maros, Körös folyók,
Bodrog, Sajó. Jelentős csatornahálózata van és több víztározója, köztük a Tisza-tó.
Az Alföld települései: Ha Magyarországra gondolunk, sokszor az apró, „tipikus” magyar falvak
jelennek meg a szemünk előtt. Manapság az Alföldön azonban a mezővárosok, falvak, tanyák
jellemzők, továbbá itt-ott nagyobb ipari telepekkel és nagyobb városokkal is találkozunk.
Az Alföld népessége: már a magyarok betelepülésével egy időben (890-es évektől) hamar
belakták ezt a területet. A középkorban betelepültek a kunok és a jászok, valamint később más
nemzetiségek is (németek, szlovákok, cigányok, horvátok, románok, ukránok, szerbek,
szlovének, zsidók).
Az Alföld nevezetességei: a Hortobágy-puszta és Bugac – a gémeskutakkal, csikósokkal,
vásárokkal. Továbbá Debrecen, Szeged, Ópusztaszer, és a híres gyógyfürdők. Az Alföld és a
Bükk találkozásánál terül el a Matyóföld.
Főbb városai: Békéscsaba, Debrecen, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Nyíregyháza, Szeged,
Szolnok
Főbb termékei az állattartásból és mezőgazdaságból: gabonanövények, kalocsai és szegedi
paprika, makói hagyma, kecskeméti barack, dinnyeföldek, a kalocsai hímzés, a kiskunhalasi
csipke és a kecskeméti fütyülős barack pálinka, és innen származik a hazai kőolaj- és
földgázkészlet 90%-a.
Egyéb: Az Alföldet számos itt született magyar író és költő örökítette meg alkotásaiban, a
leghíresebbek Petőfi Sándor, Arany János, Juhász Gyula, Móra Ferenc és Móricz Zsigmond.
Az Alföld egyéb neves szülöttei közé tartozik Bay Zoltán fizikus, Irinyi János vegyész, a zajtalan
gyufa feltalálója, valamint Korányi Frigyes orvos.

Gémeskút

Az Alföld
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Kárpátalja
Kárpátalja vagy Kárpát-Ukrajna Magyarországgal, Szlovákiával, Romániával és egy kis
szakaszon Lengyelországgal szomszédos.
Mintegy ezer esztendeig Magyarország, majd a trianoni békeszerződés után Csehszlovákia,
illetve 1945-től 1991-ig a Szovjetunió, jelenleg pedig Ukrajna része.
Kárpátalja magyar lakossága az alföldi területeken él.
A vidék északkeleti részére benyúlnak a Máramarosi havasok.
Legnagyobb folyója a Tisza, hossza a terület határán belül 200 kilométer.
További nagyobb folyói: a Latorca és az Ung
Legnagyobb tava az Ökörmezői (Mizshirja) járásban található Szinevéri-tó.
Az általánosan elfogadott álláspont szerint Árpád hadai 895-ben (vagy 896-ban) léptek a
területre az itt található Vereckei-hágón át. Ettől kezdve Kárpátalja a Magyar Királyság szerves
részét képezte.
A Szovjetunió felbomlása után Kárpátalja az 1991-ben függetlenné vált Ukrajna része lett.
Főbb városai: Ungvár, Munkács, Huszt, Beregszász, Nagyszőlős.
Kárpátalja fő látnivalói: A várak, várromok, kastélyok és templomok. A legjelentősebbek a
munkácsi és az ungvári vár, továbbá a huszti vár. Sajnos jelentős részük elhanyagolt állapotban
van.
Föbb termékei: inkább csak mezőgazdasága jellemző, ipara elenyésző.
Többek között emiatt, és az utóbbi évek polgárháborúi miatt is nagy a szegénység errefelé.
Sok asszony foglalkozik a híres beregi szőttes készítésével.
Híressége: Munkácsy Mihály (festő)

Vereckei emlékmű

Kárpátalja
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HÍRES MAGYAR MŰVÉSZEK
Magyarország művészekben mindig bővelkedett. Legyenek azok festők, írók, zeneszerzők,
énekesek, táncosok, építészek, zenekarok vagy filmesek, sokuk nevét az egész világ
megismerte. Néhányukat alább felsoroljuk, a teljesség igénye nélkül.
Festők
Csontváry Kosztka Tivadar 1853-1919
- Míg külföldön ünnepelt művésznek számított,
Magyarországon nem volt túl sikeres.
- A Napút festője – látomásos-prófétikus képeket
készített.
- Mintegy 100 nagyobb képe van.
- Sokat utazott, főleg keletre.
- Pécsen róla nevezték el a múzeumot.
Taormina

Magyarok bejövetele (részlet)

Feszty Árpád 1856-1914
- Festőművész
- Ő készítette azt a körképet, amin a magyarok
bevonulása látszik.
- A kép 15 m magas és 120 m hosszú hatalmas
alkotás.
- Feszty Árpád belebetegedett a gigantikus
munkába, melyet a kép festése okozott.
- Jelenleg az ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkban látható a kép.
Munkácsi Mihály (1844-1900)
- Asztaloslegényből lett híres festő.
- Hatalmas méretű képeket festett.
- A Siralomház c. festményével világhírű lett.
- Gyakran vitte a magyar történelem eseményeit,
személyeit vászonra.
- Híres képei közül kiemelkedik a Krisztus-trilógia: a
Krisztus Pilátus előtt, a Golgota, és az Ecce homo.

Golgota
Szinyei Merse Pál (1845-1920)
- Nemzeti érzelmű nemesi családból származott.
- A híres nagyváradi festőiskolában tanult.
- Híres képei: A Lila ruhás nő, a Majális, az Anya
gyermekével és a Szerelmespár.

Egyéb híres festők többek között: Paál László, Csók István, Barabás Miklós, Rippl-Rónay
József, Viktor Vasarely
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Építészek
Makovecz Imre (1935-2011)
- Az organikus építészetéről lett híres (szándéka az volt, hogy az
épület egylényegűvé váljon a környezetével, szervesen illeszkedjen
a tájba).
- Építészként fő műve az 1992-es sevillai világkiállítás magyar
pavilonja.
- A hagyományos alapanyagok, s főleg a fa felhasználásával készült
épületeknek hagyományőrző hatása van, így a fát nem
díszítőelemként, hanem szerkezetként használja.
- Számtalan híres építményt tervezett.

Siófoki templom
Paksi templom
Kós Károly (1888 – 1972)
- Építész, író, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár,
politikus.
- Többek közt a pesti állatkert épületeit is ő tervezte.
- Számtalan néprajzi, történelmi, építészeti könyv, színdarab és röpirat
szerzője.
- Emlékét utcák, terek és a róla elnevezett Kós Károly-díj őrzi.

Varjúvár

Budapesti állatkert
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Költők és írók
Mivel a magyar nyelvet kevesen értik a nagyvilágban, így irodalmi alkotásaink nem terjedtek el
annyira, mint a magyar zene. Mégis van egy pár mű, amely mindezen nehézség ellenére is
világhírű lett. Például Madách Imre Az ember tragédiája című emberiségdrámája.
Az író és a költő között az a különbség, hogy az egyik inkább verseket ír a másik pedig
hosszabb-rövidebb történeteket. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy író ne költhetne verseket
is, vagy akár énekszövegeket.
Ady Endre (1877-1919)
- A XX. sz. egyik legjelentősebb magyar költője, a magyar politikai újságírás
egyik legnagyobb alakja.
- Költészetének témái az emberi lét minden jelentős területére kiterjednek.
- Hazafi és forradalmár, példamutató magyar és európai személyiség.
- Stílusának egyik legjellemzőbb vonása a különös jelzők gazdagsága.
- híres versei: Góg és Magóg fia vagyok én, A magyar ugaron, Párizsban
járt az ősz, Magyar jakobinus dala, Dózsa György unokája, Sem utódja, sem
boldog őse, A föl-földobott kő…
Arany János (1817-1882)
- Magyar költő, a Kisfaludy Társaság elnöke, a Magyar Tudományos
Akadémia igazgatója és főtitkára.
- Barátság fűzte Petőfi Sándorhoz és családjához.
- A világosi fegyverletétel után egy ideig bujdosni kényszerült, később tanító
is lett.
- művei: A Toldi-trilógia: Toldi, Toldi estéje, Toldi szerelme,
A walesi bárdok, Szondi két apródja, Buda halála…
Fekete István (1900-1970)
- Író, számos ifjúsági könyv és állattörténet írója.
- Jókai mellett minden idők legolvasottabb magyar írója.
- Az írásaiból kiérződő nemzeti érzés, hazaszeretet, kereszténység, istenhit
miatt vált vörös posztóvá a párt által irányított irodalmi vezetés szemében,
ezért próbálták munkásságát kicsinyíteni, elhallgatni, ifjúsági regényírónak
titulálni.
- művei: A koppányi aga testamentuma, Tüskevár, Téli berek, Vuk,
Kittenberger Kálmán élete, Kele, Csí stb.

Gárdonyi Géza (1863-1922)
- Író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, az MTA tiszteletbeli tagja.
- Számtalan verset, novellát, mesét, színpadi darabot és egyéb írást hagyott
hátra.
- művei: Egri csillagok, A láthatatlan ember, Isten rabjai, Ida regénye stb.
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Jókai Mór (1825-1904)
- Regényíró, a „nagy magyar mesemondó”, országgyűlési képviselő,
főrendiházi tag, a MTA igazgatótanácsának tagja, a Szent István-rend
lovagja, a Kisfaludy Társaság tagja, a Petőfi Társaság elnöke, a Dugonics
Társaság tiszteletbeli tagja.
- A realista és a romantikus stílus kettőssége jellemzi írásait.
- Művei : Az aranyember, A kőszívű ember fiai, Egy magyar nábob,
Kárpáthy Zoltán, Fekete gyémántok, A névtelen vár stb.
József Attila (1905-1937)
- Magyar költő, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.
- Életműve zárt egészet alkot: teljes emberi magatartást, egységes,
befejezett életutat fejez ki klasszikussá érlelt művészi technikával,
nemegyszer a legmagasabb szinten. Ezáltal foglal helyet nemcsak a
magyar, hanem a világirodalom nagyjai közt.
- Látomásos verseket is írt, s halála körülményei sem tisztázottak.
- Szocialista költészete: Döntsd a tőkét; Külvárosi éj; Mama
- Hazafias költészete: A Dunánál; Nem, nem, soha!
- Szerelmi költészete: Óda; Nagyon fáj
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
- Magyar költő, politikus és nyelvújító, az MTA rendes tagja.
- A parlamenti szónoklatot ő emelte irodalmi és művészi szinvonalra
- 1823. január 22-én tisztázta le Himnusz, a magyar nép zivataros
századaiból című nagy költeményét, amely Erkel Ferenc zenéjével
Magyarország nemzeti himnusza lett.
“Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!“
Madách Imre (1823-1864)
- Magyar költő, író, ügyvéd, politikus, a Kisfaludy Társaság rendes és a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
- Szabadságharcos rejtegetése ürügyén börtönbe került.
- A börtönben verseket írt krétával az asztallapra, és megírta Az ember
tragédiája első változatát Lucifer címen.
- Fő műve, melyet a világ számtalan nyelvére lefordítottak: Az ember
tragédiája
„Mondottam ember: küzdj, és bízva bízzál!“
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Móra Ferenc (1879-1934)
- Író, újságíró, muzeológus, a „tiszteletbeli makai”
- Tanító volt, ill. régészeti ásatásokon ősi lovastemetkezéses sírokat tárt fel.
- Verseket írogatott, majd ifjúsági könyveket kezdett írni.
- A háborúban haditudósító volt, a katonasorsot életközelből mutatta be
- Művei: A kincskereső kisködmön, Rab ember fiai, Zengő ABC, A cinege
cipője, Az aranyszőrű bárány stb.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
- Magyar író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalmunk
legismertebb alakja.
- Népdalgyűjtésbe kezdett, s rengeteg dalt, köszöntőt, találós mesét, játékot
gyűjtött.
- Művei : Légy jó mindhalálig, Hét krajcár, Úri muri, Rokonok…
„Íme itt állunk és beszélünk ezen a gyönyörűségesen zengő magyar
nyelven. Egy olyan nyelven, amely sehol az egész világon nincs, csak itt,
ebben a kicsiny tündérkertben. Beszélünk egy olyan nyelven, amelynek még
rokonai sincsenek, mert annyira régen szakadtunk el a nyelvtestvérektől […]
S íme mégis itt vagyunk ! […] Itt vagyunk itthon, Európa kellős közepén…”
(Részlet M. Zs. beszédéből)

Petőfi Sándor (1823-1849)
- Magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik
legismertebb és legkiemelkedőbb alakja.
- Addig ismeretlen témákat honosított meg költészetünkben: nála jelenik
meg először a családi líra, a szerelmi költeményekben a hitvesi, házastársi
szerelem ábrázolása, tájköltészetében pedig a Puszta, a magyar Alföld
méltó rajza.
- Stílusát a népiesség jellemzi. Elhagyta a mitológiai elemeket, a finomkodó
körülírásokat.
- Gyalogosan vándorolt Kárpát-medence-szerte, többször megpróbálkozott
a színészmesterséggel is, mint vándorszínész. Nagy szegénységben élt.
- Mély barátság fűzte Arany Jánoshoz.
- A márciusi ifjak vezéreként az 1848-49-es események egyik főszereplőjévé
vált. Megírta és elszavalta a Nemzeti Múzeum lépcsőjén a „Nemzeti dalt“,
de később fegyverrel is harcolt a szabadságharcban. 1849. július 31-én tűnt
el a segesvári csatában. A mai napig nem tudni, hol van eltemetve.
- A nép a szabadság szimbólumát látta ebben a lángoló ifjúban.
- Számtalan utca, tér, intézmény és emlékmű őrzi emlékét.
Jelentősebb művei: Nemzeti dal, János Vitéz stb.
Nemzeti dal
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
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„Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő mindmáig. Ő az istenek
magyar kedvence. Mindent megkapott, hogy nagy költő lehessen:
tehetséget, történelmet, sorsot. Huszonhat évet élt, s világirodalmi
rangú s méretű életmű maradt utána, mely korfordulót jelentett
nemzete irodalmában.” (Németh G. Béla irodalomtörténész)
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
- Magyar költő, író, ügyvéd, az MTA tagja, a magyar romantika egyik
legnagyobb alakja.
- Vörösmarty a magyar irodalom egyik nagy mítoszteremtője. Műveiben
önálló szimbólumrendszert dolgozott ki.
- Művei: Szózat, Csongor és Tünde, Zalán futása stb.
- A Szózatot Egressy Béni megzenésítette, ma is himnuszként adják elő.
Hazádnak rendületlenűl légy híve, ó magyar!
Bölcsőd az s majdan sírod is, mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kívül nincsen számodra hely.
Áldjon vagy verjen sors keze - itt élned, halnod kell.
Wass Albert (1908-1998)
- Erdélyi magyar író és költő.
- Magyarországon csak halála után fedezték fel Wass Albertet, mint az
erdélyi magyar irodalom nagy alakját.
- Műveit Magyarországon a rendszerváltás óta jelentetik meg, korábban itt
szinte ismeretlen volt.
- Főbb művei : A funtineli boszorkány, Kard és kasza, Adjátok vissza a
hegyeimet! Erdők könyve, Tavak könyve, mesék, mondák.
- 1952-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt. Nicolae Ceausescu
elnökségének éveiben Romániában betiltották a könyveit.
„Ne félj, magyar, az ki vagyon veled, ezer veszély közt is bizton hazavezet,s
ha jó az óra, meghallod szavát.
Hazamegyünk! Hazamegyünk!
Ne félj, magyar, az ki vagyon velünk,a bujdosásból majd hazamegyünk. A
bujdosásunk véget ér hamar,s szabad lesz végre,szabad a magyar.”

Mivel oly sok írónk és költőnk van, hogy itt nem lehet mindet felsorolni, további költőket és
írókat találsz az egyéb címszó alatt, valamint a Magyar Irodalmi Lexikonban és az interneten.
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Zeneszerzők
Bartók Béla (1881-1945)
- A 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője, zongoraművész,
népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője, a
Zeneakadémia tanára.
- Művészete és tudományos teljesítménye nemcsak a magyar és az
európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is
korszakalkotó jelentőségű.
- Kodállyal együtt elkezdte a magyar népzenét gyűjteni és
tanulmányozni. Sokat gyűjtött Erdélyben is.
- 1939-ben Amerikába emigrált, és ott is halt meg.
- Művei: A kékszakállú herceg vára, A csodálatos mandarin,
zongoradarabok, hegedűversenyek, kamaradarabok, zenekari művek,
népzenei írások, tanulmányok.
- Számtalan emlékmű, utca, és intézmény őrzi az emlékét.
Erkel Ferenc (1810-1893)
- Magyar zeneszerző, karmester és zongoraművész.
- Sikerült viszonylag egységes nemzeti operanyelvet kialakítania. (pl.
beépítette a verbunkot zeneművészetébe)
- A főváros (Bp.) zenei életének felvirágoztatása érdekében sokat tett.
- Neves sakkozó volt.
- Nem vett ugyan részt az 1848-as harcokban, de zenéje gyújtó
szimbólum volt.
- Művei: Bánk bán, Hunyadi László, balettzenék, kísérő zenék.
A Himnusz megzenésítője.
Kodály Zoltán (1882-1967)
- Zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató.
- Bartók Bélával életre szóló barátság kötötte össze.
- Együtt gyűjtötték a népdalokat.
- Zenei-nevelési koncepciója ma a magyar zenei köznevelés alapját
jelenti. Módszerét a világon mindenhol alkalmazzák.
- Művei: Háry János, Székelyfonó, zenekari művek, kórusművek,
pedagógiai művek, gyermekdalok, Psalmus Hungaricus, írások.
„A zene mindenkié!“
Liszt Ferenc (1811-1886)
- a 19. századi romantika egyik legjelentősebb zeneszerzője, minden
idők egyik legnagyobb zongoraművésze. A weimari zenekar karmestere
- Csodagyerek, már 9 évesen koncerteket adott.
- Összesen kb. 1400 művet komponált, és rengeteg esszét írt különböző
témákról: például zeneszerzők társadalmi helyzete, műelemzések.
- Nemzetisége vitatott, de Liszt Ferenc magát magyarnak tartotta.
Művei: Magyar táncok, rapszódiák, Szerelmi álmok stb.
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Történelem és Földrajz 3.
Történelem
Buda visszafoglalása, II. Rákóczi Ferenc
1848-as szabadságharc
Világháborúk
1956

Földrajz
Felvidék
Kisalföld
Trianoni határok
Néprajzi egységek

Buda visszafoglalása a töröktől (1686. szeptember 2.)
Szeptember 2-án vitte végbe egy nagy, többnemzetiségű keresztény sereg (Szent Liga), ezzel
véget ért a 160 éves török uralom.
A várat szétlőtték, csak szerencsével sikerült Mátyás megmaradt Corvináit (könyveit)
megmenteni.
Buda visszafoglalását követően a Habsburg-uralom a lehető legrosszabb oldaláról mutatkozott
meg. Magyarországot meghódított területnek tekintették.
A magyaroknak ki kellett mondaniuk a Habsburgok örökös királyságát. Súlyos adók, idegen
katonák eltartása, kegyetlen osztrák urak nyomorgatták az országot és a népet.
A törökök sikeres visszaszorítása után megszállták Erdélyt, felszámolták az Erdélyi
Fejedelemséget, és a területet különálló tartományként csatolták a Habsburg Birodalomhoz.
Megemlítendő még Thököly Imre, a róla elnevezett kuruclázadások vezére, II. Rákóczi Ferenc
mostohaapja.
Az ország nyomora, az igazságtalanságok, és az elnyomás miatti elkeseredésből kifolyólag
kirobbant a kuruc felkelés (1703-1711).
II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) Magyarország vezérlő fejedelme, erdélyi fejedelem.
Erdélyi fejedelmek gyermeke. Anyja Zrínyi Ilona, nevelőapja Tököly Imre.
Neve szorosan összefügg az általa 1703-ban indított Rákóczi-szabadságharccal, mely révén
Magyarország teljes függetlenségét kívánta visszaszerezni a Habsburg Birodalomtól.
Rákóczi a francia királytól kért segítséget, de árulás miatt őt magát is bebörtönözték, ahonnan
megszökött, majd a kirobbant szabadságharc élére állt.
Egy zászlót küldütt híveinek, melynek feliratát csakhamar egész Európa megismerte.
„Cum Deo pro patria et libertate!" – „Istennel a hazáért és a szabadságért!"
Kezdetben a hajdúk segítségével sikereket értek el. Zászlója alatt együtt harcolt a jobbágy és a
magyar nemes, ami már hosszú ideje nem volt így.
A franciák pénzzel segítették őket, de amikor megszűnt ez a segítség és pestisjárvány tört ki, a
kurucok is és az ország is kimerült.
1707-ben kikiáltották a Habsburg-ház trónfosztását. A kurucok hősiesen harcoltak a labancok
ellen, de segítség hiányában egy utolsó nagy veszteség után letették a fegyvert.
A Habsburgok elismerték Erdélyt önálló fejedelemségként és nem gyarmatosították.
Bár Rákóczi kegyelmet kapott, mégsem fogadta azt el, hanem a külföldre távozást választotta.
Rodostóban (Törökország), számkivetésben halt meg. Az ottani életéről hűséges embere,
Mikes Kelemen hazaküldött leveleiből tudunk.
A magyarság körében ma is tisztalelkű és becsületes vezetőként él tovább emléke.
Később így foglalta össze a szabadságharc bukásának okait: „A háború szerencsétlen végének
okául pedig a nemzet tapasztalatlanságát s tudatlanságát, a fegyver és pénz hiányát – amelyek
a hadakozás idegei – a pestist és a francia udvar által nyujtott segedelem csekélységét
tulajdonítandja”.
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II. Rákóczi Ferenc

Sárospataki vár

A Rákóczi vezette felkelés elbukott, viszont a bécsi udvar belátta, hogy Magyarországon
elnyomással nem lehet békét és nyugalmat teremteni.
Sok idegen költözött ebben az időben az országba (svábok, osztrákok, románok stb.).
A Habsburg tartományokkal, köztük Magyarországgal is elfogadtatták, hogy leányok is
uralkodhatnak, ha nincs fiú utódja a Habsburg uralkodónak.
Mária Terézia (1717–1780) magyar királynő így került a trónra.
A magyarokkal szemben nem ellenséges, sok jó törvényt is hozott a javunkra.
Viszont bevezette a kettős vámrendszert, ami erősen visszavetette a magyar ipar fejlődését. A
hatalmas jobbágyterhek miatt több jobbágyfelkelés bontakozott ki.
A székelyek többször föllázadtak az erőszakos sorozás és a nem megfelelő körülmények ellen.
Ezért Madéfalvát ágyúztatták, ahol a székelyek képviselői tanácskoztak. A mészárlásban kb.
400 személy (köztük nők és gyermekek) vesztették életüket (madéfalvi vérengzés).
Folytatta az idegenek betelepítését Magyarországra. Az alapfokú oktatást kötelezővé tette.
A szerzetesrendek külföldön székelő fő vezetőinek a birodalomba való látogatását megtiltotta,
az egyházi ünnepek számát csökkentette.
Megítélése igen szélsőséges. Halála után fia került a trónra
II. József (1741–1790), akit Magyarországon „kalapos király”-nak neveztek, mert nem
fogadta el a magyar alkotmányt, és nem koronáztatta meg magát. Nagyon sok ellenszenves
törvényt hozott, mellyel majd minden társadalmi réteget maga ellen hangolt.
Néhány példa erre: Magyarországon 70 várat lövetett szét, mert “nem volt gazdaságos” ezeket
megtartani. A Szent Koronát átszállíttatta Bécsbe.
Szerzetesrendeket és mintegy 140 kolostort feloszlatott, vagyonukat a Vallásalapba olvasztotta.
Beavatkozott a vallási ünnepek, a mise és a papnevelés rendjébe is.
1786. február 7-én Magyarországon és az örökös tartományokban kihirdette a Magyar Pálos
Rend eltörlését és birtokainak elkobzását.
Az orosz-török háború, melyben benne voltunk, súlyos terheket rótt a magyarságra, a nemesek
pedig már-már a felkelés határára jutottak.
A hivatalos nyelvnek a németet tette meg.
Az erőszakos elnémetesítési politikája miatt a nemesség körében divatossá vált a nemzeti
nyelv és viselet, valamint a királyi intézkedések elleni fellépés.
Elrettentő példa volt ő a nemzeti különállás, a rendi jogok és kiváltságok védelmezői számára.
„Megalázni és elszegényíteni a nagyokat, ez a tervem. Mindenki az államot tartozik szolgálni,
amelynek megszemélyesítője az uralkodó.” Ahogy a célokban határozott, az eszközökben sem
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válogatós. Éppen Magyarországgal kapcsolatosan írja le: „Minden bizonnyal ellene vagyok az
erőszaknak és vérontásnak, de bizonyos dolgokat el kell határozni, kerül, amibe kerül.”
A porosz-orosz-osztrák birodalmak uralkodói szövetséget kötöttek a kialakuló nacionalizmus
ellen. De az emberek szabadságra, függetlenségre és reformokra vágytak.
Reformkor: A 19.sz-ban a magyar társadalomban végbemenő újítási, modernizációs szándék.
A reform a gazdaság, a társadalom megváltoztatására, átalakításra irányuló törekvés, melyet
rendeletek vagy törvények segítségével valósítanak meg.
Magyarországon a művészek és tudósok is jelentős szerepet vállaltak benne.
Ebben a politikai vitáktól hangos korszakban nagy történelmi személységek emelkedtek ki, akik
irányt szabtak az eseményeknek. Megjelenhettek az országos nyilvánosság színpadán a
leendő forradalom vezetői: Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István,
Szemere Bertalan, Eötvös József és mások.
A reformkor egyik legnagyobbja gróf Széchenyi István (1791–1860) akit Kossuth Lajos „A legnagyobb magyar“-nak nevezett.
A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, akinek nevéhez a magyar
gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport megreformálása fűződik. Számos intézmény
alapítója és névadója:
- A Magyar Tudományos Akadémia megalapítója. Gyárak, szélmalmok, mezőgazdaságigépgyárak, lóversenyek.
- Kaszinó, Mezőgazdasági Egylet, hajógyár, vasöntők, Duna Gőzhajózási Társaság
- Lánchíd építése, a Tisza és a Duna szabályozása, közlekedési miniszter, vasúthálózat
- A Hitel, a Világ és a Stádium c. könyvei, politikai elképzelések a jobbágyok érdekében.
Aggodalommal nézte Kossuth politikáját.

BALATONFÜRED

Gróf SZÉCHENYI ISTVÁN

KOSSUTH LAJOS

Kossuth Lajos (1802–1894) államférfi, Magyarország kormányzó-elnöke. A magyar
szabadságharc szellemi vezére. Máig egyike azoknak, akik a magyar nép emlékezetében
leginkább megtestesítik az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot, Széchenyivel és
Petőfivel együtt.
Reformprogramjában a jobbágykérdést rendezni akarta, de célul tűzte ki a nemesség
megadóztatásával a közteherviselés bevezetését, a népképviseletet is. Programjában már a
polgári tulajdonviszonyok és a politikai egyenlőség megvalósítása körvonalazódott, de ebben
Széchenyivel ellentétbe került.
Kossuth 1885-ben Széchenyit liberális arisztokratának, míg magát demokratának minősítette.
Megemeltette a katonák számát, pénzt adatott ki (Kossuth-bankó).
A Batthyány-kormányban pénzügyminiszter lett, nevéhez fűződik az önálló magyar pénz
(Kossuth-bankó) megteremtése.
A végső lökést a reformok ügyében végül 1848. március 15-e jelentette, amikor a pesti
radikális ifjúság vér nélkül érvényt szerzett az ún. 12 pontnak.
Ő volt az első idegen államférfi, aki felszólalhatott az USA kongresszusában.
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A szabadságharc további menetében óriási feladatokat oldott meg, mind a hadsereg
megszervezése, mind a nemzeti és a forradalmi helytállás gazdasági, társadalmi és politikai
feltételeinek megteremtésében.
A világosi kapituláció után török földre menekült, előbb azonban Orsovánál, magyar földön
elásatta a Szent Koronát. Élete végéig külföldön maradt. Torinóban halt meg.
Magyarországon neki van a legtöbb szobra, a települések nagy részén közterület viseli a nevét,
kultusza pedig ma is élő.
1848–49-es forradalom és szabadságharc
1848. március 15-én kitört a forradalom. Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt, Jókai pedig felolvasta
a 12 pontot, melyben össze volt foglalva a nemzet kívánsága. Ezt az Országgyűlés el is fogadta
és új törvényeket fogalmaztak.
A gróf Batthyány Lajos vezetésével megalakuló új kormány már nem a királynak, hanem az
ország választott képviselőinek, a magyar országgyűlésnek tartozott felelősséggel. Ezért tehát
független és felelős kormány volt.
Az utolsó rendi országgyűlés által elfogadott áprilisi törvényeket az uralkodó, V. Ferdinánd király
szentesítette. Ez fordulópontot jelentett a magyar történelemben, az ország gazdasági-politikai
kormányzási rendszere óriási változáson ment keresztül. Az áprilisi törvények alapján
Magyarország csaknem független ország lett. Kimondták Magyarország és Erdély egyesülését.
A jobbágyok ügyével és a nemzetiségekkel azonban nem foglalkozott. Így sikerült a
nemzetiségeket fellázítani a magyarok ellen, akik el is indultak hadaikkal a magyarok ellen.
Ferdinánd helyett Metternich kancellár kormányzott, a császár csak az ő bábja volt.
1848 nyarán az udvar elérkezettnek látta az időt, hogy Magyarországon is visszaállítsa
teljhatalmát, tehát Magyarországot osztrák tartománnyá süllyessze, és Erdélyt elszakítsa.
Szeptemberben Jellasics horváth bán megtámadta a magyarokat.
1849 tavaszától a „dicsőséges tavaszi hadjárat” sorozatos győzelmekkel indult, benne
főszerepe volt Görgey Artúr kiváló fiatal hadvezérnek, Bem József lengyel szabadságharcosnak
és Gábor Áron híres ágyúöntőnek.
1849-ben Debrecenben kimondták a Habsburg-Lotharingiai ház trónfosztását.
Kossuthot kormányzóvá választották. Kossuth pénzt nyomatott, katonákat toborzott, fegyvert
gyártatott.
A bécsi kormány segítséget kért I. Miklós orosz cártól, aki hatalmas seregével (200 000 fő)
leverte a szabadságharcot. Görgey így Világosnál letette a fegyvert.
Haynau tábornok „örökre el akarta venni a magyarok kedvét a szabadságharcoktól”. Véres,
büntető megtorlás következett. Bebörtönzések, kivégzések, bujdosás volt mindazoknak a sorsa,
akik a szabadságharcot támogatták.
1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 13 tábornokát, az aradi
vértanúkat. Ugyanezen a napon sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar
miniszterelnököt is, majd október 25-én Kazinczy Lajost.
Kossuth külföldre menekült, Széchenyi öngyilkosságot követett el.
Gyakorlatilag az 1848-49-es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús
konfliktusa is.
A Magyar Királyság történetében a nyílt abszolutista önkénynek az 1851-től 1859-ig tartó
időszakát Bach-korszaknak szokták nevezni.
A mérhetetlen elkeseredés és kiábrándultság idején Deák Ferenc (1803–1876) „a haza bölcse“
munkálkodik azon, hogy Ausztria és Magyarország helyzete rendeződjön.
1867-ben megtörténik a kiegyezés.
A kiegyezés olyan megállapodások összefoglaló elnevezése volt, amik az Osztrák Birodalom és
a Magyar Királyság között fennálló politikai, jogi és gazdasági kapcsolatokat rendezték. Ferenc
József megkoronázása után hivatalosan is létrehoztak egy alkotmányos monarchiát, melynek
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neve Auszria-Magyarország, vagy magyarosan Osztrák–Magyar Monarchia lett. A kiegyezést
követően az ország gyors fejlődésnek indult.
Magyar részről egészen az 1905–1906-os magyarországi belpolitikai válságig bebiztosította a
dualista államberendezkedést.
Ennek a korszaknak nagy alakjai: Tisza Kálmán magyar miniszterelnök és Andrássy Gyula
közös osztrák-magyar külügyminiszter.
A millennium közeledtével nagy építkezések indultak meg országszerte.
Ilyen pl. a Parlament, a kontinens első földalatti vasútja, a Feszty-körkép és a Vígszínház.
Az Osztrák–Magyar Monarchia
1867 és 1918 között fennállt különleges, kettős (dualista) állam, pontosabban államszövetség
volt Közép-Európában. Két része a Magyar Királyság és az Osztrák Császárság, melyek a
közös uralkodó és a közös ügyként igazgatott külügy, hadügy és az ezekhez kapcsolódó
pénzügy által összekapcsolt önálló államok voltak.
A birodalom nagy részén a monarchia időszaka igen nagy ipari és gazdasági fejlődéssel járt.
A kultúra is hatalmas lendülettel fejlődött. 1896-ban Budapesten már filmeket vetítettek.
A kulturális nevezetességek közül ma is sok áll. Ilyen a budapesti parlament, a budapesti hidak,
a pécsi zsolnai gyár, Herkulesfürdő, Trieszt kikötője, a Hősök tere, mely a historizmus kései
korszakát idézi stb. Számos látnivaló megsemmisült a 20. században: pl. több főúri kastély.
Ekkor alkották meg a dobostortát és a császármorzsát is.
A boldog békeidők ellenére is sűrűsödtek a fellegek Európa és a Monarchia egén is.

Az Osztrák-Magyar Monarchia zászlaja

Az Osztrák-Magyar Monarchia címere

A felbomlás okai:
Az 1848-as forradalmak után feltámadt a nacionalizmus a különböző nemzeteknél. Ez ahhoz
vezetett, hogy a birodalomban és később a monarchiában is fel-feltörtek a függetlenedési
elképzelések, amelyeket újra és újra letört a kormány.
1876 és 1910 között kereken 3,5 millió fő (más adatok szerint 4 millió) hagyta el a monarchiát.
Ők munkanélküliek és szegények voltak, akik reményekkel telve indultak el az Újvilágba.
A Monarchia létének az első világháborús katonai vereség és a nemzetiségi mozgalmak
felerősödése vetett véget.
Az első világháború 1914-től 1918-ig tartott.
A 19. század végén Európában a gyorsuló ütemű termelés miatt új nyersanyaglelőhelyekre és
piacok megszerzésére volt az államoknak szüksége.
Nem titok, hogy a háború azért is tört ki, hogy az Antant országok (Franciaország, Anglia,
Oroszország stb.) megszüntessék többek között a Monarchia hatalmát Európa közepén.
Kialakultak az érdekcsoportok: Kis- és Nagyantant, valamint a központi hatalmak.
1914-ben meggyilkolták Ferenc Ferdinándot, a Monarchia trónörökösét Szarajevóban, és ez
kirobbantotta az első világháborút. A szembenálló felek gyors háborút terveztek, de az négy
éven át tartó, öldöklő küzdelemmé vált, összesen több mint 15 millió ember halálát okozva.
Tisza István miniszterelnök volt az egyetlen politikus Európában, aki végig ellenezte a háborút.
Az Osztrák–Magyar Monarchia szétesett a háború végére, valamint a német területszerzés
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illúziója is szertefoszlott. Az első világháborút lezáró békesorozatot Párizs környéki
békeszerződéseknek nevezzük.
A békekötésekre meghívták a legyőzött központi hatalmak képviselőit, de nekik érdemi
beleszólásuk a szerződésekbe nem volt. A megkötött szerződések a négy nagy államférfi
elképzeléseit tükrözték:
Georges Clemenceau (Franciaország)
David Lloyd George (Nagy-Britannia)
Thomas Woodrow Wilson (Amerikai Egyesült Államok)
Vittorio Emanuele Orlando (Olaszország)
1927-ben a Hadtörténelmi Levéltár munkatársai megpróbálták felbecsülni Nagy-Magyarország
emberveszteségét az I. világháborúban.
E szerint a számadatok a következőképpen alakultak: az 5,5 millió hadköteles személyből
3,581 millió katona vonult be. Ebből 524 ezer épségben hazatért, 833 ezer fogságba esett.
1 492 000 katona sebesült meg és 530 965 személy halt hősi halált. A háború végén 15
hadosztály maradt harcképes, melyeket Károlyiék szélnek eresztettek.
Magyarország, mint az Osztrák–Magyar Monarchia része, külügyeiben nem független politikai
hatalomként lépett háborúba.
A háborút lezáró békerendszer igazságtalanságai a második világháború kitöréséhez vezettek.

A trianoni békediktátum. 1920. június 4-én budapesti idő szerint 16:32-kor írták alá a
franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon-kastély folyosóján.
A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró, a háborúban vesztes Magyarország (mint
az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama!) és a háborúban győztes antant szövetség
hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Japán, Belgium, Kína, Kuba,
Görögország, Nicaragua, Panama, Lengyelország, Portugália, Románia, a Szerb-HorvátSzlovén Állam, Sziám és Cseh-Szlovákország) között létrejött békeszerződés.
Egyértelműnek tűnik, hogy a cél Magyarország feldarabolása volt. Céljuk eléréséhez minden
eszközt bevetettek ellenünk a szomszédos országok: hamis népszámlálás, Magyarország rossz
hírnevűvé tétele nyugaton, a dákó-román elmélet, mely a román folytonosságot bizonyítja
Erdélyben, de a tárgyalásra kiküldött képviselők őrizetben tartását, meg nem hallgatását is.
Gyakran trianoni békediktátumnak is nevezték és nevezik – még aláírói és törvénybe iktatói is
–, jelezve ezzel, hogy a szerződésben foglaltakat a győztesek által a vesztesek számára diktált
ukáz szülte.
Veszteségeink számokban:
A békeszerződés eredményeképp a 325 411 km² összterületű Magyar Királyság elveszítette
területének több mint kétharmadát (az ország Horvátország nélküli területe 282 870 km²-ről
92 963 km²-re csökkent), lakosságának több mint a felét, az 1910-ben még 20 886 487 fős
ország lakossága 7 615 117 főre esett vissza.
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Ami a gazdaságot illeti, a korábbi Magyar Királyságból a termőföld 61,4%-a, a faállomány 88%a, a vasúthálózat 62,2%-a, a kiépített utak 64,5%-a, a nyersvas 83,1%-a, az ipartelepek 55,7%a, a hitel- és bankintézetek 67%-a került a szomszédos országok birtokába. Számtalan más, a
magyarságra nézve nagyon hátrányos rendelkezése is volt még a diktátumnak.
Az emberi tragédiákat, a nemzetnek okozott fájdalmat pedig nem lehet leírni.

A térképen a Trianoni döntéssel elvesztett területek láthatók.
József Attila: Nem, nem, soha!
Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.

Ha eljő az idő – a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő – a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő – erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk – hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.

Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! – Az lesz a viadal! –
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!

Nem lesz kisebb Hazánk, nem, egy arasszal
sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!
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Revízió
Nagy Britanniában már a húszas évek elején kampány indult a revízió érdekében. Lord
Rothermere volt „Magyarország nagy barátja, aki először irányította rá a világ figyelmét Trianon
igazságtalanságára, és aki lankadatlanul küzd a magyar revízióért.” Sajnos, Rothermere nem
rendelkezett elegendő befolyással a nagypolitikában, azonban kitartó kampánya az 1938-as
első bécsi döntés idején meghozta a gyümölcsét, amikor az angol politika nem tiltakozott a
határrevízió ellen.
A felbomlott Monarchia helyett létrejöttek az utódállamok, melyek mind területeket kaptak a
Magyar Királyságból: Jugoszlávia, Csehszlovákia, Románia, Ausztria, Lengyelország és még
Olaszország is.
Ma már csak Ausztria és Románia olyan állam, amelyik létezik még a trianoni szerződés által
Magyarország területéből részesülő államok közül.
Magyarországon ma hivatalosan nincs revizionizmus, irredentizmus, ezeket a nézeteket
jellemzően a nemzeti radikális politikai pártok képviselik. Ugyanakkor több magyarországi
szervezet, mozgalom is alakult a trianoni szerződés felülvizsgálatára.
Második világháború, 1939. szeptember 1. 4 óra 45 perc (a német haderő átlépte a lengyel
határt) – 1945. május 8.
Helyszín Európa, Csendes-óceán, Dél- és Kelet-Ázsia, Közel-Kelet, Földközi-térség és Afrika
Eredmény: a tengelyhatalmak totális veresége, szövetséges győzelem. Az Egyesült Nemzetek
Szervezetének megalapítása, az Egyesült Államok és a Szovjetunió szuperhatalommá válása.
Az I. világháború utáni világrend nem csak Magyarországnak okozott sok szenvedést.
Magyarország Trianon után megpróbált újra talpra állni.
A háború kitöréséhez nagyban hozzájárult az I. világháború után, a Párizs környéki
békeszerződésekkel kialakított világpolitikai helyzet.
Az I. világháborút lezáró versailles-i béke megalázó feltételei és a nagy gazdasági világválság
(1927) hozzájárultak ahhoz, hogy Adolf Hitler 1933-ban hatalomra jutott Németországban.
Szövetségre lépett Mussolini Olaszországával és bekebelezte Ausztriát is. Magyarország
ebben az időben Németország legnagyobb kereskedelmi partnere. Oroszországban
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(Szovjetunió) Sztálin került hatalomra.
Magyarországnak nem volt érdeke belépni a háborúba, és két évig sikerült is megőrizni nem
hadviselő szerepét.
1939-ben a németek belegyezésével a magyar hadsereg harc nélkül visszafoglalta a
Csehszlovákiához csatolt Kárpátalját. Ez növelte az országban a németbarát hangulatot. Teleki
Pál miniszternek az volt a célja, hogy az elcsatolt területeket békés úton visszaszerezze.
1940-ben a Második Bécsi Döntés visszaadta Magyarországnak Észak-Erdélyt és
Székelyföldet.
Közben a világháborúba egyre több ország lépett be.
1941-ben a németek átvonulást kérnek az országon hadseregüknek Jugoszlávia ellen, de gr.
Teleki Pál ezt nem akarta megengedni, egyes állítások szerint öngyilkos lett. Horthy Miklós
kormányzó és Bárdossy miniszter attól való félelmükben, hogy a revízióval visszakapott
területeket újra elveszítjük, a Tengelyhatalmak oldalán, 1941. június 27-én belépett a II.
világháborúba.
Hitler 1942-ben támadást indított Oroszország ellen. Egészen Moszkváig eljutottak.
Sztálingrádnál a csapatokat elérte az orosz tél. A szovjetek bekerítették a várost ostromló
németeket, akik hatalmas emberveszteségekkel megkezdték a visszavonulást.
A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak:
a megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek
ezrei szenvedtek és vesztek oda a -40 fokos orosz télben.
A 2. Magyar Hadsereg mintegy 120 000 embert vesztett el.
1943-ban Sztálingrádnál fordult meg a háború sorsa.
1943-ban Magyarország ki akart szállni a háborúból, de mikor ezt a németek megtudták, 1944.
március 19-én megszállták az országot.
1944 júniusában a Szövetségesek partra szálltak Normandiában, és az oroszok támadása is
megindult keletről.
A Magyarországon átvonuló orosz hadsereg gyalázatos módon viselkedett az ország népével
szemben.
Horthy fegyverszünetet kért az oroszoktól. Ezért a németek elfogták és helyette Szálasi Ferenc
lett az államfő.
1944.dec. 24-én megindul Budapest ostroma, amely 51 napig bírta magát tartani.
1945 április 4-én a Szovjet hadsereg elérte Magyarország nyugati határát – a megszállás
teljessé vált.
1945. május 8-án Németország megadja magát, ezzel vége a második világháborúnak,
melynek mintegy 78 millió halottja volt. Magyarország ismét a vesztes oldalon állt. Elvesztette
visszakapott területeit és ismét a trianoni kis ország lett.
A nagyhatalmak Jaltában 1945 februárjában (!) konferenciát tartottak, ahol ismét felosztották
maguk között a meghódított európai területeket.
Megszűntek a kisebbségvédelmi szabályozások, ezzel a magyarok
sorsa még rosszabb lett. Aki még tehette, Nyugatra menekült.
Magyarország
bekerült
a
Szovjetunió
hatáskörébe
és
előkészítették az országot a kommunizmusra. A Varsói
Szerződéshez tartozó ország a vasfüggöny mögé került, az
oroszok pedig majd 50 évig megszállás alatt tartották.
A II. világháború utáni idők:
1949-ben Magyarországon a kommunisták vették át a hatalmat Rákosi Mátyás vezetésével. A
nevével fémjelzett korszakban az emberi jogok súlyos sérelmet szenvedtek. Bevezették az
egypártrendszert, koncepciós perekben rengeteg embert végeztek ki, börtönöztek be, hurcoltak
meg. A társadalom minden rétege ellen a legsötétebb terrort vezették be. Feloszlatták a
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szerzetesrendeket, az oktatásban pedig harcot indítottak a vallásoktatás ellen. Államosították a
vállalatokat és a földeket is elvették a parasztoktól, az értelmiséget és az arisztokratákat
egyszerű, kétkezi munkára fogták. Ezzel tönkretették a gazdaságot.
1953-tól Nagy Imre lett a kormányzó. Ebben az időben enyhülés következett be.
1956. október 23 – november 11. Magyar forradalom
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a
szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem
egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés
tüntetésével kezdődött.
Az àllamvédelmi hivatal a nép közé lövetett. Harc kezdődött a diákok, munkások, később a
magyar katonaság és az ÁVH között. Országszerte fellobbantak a harcok.
November 3-án a szovjetek alattomosan becsapták a magyar kormányt.
Hatalmas túlerővel, tankokkal bevonultak az országba és eltiporták a forradalmat.
Hiába hívták segítségül a Nyugatot és Amerikát. Megint bebizonyosodott, hogy ha baj van,
akkor csak magunkra számíthatunk. Több ezer ember meghalt, kivégzések, deportálások
következtek.
Több százezren elhagyták az országot, és nyugaton kerestek új hazát. A második világháború
után ez volt a következő nagy magyar menekülthullám Nyugaton.
A forradalom leverését követő évtizedekben tilos volt erről az időszakról beszélni,
ellenforradalomnak bélyegezték.
A magyar nép számára a forradalom dicsőséges bukás volt, amely olyan nemzetközi elismerést
szerzett a magyarság számára, amilyenben az 1848-as forradalom óta nem volt része. Itt
rendült meg a kommunizmus legyőzhetetlenségének mítosza!
Ettől kezdve a kommunizmus lassan a bukása felé haladt.
Az 1956-os forradalom leverését követően Kádár Jánost jelölték ki Moszkvában magyar
vezetőnek. Kádár János is megtorlást alkalmazott.
A kommunista államok valóban kimerítették mind az emberiség elleni bűntett, mind a háborús
bűntett, mind pedig a béke elleni bűntett fogalmát. Miért használjuk ezeket a kifejezéseket csak
a nácizmus áldozatai, illetve különböző etnikai indítékú mészárlások kapcsán?
A kommunizmus számlájára mintegy 100 millió áldozat írható (s ezek csak a halálos áldozatok)!
A vasfüggöny ledöntése 1989. – Rendszerváltoztatás
Gorbacsov új szovjet pártfőtitkár politikája 1985-től megnyitotta az utat a békés rendszerváltás
felé.
Nagyon meglepő volt, hogy a szilárd és ledönthetetlen szovjet birodalom milyen hirtelen esett
szét. 1989. október 23-án kikiáltották a Magyar Köztársaságot.
A rendszerváltoztatás Magyarországon szűkebb értelemben Magyarország történelmének
azon korszakát jelöli, mely során a magyar állam demokratikus állammá vált, s szakítva az
államszocializmussal visszatért a kapitalista állameszméhez.
Az országban lévő kelet-németeknek a magyarok 1989-ben kinyitották az osztrák-magyar határt
és nem lőttek senkire. Az emberek nem is hitték az elején, hogy mi történik. De miután
Moszkvából sem jött parancs, így a határ nyitva maradt.
Ezzel aztán az egész vasfüggöny kezdett sorban kinyílni.
Alig két évre rá a Szovjet Birodalom már nem is létezett.
Leomlott a berlini fal is, és Németország egyesülhetett.
Több ország, melyet Trianon és a világháborúk kialakítottak, darabjaikra hullottak szét.
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A rendszerváltás megítélése vitatott. A polgári szabadságjogok és a kapitalizmus sikeres
bevezetése után a nagy többség életszínvonala nem emelkedett a lakosság által elvárt
mértékben, a társadalmi egyenlőtlenségek viszont jelentősen megnőttek.
Az ország lakossága bénultan nézi hazájának kifosztását, a jogtalanságokat, árulásokat. Az
EU-ba és a NATO-ba való belépést is egyre többen kritizálják.
1989 előtt Kelet-Európában az állami tulajdon elvben nem volt adható és vehető, a kapitalizmus
és vele együtt a burzsoázia felszámolása után 1990-ig természetesen nem volt örökölhető.
Ennek az állami tulajdonnak a felszámolásához volt szükség a rendszerváltásra.
A régi demokratikus ellenzék néhány mai baloldali ideológusa egyenesen „a rendszerváltás
bukásáról” beszél, lelepleződtek a „jó, liberális kapitalizmushoz fűződő” egyetemes illúziók.
Sajnos egyes kormányok teljesen szétzilálták a magyar oktatást, egészségügyet, a
termőföldeket és ipari létesítményeket eladták, minden értékre rátette a kezét a nemzetközi
monetáris hatalom. Országon belül pedig egyes etnikumokkal kiélezik a konfliktust.
Határszomszédjaink nem tartják be a nemzetiségekre vonatkozó törvényeket. Az egész
magyarságra nézve hátrányos törvényeket, hazugsághadjáratot folytatnak, melyben az EU
képviselői és tagjai nem állnak ki Magyarország mellett.
Politikailag igyekeznek ellehetetleníteni bennünket.
Csak remélhetjük, hogy a nemzetközi politika és minden ember egyszer belátja a magyarok
Európáért hozott áldozatait és egyszer annak fognak bennünket tartani, akik mindig is voltunk:
a Kárpát-medence vendégszerető, dolgos, idegeneket befogadó, Istenhívő, hős, okos, nemes
lelkű népének. Akik nem beestek erre a helyre, hanem őshonosak itt, akik hazataláltak, akik
otthon vannak.
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek Magyarország feltámadásában!”
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Földrajz
FELVIDÉK
A Felvidék történelmi eredetű tájnév, amelynek a múltban többféle jelentése is volt. Ma
Szlovákia területének szinonimájaként használatos – egyrészt a szlovákiai magyarok („felvidéki
magyarok”) vonatkozásában, másrészt az 1918 előtti magyar történelem kapcsán, amikor a mai
Szlovákia területe a Magyar Királyság szerves részét képezte.
A Felvidék nevezetességei: A Magas-Tátra, a kassai dóm, a bányavárosok, végvárak stb.
Főbb városai: Kassa, Pozsony, Besztercebánya, Selmecbánya, Lőcse, Nyitra, Komárom.
Főbb termékei: fa, bányaművelés, állattartás, turizmus
Egyéb: turisztikai látványosságokban igen gazdag vidék. Rengeteg vár, múzeum, templom várja
az érdeklődőket. Ezek egyes útikönyvek állításával ellentétben mind magyar kincsek.

Felvidék

Krasznahorka vára

Északi-középhegység
A Magyarország északkeleti részén található hegyvidéki területeket jelenti, ahol az ország
legmagasabb hegycsúcsai is találhatóak.
Fő részei: Visegrádi-hegység, Börzsöny, Gödöllői-dombság, Cserhát, Mátra, Bükk, Eperjes–
Tokaji-hegység, Zempléni-szigethegység és az Aggteleki-karszt.
Itt található Magyarország legmagasabb pontja, a Kékes (1015 m).
Ásványkincsei: barnaszén, mészkő, lignit, kavics, színesfémek, nemesfémek, vasérc. Jelentős
erdőművelés. Híres a szőlő- és gyümölcstermesztése, valamint egyéb mezőgazdasági
termékek. Bevételt jelent a jelentős turizmus is.
Ipar: gépgyártás, bányászat
Látnivalók : Hollókő-ófalu és táji környezete, Aggteleki-karszt, Tokaj, Bükki Nemzeti Park, Eger,
Vizsoly, Boldogkőváralja.
Főbb települései: Miskolc, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Eger, Muhi, Szerencs, Mezőkövesd,
Recsk, Hollókő, Gyöngyös, Sirok, Szécsény, Tokaj, a Palócföld, termálfürdők, várak, Tisza-tó.

A diósgyőri vasgyár - Miskolc

Északi-középhegység
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Regöscserkészet
„MÚLT NÉLKÜL NINCSEN JÖVŐ"…
„ Mindenki tudja, ma már nem lehet úgy élni, mint húsz, ötven,
száz évvel ezelőtt. Hiszen a nagyapáink sem úgy éltek, mint a
dédapáink. Nincs is erre szükség. De arra nagyon is szükség
van, hogy őrizzük, szeressük, ismerjük a múltunkat. "
(Végh Antal)
A külhonban élő magyar cserkészek számára a kultúra ápolása, őrzése kiemelt cél. Mi
legtöbbször éppen a cserkészeten keresztül tudunk megmaradni magyarnak.
A regöscserkészek kiemelt feladata a múlt felkutatása, megismerése és továbbadása.
Célja: a népi kultúra megismertetése, megszerettetése a gyerekekkel, hozzásegítése ahhoz,
hogy kulturális örökségünk újra beépülhessen az életünkbe.
Néprajz:
A néprajz (etnográfia) a paraszti életmóddal, kultúrával foglalkozó tudomány, amely elsősorban
a falusi élet anyagi és szellemi értékeinek emlékeit kutatja. Arra keresi a választ, hogyan
ünnepeltek, öltözködtek, szórakoztak, játszottak, gazdálkodtak, mit ettek, milyen házakban éltek
eleink.
Népművészeti ágak: népköltészet, népzene, néptánc, népviselet, népi díszítőművészet.
Néptánc- és énektanulás, kézműves foglalkozások (fafaragás, szalma-, gyékény- és
vesszőmunkák, nemezelés, lószőrékszer készítés, rezezés, gyertyamártás, szövés,
gyöngyözés, bőrözés, batikolás, agyagozás, hímestojásfestés, csipkeverés, mézeskalácssütés), előadások (hangszeres, ill. néprajzi), népszokások (regölés, téltemetés, pünkösdölés,
stb.), népi játékok.
Néprajzi tájegységek
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A földrajzi sajátosságok és a történelmi, kulturális hagyományok alapján a Kárpát-medencében
öt nagy tájat és számos tájegységet különböztetünk meg. Röviden a főbb tudnivalók néprajzi
tájainkról, melyek a következők:
1. MAGYAR ALFÖLD
Duna–Tisza köze, Tiszántúl (Bácska, Kiskunság, Jászság, Nagykunság, Hajdúság, Érmellék,
Nyírség, Bodrogköz), Bánság (Temesköz, Bégaköz).
2. DUNÁNTÚL
Alpokalja—Őrség, Dunántúli-dombság (Göcsej), Mecsek és környéke (Zselic), Mezőföld,
Balaton-felvidék, Dunántúli-középhegység), Kisalföld (Csallóköz, Szigetköz, Rábaköz, Hanság).
3. FELVIDÉK
Északnyugati-Felvidék (Kis-Kárpátok, Kis-Fátra, Nagy-Fátra), Alacsony-Tátra, Magas-Tátra
(Sáros, Túróc, Liptó), Selmeci-érchegység, Gömöri-Szepesi-érchegység (Palócföld,
Mátyusföld), Északi-középhegység (Mátra, Bükk, Cserhát, Eperjes–Tokaji-hegység, Matyóföld).
Kárpátalja vagy Északkeleti-Felvidék (Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa).
4. ERDÉLY
(Körös-vidék, Erdélyi-medence, Mezőség, Székelyföld, Királyföld, Küküllő-mente, Hunyad,
Erdélyi-szigethegység, Keleti-Kárpátok, Déli-Kárpátok). Partium (Szatmár, Máramaros,
Szilágyság, Bihar, Arad).
5. DÉLVIDÉK (VAJDASÁG): Bácska, Bánság, Dráva-mente, Drávaszög, Mura-vidék, Muraköz,
Szerémség
Ezekben a tájegységekben formálódott a nemzeten belül az a sokszínűség, amely a magyar
kultúrát — az életvitelt, a hagyományokat, a népszokásokat, népzenét, a népviseletet, a
mentalitást (viselkedést) — oly változatossá, gazdaggá teszi.
E tájanként kialakult néprajzi csoportoknak olyan közösségi tudatuk van, amelyet évszázados
sorsközösségük formált. Például: a székelyek, a jászok, a kunok vagy a csángók a közös
eredet hite, a viselet, az összetartó hagyományok, a vallási és életviteli különbözőség révén
kitűnnek, elütnek környezetükből. A palócokat, a hajdúságiakat, a szegedieket főként a
nyelvjárásuk különbözteti meg. A kalotaszegiek, a Zobor-mentiek, a matyók díszes, gazdag,
színes viseletükkel; a sárköziek, ormánságiak, beregiek különleges hímzésükkel; a szatmáriak,
a mezőségiek vagy a rábaköziek táncaikkal; a torockóiak, sárrétiek, mátyusföldiek vagy a
gyimesiek dalaikkal hívták fel magukra a figyelmet.
A néprajz (a görög εθνος, ethnosz, azaz „nép‖ és γραφεια, grapheia, azaz „rajz‖ szavakból) a
hagyományos életmódot folytató (paraszti, nomád vagy zsákmányoló-gyűjtögető) népcsoportok
mindennapi tárgyait, művészetét (építészet, díszítőművészet, zene, tánc), valamint
hagyománykincsüket (szokásaik, hitviláguk, énekes és szóbeli értékeik) felölelő jelenségek
elnevezése. Mindezek gyűjtésével és összehasonlító vizsgálatával a néprajztudomány
foglalkozik (röviden szintén néprajz). (Forrás: Wikipédia)
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Rövid történelmi áttekintés
Kb. Kr. u. 200
Hunor és Magor
Kb. 386-453
Attila
895
Második bejövetel - Honfoglalás
955
Lech-mezei csata
1001
Szent István királlyá koronázása
1222
Aranybulla, első magyar alkotmány
1241/42
Tatárjárás és IV. Béla
1456
Hunyadi János nándorfehérvári győzelme
1443-1490
Hunyadi Mátyás
1514
Dózsa György parasztlázadása
1526
Mohácsi csata
1541-1686
Törökök uralkodnak Budapesten
1703-1711
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca (Kuruc-kor)
1848/49
Szabadságharc (Kossuth Lajos, Petőfi Sándor)
1867
Osztrák-Magyar Monarchia
1914-1919
Első világháború, kommunizmus
1920
Trianoni békediktátum
1939-1945
Második világháború, a szocialista blokkba kerül Magyarország
1956
Oktober 23-án kezdődő szabadságharc
1989
A vasfüggöny megszűnése
Érdekességek Nimródról:
NIMRÓD – (Kr.e. 2. évezred eleje) Nemrod, Ménrót. – Uralkodásának központja kezdetben
Asszíria volt, ahonnét Evilát földjére költözött. A történelmi források szerint hatalmas vadász, aki
nagy hadvezéri tehetségével és óriási tekintélyével kora legkimagaslóbb politikai és katonai
vezetője volt. Sajátos egyénisége oly mértékben nyomta az emberiség történetére bélyegét,
hogy a Szentírás is elismerő hangon emlékezik meg róla. A „pogány” források tanúsága szerint
a bábeli toronyépítés megkezdője, a szkíta vallás megalapítója, a szkíták első királya. A magyar
krónikákban Ménrót óriás a magyarok ősapja. Ezt a hagyományt őrzi Kézai krónikája, a
Zsámboki-kódex, a Thuróczy-krónika és a Tarihi-i Üngürüsz krónikája is. Szent Sigilbert
Antiochia-i püspöknek a keleti nemzetekről írt krónikája szerint Nimród „mintegy 58 esztendővel
a Vízözön után ment be Evilát földjére és feleségétől, Enéhtől nemzette Magort és Hunort, tőlük
származik a magyarok és a hunok nemzete”. (ENCYCLOPAEDIA HUNGARICA)
Tehát mitikus (mondai) hagyományaink szerint első királyunk is lehet.

Érdekességek Attiláról:
Annak az Attila-portrénak, melyet az első évezred egyik vagy „a‖ legnagyobb uralkodójának
személyisége köré ellenségeinek gyűlölete és az európaiak rosszindulatú alkotó képzelete vont,
vajmi kevés köze van a valósághoz. Priszkos rhetor és Jordanes így ír róla:
„Attila joggal tekinthető az egységes kultúrájú Európa egyik megalapozójának. Udvarában
egyesült Róma, Bizánc, Germánia és a Hun Birodalom. Attila udvarában kancellária működött,
tűrte és támogatta a különböző ideológiákat és vallásokat. Attila megtanulta, hogy a
legyőzötteket nem szabad porba sújtani, hanem sorstárssá kell fogadni őket. Attila palotájában
római és hun fürdő működött és konyháján a hun ételeket éppúgy készítették, mint a germánt, a
rómait vagy a bizáncit; hun bort és germán sört egyaránt fogyasztottak.”
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A hun király sírját hazai krónikásaink némelyike (Kézai, Thúróczi, a Budai és Pozsonyi Krónika)
a Dunántúli Keveháza tájékára a nagy hun nemzeti temetőbe helyezik. Egy másik nemzeti
hagyomány a Tiszántúl, Dombegyháza tájékán keresi Attila sírját; ismét mások a Baracska
melletti szent-iváni pusztán (Budapest és Fehérvár között), nemkülönben a Somogy megyei
Attala faluban keresik.
Ugyancsak elterjedt legenda, hogy a Pilis szent hegyei szakrális királyság nyomait rejtik, s a
nyomok Attiláig, vagy még annál is tovább nyúlnak vissza. Osztrák szomszédaink a gyönyörű
fekvésű, ősrégi Hainburgra gondolnak; az Ets medrében is keresték már, szintúgy Pettau
környékén, Stiriában. A franciák a chalons-i csatatéren kutattak, ahol a nép egy, Vesigneuil falu
határában emelkedő sírhalmot Attilának nevezett el. Felső-Olaszországban már több ízben azt
híresztelték, hogy meg is találták Attilát. Lengyel tudósok azt hiszik, hogy Attila Galicia földjén
alussza örök álmát. Mindez bizonyítja, hogy mennyire foglalkoztatta e rendkívüli ember a
nemzetek fantáziáját. (Sajnos szinte biztos, hogy Atillát meggyilkoltatták.)
A keresés tehát folytatódik…
Javaslat:






Ha teheted, menj el a Pilisbe, nézz körül. Lehetett ott királyi központ?
Olvass az interneten ezzel a témával kapcsolatos dolgokról.
Ha szeretsz olvasni, ajánlom Gárdonyi Géza Láthatatlan ember c könyvét.
Ismerd meg őseink életmódját. Pl. itt: http://nyerscsaba.atw.hu/jurta/index.html
Építsetek „jurtát‖. Nézz utána, hogy milyen tárgyakat használtak benne őseink, ki
hol ülhetett, mit ettek!

Őstörténetünk kutatása
Őstörténetünket illetően a jelenben is mást mond a krónikáinkra épülő nemzeti hagyomány,
mást a politikától irányított „tudomány‖, és sajnos a Magyar Tudományos Akadémia is.
Saját hagyományaink őstörténetünket a hunokkal, az európai történettudomány (Flavius,
Jordanes, Freisingi Ottó, Spalatói Tamás, Brémai Ádám, Regino prümi apát stb.), pedig a
szkítákkal kapcsolja össze. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején, a XVIII. század második
felében az udvar irányított történetírókat (Kollár Ferenc Ádám, Benczúr József, Kercselics
Ádám stb.) nevez ki, és megtiltja a magyar oknyomozó őstörténet-kutatást. Kitalálják a finnugor
elméletet, sőt honfoglalás szavunk is ebből a korból származik. Krónikáink nem ismernek ilyen
nevű eseményt.
Ettől kezdve egészen a mai napig tartóan szétszakadt a magyar őstörténet-kutatás. A nemzeti
irányzat a forrásmunkák, genetikánk, krónikáink és hagyományaink alapján továbbra is a
Bonfini - Horváth István - Bartal György - Bíró József - Beöthy Zsolt vonalat követi, a másik, a
monarchiát kiszolgálók, majd a marxista elveket követők pedig a magyarság eredetéről új,
népünket lenyomó „őstörténetet‖ gyártanak, amely csak azt ismeri el „tudományosnak‖,
amelyben dicső múltunknak nyoma sincs.
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Érdekesség:
A Habsburg-dinasztia mindig is lenézéssel, sőt megvetéssel kezelte a magyarságot.
Az országunk, a trón, a korona birtoklása a fogukra való volt, de Árpád büszke népe csak
állandó problémaforrás. Bécsi döntés volt, hogy a magyarság nemzeti büszkeségét és ősi
származásának tudatát meg kell semmisíteni, ezért találták ki a finnugor származásunkat. Sem
a genetika, sem a nyelvészet ezt a rokonságot nem támasztja alá!
Egész Ázsia tele van olyan halomsírokkal és ásatási anyaggal, mellyel a (keresztény!)
magyarságot lehet kapcsolatba hozni.
Népmeséink, mondáink, rovásírásunk, néprajzi alkotásaink is egy teljesen más ősemlékezetre
vallanak. Legyünk büszkék a gyökereinkre!
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A honfoglalás korából:
Javaslatok:

Nagyon sok monda szól erről a korról. Hidd el, érdemes ezeket ellolvasni!

Olvasd el a ―Lehel kürtje‖ c mondát. Itt még más érdekes mondákat is találsz.
http://www.magyarmondak.eoldal.hu/cikkek/hun-magyar-mondak

Ha van lehetőséged, íjászkodj, lovagolj és járj múzeumokba is.

Használd a rovásírást!

Honfoglalás = http://istvandr.kiszely.hu/ostortenet/010.html
Szent Lászlóról: http://szekelyderzs.com/laszlolegenda.html











Keress az interneten híres királyainkról és a tatárjárásról mondákat.
Építsetek várat fából, kartonból, esetleg kőből. Készítsetek rá zászlót is!
Ha Veszprémben jársz, nézz ki a vár fokánál. Kik állnak ott?
A csodatévő királyról (Szent László) sok szép legenda olvasható. Olvasd el ezeket!
Keress olyan helységneveket, amelyben szerepel királyaink neve: pl. Pilisszentlászló.
Ismered Szent László füvét? Nézz utána, hogy melyik ez a virág és mit gyógyít!
Milyen szavakat, közmondásokat ismersz a tatárokkal kapcsolatban?
Milyen a lovagias viselkedés? Ismersz mai értelemben vett lovagot? Van ilyen
példaképed?
Érdeklődj utána, hogy kik és miért mentek a Szentföldre?
Imáinkban sokszor a szent királyokhoz imádkozunk. Kik a szent királyok? Ismersz ilyen
imát?

Nagy Lajos kora:
 Olvasd el Arany János: Toldi és Toldi estéje című költeményeit.
 Könyvtárban járj utána, hogy van-e ott Képes Krónika. Ha ott nincs, az
interneten is találsz miniatúrákat = (kicsi képek) ebből a krónikából.
Kuruckor:
 Énekelj a kuruckorból származó énekeket. Kik a labancok?
 Nézz utána, hogy mi volt Rákóczi zászlajára írva. Milyen fegyvereket
használtak akkor?
 Beszélgessetek arról, hogy vajon hogyan zajlott le egy ilyen haderő táborozása?
 Vajon miért hordtak akkoriban hosszú hajat a férfiak is?
 Ha teheted, menj el a Zempléni hegységbe, és járd be a meglévő várakat, Sárospatakot.
 Kit nevezünk Rodostói Kakukknak?
 Hol van most Rákóczi sírja?
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Madéfalvi veszedelem
Mária Terézia idején ágyúztatták a települést, ahol mintegy 400 ember halt meg. A nők
viseletéhez tartozik egy kis fekete szalag a nyakban, amit ma is hordanak Madéfalván.
A székelység nem felejtett: századunk
Rejtélyes
fordulóján Csík-Madéfalván hatalmas
összeadás
kőoszlopot állított, amelynek tetejére kitárt
szárnyú turulmadarat helyezett. A
kőpiramis alján, egy táblán írás olvasható:
SICVLICIDIVM. Misztikus módon jelent
mást is. A sors különös rejtvénye az, hogy
ha a szó nagybetűinek római számértékét
kivetjük, azok összege éppen 1764, a
madéfalvi veszedelem esztendeje. Ennek
a szójátéknak a neve kronogramma. S
mivel a január 7-én történtek
következtében jött létre a bukovinai
székelyek nemzetsége, a véres
események ellenére a mai napig a
Madéfalva emlékoszlopa
bukovinai székelyek születésnapjaként
ünneplik.
A szabadságharc kora:
Érdekesség:
Számtalan katonadalunk, legendák százai, festmények, könyvek, filmek állítanak emléket
ennek a nemes harcnak és résztvevőinek.
Kossuth Lajos politikai pályája során vitába került többek között Széchenyi Istvánnal, Deák
Ferenccel és Görgey Artúrral. Görgey Artúrt (a Kossuth-kultusz fenntartása érdekében) főleg az
1945 utáni, erősen befolyásolt magyar közvélemény tartotta a világosi fegyverletétel miatt
árulónak. Ezzel szemben éppen Görgey volt az a képzett katona, aki pontosan felismerte a hadi
események valós állását, és a fegyverletétellel a nagy és értelmetlen emberáldozatot elkerülte.
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További költők/írók és egy pár fontosabb gondolatuk, művük
(A teljesség igénye nélkül):
Babits Mihály
(1883-1941)

Balassi Bálint
(1554-1594)
Illyés Gyula
(1902-1983)

Kosztolányi Dezső
(1885-1936)

Márai Sándor
(1900-1989)

Mikes Kelemen
(1690-1761)
Mikszáth Kálmán
(1847-1910)
Molnár Ferenc
(1878-1952)

- Halálfiai, Karácsonyi Madonna, A gólyakalifa (regény)
„Áradj belénk hát, óh örök igazság és szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket, amikkel törzs és vér leköt,
hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá, s nőjünk ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a Nap”
(Eucharistia)
A magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője, a magyar
irodalom első klasszikusa
Júlia-, Célia-, vitézi-, és Istenes versek.
Puszták népe, Hetvenhét magyar népmese, versek, könyvek,
„Mert ahol zsarnokság van, minden hiában,
a dal is, az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sírodnál,
ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál” (Egy mondat a
zsarnokságról)
író, költő, műfordító, kritikus, esszéista, újságíró
„Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem,
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen,
de pattanó szívem feszítve húrnak
dalolni kezdtem ekkor az úrnak,
annak, kiről nem tudja senki, hol van,
annak, kit nem lelek se most, se holtan.“ (Hajnali részegség)
- Egy polgár vallomásai, Füveskönyv, stb.
„Látjátok, feleim, szem’tekkel mik vagyunk
Por és hamu vagyunk,
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek.
Össze tudod még rakni a Margitszigetet? ...
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avítt kacat
A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat
Nyelvünk is foszlik ,szakadoz és a drága szavak
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt.” (Halotti beszéd)
II. Rákóczi Ferenc íródeákja, kamarása. A ―Rodostói Kakukk‖
65 könyvet írt. Többek között pl. A Noszty fiú esete Tóth Marival, A
fekete város, A gavallérok című regényeket.
A Pál utcai fiúk c. híres ifjúsági regény szerzője.
„- Nem fognak gyanítani semmit?
- Nem. És ha gyanítanának is valamit, nem merne szólni egyik
sem, mert mind fél tőlem. Nincs azok közt egy bátor fiú sem!
Egy éles hang vágott egyszerre közbe: - Dehogy nincs!”
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Nagy László
(1927-1978)

Csodafiú szarvas, Szerelem és más gyönyörű versek költője.
„Létem ha végleg lemerült, ki imád tücsök-hegedűt?”
Lángot ki lehel deres ágra? Ki feszül föl a szivárványra?
(…)S ki viszi át fogában tartva a Szerelmet a túlsó partra!"

Nyirő József
(1889-1953)

- Úz Bence, Krisztusfaragó ember, Mádéfalvi veszedelem
Művei kiadását a román és magyar kommunista rendszer betiltotta.
Nyirő Józsefet, akárcsak Wass Albertet, a román kultúrpolitika több
évtizede háborús bűnösnek, antiszemitának bélyegzi.

Pázmány Péter
(1570-1637)
Radnóti Miklós
(1909-1944)

Az irodalmi barokk stílus egyik legnagyobb képviselője, melynek
lényege az érzékletes illusztráció, a szónokiasság.
- Hetedik ecloga, Erőltetett menet…
„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messze ringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.”

Reményik Sándor
(1890-1941)

A két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja.
„Eredj, ha tudsz...
Eredj, ha gondolod,
Hogy valahol, bárhol a nagy világon
Könnyebb lesz majd a sorsot hordanod” (Eredj, ha tudsz)

Sik Sándor
(1889-1963)

Piarista tanár, tartományfőnök, költő, műfordító, irodalomtörténész,
egyházi író, cserkészvezető.
- Leghíresebb cserkészverse a Megyeri Hitvallás.
„Hiszek!
A kevesek egymásba tett kezében,
A testvérszóban, a bajtársmarokban.” (Megyeri hitvallás)

Tamási Áron
1897-1966
Weöres Sándor
1913-1989
gr. Zrínyi Miklós
1620-1664

Magyar író. Leggyakrabban az ún. népi írók közé sorolják.
- Ábel a rengetegben a leghíresebb regénye
- Gyermekversek, A teljesség felé...
„Szórd szét kincseid - a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél te magad.” (Tíz lépcső)
A „szigetvári hős‖, költő és hadvezér.
- A Szigeti veszedelem c. eposz szerzője
“Mindenfelől ránk néz az nagy keresztyénség,
Mi vitéz kezünkön van minden reménség”
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A Kárpát-medence főbb városai

Városok:
1. Budapest
2. Sopron
3. Szombathely
4. Győr
5. Komárom
6. Esztergom
7. Székesfehérvár
8. Siófok
9. Pécs
10. Kalocsa

11. Szeged
12. Kecskemét
13. Szolnok
14. Salgótarján
15. Eger
16. Miskolc
17. Debrecen
18. Nyíregyháza
19. Nagyvárad
(Oradea/RO)
20. Kolozsvár
(Cluj Napoca/RO)

21. Marosvásárhely
(Tirgu Mures/ RO)
22. Segesvár (Sigishoara/RO)
23. Brassó (Brasov/RO)
24. Arad (Arad/RO)
25. Temesvár (Timisoara/RO)
26. Újvidék (Novi Sad/SR)
27. Fiume (Fiume/SL)
28. Pozsony (Bratislava/SK)
29. Kassa (Kosice/SK)
30. Munkács (Mukacevo/UA)

Város

Közigazgatás

Megye

1. Budapest
17. Debrecen
15. Eger
4. Győr
12. Kecskemét
16. Miskolc
18. Nyíregyháza
9. Pécs
11. Szeged
7. Székesfehérvár
13. Szolnok
3. Szombathely
2. Sopron

főváros
mszékh., m.j.v.
mszékh., m.j.v
mszékh., m.j.v.
mszékh., m.j.v.
mszékh., m.j.v.
mszékh., m.j.v.
mszékh., m.j.v.
mszékh., m.j.v.
mszékh., m.j.v.
mszékh., m.j.v.
mszékh., m.j.v.
megyei jogú város

Budapest
Hajdú-Bihar
Heves
Győr-Moson-Sopron
Bács-Kiskun
Borsod-Abaúj-Zemplén
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Baranya
Csongrád
Fejér
Jász-Nagykun-Szolnok
Vas
Győr-Moson-Sopron
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Népesség
1 733 685
208 016
56530
131 267
113 275
168 075
117 852
157 721
170 285
101 943
74 544
79 590
60 755
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A 23 magyar történelmi zászló, a „történelmi zászlósor”

1. Honfoglalás korabeli
zászló

2. Szent István Király
zászlaja
1000 körül.

4. Árpád-házi királyok
3. Árpád-házi királyok
zászlaja a 12. századból. családi zászlaja

5. Anjou királyi z.

6. Hunyadi János z.

7. Fekete Sereg z.

8. Zrínyi Miklos z.

9. Bethlen Gábor z.

10. Bocskai
hajdúhadnagyának zászlaja

11.Nyitra vármegyei
nemesi felkelők zászlaja
(török kor)

12. Thököly Imre z.

13. II.Rákóczi Ferenc z.

14. Rákóczi korabeli kuruc
lovassági zászló 1706-ból

15. A baranyai
huszárezred 18. századi
zászlaja

16.A jászkun huszárok
zászlaja az 1770-es évekből

17.A Pest vármegyei
nemesi felkelők zászlaja

18. 1848-as gyalogsági z.

20. A Magyar Királyi
19. A Magyar Királyi
Honvédség zászlaja 1869 Honvédség zászlaja 1938

22.1956-os lyukas zászló
21. A demokratikus
honvédség zászlaja 1949

23. Magyar zászló 1990
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Sok minden „kimaradt‖ a történelemkönyvekből, és sok mindent nem tudunk ősi kultúránkról,
hitvilágunkról sem. Tudatlanságunk következtében készségesen elfogadjuk a nyugati tudományoskodó
értelmezéseket. Sok magyar és külföldi történész, magyarságkutató foglalkozott már őstörténetünk
kutatási eredményeinek hamisítatlan bemutatásával, eddig azonban a hivatalos álláspontok még
váratnak magukra. Bíró Lajos kutatómunkája például kronológiai sorrendben mutatja be őseink
néhány fontos történelmi eseményét, egészen a „legkeresztényibb‖ Magyarország kialakulásáig. Azt
pedig talán említeni sem kell, hogy éppen ettől az időszaktól „engedélyezett‖ nemzetünk létezése.
Évszám
Kr. e. 7000
körül:
Kr. e. 4000
körül:
Kr. e. 4000
körül:
Kr. e. 2400:
Kr. e. 2000:
Kr. e. 1200:
Kr. e. 1200
körül:
Kr. e. 883-612:

Történelmi esemény
a magyarok ősei és a rokon népek Kis-Ázsiában, Észak-Mezopotámiában és Kánaán területén
(Jerikó): juhtenyésztés és árpatermesztés
Egyiptom (Magan ország, Keme) első uralkodója: Mén (v. Ménes).
Sumérföldön Eridu (Ered?- az első város), Ur, Lagas, Uruk megalapítása.

az akkádi Szargon (Sarrukin) meghódítja Sumért. Az első „szemita‖ invázió és zsarnokság.
„indoeurópai‖ eredetű hódítók foglalják el az ősi kisázsiai Héth („hatti‖) királyságot.
Sekeles, peleset (székely és palóc) törzsek a „tengeri népek‖ között.
az ún. józsefi (magyar és magyar-rokon: Makhir és Manasse) törzsek beköltözése Egyiptomból
Kánaán (a későbbi Izrael) területére.
az ún. Újasszír Birodalom garázdálkodása (az akkád eredetű Szargon [Sarrukin] dinasztia
vezetésével), irtóhadjáratai a magyar népek ellen. Erre az időre tehető a szkíták, az északra
menekült magyar és magyarrokon törzsek Kárpát-medencei betelepedése is.
Kr. e. 722:
az asszírok, a júdaiak (zsidók) felkérésére elpusztítják Izrael királyságot, és elesik Izrael fővárosa,
Szamaria is.
Kr. e. 614-612: a káld-méd (=madai) szövetség végez Asszíriával. 614: Assur, 612: Ninive pusztulása. A Méd
Birodalom.
Kr. e. 550:
Kyros perzsa uralkodó meghódítja Médiát. A magyarok ezután még 1200 évig élnek Iránban.
Kr. e. 247:
A Parthus Királyság megalakulása, a dák-szkíta Arsak (Arsag) uralkodásának kezdete. A
magyarok ismét függetlenné válnak és uralkodó helyzetbe kerülnek.
Kr. u. 226:
A parthus Arsag dinasztia bukása. Iránban a hatalom a perzsa Szaszanidákra száll át.
Kr. u. 609-619: Kangar-szabir háború. Szabir águnk kettéválása.
Kr. u. 651-ig: az arabok elfoglalják Iránt. A szabir-magyarok és rokonnépeik a Kaukázuson át északabbra
költöznek és megalapítják a Kazár Birodalmat.
Kr. u. 677-700: A szabír törzseink (= fehér magyarok) honfoglalása a Kárpát-medencében, ahol a Kr. e. VII.
században betelepült magyarul beszélő székelyeket találják.
Kr. u. 791 és
a szabirok (avarok) elleni frank hadjáratok, a vezéri központ elfoglalása.
796:
Kr. u. 803:
Újabb frank hadjárat. A szlávok behatolása a Kárpát-medencébe.
Kr. u. 839:
A fekete magyarok felkelése Iránban az arabok ellen Mažjar vezetésével. A felkelés leverése után
a fekete magyarok elhagyják Iránt.
Kr. u. 872-882: A fekete magyarok felszabadítják a Kárpát-medencét és 970-ig tartó védelmi hadműveleteikkel
megalapozzák a magyar uralmat.
Kr. u. 997:
István (Vajk) lesz a fejedelem.
Kr. u. 999:
Koppány lázadása, majd elfogása és feldarabolása.
Kr. u. 1001.
Istvánt királlyá koronázzák. A Fekete Kor kezdete.
jan. 1.:
Kr. u. 1038:
István utódjának, Orseolo Péternek az uralmával nyíltan magyarellenes hatalom jön létre
Magyarországon.
Kr. u. 1041Legnagyobb szent királyunk, Aba Sámuel uralkodása. 1044-ben a ménfői csata után a király az
1044:
árulók és idegenek áldozatául esik.
Kr. u. 1044A függetlenségét elvesztett Magyarország újra Péter zsarnoksága alatt.
1046:
Kr. u. 1046:
Nemzeti felkelés Vata vezetésével az idegen uralom és az antikrisztusi álkereszténység ellen.
Endre a magyar táltosokat és vezéreket orvul legyilkoltatja és így a krónikások szerint a
„legkeresztényibb‖ királyok egyike lesz.
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Módszertani játékok
Keretmese
A történelemtanítás bevált, izgalmas módszere a tábori keretmese. Ilyenkor nem csak hallunk a
történelemről, hanem meg is éljük. Ezért fontos, hogy lehetőleg mennél jobban ragaszkodjunk a
tényekhez. Főleg a személynevek és események feleljenek meg a valóságnak.
Társasjátékok
Sok új társasjáték jelent meg a piacon, ahol Magyarországon utazunk, vagy Magyarországról
kell tudni dolgokat. Ezek nagyon jól meg vannak csinálva, de sokszor nagyon nehezek a
kérdések. Ezért jó előtte kipróbálni és esetleg saját kérdéseket készíteni a minta alapján.
Nehezített körülmények
Mindenki tud magyar városokat felsorolni. De megy ez fejen állva is, vagy egy deszkán
egyensúlyozva, vagy egy bottal az orron, vagy egy rúdon lógva? Igy a tudás ügyességgel
párosul. És ha a városokat már jól tudják, akkor lehet gyakorolni a királyokkal, folyókkal,
népdalokkal, állatokkal, virágokkal stb.
Hiányos versek
Egy versben ki vannak hagyva szavak. Ki tudja, mit kell beírni? Még nehezebb, ha egy szó ki
lesz cserélve egy másikra, és azt kell megtalálni és a helyeset beírni.
Olvasási különpróba (OKP)
Számítógépes próba, mely jó játék megismerni meséket és verseket. Aki minden kérdésre tudd
válaszolni, megkapja a különpróbajelvényt. Megtalálod a www.kmcssz.org honlapon az
Interneten.
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