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D6m6tor Gabor

J6 munkat!

Dolgozd ki j61 a munkajiizet kerdeseit, gyakorlatait. Ha a munkafiizet
kerdeseire jelelni tudsz, biztos lehetsz benne, hogy megallod a pr6bat.
Mert a vizsga kerdesei ezekb{Jllesznek kivalogatva!

Ebben a kis konyvben es a hozza mellekelt munkajiizetben megtalalod
mindazt a magyarsagismereti anyagot (irodalom, joldrajz, tortenelem es
nyelvismeret), amelyet a vezet{Jkepz{J taboron val6 reszveteled el{Jtt
tudnod kell.

Oseid 1100 eves tortenete, kulturaja sugarzik feled ezekb{J1a fiizetekb{Jl.
Forgasd, hasznald {Jketszeretettel.

A munkafiizetben vannak a kerdesek, valamint a nyelvismereti anyag.
Eszre jogod venni, hogy a nyelvgyakorlatokat nagyreszt az irodalmi
szemelvenyekb{J1 vettiik - igy nyelvgyakorlas kozben alkalmad van arra,
hogy a kolt{Jkmuveivel isjobban megismerkedj.

A kezedben lev{J konyv tartalmazza az irodalom, joldrajz es torlenelem
anyagat. Tanultisi segedeszkozkent vazlatot mellekeltiink a tortenelmi es
joldrajzi anyaghoz es mindent sok keppel, terkeppel illusztraltunk.
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KMCSSZ1DDD

Kisded ha)lek, hoI sziilettem,
He) toled be tavol estem!
Tavol estem, mint a level,
Melyet elkap a forg6szel.

De azok nem vigasztalnak,
Bus szivemmel arvan hagynak;
Arvan elek bUs szivemmel,
Mint a jU, mely a sziklan kel.

Ha madar jon, tole kerdem,
Virulsz-e meg szUlojOldem!
Azt kerdezem a felhOktUl,
Azt a suttog6 szel/oktiil.

SZULOFOLDEkf SZEP HATARA

..SzUlofOidem szep hatara!
Meglatlak-e valahara?
Ahol al/ok, ahol megyek,
Mindenkor csak feled nezek.

Kisfaludy Karoly

Kisfaludy Karoly a nepdalok mintajara irta ezt a sztil6fOldje utan vagy6d6 koltemenyt a magyar verselest
jellemz6 nyolcas sorokban. Akarcsak a val6di nepdalok, a kolt6 is a termeszet kepein fejezi ki banatos
hangulatat. A dalt ktilonosen aterzik azok, akiket az elet messze sodort sztil6fOldjiikt61. A nepdal mindig
tisztanhangz6, egyszerii beszedben sz6lal meg.
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2..CZlfCZorGergen. (1800-1866)

HUNYADI I
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"Uram, has vajda, veredet
Szomjt1zza egy gonosz sziv
S hogy oltsa fenyes eltedet,
KuljOldre aInokul hiv. "
"Ram celza mar nem egy haMI,
S ha Isten hagyja, eltala!. "
Mond es marad nyugodtan.

S amint fennall, amint lenez
Nyugalmasan sziveben,
Habos lovon fut egy vitez,
Verlobog6 kezeben,
S kialt: "Edes hazank oda,
Nyakunkon a torok hada,
Siet kivivni Nandort. "

Pogany ja? hahl nem tiirhetem,
-Mond, es tunik nyugalma, -
Magyar hazan es nemzeten
Nem dul pogany hatalmal"
S aeelt ragad, lowira kap,
Csataz, viv, izzad ej es nap,
Smig nem gyaz, nines nyugalma.

(Nyomt. 1833)

A 19. szazad feltamasztotta a dieso multat. A koltemeny a hos Hunyadi Janos,
Nandorfejervar gyoztes hadvezeret (1456) enekli meg dramai m6don. Hunyadi
Erdelynek volt kormanyz6ja, Vajdahunyad varanak birtokosa. A var magas
hegyen, "szirtteton" epiilt.

A nagy hazafi nem torOdott az armanykod6kkal (Cillei Ulrik) es az elete ellen
tamad6kkal. Csak akkor vesztette el nyugalmat, mikor a tOrok had kozeledeset
kialtotta orszagszerte "verlobog6val" a hirnok vitez, ahogy a nagy
veszedelmekben volt szokasban.

Az elso 4 versszak a bCkes Hunyadit mutatja be. Az utols6 2 versszakban a
hazajaert vallalt hareeal esereli fel nyugalmat Hunyadi.

A parbeszedes elOadas a koltemeny elso reszeben meggyozoen mutatja be
Hunyadi ferfias jellemet, a masodik reszben pedig hazaszeretetet.A parbeszedes
elbeszeles kiilonosen alkalmassa teszi a verset a dramai eloadasra.

Ki all amot! a szirttetan,
Hunyad magas falanal,
S koriiltekint a sik mezan,
Az esti j{mysugarnal?
Hunyadi a, az osz vitez,
Hazajat most nem iizi vesz,
Varaba szallt nyugodni.

De hirnokja, spihegve sz61:
"Uram, hatalmad eldult,
Hazadon nem kormanykodol,
A polera mar Ulrik iilt. "
"Ha ugy akarta a kiraly,
Hunyadi akkor felreall. "
Mond es marad nyugodtan.

Mas hirnok is jO esakhamar:
"Tornek read, uram,jelj,
A fanemesseg nyelve mar,
ElOlok, mint lehet, tbi "
"Hogy tornek ram, hihetni bar,
De ugy nem, mint torok, tatar. "
Mond es marad nyugodtan.
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(3.1)PUSTBE.M"ENT TERV

Egesz uton - hazafele -
Azon gondolkodam:
Mikent fogom sz6litani
Reg nem /atott anyam?

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

Sjutott eszembe szamtalan
Szebbnel szebb gondolat,
Mig MIni latszek az ido,
Bar a szeker szaladt.

Sakis szobaba toppanek ...
RopUlt felem anyam .
Sen csiiggtem ajkan sz6tlanul ...

Mint a gyiimOics a }1m.

A k61t6 a lehet6 legegyszerubben mondja el talalkozasat edesanyjaval, akit mar reg6ta nem latott. Olyan
termeszetes egyszeriiseggel iIja Ie, mintha csak napl6feljegyzes volna.

A koltemeny szerkezetileg egy ellentetre van felepitve: az elsa hafOm versszakasz az izgalmas, boldog
keszliles a talaIkozasra, a negyedik szakasz leirja a talalkozast. Az els6 reszben kepzelete szep szavakkal
kiszinezi a talalkozast, s a masodikban kideriil, hogy a fesztilt varakozasb61 nem sztiletik egyetlen sz6 sem.
Vannak erzesek, melyeket szavak nem tudnak kozvetlenlil kifejezni. A kolt6 is csak lepergeti filmszeriien a
talalkozas jelenetet, s majd a vegs6 szemleletes hasonlattal fellenditi a legtisztabb k6lteszet magaslataba, ahol
megizlelhetjtik, mi az anyai szeretet.

(3.2)BEFORDULTAAf A KONYHARA ....

Befordultam a konyhara,
Ragyujtottam a pipara ...
Azaz ragyujtottam volna,
Hogyha mar nem egett volna.

A pipam javaban egett,
Nem is mentem en avegett!
Azert mentem, mert meg/attam,
Hogy odabenn szep leany van.

Tiizet rakott eszemadta,
Lobogott is, amint rakta;
Jaj de hat meg szeme parja,
Annak volt am nagy a /angja!

En beIeptem, 0 ramnezett,
Aligha meg nem igezett!
Ego pipam kialudott,
Alva szivem meggyuladott.

KMCSSZ2DDD



Val6sagos gyongye Petofi nepdalainak. Kedvesen incselkedo fokozasokkal, kiigazitasokkal
(gondoljunk csak a nepmesek stilusara) vallja meg a legeny fellobban6 szerelmet. A nehanysoros nepdal
va16sagos kis drama: annyira tomor, s egy kis tortenesre van felepitve. Remekmiive a szerkesztesnek is:
nevezhetnenk fonatosnak ezt a szerkesztesm6dot. Ket szal fon6dik egymasba: az esemeny es ami a legeny
lelkeben megy vegbe. Az elso versszak tortenesere valasz a masodik, a legeny erdeklodese felebred a ruzrak6
lany irant. A harmadik vers elso ket soraba, tiizrakas, ruzodik a harmadik-negyedik sor. Az utols6
versszakban pedig egysorosra vekonyul a szal, mig mesterien elcsattan az utols6 sorban, ezuttal ellentettil a
kialv6 pipara: alv6 szivem meggyuladolt.

(3.3) FALU VEGEN KURTA KOCSAfA

I
I
I

Petc5fi Sandor

KMCSSZ 2000

Falu vegen kurta kocsma,
Oda rug ki a Szamosra,
Meg is /(itmi magat benne,
Ha az ej nem kozelegne.

Az ejszaka kozeledik,
A vilag lecsendesedik,
Pihen a komp, kikotoltek,
Benne hal/gat a sotetseg.

De a kocsma bezzeg hangosl
Munkal6dik a cimbalmos,
A legenyek kurjongatnak
Szinte reng bele az ablak.

"Kocsmarosne, aranyvirag,
Ide a legjobbik borat,
Ven legyen, mint a nagyapam,
Es tuzes mint ifju babilml

Huzd ra cigany, htizzad jobban,
Tancolni val6 kedvem van,
Eltancolom a penzemet,
Kitancolom a lelkemetl"

Bekopognak az ablakon:
"Ne zugjatok olyan nagyon,
Azt uzeni az urasag,
Mert lefekiidt, alunni vagy. "

"Ordog bUjjek az uradba,
Te pedig menj a pokolbal ...
Huzd ra cigany, csak azert is,
Ha mindjart az ingemert isl"

Megint jOnnek, kopogtatnak:
"Csendesebben vigadjanak,
Isten illdja meg kendteket,
Szegeny edesanyam beteg. "

Feleletet egyik sem ad,
KihOrpentik boraikat,
Veget vetik a zenenek
S hazamennek a legenyek.
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"A csardak koltoje" ebben a verseben az oncrzetes, de meg a mulatozas kozben is nemeserzesii magyar falusi
legenyeknek allit orok szep emleket. - A koltemeny egy szep leirassal kezdodik, mely megszemelyesiteseivel
lelket lehel az ejszakai termeszetbe. Ra ellentetlil hangosodik meg a kocsma, a hetyke legenyek mulatasat61.
Eddig a leiras. Utana jellernzi Petofi a magyar legenyt ket paras versszakban: az elsoben az tizengeto urasag
kedveert csak azert sem hagyjak abba a hangos mulatast, a masodikban egy beteg anya kedveert egy sz6
nelktil hazamennek.

(3.4)ARANY LACINAK

KMCSSZ 10""

Pet6fi szUl6haza

Mire van hat?
Ebugattat!
Mar csak megmondom, mi w!gett
Nezi at a mezoseget,
A vizet mert hozta ki?
Orget akar anteni.
Ninini:
Ott az iirge,
Hii, mi jiirge,
Mint szalad!
Pillanat,
S odabenn van,
Benn a lyukban.
A mi emberunk se rest,
Oda nyargal egyenest
A lyuk melle,
S bele ante
A veder vizet;
Torkig tele lett.
A szegeny kis urge
Egy darabig tiirte,
Hanem aztan csak kimaszott,
Meg az inge is atazott.
A lyuk szajan nyakon csiptek,
Nyakon csiptek, haza vittek,
Smostan ...
Itt van ...
Karjaimban,
Mert e jiirge,
Pajkos urge
Te vagy, Laci, te bizony!

Volt egy ember, nagybajuszos.
Mit csinalt? Elment a kUthoz.
De nem volt viz a vederbe "
Kapta magat, tele merte.
Es vajon minek
Meritette meg
Azt a vedret?
Tan a kertet
Kene meglocsolnia?
Vagy ihatnek? ... nem biz 'a,
Telt vederrel a kezeben
A mezore ballag szepen,
Ott megallt es karulnezett;
Ejnye vajon mit szemlelhet?
Tan aJenyes delibabot?
Hisz olyat mar sokat latott ...
Vagy a szomszed Jalu tornyat?
Hisz azon meg nem sokat lat ...
Vagy tan azt az embert,
Ki amott a kendert
Aztat6ba hordja?
Arra sincsen gondja.

Laci te,
Hallod-e?
Jer ide,
Jer, ha mondom,
Rontom-bontom,
Olj meg itten az Olemben,
De ne moccanj, men kiilanben
Meg talallak csipni,
igy nil
UgyeJaj?
Hat ne kiabalj.
Szajadat betedd,
S nyisd ki jiiledet,
Nyisd ki ezt a kis kaput;
Majd meglatod, hogy mi Jut
Rajta atJejedbe ...
Egy kis tarka lepke.
Tarka lepke, kis mese,
Szallj be Laci Jejibe.
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Pet6fi Szalontan irta ezt a jatekos verset Arany Lacinak, rnikor rneglatogatta Arany Janosekat. Pet6fi bacsi
olbe vette a kis Lacit es izgalrnas rneset talaIt ki neki, ruszerezve a neprnesek kisz6lasaival. Az elbeszelest
izgalornban tartja a sok kerd6 rnondat. A hallgat6 nern szundithat el, rnert a rnese16 6hozza sz6l: Hallod-e?
- Jer, ha mondom, stb. Az elbeszeles, az izgalornnak rnegfelelOen, rovid rnondatokban pereg a varatlan
kifejlethez.

4. Arattlf JattOs (1817-1882)

(4.1)CSALADI KOR

1. Este van, este van: kiki nyilgalomba!
Feketen bOlingat az eperja lombja.
Zug az eji bogar, nekimegy a falnak,
Nagyot koppan akkor, azutan elhallgat.
Mintha taba kelne valamennyi rognek,
Lomha jOldi bekak szanaszet gorognek,
Csapong a den ever az ereszt sodorvan,
Rikoltoz a bagoly csonka, regi tornyan.

2. Udvaron feherlik szore egy tehennek:
A gazdasszony eppen az iment feje meg:
Csendesen kerodzik, igen Jambor fajta,
Pedig ehes borja nagyokat dof rajta.
Ballag egy cica is -bogaraszni restel-
Ovakodva lepked hosszan elnyult testlel,
Meg-megall, korUlnez: most kapja, hirtelen
Egy iramodassal a pitvarban terem.

Arany Janos

KMCSSZ 2"""
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It
I 3 Nyitva all az ajto; a tuzelo fenye

Diy hivogatolag sut ki a sovenyre.

I Ajto elott hasal egy kiszolgalt kutya,
Kuszobre a labat, erre aliat nyujtja.
Benn a haziassony elszuri a tejet,

I Kero A:isfianak enged inni egyet;
Aztan elvegyul a gyermektarsasagba,
Mint csillagok koze nyajas hold vilaga.

I
4. Egy elado lyany a tuzre venyiget rak:o a legnagyobb s szebb ... a hajnali csillag.

Vasalot tuzesit: uj ruhaja keszen,
Csak vasaJas hija ... s reggel unnep leszen.

I Korol az aprosag, vidam mese mellett,
Zorgos heju borsot, vagy babot szemelget,
HejabOl idonkent tuzre tesznek sokat:

I Az vilagitja meg gombOlyu arcukat.
5. A legkisebb fiu kenyeret ker s majszol;

Uszkot csoval neha: tuzkigyokat rajzol.

I Divas a nagyobbik nem ugyelve masra:
E fiubol pap !esz, akarki meglassal
Legalabb igy szokta mondani az apjok,

I Noha a fiu nem imadsagon kapkod:
Jobban kedveli a verseket, notakat,
EjJelet csinalni maga is probalgat

6. Pendul a kapa most, leteve a gazda:

I Csikos tarisznyajat egy szegre akasztja;
Kutat az apro nep, oriilne, ha benne
Madarlatta kenyer-darabocskat lelne.

I Rettenve sikolt fel, amelyik belenyul:
Jajl valami ordog ... vagy ha nem, hat ... kisnyul!
Lesz orom: alunni se tudnak az ejjel;

I Kinaljak erosen kaposzta-Ieveliel.
7. A gazda pedig mond egy szives jo e..,tit!

Leiil, hogy nyugassza eltorodott testet,

I Homlokat letorli porlepett ingevel:
MeJyre van az szantva az elet-ekevel.
De amint koriilnez a vig csemeteken,

I
Sotet arcredoi elsimulnak szepen;
Gonduzo pipajat a tiizbe meriti;
Nyajas szavu no}e mosolyra deriti.

8. Nem kesik azonban a jo haziasszony,

I 11l0, hogy uranak ennivalot hozzon,
Kiteszi kozepre a nagy asztalszeket
Arra talalja fel az egyszerii etket.

I Maga evett 0 mar, a gyerek sem ehes,
De afer} unszolja: "Gyer kozelebb, edesl"
Jobb izu a falat, ha mindnyajan esznek, -

I Egy-egy szarnyat, combot nyu}t a kicsinyeknek.
9. De vajon ki zorget? "Nezz ki,fiam Sara:

Valami szegeny ker helyet ejszakara:

I Mert ne fogadnok be, ha tanyaja nincsen,
Mennyit szenved ugyis, sok bezart kilincsenl"
Visszajo a lyanka, az utast behivan,
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B{ma harcfl lep be, sok jO esttft kivim:
"Isten aldja meg a kendtek etelet is,
(igy vegezi a szot), meg az embertft is. "

10. Koszoni a gazda: "Resze legyen benne:
TOlts a taIba, anyjok, ha eleg nem lenne. "
Akkor hija szepen, hogy iiljon kozelebb -
Ra is all az konnyen, bar szabOdik elebb.
Ehoket a nagy tal kivanatos izzel,
Szomjukat a korso csillapitja vizzel;
Szavuk sem igen van azalatt, mig esznek,
Termeszete mar ez magyar embereknek.

11. De mikor aztan a vacsoranak vege,
Nem nehez helyen all a koldus beszede;
Megered lassankent s valamint a patak,
Mennel messzebbre foly, anniLl inkabb dagad.
Az idosebb flu is leteszi a konyvet,
Figyelmes arcaval elebb-elebb gornyed;
Es mihelyt a koldus megall a beszedben:
"Meseljen meg egyet" -rimimkodik szepen.

12. "Nem mese az, gyermek", -igy feddi az apja,
Ratekint a vandor es tovabb folytatja;
Nema kegyelettel jUggenek a szavan
Mind az egesz haznep, de kiva!t a leany:
Ez, mikor nem halljak, es mikor nem Iatjak,
Pirulva kerdezi tOle ... testver batyjat:
Harom eve mulik, hogy utana kerdez,
Meg egy esztendot var, nem megy addigferjhez.

13. Este van, este van... a tuz sem vilagit,
Kezdi hunyorgatni hamvas szempillait;
A gyermek is almos, -egy masik alszik epen,
Felrebillent fejjel, az anyja Oleben.
Gyeren szol a vendeg s ra nagyokat gondol;
Kozbe-kozbe csupan a macska dorombol.
Majd a jOldre hintik a zizego szalmat ...
S atveszi egy tiicsok csendes birodalmat.

Arany maga is f61dmives-csaladban nott fel falujaban, Szalontan. A versbe beillesztette sajat gyermekseget
("Jobban kedveli a verseket, notakat, EjJeler csinalni maga is probalgat ''). A kOltO azonban nepesebb
csaladot orokitett meg a magaenal. Nem is sajat gyermekkorat idezi a koltemeny, hanem felnott koranak
elmenyet az 1848-as szabadsagharc utani evekbol, mikor sok "bena ferfl" jutott koldusbotra.

A koltemeny elso 5 versszaka a falusi estet rajzolja meg: az esti hangokat, majd a biz udvara elevenedik meg
a gazdasszonnyal es a bizi allatokkal, utana pedig ,a tUz fenyenel (az volt meg akkor az esti vilagitas)
megjelenik az elad6 lany es a gyerek-apr6sag.
A 6-8. versszakokban betoppan a gazda, most 0 a kozpont. Megelenkill vele a csalad elete: a madarlatta
kenyer es kisny(il boldog izgalmaval.
A 9-12. versszakokban belep a bena harcfi es most koriilOtte folyik az elbeszeles, ora szegezOdnek a szemek,
mikor "mesel" a mult emlekeibOl.
A 13. versszak a csendes elnyugvassal zarja a v,erset.
Arany koltemenye a magyar csalad felejthetetIen rajza.

KMCSSZ 2000

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



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

(4.2)ITTHON

Mint a madar a jeszkere,
Szomju vandor hUvos erre,
Mint a gyermek anyaolbe:
Vagyom en e nyajas korbe.

Itt, enyelgo kis csaladom
Kozt, van az en jo vilagom;
Kiinn borong bar a magasban:
Itt orokke csillagos van.

Csillogo szem, mosolygo ajk:
Ez az amit szivem ohajt,
Skiiszobomet atal/epve,
Ez derul itt en elembe.

Szivem Wul, gyermekke lesz:
Kis oromet nagynak erez,
Koriilem is artatlan kedv,
Iatszi pillangoja repked.

Es felt;jtem egyelore
Gondjaimat a jOvore:
Mi nehez silly jUgg e val/on,
Nehogy kedvok bUra valjon.

Gyermek szivvel, ontudatlan
Nyugszom meg e gondolatban:
Hogy oveit el nem hagyja,
Ki mindnyajunk edes atyja.

(1852)

Ez a koltemeny Arany csallidjar61 sz61. A szabadsagharc leverese utan Arany is sok zaklatasnak volt
alavetve. HoI talalta meg bekejet? Csahidja koreben, felesege es ket gyenneke, Juliska es Laci jelenIeteben,
keresett enyhtilest gondjai kozepette. A tiszta orom, a csallidi boldogsag dala ez a rovid vers. A gondterhelt
apa csak otthon tudta gondjait felejteni es megujulni gyennekei oromeben.

KMCSSZ2000



;. Dabits Mil1a1li (1883-1941)

ZSOLTAR GYER.M"EKHANGRA

A zsolU.r Istent dicsoito ima. Babits Mihaly az L vihighaborU alatt azert imadkozik, bogy szunjon meg a
verengzes es a nepek kozti kuzdelem. Kozvetlentil, mint gyermek beszel Istenbez, neba konyorog neki, neba
tiirelmetlentil koveteli, bogy adjon beket a vilagnak.

Az Uristen oriz engem
Mert az 0 zasz16jat zengem,

<5 az aldas, <5 a Beke
Nem a harcok istensege.

<5 nem az a veres lsten:
Az a veres lsten nincsen.

Kard ha csorren, ver ha csobban,
Csak az ember vetkes abban.

Az Uristen orok aldas,
Csira, elet es viragzas.

Nagy, siiket es szent nyugalma
HaborUnkat meg se hallja.

Csondes <5 mig mi viharzunk
Bekejet nem banlja harcunk:

Az Uristen oriz engem ,
Mert az <5 orszagat zengem

Az <5 orszagat, a Beket,
Harcainkra siiketseget.

Neha atokkal panaszlom
De <5 igy sz61: "Nem haragszom! "

Neha rangatom, cibalom: -
Tudja, hogy csak ot kiwinom.

Az is kedvesebb szamara,
Mint a kozombOs imaja.

Az Uristen oriz engem
Mert az <5 zaszlajat zengem.

Hogy daloljak mas eneket,
Mint amit 0 ajkamra tett?

TOle, Hozza minden atkom:
Hang vagyok az <5 szajaban.

Lazas hang talan magaban:
Kell a szent harmoniaban.

S kell, hogy az Ur aldja, vedje
Aki azt enekli: Beke.

I
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lIfOSTAN SZINES TINTAxROL ALlIfODOllf

A kOlt6 melyen beleelte magat a kisgyermek erzesvilagaba, elbuvolik a szines tintak. Mindegyik
szinnek jelentese van szamara, rejt valamit magaba bens6 erzeseib6l. Ezert tudja, hogy kinek-kinek melyik
szinnel kcdveskcdjek: "Kekkel hUgomnak, anyamnak arannyal." A meglett ember visszatalaI az egykori
boldogsaghoz.
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I<<J'~'~ lit ~.,~_

Koszto lcinyi Dezso

Legszebb a sarga. Sok-sok levelet
e tintaval frnek egy kisleanynak,
egy kisleanynak, akit szeretek.
Krikszkrakszokat,japan betuket frnek
s egy kacskaringas, kedves madarat.
Es akarok meg sok masszfnu fintat,
bronzot, ezustot, zoldet, aranyat,
es kellene meg sok szaz es ezer
es kellene meg aztan mil/ia:
trefas-lila, bor-szfnu, nema-szurke,
szemermetes, szerelmes, rikita,
Es kellene szomoru-viola
es teglabarna es kek is, de halvany,
aMr a szfnes kapuablak arnya
augusztusi delkor a kapualjim.
Es akarok meg ego-pirosat,
verszfnut, mint a merges alkonyat
es akkor frnek, mindig-mindig frnek,
kekkel hUgomnak, anyamnak arannyal:
arany-imat frnek az en anyamnak,
arany-tuzet, arany-szat, mint a hajnal.
Es el nem unnam, egyre-egyre irnek
egy ven toronyba, szunes-szuntelen.
Oly boldog lennek, Istenem, de boldog.

Kiszfneznem vele az eletem!

I
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Es aki k6lta, az legyen kiraly,
Es pap, es profeta es soha mas,
Nem illik daroc f(Spapi talarhoz,
S kiralyi nyelvhez koldus-dadogas.

Vigyazzatok rna jol, mikor beszeltek,
Vigyazzatok, a nyelv rna szent kehely,
Ki borat issza: Elet borat issza,
Elare nez s csak neha-neha vissza, -
S a kelyhet t6bbe nem engedi ell

AZIGE

Vigyazzatok rna jol, mikor beszeltek
Es ahitattal ejtsetek a szot,
A nyelv rna nektek vegsa menedektek,
A nyelv rna tiindervar katakomba,
Vigyazzatok rna jol, mikor beszeltek!

E draga nyelvet porra ne t6:rjetek,
Ne nytiljon hozza avatatlanul
Senki: ne szaggassatok szirmait
A rozsafanak, mely hOban vim!.
Ugy beszeljen rna ki-ki magyarul,
Mintha aranyat, t6mjent, myrrhat hozna!

Remenyik Sandor

Remenyik Sandor erdelyi k6ltO volt. Amikor Trianonban Erdelyt Romaniahoz csatoltak, verseivel az
erdelyi magyarsag 6ntudatat ebresztette. A kisebbsegi sorban leva magyarsagot muvelOdesre, a magyar nyelv
apolasara batoritotta. Sok verse rna is legalabb annyira id6szerii, mint amikor megirta.

Az erdelyieknek most is harcolniuk kell azert, hogy magyarul beszelhessenek es tanulhassanak. Sok
mindent elvehetnek t61iik, de ha magyarul beszelnek, magyarok maradnak. Ezert a nyelv a legnagyobb

kincsiink. Remenyik hozzank is szol, ki.ilfOld6n. Nekiink is iigyelniink
kell a magyar nyelvre: ne csak beszeljiink, hanem szepen beszeljiink.
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8. Mccs Laszlo (189;-1978)

A PIszrRANGOK PELDAJA

A k6lto kepzeletet magukkal ragadtak a hegyi foly6k pisztrangjai, melyek a foly6kba vonulnak, szembe uszva
az arral, hogy lerakjak peteiket. A pisztrangok termeszete pelda a kolto szamara, vagyis alleg6ria. Felvazol
egy termeszeti kepet, melynek onmagaban is megvan az ertelme. A kep azonban mast is jelent a figyelmes
olvas6 szamara, aki egyet erez magaval a kOlt6vel. Mecs azonban ki is mondja, kikre all a pisztrangok
peldaja: a hOsokre. De azt is megmondja, hogy kik usznak az arral egytitt: a magyar jUdasok, renegatok. A
magyar ifju is olyan legyen, mint a pisztrang. Szembe az arral, a nemtOrOdomseg,kozombOsseg, megalkuvas
aradataval. Mindig elore a nagy eszmenyek Forrasahoz. :,;,. ..<
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Mecs Laszlo

A pisztrimgokt61 ezt tanultam:
sohasem usznak ok az arral,
de mindig szembe, mindig hOskent,
gledaban es kicsit vadultan,
rugalmasan, ragyogva, jrissen,
hoi zuhatagfajdalma szisszen.

Oritlt erokkel szembeszallva,
fiji a zokog6 zuhog6kon,
szirtek kozott, a vizesesek
tobb meteres habz6 haragjan
fiji, szarnyak nelkUI szinte szallva
szokdosnek, diadalt aratvan,

a Forrashoz, hoi meg az Eszme
nines elkeverve nyarspolgari
iszappal, hizlalo, tempotlan
nagy tunyasaggal, hoi kive!:J-ozne
hOs ritmusuk! Ok az ormotlan,
titokzatos hegyekbe vagynak!

Amely pisztrang az arral uszik:
lehet boldog, hasa feherjet
lehet, hogy parti nefelejesek
kivanjak, hogy cs6kkal elerjek,
s holdfeny hullong ra mint a tej-csepp,
-de a Faj meghalt benne: hulla!

A hasukat boldogsag-nappal
suttethetik a renegatok,
magyar judasok, arral-usz6k:
a nevuk hulla, fetuk atok!
-Pisztrang-Ielkii Pajtas, elOre,
a Forras-almu hegytetore!
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LATOGATOX

s oly testverien magyarazzlik,
hogy elni j6 es kell s lehet,
hogy szemem alig tartja vissza
valaszomat, a konnycket.

Aztan, flilig szerelmi hizban
egy jegenye, szinte dadog.
Egy szant6fOld, harsany-vidaman:
tavaszra friss tragyat kapott.

SUrget az asztalon a munka.
De nem dolgozhatom.

Uj vendeg. Gomba szag? A hegy mogotti
erdo lep be az ablakon.

Venyige-flistjevel cgy kemeny.
Bogve a szomszed tehene.
Aztan a ret minden fiiszala,
eg minden fellege,

Irok. Bejon a halszag. "J6napot"
- sz6l neman, orromba, ttidombe,
egyenest szivembe koszonve -
"a t6 ktild: hogy vagy?" - Megvagyok.

Illyes Gyula

A kolto egyszerii szavakkal fejez ki elmenyeket, amelyek mindnyajunknak ismerosek. J6l ismeri a
termeszetet; fclfigycl apr6sagokra, ezeket osszetcszi. Igy fejezi ki erzeseit: az elet szep es ezt apr6 orom6k
teszik ki.
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RONGYSZONYEG
(19.)

Szaz ruhajat, ekszeret
odaadna szepen,
csak egy hetigfutkoshatna
lenn a nyari reten.

Torott korden utazik
egy kopasztott kanya
s hajat tepve Bogyovere,
a J.:iralyleanya.

Fut mogotte a bolond
szelesen nevetve -
nagy pUpjab61 sziirke kigyo
nyulik az egekbe.

Es utanuk cifra haz
gordiil sok kereken,
benn a cirkusz hercegn6je
Oltozkodik eppen.

6 ha szel!6 volnek,
mindig fujnek,
minden bOkabatba
belebujnek -
nyari ejen,
feher holdsiitesen
elcsitulnek
jo anyam oIeben.

6 ha cinke volnek,
utra kelnek,
hompolyg6sugarban
enekelnek-
minden este
morzsara, buzara
visszaszal!nek
anyam ablakara.

6 ha csillag volnek
kerekegen,
csorogna a fOidre
sarga fblyem -
jaj, de onnan
vissza sose jarnek,
anyam neR'ii1
mindig sirdogalnek.

(102.)

ZOidjUszal az ajka kozt,
tenyeren az alia ...
A vandorl6 felhO-nepet
almosan csodalja:

Domb toven, hoi nyUI szalad
s lyukat as a r6ka:
nyari jenyben, napsiitesben
felhOt les Kat6ka.

ElM uszik Mog kiraly,
ketagU az orra,
feje falott koronaja
mint a habos torta.

I
I
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A Rongyszonyeg-ciklus ket vcrseben a k6lta gyermcki egyszeriiseggel tudja kifejezni erzeseit.
A 19. szamuban az anyahoz va16 ragaszkodas erzese sz61a1meg. A f01d6n mindig csak visszaszallna

anyjahoz. De ha messzi csillag vorna, csak sirdogalna anyja nelkiil.
A 102. szamuban egyiitt van a va16sag a kepzelet mesejevel: Kat6ka a nyari reten a vandor16 felhOket

csodalja. Az almodoz6 kislany szeme elatt a feIhak rajzaiban mcge1evednck, majd vonz6n, majd ijesztan,
mcsCinek szercplai. De a cirkusz cifra hcrccgnaje ezerszcr boldogabb vorna, ha mint Kat6ka, a reten
futkoshatna - teszi hozza a k6lta.

KMCSSZ 2000
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Magyarorszag helyzete Europaban

Magyarorszag nagyobb tajai
KMCSSZ 2DDD



A Karpat-medenee Europa kozepso reszenek keleti felen talalhato, ezert Magyarorszag kelet-kozep-
europai orszagnak szamit.

Magyarorszag - imrmlr ezer eve, amiota nepiink megerkezett a Karpat-medeneebe - letezo f6ldrajzi
valosag. Hazank hatarai sokszor vliltoztak. Az orszaghatar es a nep lakohelye nem esik egybe, a
magyarsag nagy tobbsege azonban ma is a Klirpat-medeneeben eL
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(grofTeleki Pal)

"Magyarorszag jOldrajzi, tortenelmi, politikai fogalom.

Az elson a Kozepduna medencejet ertjuk. A tortenelmi fogalom: ennek a temletnek egy,
Europa tobbi nepeitol idegen eredetu nep altai valo e(foglalasa es kitoltese s a

kettonek - nepnek es afoldnek - egybeforrasa alkotta egyseg. "

Magyarorszag az europai kontinens belsejeben teriil el. Nines tengerpartja, ezert szarazroldi orszag. A
legkozelebb levo tenger, az Adria legvonalban kb. 400 km-re talalhato. (6-8 ora alatt lehet autoval
elemi). A Fekete-tenger 800 km-re, A Balti-tenger 1000 km, az Atlanti-oeean kb. 1800 km tlivolsagban
helyezkedik el.

A Magyar Koztarsasag jelenlegi teriilete 93 036 km2. Eszak felol Szlovlikiava1 hataros, termeszetes
hatarfolyot alkot a Duna es kis szakaszon az Ipoly. Eszakkeleten Ukrajnaval, keleten Romaniaval,
delen Jugoszlaviaval van kozos hatarunk. Horvatorszag fele termeszetes hatart alkot a Drava es a Mura
folyo. Delnyugaton Szlovenia, nyugaton pedig Ausztria a szomszedunk.

Magyarorszag helyzetenek megrajzolasahoz legegyszenlbb, ha a Karpatok koszoritjat es a ket nagy
folyo vonalat hatarozzuk meg. A Karpatok Europa kozepen, az Alpoktol keletre elhelyezkedo, forditott
C betli formajli hegylane. A hegyek koszoruszeriien medeneet Olelnek at, amelyben siksagok,
alacsonyabb hegyek es dombvidekek talalhat6k. A hegykoszoru altaI ovezett medencen folyik
keresztiil Europa egyik legjelentosebb vizi litja, a Duna. A Dunaba omlik a medenee masik jelentos
folyoja, a Tisza. Magyarorszag nemesak a Karpat-medeneeben, hanem a Kozep-Duna-medeneeben is
fekszik. Ez a kettos medenee jelleg meghatarozza az orszag egesz f6ldrajzat - eghajlatlit, novenyzetet,
tarsadalmi es gazdasagi eletet.

Magyarorszag hatarai, mint emlitettiik:, a tortenelem soran tobbszor megvaltoztak. Jelenlegi hatarait az
elso vilaghaborit utan, 1920-ban, a trianoni dontessel jelOltek ki. Ez a hatar nem egyezik meg a
magyarlakta teriiletek hataraval. A magyarsag mar a Kr. u. 896-ban lezajlott honfoglalassal telepedett
meg a Karpat-medeneeben. Eloszor a kozepso, foly6 menti teriileteket nepesitettek be, azutan a
siksagokat, majd a magasabban fekvo reszeket. Az eltelt evszazadok alatt az egyes teriileteken a videk
termeszeti adottsagai alapjan sajatos kultlirajlt neprajzi esoportok alakultak ki. Ilyenek peldaul az
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Magyar/akta terii/etek a Ktfrptft-medenceben

UKRAJNA

K*rpataljan:
100'ltOO exer ••••.gyar .1

ROMANIA
Erd6l:fIJen:
2.2,5 •••11116mligyarel

.. /
.JV'~ .

F"lYld6Ilen:
$O.1J.'6OCJ .~.i'...•gpr 61

SZLovAKIA

SZlav6nlilban:
20-311 exer ••••lI,..t.1

Alf6ld6n a kunok vagy a hajdUk, a Dumlntulon az ormansagiak, a zalaiak vagy a rabak6ziek, a
Felf6ld6n a pal6cok. 1920-ban a hataron tulra keriiltek olyan jelentos magyar neprajzi csoportok,
mint Erdelyben a szekelyek es a kalotaszegiek, vagy Szlovakiaban a zoborvidekiek es a
matyusf61diek.

Magyarorszag lakossaga 1999-ben 10 milli6 075 ezer volt. Hatarain ml, a szomszed orszagokban
is jelenWs szamban elnek magyarok. A romaniai magyar nemzetiseg lelekszama kb. 2-2,5 milli6,
a szlovakiai 5-600 ezer, a jugoszlaviai Vajdasagban 4-500 ezer, az ukrajnai Karpataljan 1-200
ezer es Ausztriaban es Horvatorszagban 20-30 ezer, valarnint Szloveniaban 15-20 ezer magyar
anyanyelvu lakosr61 tudunk. A vilagban szetsz6rva, harom kontinensen meg kb. Masfel-ketmilli6
magyar el.
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dOl/Hid

A Karpat-medence k6zeps6 teriiletet kiterjedt siksag foglalja el,
amelyen a ket nagy folyam, a Duna es a Tisza folyik keresztiil. Az
Alf6ldet eszakr61 az Eszaki-k6zephegyseg, nyugatr61 a Duna, delr61 a
Jugoszlaviahoz tartoz6 Vajdasag (regebben Delvideknek neveztek) es

keIetr61 a Romania reszet kepez6 Erdely
hataroIja.

Az Alf6Idet Nagy-AIf6ldnek is nevezik, igy
kiiI6nb6ztetik meg a Dunanrulon elhelyezked6
Kisalf6Idt61. F61drajzilag harom nagyobb tajra
osztjuk: a Tiszat6I keletre talalhat6 Tiszanrul, a
ket foIy6 k6zti Duna- Tisza k6ze es a
Dunantulra atnyu16 Mez6f61d.

A hatalmas pusztasag - a r6na -, amelyen egykor a szilajon tartott lovakb61 aH6 menesek es a
szarvasmarhakb6I aH6 gulyak szabadon legeltek, k6lt6inket is megihlette:

"Lenn az alf6Id tengersik videkin
Ott vagyok honn, ott az en vilagom;
B6rtoneb61 szabadult sas leikem,
Ha a r6nak vegtelenjet Iatom ..." - irta Pet6fi Sandor.

Az alf6ldi pusztasagban kiilOn6s termeszeti jelenseg a delibab, amely a nyari melegben f61dfelszin
parolgasa kovetkezteben keletkezik.

Mara csak a Nemzeti Parkkent miikod6 termeszetvedelmi teriileteken, a Hortobagyon es a Bugacon
tapasztalhatjuk az Alf61d hagyomanyos vilaganak kepet, mashol hatalmas szant6f6ldeket,
gyiimolcs6soket, sz616ket cs egyre t6bb ipari teriiletet lathatunk. Az Alf6Id termcszeti kepenek
megvaltozasa a 19. szazad kozepen, a folyamszabalyozassal kezd6d6tt. Addig a Duna es f61eg a

A magyar AIf6Id Eur6pa Iegnagyobb sik
teriiIete, sokan a Iegmagyarabb tajnak tartjak.
Nagy reszet mar a honfogialas idejen eifogialta
a magyarsag. A k6zepkorban betelepiilt kunok
es jaszok is teljesen megmagyarosodtak. A
t6r6k6k kiiizese utan az AlfOld egyes videkeire

szlovakokat (t6tok) es mas nemzetisegeket telepitettek.
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lakossag f6 foglalkozasa hosszU idon at az
allattenyesztes es a fdldmiiveles volt. A szilaj
pasztorok az allatok mellett, a pusztaban maguk
epitette nadkunyh6ban eltek. A 19. szazadban a
gabonaeladasb61 meggazdagodott "parasztpolgarok"
egyre m6dosabb varosi hazakat epitettek maguknak.

Az alfOldi varosok a mezogazdasagi termekekr61
valtak nevezetesse. A Tisza es a Maros talalkozasanal
fekvo Szeged a paprikar61 es a szalamir61 ismert. A
gazdag kulturaju, egyeterni yaros fejlett
mezogazdasagi feldolgoz6iparral es kereskedelemmel
rendelkezik. A yaros k6zepen all, a k6zepkori
alapokra epiilt gy6ny6rii d6m. A yaros k6myeken
koolajtelepek is talalhat6k.

A TiszantUl kulturalis es gazdasagi k6zpontja
Debrecen. Mar a k6zepkorban hires vasaroz6 helynek
szamitott, szarntalan kismesterseg rniik6desi terUleteSzegedi fogadalmi templom

Ti~za hatalmas arteriilettel rendelkezett, a videk az ev nagy reszeben mocsaras volt. A pusztasagokat
f61eg legeltetesre hasznaltak, megmiivelt fdldek csak a telepiilesek k6ri.il voltak. A vizek lecsapolasa
utan felszantottak a fdldeket, a termekeny talajon ekkor alakult ki a "ring6 buzatablas r6nasag".

Az Alfdld teriiletet valamikor, a geol6giai ujkor kezdeten tenger boritotta, a medencet a foly6k
hordaleka t61t6tte feI. A Karpatokban eredo Tisza az Alfdld deli reszen, a vajdasagi Titelnel folyik a
Dunaba. A Tiszanak az AlfOld6n kiterjedt mellekfoly6 hal6zata van. Jelentosebb mellekfoly6k: a
Szamos, a Beretty6, a K6r6s6k es a Maros, valamint a Bodrog, a Saj6 es a Zagyva. A
folyamszabaIyozassal csatomahal6zatot is letrehoztak. A Tisza k6zepso szakaszan levo viztaroz6, a
Tisza t6 kedvelt iidi.ilohellye valt.

A felszint a szel is alakitotta, igy j6ttek letre a hires homokbuckak a Duna- Tisza k6zen. Sik videken a
szel a homokot szabadon elhordja es a buckakat mindig ujabb helyeken epiti feI. A "fut6homok"-ot
erdosavokkal - akacosok, szolok telepitesevel k6t6ttek meg. Homokos videket talalunk a Tiszanrul
eszaki reszen, a Nyirsegben is, ahol a gyenge termekenysegii talajt krumplitermesztessel
hasznositjak.

Az Alfdld telepiilesszerkezetere jellemzo, hogy nagyra nott falvakb61, un. mezovarosokb61 all,
amelyek viszonylag tavol helyezkednek el egymast6I. A varosok k6ri.il egykor hatalmas pusztak
voltak, majd a 18-19. szazadban szant6fOldeket alakitottak ki. Az alfdldi varosokb61 az emberek sok
helyen kik6lt6ztek f6ldjeikre. Igy j6ttek letre a tanyak. Az ut6bbi evtizedekben a nagyiizemi
gazdalkodassal sok alfdldi tanya elneptelenedett.
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volt. Kes6bba magyar reformaci6 fellegvara
lett, ekkor kapta a ,,kalvinista R6ma" elneve-
zest. A yaros kollegiumaban a magyar kulrura
szamos hiressege nevelkedett. Napjainkban az
egyetemen folyik jelent6s tudomanyos teve-
kenyseg. Fejlett a mez6gazdasagi feldolgoz6
ipara es a gy6gyszergyartasa. A Tiszanrul deli
reszenek k6zpontja Bekescsaba, ahol t6bb
nernzetiseg e1. H6dmez6vasarhely szamtalan
kismesterseger61 volt nevezetes, rna is dinami-
kusan fejl6d6 yaros. A terillet eszaki reszenek
ipari es kulturalis k6zpontja Nyiregyhaza.Debreceni viragkarneval

A Duna- Tisza kozen fekv6 Kecskemet is a mez6gazdasagi feldolgoz6iparr61 valt nevezetesse. Ma a
hagyomany6rzesr61 nevezetes kulturalis k6zpont. Szolnok mar a k6zepkorban jelent6s tiszai
atke16helynek szam1tott. Paprikajar61 es nepmiiveszeter61 hires Kalocsa, valamint Baja is jelent6sebb
Duna menti yaros. A hagyma a Szeged k6zeleben fekv6 Mak6 nevezetessege.

F61drajzilag alfOldi varosnak szamit a rna is nagyobbreszt magyarlakta romaniai Nagyvarad es Arad,
valamint a vajdasagi Szabadka.
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Magyarorszag teriileten atl6s iranyban, delnyug att6 I eszakkeletig
kozephegyseg huz6dik. Az Alf6ldt61 eszakra elteriil6 reszen e
hegyvonulatnak az alabbi reszei talalhat6k: a Borzsony, a Cserhat, a
Matra, a BUkk es a Zempleni-hegyseg. Az Eszaki-Kozephegyseg a
tortenelmi Felvidekhez tartozik, amelynek nagyobb fele rna Szlovakia
• resze.

A Borzsonyt a Pilis hegysegt61 a Duna valasztja
kette. A hegyek kozott mely, kanyarg6s volgyet
vajt a foly6, - ez a hires Dunakanyar -, amely az
orszag egyik legszebb termeszeti taja. A
Visegradi hegyen Matyas kiraly vara magasodik,
szemben vele a Borzsony bercei sorakoznak. (Itt
korabban vizer6miivet akartak epiteni,
szerencsere eITenem kerult sar.)

l.Co!,.;i"""" A Borzsonyt stiru erd6k boritJ'ak. Legmagasabb(940 ••)

2 KI:",,,,,,,l.<l pontja a Cs6vanyos (940m). Nyugaton az Ipoly
(WI4,,) .

foly6 valasztja el Szlovakiat61. Keleti iranyban a
3. r,tall6:3l:6

[9513,,} hegyvonulat kovetkez6 darabja a Cserhat,
alacsony vulkani eredetti hegyekb61 all.

Valamikor tiizhany6k voltak a Zagyva volgyen illI emelked6 Matra-hegyseg magaslatai. Itt talaljuk:
Magyarorszag legmagasabb pontjM, a Kekes-tet6t (1014m). A vulkanikus hegyek deli oldala
kival6an alkalmas a sz616termesztesre. Itt mar a kozepkorban hires borvidekek alakultak ki
(MMraalja, Gyongyos, Eger).

A hegyvonulat egyik legerdekesebb geol6giai nevezetessege az Aggteleki-karszt. A vilaghirti
Aggteleki cseppk6barIang 22 km hosszU, a nagyobbik fele atnyulik Szlovakiaba. A barlang es
komyeke rna vedett Nemzeti Park, csakugy mint a kozelben lev6, erd6segekkel boritott nagy
kiterjedesii meszk6szirt, a BUkk-fennsik. Legmagasabb pontja az Istall6sk6 (958m). A hegysegt61
keletre, a Saj6 es a Hemad foly6k kozotti dombvidek, a CserehM talalhat6, eldugott falvaival.

Az Eszaki-kozephegyseg utols6, legkeletibb tagja a Zempleni-hegyseg. Ennek deli nyulvanyM alkotja
a Tokaji hegy es Tokaj-Hegyalja, legjelent6sebb tOrtenelmi borvidekiink. A videk keleti hatarfoly6ja
a Bodrog, a tuls6 partjan mar az AltoId kezd6dik.

Az Eszaki-Kozephegyseg teriileten hagyomanyosan, a sz616mtivelest kiveve a f6ldmiiveles nem
jatszott fontosabb szerepet. A hegyek kozott e16 emberek erd6gazdalkodassal, erdei allattartassal es
faszen valamint meszegetessel foglalkoztak.
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Az Eszaki-kozephegysegben banyaszott
asvanykincsekre alapult a komyek ipara. A
tObb helyen megtalalhat6 kozepes
min6segii barnaszenet hoeromuvekben
hasznositjak. 6zd es Di6sgyor nagy multra ..•
visszatekinto vaskohaszata az ut6bbi
idoben jelentosen visszaesett. Hires a
salg6tarjani tiizhelygyar. A Matra
komyeken az iiveggyarffisnak is regi
hagyomanya van (parad, Salg6tarjan).~.
Jelentos a teriilet epitoanyag-ipara is.
Holl6hazan porcelangyarat talaIunk.

Az Eszaki-kozephegyseg teriiletere az Uj "organikus" hcizak Scirospatakon
apr6falvas telepiilesrendszer jellemzo. A n6gradi es a hevesi teriileteken talaljuk a magyarsag egyik
legnevezetesebb csoportjat, a pal6cokat. A Vilagorokseg reszenek szamit6 Holl6ko meg rna is orzi
eredeti telepiilesformajat es a pal6c nepi epiteszet emlekeit es nepmiiveszetet.

A teriilet legnepesebb varosa Misko1c, je1entos ipari es kulturalis kozpont. A varoshoz csatoltak a
vasgyarffisr6l nevezetes Di6sgyort, ahol negytomyti kozepkori vaITomot talaIunk. A Matra es a BUkk
labanaI fekvo Eger egyhazi kozpont es eleven kultUraval rendelkezo varos. Itt lathat6k a hires egri var
romjai, amelyet Dob6 Istvan es vitezei vedtek a tOrokok elleni kiizdelemben. A Bodrog partjan fekvo
kisvaros, Sarospatak is a magyar kulttira nevezetes helye. A varoskaban all a Rak6czi var es a
Reformatus ko11egium, ahol sok magyar hiresseg folytatta tanulmanyait.

Dllncinllil
Magyarorszag nyugati relet a Duna vaIasztja el az Alf6ldtol es az eszaki hegyvidekto1. Az orszag
kozeper61 nezve ez a teriilet a Dunan tUl talaIhat6, ezert lett DunantUl a neve. (Hasonl6an keletkezett
a TiszantUl elnevezes is.) A Dunantult tehat eszakr6l es keletrol a Duna hatarolja. Delrol is nagyreszt
termeszetes hatart, a Drava es a Mura foly6kat talaljuk, mig nyugatr6l az Alpok e16hegyei vaIasztjak
el a jelenleg Ausztriahoz tartoz6 Burgenlandt61.

A DunantUl valtozatosabb felszinnel rendelkezik, mint az Alf6ld. Legnagyobb resze dombvidek, de
talaIunk kozephegysegi tajat es alf6ldi teriiletet is. A DunantUl kozepen fekszik Eur6pa egyik
legnagyobb tava, a Balaton, valamint a kisebb Velencei t6.

A DunantUlt f6ldrajzilag a kovetkezo tajakra osztjuk: Kisalf61d, Alpokalja, a DunantUli dombsag es a
Mecsek-hegyseg, valamint a Dunantuli-kozephegyseg.

KMCSSZ 2000
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A Kisalf6ld kulturalis es gazdasagi kozpontja Gyor varosa. Itt talalkozik egymassal a Raba, a Rabca,
a Mosoni es az Oreg-Duna, - ezert a "Vizek varosa" -nak is nevezik. Mivel pontosan fCluton
helyezkedik el Becs es Budapest kozott fontos kozlekedesi es kereskedelmi centrum. Gyor iparanak
leghiresebb agazatai a gepgyartas es a textilipar. A Raba Miivek iizemei hires vilagcegekkel
miikodnek egyiitt (Ford, Volvo, stb.). Ujabban itt miik6dik a nemet Audi autogyara is. A Kisalf6ld
tobbi varosaban elsosorban mezogazdasagi termekeket dolgoznak f61. Papan a husipar es a
textilgyartas, Repcelakon a sajtgyartas jelentos.

3'. 5~JrnkJ~h~y:
(4$2 m)

2. 5a'3.he'3Y
i27Bm)

'1. lrottlii
(OO2m)

A KisalfOld az orszag eszaknyugati sarkaban elhelyezkedo siksag,
a Nagy-Alf6ld kistestverenek tartjak. Ezen a videken a Duna tobb
agra szakad, igy foldje rendkiviil termekeny. A Duna fO aga az
Oreg-Duna es a Mosoni-Duna altaI ovezett reszt Szigetkoznck
nevezziik, mig az eszaki Duna-ag, a Kis-Duna a Csallokozt oleli
koriiL (Ez a teriilet, amely rna is szinte teljesen magyarlakta,
Szlovakiahoz tartozik. Itt epiilt fel a ket orszag kozott sok vitat

kavaro Bosi vizeromii.) A Kisalf6ldet a Duna
tovabbi mellekfolyoi - a Raba, a Rabca, a
Marcal es a Repce - gazdagon termove teszik.

Az osztrak hatar menten elteriilo Hansag
evszazadokig athatolhatatlan, mocsaras videk
volt. A kozelben levo Ferto to hazank masodik
legnagyobb allovize. A to kisebb fele tartozik
Magyarorszaghoz, a nagyobbik resz Ausztria
teriileten van. A hatarmenti teriiletet majd fel
evszazadon at szigoruan oriztek, hatarsavnak
szamitott, igy az itt levo falvak a fejlodesben
erosen visszamaradtak.

"

Ki,ollBld

A Kisalf6ld csaknem teljesen sik videk.
Egyediil a delkcleti reszen talaIunk nehany

vulkanikus eredetii kiemelkedest. A Somlo es a Sag hegy un. tanuhegyek - arrol tanuskodnak, hogy
valamikor milyen magas volt az egesz komyezo teriilet.

A Kisalf6ld gazdasagat a jo termeszeti adottsagok alapoztak meg. A termekeny siksagon fejlett
mezogazdasag alakult ki. Foleg kiilonbozo szantofoldi novenyeket (buzat, arpat, kukoricat,
cukorrepat) termesztenek. A KisalfOld az orszag egyik legfObb szarvasmarha-tenycsztO kozpontja. A
vizek a halaszatnak kedveztek, a Szigetkozben szokasban volt az arteri legeltetes. Ezen a tajon a
Duna vize egy masik kincset is hordozott: a nephagyomanyban fennmaradt az aranymosas emleke.
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A Pannonhalmi apatsag ezereves egyhazi es oktatasi emlekeivel a taj egyik legfObb nevezetessege. A
hatar menten fekszik Fert6d. Az itt epiilt barokk stilusu Esterhazy kastelyt a ,,magyar Versailles"
neven emlegetik.

A Kisalf6ldt61 delre, a nyugati hatar menten Eur6pa legkiterjedtebb hegysegrendszere, az Alpok
nyiIlnak at magyar foldre. A Soproni-hegyseg a Keleti-Alpok kristalyos 6vezetenek resze. A
K6szegi-hegyseg fiatalabb kepz6dmeny, itt talalhat6 a k6myek legmagasabb pontja, az Irott-k6
(882m). Keletre, a Raba v6lgyen tul alacsonyabb dombsag, a Kemeneshat huz6dik. A videk legdelibb
resze atvezet a Dunantilli-dombsagra. Ausztriaval es Szloveniaval hataros teriileten talaljuk a
kiil6nleges hangulatil Orseget, ahol a taj es a teleptilesek kepe sok evszazadon keresztiil szinte
erintetlen maradt.

Az Alpokalja novenytakar6ja kisse elter a komyez6 dunantuli tajt61. Az Alpok kozelsegere utal, hogy
a Soproni-hegysegben 6shonos a lucfeny6 es nehany vedett novenyfajta, mint a ciklamen es a havasi
gyopar. A mediterran haMs eredmenye, hogy a K6szegi-hegyseg deli oldalan ligetes erd6t alkot a
szelidgesztenye. A hatalmas koronat n6veszt6, vastag t6rzsii peldanyok kozott 5-600 eves is akad. Az
erd6s teriileteken tObbnyire lomb os erd6vel talalkozhatunk, amely a videk fejlett faiparahoz szolgaltat
nyersanyagot. Az Alpok k6zelsege miatt ez hazank legcsapadekosabb videke. A sok es6t61 dus
legel6kon hagyomanyosan szarvasmarhatartassal foglalkoznak, ehhez kapcsol6dik a komyek tej-,
hus- es b6ripara.

Az Alpokalja legnagyobb varosaban, Szombathelyen f6leg konnyiiipari iizemek vannak, emellett
iskolavaros es kulturalis centrum. Savaria neven mar a r6maiak idejeben is jelentOs varosnak
szamitott, itt vezetett keresztiil a hires Borostyank6 ut. K6szeg a nyugati hatarszel baratsagos kis
varosa. Itt talaljuk a Jurisics varat, ahol 1532-ben a varved6k megallitottak a nyugat fele nyomul6
t6rokoket.

Sopron belvarosa haboritatlanul 6rzi a 18. szazadi varoskepet. Itt tala1hat6 a nagymultil Erdeszeti es
Faipari Egyetem. A yaros lakossaga 1920-ban, a trianoni dontes utan nepszavazassal dontOtte el,
hogy Magyarorszaghoz akar tartozni. Az6ta viseli a "Civitas Fidelissima" - a leghiisegesebb varos -
megtiszte16 cimet.

HosszU id6n at jelentektelen kis hatarmenti varosnak szamitott Szentgotthard. A legut6bbi id6ben -
akarcsak t6bb nyugat-dunantilli varosunkat - felfedeztek a nyugati befektet6k es ide telepitettek a
General Motors magyarorszagi iizemet.

Emlitest erdemel a videk nehany termeszeti erteke. Sopront61 eszakra fekszik Fert6rakos, ahol mar a
r6maiak kitiin6 meszk6vet banyasztak. A k6zelmultban a kOfejt6ben fe1hagytak a banyaszattal es a
kiil6nleges akusztikaju barlangban rna hangverseriyeket tartanak. Tobb gy6gyforrast is tahHunk a
tajon, peldaul Balfon, Biikfiird6n es Sarvaron.

KMCSSZ 2"""
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A Drava menten, a dombvidekt61 er6sen kiil6nb6z6 mocsaras videkkel talalkozunk. Az arter
magasabban fekv6 domborulataira telepiiltek az Ormansag falvai. Az ev nagy reszeben vizzel

KMCSSZ 2000

A zalai dombokat patal,<okszabdaljak fel,
szallt6f61di miiveiesre nemigen
alkalmasak, ezert a szarvasmarhatartas
volt a lakossag fOfoglalkozasa. Itt talaIjuk
a G6csejt, ahol a lakossag a dombokra
telepiilt kis hazcsoportokban, un.
szegekben cIt. A helyi erd6segekben
kitermelt faanyagb6l epitettek a hazaikat
az itt e16 emberek.

A Balatont6l delre elterii16 tajon t6bbnyire szelid dombokat
talalunk, amelyb6l a Mecsek valamint a Vilhinyi-hegyseg
k6zepmagas vonulatai emelkednek ki. Mar a r6maiak kedveltek
ezt a banitsagos videket, az6ta is "pannon taj" -nak tartjak ezt a
f6ldet. A dombvideket a Si6, a Duna, aDrava es a Balaton 6leli
k6rbe. A Si6 es a Duna k6z6tt elterii16 szomszedos Mez6f6ld
. termeszet-f6ldrajzilag inkabb az Alf6ldh6z sorolhat6.

A Dunantuli-dombsag llyugatr6l keletre
haladva a k6vetkezo reszekb6l all: Zalai-,
Somogyi- es a Baranya- Tolna-dombsag.
A nyugati reszek csapadekosabbak es
hiiv6sebb eghajlatuak, kelet fele
szarazabb es melegebb tajakat talaIunk.

Somogy jellegeben ket kii16nb6z6 reszre oszlik: a dravamenti, homokos talaju Bels6-Somogyra es a
Balatonhoz k6zelebb fekv6, termekenyebb Kiils6-Somogyra. A Baranya- Tolnai-dombsagot vastag
16sztakar6 boritja. Ebben a talajfe1esegben a sz6l6 is j6l megterem. Puha agyagba bortarolasra
szolga16 pinceket vajtak.

A Mecsek-hegyseg szigetszeriien emelkedik ki k6myez6 alacsonyabb tajb61. A meszk6b61 felepiilt
hegyseg legmagasabb pontja a Zeng6 (680m). A hegyek gyomraban j6 min6segii feketeszent es
uranercet banyasznak. A hegyseg deli oldala kedvez6 eghajlatot biztosit a mediterran
n6venytarsulasoknak. A Vi11anyi-hegyseg hazank legdelibb hegyvonulata. Az itt kitermelt, j6l
faraghat6 meszk6 epit6anyagot adott az orszag szamos k6zepiiletehez. Az elhagyott k6banyaban ma
szobraszok dolgoznak (Vi11anyi szoborpark). A Mecsek es a Vi11anyi-hegyseg deli oldalan termelt
sz6l6b6l kitiin6 borokat keszitenek.
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koriilvett telepiilesek hosszu szazadokon at vedelrnet nylijtottak az itt eI5knek.

A Dunanruli-dornbsag igen kedvez5 termeszeti adottsagokkal rendelkezik a rnez5gazdasagi
termeleshez. A ke1eti loszos talaju szarazabb fOldeken a buza, kuk?rica es a eukorrepa a f5 termek. A
hiivosebb, csapadekos reszen f5leg rozsot, a hornokon burg'Onyat termesztenek. Jelent5s a taj
gyiirnolcstermesztese es a sz5l5rniiveles. A deli lejt5kon beerik a rnandula es a fiige is.

Pecsi Szekesegyhaz
A korzet gazdasagi es kulturalis kozpontja a Mecsek deli labanaI elhelyezked5, rnediterran hangularu
Pees varosa. Sok tortenelrni korszak emleke rnegtalaIhat6 a varosban. A r6rnaiak Sophianae-nak
neveztek, jelent5s 6kereszteny ernlekek rnaradtak fenn. Nagy Lajos 1367-ben itt alapitotta az els5
rnagyarf6ldi egyeternet. A torok h6doltsag id5szakaban is eleven eletet eIt, sok tOrok-kori epiteszeti
ernleket talalunk a varosban. A 18. szazadban f5kent nernetek lakta barokk varos, vallasi szekhely,
rnajd banyaszata reven vaIt jelent5sse. Pees nevet az itt rniikod5 Zsolnay Porcelangyar is vilaghiriive
tette.

A teriilet kozepes nagysagli varosai - Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Kaposvar es Szekszard -, eddig
f5kent elelmiszerfeldolgoz6 kozpontoknak szarnitottak. Az ut6bbi id5ben, rnikent az egesz regi6, e
varosok is jelentOs fejl5desnek indultak.

KMCSSZ 2000
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Dun6nllili-k6zt1plltil9.!Ht!J.

nevezik.

A DunantUl k6zepen, a Zala foly6t61 a Dunakanyarig k6zepes
magassagu hegyekbol aH6 hegyvonulat hliz6dik. Reszei: a
Keszthelyi-hegyseg, a Bakony, a Vertes, a Velencei hegyseg es a
Dunazug-hegyseg. A k6zepkorU meszkohegysegek k6z6tt a
legidosebb, a f61dt6rteneti ritkasagnak szamit6 Velencei-hegyseg.

A hegysegrendszer legmagasabb es legkiterjedtebb vonulata a sum
erdovel boritott Bakony. (Legmagasabb
pontja a Koris-hegy 709m.) Delebbre, a
Bakony e16tereben alacsonyabb hegylanc, a
Balaton-felvidek tala1hat6. A Tapolcai-
medenceben t6bb kialudt vulkanikus hegy
magasodik (Badacsony, Szentgy6rgy-hegy,
Gulacs, Halap). A vulkani talaj es a delre
fekvo Balaton viztiikre kii16nleges
mikroklimat hozott letre, amely nagyon
kedvez a szolotermesztesnek. A Balaton-
felvideket "Balatoni Riviera"-nak is

2. Dopog<Hil
(f.$$m)

~, ""'''-oo"y
(70$m)

DUNANTUU-KOZEPHEGYSEG

A DunantUli-k6zephegyseg mezogazdasagaban az erdogazdasag es a szo16termesztes jatszik fontos
szerepet. Az asvanykincsek (bamaszen, bauxit, mangan) adjak a terU1et lcgfObb gazdasagi
jelentoseget. A szenet hoeromuvekben hasznositjak (Ajka, Tatabanya, Oroszlany), bauxitot timf61d-
illetve aluminiumgyartasra hasznaljak. Fejlett a k6myek vegyipara is (Varpalota, Nyergesujfalu,
AlmasfiizitO). A Bakonyban kitermelt kU16nleges alapanyag tette lehetOve a vihighiriive valt herendi
porcelangyartas kialakulasat. Ajkat az iiveggyartas tette hiresse.

A videk gazdasagi, kulturalis es egyhazi k6zpontja Veszprem. Egykor kiralynoi birtok volt, ezert a
"kiraIynek varosa"-nak is nevezik. Jelentos a gepgyartasa es a felsooktatasa. A DunantUli-
k6zephegyseg es a Mezof6ld hataran fekszik Szekesfehervar, amely az Arpad-korban egy ideig az
orszag fOvarosa volt. Ma is jelent6s kulturalis es ipari k6zpont, a hazai szamit6gepgyartas fellegvara.
Itt keszU1nek, most mar nemzetk6zi kooperaci6ban az Ikarusz aut6buszok. A Dunakanyar nyugati
bejaratanaI fekszik a masik egykori fOvaros, Esztergom. Ma egyhazi szekhely. A Duna partjan .

A Bakonyt a Vertestol a M6ri-arok valasztja el. Az alacsonyabb hegysegben jelentOs banyatelepeket
talalunk. A teriilet k6zpontja Tatabanya. A Tatai-arkon tul a Dunakanyarig a Dunazug-hegyseg
hliz6dik. Ennek reszei a Gerecse, a Pilis, a Visegradi-hegyseg es a Budai-hegyseg. Legmagasabb
pontja a Pilisben levo Dobog6ko (699m). A Budai-hegyseg a Duna partja fele meredek szirteket
alkot.
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A Ouna ket partja kozott nehany szigetet talalunk. A Margit-sziget - ahol egyik Arpad-hazi szentiink,
Szent Margit kolostoranak romjai talalhat6k - elsosorban pihenesre szolgal, a Csepel-szigeten viszont
ipari iizemek, folyami kikotOk letesiiltek.
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Budapest, Margitsziget

Kii10n kell emliteni a videk jelentekeny
idegenforgalmat. A Balaton eszaki partja szamos
hires iidiilohellyel rendelkezik (Keszthely,
Badacsony, Balatonfiired, stb.). Az orszag egyik
legkiilonlegesebb termeszeti erteke a Balatonba
melyen benylil6 Tihanyi-felsziget. A felsziget
legmagasabb pontjan epiilt apatsagi templomtol
csodalatos panorama nyilik a tora.

magasodik a magyar katolicizmus fos.¥!ckes-
egyhaza. A varosban fejlett a fmommechanikai
ipar es itt gyartjak a japan-magyar Suzuki
szemelygepkocsit.

Esztergomi Szekesegyhaz

Budop."_ o.O,nol 16YOmm

A Ouna jobb partjan a Budai-hegyseg teriil el. Kozvetleniil
a parton emelkedik a Gellert-hegy es a Varhegy, kisse
tavolabb a Szabadsag-hegy es a Harmashatar-hegy. Itt
talalhat6 a yaros legmagasabb pontja, a Janos-hegy
(529m), kilat6toronnyal. A Dunaparton sorban hOforrasok
fakadnak, amelyeknek vizet mar a torok hodoltsag koraban
gy6gyfiirdozesre hasznaltak. Bar a varos terjeszkedese
kovetkezteben jelentOsen csokkent a zoldteriilet, a Budai-
hegyseg meg ma is a "varos tiideje"-nek szamit. A
hegyvideken szamos kirandul6helyet, turistautat
talalhatunk. A hegyekre val6 feljutast segiti a budavari
sikl6, a szabadsaghegyi fogaskereku vasut es a janoshegyi
libego.

A Ounantul, az Alf6ld es az Eszaki-kozephegyseg metszespontjaban - tehM az orszag sziveben
talalhat6 a fOvaros, Budapest. A rna ketmilli6s lakossagu vilagvaros l873-ban harom varos: Pest,
Buda es Obuda egyesiileseb61 jott letre. A legregibb telepiiles Obuda volt, a romai korban
Aquincumnak hivtak. Buda a kozepkorban fejlodott ki es valt az orszag fOvarosava. A Varhegy
tetejen tobb korszakban epiilt a palota, a magyar kiralyok szekhelye. A pesti siksagon elteriilo
telepiiles sokaig csak dunai atkelohelynek szamitott. A varos jelentOsege a 19. szazadban nott meg es
folyamatosan fejodik.
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A Duna rulpartjan a budai 01dalt61 erosen
kiil6nb6zo tajat lathatunk. A pesti siksag az
Alf6ld teriiletehez tartozik. A yaros
terjeszkedesere itt bosegesen nyilt lehetoseg.
Pest nagy kifejlodesenek idoszaka a 19-20.
szazad fordu16jan zajlott. Ekkor a yaros igazi
vilagvarosi korengetegge valtozott. A berhazak
es a lak6telepek sorat csak nehany park, liget
szakitja meg. A pesti oldalon a legnagyobb
z61d teriilet a Varosliget, az 1896-os
Millenniumra epiilt, a Vajdahunyad varral. A
surun beepitett hazak 6vezetet kertvarosok
veszik k6riil. Budapest egyre n6vekszik,
vonzask6rzetehez mar t6bb, mint 40 telepiiles
tartozik.

Budapest mindig jelentos dunai atkelohelynek
szamitott. Evszazadokon at csak idoszakos

Budapest, Hosok tere - Millenniumi emlekmu haj6hid biztositotta az atkelest. Az elso aUand6
hid, a Lanchid Szechenyi Istvan

kezdemenyezesere 1849-ben kesziilt el. Kesobb, a hid folytatasakent a Varhegy alatt alagutat is
fiutak. Jelellieg kilenc hid ivel at a foly6n, biztositva nemcsak a ket varosresz, hanem az orszagreszek
kozotti kozlekedest. Eszak felol a legelso az Ujpesti vasuti hid, majd az Arpact hid, a Margit hid es a
Lanchid kovetkezik. A Gellert-hegynel az Erzsebet hidat talaljuk, ezt kovetOen a Szabadsag hid, a
Petofi hid, a Lagymanyosi hid (a 1egfiata1abb), a Deli vasuti hid, vegiil az MO-as aut6palya hidja.

A fOvaros lakossaganak szallitasara t6megkozlekedes all rendelkezesere. A hagyomanyos villamos,
aut6busz es trolibusz jaratok meHett leggyorsabb a f6ldalattin val6 utazas. Meg az 1896-os
Millenniumra Budapesten epiilt a kontinens elso f6ldalatti vasutvonala, amely rna is a Belvarost61 a
Varosligetig szallitja az utasokat. A modem metr6hal6zat az elmult evtizedekben letesiilt.

A Duna egylittal nernzetkozi viziutnak is szamit. Itt futnak ossze az orszagos foutak es Magyarorszag
nehany aut6palyaja is. A vasutvonalak innen agaznak szet az orszag kiilonb6zo reszei fele. A yaros
hataraban talalhat6 Ferihegy, a nemzetkozi repiiloter.

Budapest az orszag ipari es kereskedelmi kozpontja. Az iizemek foleg a pesti oldalon, valamint '
Csepel-szigeten letesiiltek. Fejlett a gepipar, a jarmiiipar, a miiszeripar, a hiradastechnika, a vegyipar
es a textilipar. Az ut6bbi evtizedben, a privatizaci6val az ipar szerkezete jelentosen atalakult. A
hangsuly a keyes nyersanyagot, de komolyabb szaktudast igeny10 agazatokra es a szolgaltatasokra
helyezodott. A fovaros az orszag oktatasi es kulturalis kozpontja. A legt6bb egyetem, fOiskola itt
talalhat6. A belvarosi mozik, szinhazak szamtalan gazdag programot kinalnak. Ujabban a yaros
hataraban letesiilt bevasarl6kozpontokba helyezodik at a sz6rakoztatas
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VAZLATOS I(IVONAT
ORSVEZETOI( SZAMARA

Dr. Tarjan Gabor konyvebIJ1:
aUagyarorszag, a Karpat-medence es nepe"

Keszitette: DomOtor Margit

magyalOln.ag:

• Kozep-kelet eur6pai orszag
• A Klirpat-medenceben es

a Kozep-Dunamedenceben fekszik
• Ez hatarozza meg eghajlatat

novenyzetet
tarsadahni es gazdasagi eletet

Magyarorszag
o Legnagyobb foly6i a Duna es a Tisza
o Legnagyobb tava a Balaton

I
I
I

Magyarorszag hatarai:

• Eszakon:
• Eszakkeleten
• Keleten
• Delen

• Dehlyugaton
• Nyugaton

Szlovakia (hatar a Duna es az Ipoly foly6)
Ukrajna
Romania
Jugoszlavia es Horvatorszag
(hatar a Drava es a Mura foly6k)
Szlovenia
Ausztria

I
I
I
I
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Magyarorszag hatarait a trianoni dontessel jeloltek ki 1920-ban.

• A hatarokon beliil, Magyarorszagon, 10 milli6 75 ezer ember el
• A Klirpat-medenceben, a hatarokon kivul, a tOrtenelmi

Magyarorszag teriileten kb. 3,5 milli6 magyar el:
Erdelyben (Romania) 2,0 - 2,5 milli6
Felvideken (Szlovakia) 500 - 600 ezer
Vajdasagban (Jugoszlavia) 400 - 500 ezer
Klirpataljan (Ukrajna) 100 - 200 ezer
Ausztriaban es Horvatorszagban 20 - 30 ezer
Szloveniaban 15 - 20 ezer

• A Klirpat-medencen kiviil, foleg Nyugat-Europaban,
Eszak- es D61-Amerikaba valanlint AusztraIiaban,
meg kb. 1,5 milli6 magyar e1.

• A magyar nemzet osszletszama tehat kereken 15 milli6.

Magyarorszag tajai:
Alfold
Eszaki-Kozephegyseg
DlmantW
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AlrolD

Az Alfald nepessege:

o Mar a honfoglalaskor ( 896 koriil) elfoglalta a magyarsag az Alfoldet
o A k6zepkorban betelepiUtek kunok es jaszok, akik teljesen elmagyarosodtak
o A t6r6k6k kiiizese utan (1686) egyes videkekre szlov3.kokat

es mas nernzetisegeket telepitettek.

• A Kallnit-medence k6zepen fekszik
• Eur6pa 1egnagyobb sik terii1ete
• Nagy-Alfo1dnek is nevezik (mert a Dunanm10n

van egy masik sik terii1et, a Kisa1fold)
• Hatalmas szant6foldek, gyiim6lcs6s6k, szolok
• Egyre tobb ipar
• Regen: szabadon lege10 menesek (lovak) es guly3.k (szarvasmarha).

Ma mar csak a termeszetvedelmi teriileteken: a Hortob3.gyon es Bugacon.
• A Tisza szab3.lyozasa el6tt (1850 k6riil) az Alfold nagy resze mocsaras

arteriilet volt. Foleg 1egeltetesre volt alkalmas. Ma mar termekeny
mezogazdasagi es egyre inkabb iparosod6 teriilet.

Az Alfald tajai:

TiszantUl:
Duna- Tisza k6ze:
Mewfo1d:

Az Alfald vizei:

• Tisza mellekfoly6i:

a Tiszat61 keletre
a ket nagy foly6 k6z6tt
az alfoldi siksag nyugati resze, mely atnylilik a Dunanmlra

Szamos
Beretty6
K6r6s folyok
Maros
Bodrog
Saj6
Zagyva
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• Csatomah3.lozat
• Tisza to (viztliroz6)

Az Alfald telepUiesei:

o Mezovarosok (nagyra nott falvak)
o Tany3.k (a varosoktol, falvakt61 tavol eso, lak6hazb61 es gazdasagi

epii1etekb01 aH6 kis, 3.ltalaban csa1adi te1epiiles)
o Nagyiizemi gazdasagok

Az Alfald legfontosabb varosai:

Szeged:
Gazdag kultliraju egyetemi varos
Gy6nyorii templom (d6m)
Mewgazdasagi feldo1goz6 ipar es kereskede1em
Paprika, szalami
Koolaj

KMCSSZ 200"
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Debrecen:
Hires kollegium (iskola)
Egyetem, tudomany, kultlira
Reformatus templom es k6zpont ("kalvinista Roma")
Gyogyszergyartas, mezogazdasagi feldolgozoipar

Hodmezovasarhely:
K6nnyilipar (textil, kerfunia, stb.)
Fejlodo yaros

Nyiregyhaza:
Az Alf6ld eszaki reszenek ipari es kultunilis k6zpon~a

Kecskemet:
Muzeumok, hagyomanyorzes (nepmiiveszet)

Kalocsa:
Paprika
Nepmiiveszet

Mako:

I
I

Hagyma

Foldrajzilag az AlfOldhOz tartoznak:

Erdelyben (Romania):

Vajdasagban (Jugoszlavia):

Nagyvarad
Arad
Szabadka

I
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inAKI-KoziPIIEGysiG

• K6zepmagassagu (500-1000 meter) hegyhinc
• Delnyugattol eszakkeletig hlizodik
• A t6rtenehni Felvidekhez tartozik (nagyobb fe1e rna Szlovakia resze)

A hegylanc reszei:

B6rzs6ny (Csovanyos: 940 meter)
Pilis
Cserhil.t
M3.tra (Magyarorszag legmagasabb pontja a Kekesteto: 1014 meter)
Biikk
Zemp16ni hegyseg

Erdekessegei:
,

a A Dunakanyar: az orszag egyik legszebb termeszeti taja
a Visegradi var: Matyas kiril.ly vara
a Aggteleki cseppkobarlang (22 km. hosszU, atnylilik Szloviliaba)
a Tokaj: hires borvidek
a Egri varrom (DoM Istvan megvedte a T6r6k6k ellen; lasd Gardonyi Geza: "Egri csillagok")
a Holloko: eredeti Pa16c falu, falumuzeum, nepmuveszet, "Vilag6r6kseg resze"

Termekek:

• Szenbanyaszat
• Uveggyilrtas (Parad, Salgotarjan)
• Epitoanyagipar
• Porcelangyartas (Ho116haza)
• Vaskohil.szat (Ozd, Salgotarjan)
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fontosabb varosok:
Miskolc:

Egyetemi varos
Fontos ipari kozpont
Budapest utan Magyarorszag legnagyobb varosa
KulturaIis kozpont

Eger:
Egyhazi kozpont (egri ersekseg)
Egri var romjai
Eleven kulturalis det (szinhaz, hangverseny, stb.)

Sarospatak:
Hires reformatus kollegium
Rak6ezi var

I
I
I
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DunAnTUl

A Kisalfold

Kisalfold
Alpokalja
Dunanttili dombsag es a Meesek hegyseg
Dunanttili kozephegyseg

• Magyarorszag nyugati resze
• Hatarai: eszakon es keleten a Duna, delen a Drava es Mura foly6k,

nyugaton Ausztria (az AIpok elohegyei)
• Valtozatos: fOleg dombvidek, de van siksag es hegyseg is
• A Dunantul reszei:

I

I

I

I

I

I

I

I
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Az AIpok Magyarorszagra atnyUl6, kozepmagas resze
Irottko: 882 meter magas
Alpesi es mediterran novenyzet, erdok, 5-600 eves fak, faipar
Szarvasmarha tenyeszet, tej-, hus-, b6ripar
Orseg: 1000 eves telepiilesek videke, Szent Istvan korabeli hatarorok leszarmazottai
Szombathely: osi, r6mai korabeli varos, konnyiiipar, iskolavaros, kulturalis kozpont
Koszeg: hatarvaros

Jurisies vara: 1532-ben a varvedok itt allitottak meg a t6rokoket

o
o
o
o
o
o
o

o Siksag: "A Nagy-AIfold kistestvere"
o Magyarorszag eszaknyugati sarka, ahol a Duna tobb agra szakad es a "Szigetkozt" es "Csa1l6kozt"

alkotja
o Nagyon termekeny fold: btiza, arpa, kukoriea, eukorrepa, szarvasmarha, halaszat
o Majdnem teljesen magyarlakta terulet, de a Csa1l6koz rna Szlovakiahoz tartozik
Q Hires, 1000 eves Pannonhalmi apatsag
o Esterhlizy kastely (a "magyar Versailles", ahol Haydn es Beethoven, hires zeneszerzok, miikodtek)
o Gyor: a Kisalfold legfontosabb varosa, fontos iparvaros:

gepgyartas
textilipar
aut6ipar: Mba muvek - Ford, Volvo, Audi aut6gyar

fele uton van Bees es Budapest kozott: fontos kozlekedesi es
kereskedelmi kozpont

o Duna mellekfoly6i: Raba, Rabea, Mareal, Repee

Alpokalja:
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D Sopron: szep varos, 18. szazadbeli epireszet "leghiisegesebb varos", mert Trianon utan
nepszavazassal ugy dotott, hogy Magyarorszaghoz akar tartozni

D Szentgotthard: General Motors aut6gyar

Dunantul i-dombsag
es a Mecsek hegyseg:

D A Balatont61 delre teriil el
D A r6maiak Pannonianak neveztek
D Meesek hegyseg, esuespontja a Zengo (680 meter)
D Osi nepi tajegysegek:

- Goesej: fab61 epitett, dombokra telepiilt hazesoportok: "szegek"
- Onnansag: moesaras arteriiletekre epitett "talpas" hazak

D Vizei: Balaton, Duna, Drava, Si6
D Pees: tortenelmi varos (r6mai es tOrok-kori epiteszeti emlekek), elso magyarorszagi egyetem (1367)

hires Zsolnay Poreelangyar
D Tobbi fontosabb yaros: Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Kaposvar
Szekszard

Dunantuli kozephegyseg:

A Dunantul kozepen fekvo hegyvonulat: a Zala foly6t61 a Dunakanyarig
A hegyvonulat nehany resze:

Keszthelyi hegyseg
Bakony
Vertes
Dunazug-hegyseg:

- Gerecse
- Pilis
- Visegnidi hegyseg

A Balaton eszaki partjan, a Badaesony hegy oldalan: szolotenneles, hires borok
Banyaszat: bauxit (az aluminium alapanyaga) szen, mangan
Herendi poreelangyar
Fejlett vegyipar
Balatoni idegenforgalom (turizmus)
Hires nyaral6helyek: Badacsony, Balatonfured
A Tihanyi-felsziget belenyUlik a Balatonba,
a niepiilt apatsagb61 (templomb61) gyonyorii kilatas
Varosok:

I
I
I
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D

D

D
D
D
D
D
D
D

D
Veszprem:
Szekesfehervar:

Esztergom:

egyetem, gepgyartas
Arpad-kori rovaros
Szamit6gepgyartas
lkarusz aut6buszgyar
szinten egykori f'6varos
katolikus ersekseg
finommeehanikai ipar
Suzuki aut6gyar
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• Magyarorszag fovarosa
• 2 millio lakos
• Az orszag kozepen fekszik
• 3 varosbol egyesiilt (1873-ban):

Obuda: romai Aquincum
Buda: kozepkori fovaros

budai kiralyi palota
Pest: a 19. szazadban lett fontos

• 2 fontos sziget a Dunaban:
Margit-sziget: parkok

uszomedencek
szabadteri szinhaz
luxus szallodak

Csepel-sziget: nagy ipari iizemek
hajo kikotok

Buda:
Q Hegyes, dombos, erdos videk: a varos "tiideje"
o Gellerthegy, Varhegy, Szabadsag-hegy, Harmashatar-hegy
o Villanegyedek, kirandulohelyek
o HOforrasok, gyogy:fiirdok
o Kiralyi var, Szechenyi konyvtar, Nemzeti Galeria (keptar)
o Matyas templom
o Egyetemek

Pest:
o Sik tertilet, a Duna masik oldalan
o Belvaros: konnany epiiletek (parlament, miniszteriumok)

irodaepiiletek, iizleti es penziigyi kozpont
muzeumok, operahaz, szinhazak, mozik
egyetemek, ffiiskolak

o Varosliget (allatkert, Vajdahunyad vara), Hosok tere

Ujpesti vasuti hid
Arpadhid
Margit hid
Lanchid (az elso dunai hid, 1849-ben epiilt,

Szechenyi Istvan kezdemenyezesere)
Erzsebet hid
Szabadsag hid
Petofi hid
Lagymanyosi hid
Deli vasuti hid
Autopalya hid

Kozlekedes:
Europa elso foldalattija (Metro)
Metro, villamos, aut6busz, trolibusz
Dunai hajozas (nemzetkozi, Ie a Fekete tengerig)
Autopalyak, vasutvonalak Budapestrol agaznak ki

az orszag kiilonbOzo reszei fele
Nemzetkozi repiiloter (Ferihegy)

I par « kereskedelem:

Budapest az orszag ipari es kereskedelmi kozpontja
Fejlett gepipar, jarmiiipar, miiszeripar,

hiradastechnika, vegyipar, textilipar

KMCSSZ 2000
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A MAG""AIZ ftJGp 60/-(;:;GO..JGftJGL- OGMAG""AIZGAG - HuftJot<t<AL - AVAIZOt<t<AL - t<01<-
TOIZ0t<0t<t<5L - OftJoGUlZot<t<AL - 5LGO HoftJFoGLALAG - t<AzAIZOt<t<AL - L5VGDIA -
5T5Lt<OZ - VGIZGzGlZzODGG - MAGODIt< HOftJFoGLALAG AIZPADDAL - t<ALAftJDOz,AGOt<

Eloszor nyugati hataruk megerositesere, majd sz6vetsegeseik megsegitesere vagy ad6fizetok
szerzesere hadjaratokra indulnak. Ezt
nevezziik a kalandozasok koranak,
amely 899-t61 970-ig tart.

900-ra a magyarok az egesz Karpat-
medencet birtokba veszik. Puszta-
szeren osszejonnek egy orszaggyiiIes-
re, feIosztjak maguk kozott a teriiletet
es egy hatarozattal megalapitjak az
orszagot. Ez a teriilet immar 1100 eve a ~
magyar nemzet otthona. Ezt a teriiletet a
t6rtenelem folyaman sokszor megro-

•: Ket nomad osnep: az urall finn-ugor es az altaji torok-ugor egyesiil a Tobol foly6. ,
: videken (Azsia) Krisztus sziiletese idejen. Ez lesz az elomagyar nep. Amikor a
•: hunok vilagh6ditasra indulnak, az osmagyarsag egy resze hozzajuk kapcso16dik. A
•: hunok uraIkod6ja, AttiIa, birodalmat az Ural hegysegtOl a Rajna foly6ig
: vilagbirodalomma teszi es ezt a mai Magyarorszagr61 kormanyozza. Amikor Attila

~ : meghal, a hatalmas hun birodalom szetesik.
•
: Ezekutan a nomad magyarok meg az avar, kok-torok es onogur birodalmak•
: kereteben elnek.
••: Kuvrat onogur fejedelem negyedik fia, Kuber nepenek nagy resze magyarokb61 all.

Attila Kardja : Amikor Kuber nepevel Pannonhiban, a mai Magyarorszag teriileten, telepedik Ie a•••••••••••••
670-680-as evekben, akkor keriilnek ezek az onogur magyarok eloszor a Karpatmedencebe. Ezeket
nevezziik a "korai magyaroknak" es megjelenesiiket a Karpatmedenceben: elso honfoglalasnak.

A keleti oshazaban maradt magyarsag ebben az idoben a kazar birodalom k6telekeben el, amely mar
nem tisztan nomad. 800-ban a magyarsag kivallk a kazar birodalomb61 es 830-ban nyugat fele
vonul. A Don vid6ken, Levediaban telepedik meg. Ezzel megkezdi a magyarsag ona1I6 eletet.
890-ben a magyarsag meg tovabb vonul nyugat fele es a Dnyeper es Dnyeszter foly6k k6zen -

EteIkozben - a 7 t6rzs feje (Almos, Elod, Ond, Kund, Tas, Huba, T6h6t6m) verszerzodest k6t.
Ebben a pillanatban sziiletik meg a magyar nemzet. Almos fiat, Arpadot valasztjak meg
fejedelmiiknek.

896 Arpad vezetesevel a magyarok bevonulnak a Karpatmedencebe. Mar ott talaljak azokat a magyar
t6rzseket, amelyek Kuberrel 670-680 k6riil erkeztek.
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K'ALMAIJ - 1I1.8GL.A - II. GIJDI<G - AIZAI\I~uL.L.A - IV. BGI-A - TATAI<JA~G - III.GIJDI<G

hanta, elfoglalta, elvette az ellen-seg. A teriilet volt hogy nott, volt hogy zsugorodott. Megis 1100
even keresztiil, a mai napig, ez a magyar nemzet hazaja, ottbona. Ami mas keleti nepeknek (hunok,
avarok,mongolok,t6r6k6k) nem sikeriilt, azt a magyar nep megvalositotta: ezen a teriileten egy
allamot alapitott, amely 1100 eve all. A magyar nep sok baborut elvesztett t6rtenelme saran
nagyobb nepektol, de mindig mlelte a csapasokat, alkalmazkodni tudott uj helyzetekhez es tovabb
fejlOd6tt, akarcsak nyugati szomsz6dai.

Geza fejedelem az elso, aki meglatja, hogy hogyan kell az uj teriileten, az eur6pai nepek
k6z6ssegebe es eletformajaba beilleszkedni. Nyugati hitteritoket hiv az orszagba es maga is
megkeresztelkedik egesz csaladjava1. Megalapitja a pannonhalmi bences apatsagot. (996)

: Fia, Szent Istvan lesz orszagalapito kiralyunk. Uralkodasa alatt (997-1038),
: Magyarorszag kereszteny, nyugati orszag lesz. Europa egyik legtekintelyesebb•
: orszaga. J6 t6rvenyeket hoz, az orszagot varmegyekre osztja. Penzverdet alapit .•
: Szomsz6daival baratsagban e1.A kereszteny miiveltseg elterjed, t6bb szerzetesrend•
: telepedik meg az orszagban. Nagyszerii templomok epiilnek. Iskolakat alapitanak .•: Sajnos fia, Imre, vadasz szerencset1ensegben fiatalon meghal es igy Istvan nem
•.,.,:hagy ut6dot a magyar tr6nra .
•.. .
•••

Szent Istvan :..............~
KMCSSZ 2000
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••
: Szent Laszlo A k6vetkezo nagy kiraly. Uralkodasa alatt (1077-1095) az•
: egyetemes kozepkori muveltseg Magyarorszagon egyeni magyar szint kap.•
: Ujra megerositi a gyenge kinilyok a1att 1cgyengiilt kira.1yi tekinte1yt es hata1mat.•
: Kiveri az orszagot megtamad6 besenyoket, kunokat. Horvatorszagot es Boszniat•
: Magyarorszaghoz csato1ja. Leanya, Piroska, az akkori vi1ag egyik 1egnagyobb

. .
Szent LGszl6legyozi: urahoz, a bizanci csaszarhoz megy fe1esegiil. Vallasos e1ete miatt a ke1eti, bizanci

•
Q kunt : egyhaz szentje lett, Szent Eirene neven.•••••••••••••••

Konyves Kalman (1095-1116) megh6ditja Horvat-Szlavoniat es Dalmaciat is Magyarorszaghoz
csatolja. Gyenge fizikumu de nagytudasu, ha1ad6szellemu ura1kod6. Kijelenti, hogy nincsenek
boszorkanyok es elt6r1i a boszorkanypereket.

III.Bela (1172-1196) Bizancban, a nagyhata1mu csaszari udvarban neve1kedett. Ott az orszag
kormanyzasahoz sokat tanu1t. Bevezeti a vamot, vasarokat es revet. A magyar kiraly j6vede1me a
francia es ango1 kiraIyeva1 egyen10. Masodik fe1esege a francia kiraIy 1anya. KiraIysaga a1att egyre
t6bben megtanulnak mar imi es az udvarban fe1jegyeznek minden ott e1d6nt6ttiigyet. III.Be1a kira1y
jegyzoje Anonymus. Ura1kodasa a1att Magyarorszag az akkori vilag egyik legfontosabb orszaga
lesz.

II.Endre Kiadja az elso magyar alkotmanyt 1222-ben, az Aranybullat. Az a 1eanya az egesz
kato1ikus vi1agban tiszte1t es nagyon nepszerii Szent Erzsebet (akinek a:•
k6tenyeben a kenyer r6zsava vaIt.) :

••Fia IV.Bela (1235-1270) e1kiildi lu1ianus baratot a magyarok oshazajaba, az:
•ottmaradt magyarok fe1kutatasara. lu1ianus hozza hiriil, hogy egy azsiai

nagyhata1om, a tatar, Europa meghoditasara indul. A tatar sereg 1241-ben :
erkezik Magyaroszagra. A Mohi pusztan 1egyozik a magyar kira1y sercget, :
majd fe1tart6zhatatlanul vegiggyilko1jak es felegetik az cgesz orszagot.:

:Szerencsere egy ev mu1va magukt61 hazaindu1nak, kan- :•• •
:va1asztasld, Azsiaba. IV.Be1a 6sszegyiijti a szetsz6rt, az :
• •:erdosegekbe e1bujt nepet es maga iranyitja az orszag:

:ujraepiteset. Ujabb tatar tamadasok ellen varakat epit. A ~ Arpcidhcizi Szent
:kihalt videkekre idegeneket telepit be. Megkezdodik a: Erzsebet~ ' .• b d . . 'd' " N b Id ( •••••••••••••••••• u aI, a visegra I var es a agy 0 ogasszony rna•
:Matyas) templom epitese. IV.Belat masodik orszagalapitonknak nevezzUk .•:Harom 1eanya, lolan, Kinga es Margit, a szerzetesi e1etet vaIasztja. Szcnt
•:Margitr61 neveztek e1 Budapesten a Margit szigetet. Kinga Lengye10rszag
•:kiraIyneja lett. 1999-ben avattak szentte.
•+, , r

:III.Endre az uto1s6 Arpadhazi kiraly, ILEndre unokaja. Ve1e kihal a magyar
Arpcidhcizi Szent :nemzetet mega1apit6 Arpadhaz (1301) .

Margit :•••••••••••••••••••
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Nal!V Lajos (1342-1382) az apjat61 orok6lt eros orszagb61 egy
val6di nagyhatalmat fejleszt. 1370-tollengyel kiraly is. Uralkodasa
alatt volt Magyarorszagnak a legnagyobb teriilete. Vallasos, bator,
igazsagos lovagkiraly. Egesz Kelet-Eur6pa j6 helyzetere kihat a
biztonsagos Magyarorszag, melynek eros a hadserege, j6 a penze es
3 milli6 lakosa van. Mikor meghalt, 3 tenger mosta birodalma
hatarait. Nagy Lajos hal:ila utan lanya, Hedvig, 13 eves koraban
lesz Lengyelorszag koronas kiralynoje. A litvan nep is
Lengyelorszaghoz tartozott akkor es oket Hedvig teriti at a
keresztenysegre. Ezert a katolikus egyhaz szentte avatja, Szent
Jadwiga neven.

Nagy Lajos
birodalma

VGG~GGHAZI t<IIZAL~Ot< - t<AIZOL~ lZo8GIZT - wAG~ LA..JOG - ZGIG,MowD - HA8G8iJIZG
AL8GIZT - l.iJLAGZLO - V.LAGZLO - HiJw~ADI ..JAwoG - ,MAT~AG t<IIZAL~

Az A.rpadhazi kiralyok uralkodasa alatt a magyar nernzet fliggetlen es szabad volt. Ekkor
illeszkedik be Magyarorszag a nyugati kereszteny kozossegbe, ugyanakkor tarsadalmilag,
gazdasagilag es szellemileg onal1oan fejlodik. 1000-tOl 1300-ig volt a magyar tortenelem egyik
viragkora.

Az A.rpadhaz szamos szenttel ajandekozta meg az Egyhazat. Legismertebbek: Szent Istvan;
Szent Imre; Sk6cia vedoszentje sk6ciai Szent Margit; Szent Laszl6; a bizanci csaszame Szent Piroska
(Eirene); a Caritas vedoszentje, Szent Erzsebet; Boldog Jolan, Szent Margit es Szent Kinga,
toulousei Szent Lajos; Szent Hedvig (Jadviga).

•
Robert Karoly (vagy Karoly R6bert) (1307-1342) es tia Nagy Lajos a napolyi Anjou:•
hazb61 szarmaz6 idegen kiralyok, de jo kormanyzasukkal megnyerik a magyar:

•nep szivet. Uralkodasuk alatt az orszagban hatalmas fellendUlcs k6vetkezik. Eros:
•hadsereget tartanak. Viragz6 a gazdasagi elet es nagy a tarsadalmi j6let. Okos:

torvenyt hoznak, hogy a banyakat j61 kihasznaIjak. Kormoci aranyb61 nyomjak a
magyar penzt. A magyar aranyforint Eur6pa egyik legjobb penze. R6bert Karoly tiara:

mar gazdag es eros orszagot hagy. : Karolv Robert•••••4••••••

Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) tehetseges, de sok hibat is
elkoveto kiraly. 1410-tol nemet-romai csaszar; 1420-tol cseh es
1431-tol Italia kiralya. Mindig kihangsulyozta, hogy "magyar

kiraly", de hatalmas birodalma sok gondja-baja miatt sokat van tavol. Zsigmond uralkodasa alatt
jelennek meg az elso torok csapatok Magyarorszagon. Kar, hogy nem hasznaIta fel nagy hatalmat a
tOrok ellen. Amikor kozeledni erezte hala1at, megparancsolta, hogy Nagyvaradon temessek el elso
felesege Maria (Nagy Lajos lanya) es Szent Laszl6 kiraly melle.

KMCSSZ 2~~~
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Hunvadi Janos kiilfdldon tanulta meg a hadvezetest. Szorenyi ban es
erdelyi vajda is es igy Magyarorszag deli reszenek vedelmezoje a torok
ellen. A torok tamadasait sorozatosan visszaveri. Hire, neve es
tisztelete no az orszagban. 1446-ban megvalasztjak Magyarorszag
kormanyz6janak. Hatalmas csaladi birtoka van es egesz vagyomlt az ' I

orszag vedelmere hasznalja feI. 1456-ban aratja legnagyobb es
legdontobb gyozelmet Nandorfehervarnal (rna Belgrad), II. Mohamed
vilagh6dit6 torok szultan serege fdlott. A gyozelem hirere az egesz
kereszteny vilag fellelegzik. Calixtus papa elrendeli a nandorfehervari
gyozelem emlekere a deli harangsz6t. Hunyadi Janos a csata utan
pestisjarvanyban meghaI.

Matyas kiralyt (1458-1490) 18 eves koraban vaIasztjak meg es Magyarorszag egyik
legtehetsegesebb, legnagyobb kiralya lesz. 32 evig uralkodik. Az orszagot modern, gazdag
allamma teszi. Nagyszeru hadsereget szervez (Fekete sereg). Eloszor belso, majd kiilso ellensegeit
gyozi Ie. A torok ellen csak akkor harcol, ha az tamad. Tudja, hogy egyediil nem tud megbirk6zni
egy felkesziilt vilagh6dit6vaI. Nemet-r6mai csaszar akar lenni, hogy ugy szamoljon majd Ie a
torokkel - egyszer s mindenkorra. 1469-tol eseh kiraly is. Ausztria varosai sorra h6dolnak meg
elotte, 1485-ben elfoglalja Beeset. Masodik fe1esegevel, a napolyi kiraly lanyaval, Beatrix-el olasz
miiveszek erkeznek Magyarorszagra es hozzak a reneszansz miiveszetet. Matyas udvara miiveszek,
tud6sok, ir6k talaIkoz6helye. Matyas megalapitja a pozsonyi (rna Szlovakia) egyetemet es a
vilaghirii Corvina konyvtarat. Matyas muveszeteket kedvelo, teljes Eur6paban gondolkoz6
uralkod6 es j6 katona. Magyarorszagnak ekkor 4 milli6 lakosa van. Sok terve volt meg Matyasnak,
mikor 50 eves koraban varatIanul meghalt. "Meghalt Matyas, oda az igazsag!" - siratta a nep
szeretett kiralyat.

KMCSSZ 2D~~

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



RMCSSZ 2000

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

II.LJL.ASZL.O- 13AI<OCZTAMAS - DOZSA SS A PARASZTL.AZADAS - MOHACS -
zAPOL.~AI JANO'S SS I.HA13S13LJRGFSRDINAND - FRATSR G~oRG~ - vSGvARAI<

HAl<.CAI - RSFol<MACIO SS SL.L.SNRSFol<MACIO - Az ONAL.L.OSl<.DSL.~1
FSJSDSL.SMS5G - A MAG~AROI< SL.STS A TOROI< MSGSzAL.L.As AL.ATT -

MAG~ARoRSzAG FSL.SZAI3ADLJL.ASAISo SV LJTAN•

•:Matyas kir8.1yutan II.Uhiszlo (lagello) cseh kiraly keriil a magyar tr6nra (1490-
:1516). Gyengekezii uralkodasa alatt teljesen lehanyatlott a kirayi tekinte1y. Ulaszl6
:mindenre csak "j61van"-nal b6logatott es sona minden kicsuszott a kezebol, amit•
:Matyas megszerzett.••
:Bakocz Tamas ersek papav8.1asztasra indul R6maba, mert azt remeli, hogy a papai•
: tr6nr61 meg tudna szervezni egesz Eur6pat a torok veszely elharitasara. Celjat

n. Ulciszl6 kiraly: sajnos nem eri el. Csak egy papai paranccsal jon haza, hogy egy•••••••••••••
kereszteshadjaratot kell szervezni a torok ellen. Sereget toboro~ak es az Pest mellett gyiilekezik.
Foleg e1nyomott kisnemesek, varosi polgarok es jobbagyok jelentkeznek. Ezek aztan
e1nyomottsagukat es serelmeiket egymasnak elmeselve, felizgatjak egymast es elindultak, de nem a
torok ellen, hanem a magyar fourak ellen. Eliikre Dozsa Gyorgy all. Ez a szekely kisnemes a
torok elleni harcokban tiint ki, mint lovaskapitany Nandorfehervernal. Vad elkeseredessel duljak
vegig a fellazadt parasztok a nemesek hazait az Alf6ldon. Az erdelyi vajda, Zapolyai Janos, vonul
fel eHenilk es kemeny harcban leveri es szetsz6rja oketo A fellazadt parasztsag vezetoit elfogjak es
veliik egyiitt sok ezer felkelot is kivegeznek 1514-ben.

Ugyanebben az evben sziiletik meg Werboczy Istvan Tripartituma, vagyis a Harmaskonyv. Ez a
magyar jogot foglalja irasba. Egy ujabb paraszt1azadast61 rettegve, a Harmaskonyv sok el6nyt biztosit
a nemessegnek es a jobbagyokt61 minden jogot elvesz. Ez a konyv a magyar jogi gondolkodast sok
evszazadra befolyaso1ta.

A paraszt1azadas es a Harmaskonyv megjelenese, tragikus m6don, ket partra szakftja
Magyarorszagot: egy oldalon vo1tak a fonemesek es koznernesek es a mas ikon a jobbagyok. Es
ez, 12 evvel Mohacs el6tt.

Nagy Szoliman szultan, egy vilagh6dit6 hadjaratra felkesziilve, hatalmas, gazdagon •
•felszerelt haddal tor be az orszagba, 1526-ban. Magyarorszag meg eppenseggel:
•semmire sem volt felkeszii1ve. Se penze, se katonasaga, se j6 vezetOi nem voltak. A:

rettenetes vesz61yhelyzetben a 21 eves fiata1 kiraly, az osszes f6papok, oreg es fiatal:
nemesek, akiket hirtelenjeben ossze lehetett szedni, hosi elszantsagga1 vonulnak fe1:•
Mohacs mezejen es varjak a tamad6 torokot. Azok meg is erkeznek! Haromszor:•annyi a torok, mint a magyar es az ellensegnek raadasul 300 agyuja is van. Ami:

•varhat6 volt, be is kovetkezett: Mohacs a kovetkezo par ora alatt vermezove: II. Szoliman••••••••••••valtozik. Elesik az orszag fopapsaga, nernes urai es a nernzet fiataljai. Maga a
kiraly is meghal menekii1es kozben. A 15000 ha10ttat ozvegy Perenyine Kanizsay Dorottya temetteti
el. A torok meg vegigdu1ja az A1f61det, fe1egeti Budat, aztan kivonu1 az orszagb61.



II. Lajos holttestenek megtalalasaooo
A kiraly is meghal Mohacsnal

Magyarorszag kiraly nelkiil maradt. Ekkor a koznemes-
seg Zapolyai Janost es a fOnemesseg I.Habsburg
Ferdinandot valasztja meg kiralynak. Magyarorszagnak
tehat most ket kiralya es egy hatalmas, torok altaI elfoglalt
teriilete van. Tehat az orszag lenyegeben 3 reszre
szakadt. Frater Gyorgy biboros a ket kinily kozott
szeretne valamilyen egyesseget Ietrehozni es .a ket magyar
tabort a tOrok ellen osszefogni. Ugyes politikai
munkalkodasat felreertik es a Habsburg partiak
meggyilkoljak.

A tOrok azonban nem csak azt a teriiletet akarja, amelyet mar elfogla1t, hanem alland6an tovabb
pr6baI terjeszkedni. A magyar vegvarak (Temesvar, Eger, Dregely, Lippa, Szolnok, Koszeg,
Szigetvar) hosiesen ellenallnak a torokok ismetelt tamadasainak. 1552-1568-ig tart ez az ele.t-haiaI
harca a hos varkapitanyoknak es sokszor egesz kis varvedo seregiiknek. V.Ferdinand, Habsburg
kiraly, kozben nemet-r6mai csaszar lesz es nem er ra Magyarorszaggal tOrodni.Hivatalnokai intezik
a tartomanyok iigyeit es a magyar vegvarak hiaba kemek anyagi es mas segitseget, nem kapnak.

RMCSSZ 2000

Kozben Nyugat es Eszak-Eur6paban mind nagyobb korben terjed a reformaci6. Az 1500 eves
r6mai katolikus Egyhaz belso fegyelme meglazu1tes felke1tettea kritikat. A reformaci6 eloszor csak
meg akarta reformalni az Egyhazat es kijavitani a hibakat. De aztan a Iutheri tan megindu1tes nem
Iehetett az utjaba allni.

Magyarorszagon a mohacsi vesz utan tragikus volt a helyzet. A katolikus papok mind elestek a hare
mezejen. Az elhagyott nep vigasza a predikatorok magyar predikaci6i es magyar nyelvii irnai
voltak. Az evangelium (1543) es a biblia (1590) megjelentek magyarul, iskolak szazait alapitottak,
a nep e1kezdettolvasni - uj vilag nyilott ki a hivok szamara. Az ujdonsag h6ditott Magyarorszagon is.
Sokan tertek at az uj hitre. De azutan megkezdodik az ellenreformaci6, melynek vezere a
nagyszerii sz6nok Pazmany Peter, aki a jezsuitakkal es cisztercitakkal visszateriti a nepet.

: Magyarorszag tobbsege ujra katolikus lesz.
••: Erdely kozben 1570-ben onall6 lesz es iigyes politikaval a maga eletet
: pr6balja rendbehozni. A torok nem szallja meg es a Habsburg kiralyok•
: elismerik onaII6sagat. Zapolyai.Janos csecsemo fia, Janos Zsigmond Iesz az. ,.

: eiso erdelyi fejedelem. 1540-1690-ig, 150 ev alatt, 12 erdelyi fejedelem volt-•
: j6k es rosszak, egyarant.••
• Legnagyobb kozii.lii.kBethlen Gabor (1613-1629), aki tortenelmiink egyik. .

legnagyobb allamferfije. J6 hadvezer, diplomata, szervezo, kormanyz6,
• gazdasagpolitikus. Nem ad6kra, hanem banyaszatra, kereskedelemre es iparra

Bethlen Gelbor : epit. A kis Erdelyt Eur6pa egyik fontos orszagava tette. A nemet-r6mai
Erdely fejedelme • , • h b b kO '1 . . .. "k l' k.... k' '1'• csaszar, a s urg Ira y es a toro szu tan ozott, Iegyensu yozo szerepet•••••••••••••••••••
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to1tott be. A halala utan kovetkez6 fejedelmek mar nem tudtak olyan j61 megbirk6zni a nagyon
komp1ika1t kiilpolitikai helyzettel. Sorra elvesztettek a Habsburgok barlitsagat es a torok j6indulatat.

Kozben a torok hader6 otthon kipihent, er6t gyiijt6tt es ujra Eur6pa ellen indul. Ujabb verontas,
ellenallas, gy6ztes es vesztes csatak kovetkeznek egymas utan, mig vegre :
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Ma9Yarorszag a torok megszallas alatt
1. A magyar kircilyscig: 2. Oncill6Erdely: 3. A torokok ciltal megszcillt

terOlet.

A tOrok h6doltsag alatt megsziint a magyar allami szervezet. Megsziintek a varmegyek. Torok
rendszer kormanyozott. De nem csak a torok megsza1l6k a1att robotolt es szenvedett a magyar nep,
hanem eppugy, a vegeredmenyben idegen, habsburg kiralyok alatt is. A kipusztu1t 6si magyar
fa1vakba most szivarog be sok idegen. Se a torokok se a habsburgok nem voltak otthon
Magyarorszagon. Azt csak ura1tak es kihaszna1tak.

XI. Inee papa (1683-1699) 6riasi penzosszeggel es dip10maciai nyomassal egy egyesii1t kereszteny
hadsereget tud osszehivni. Lotharingiai Karoly seregeben ango1, francia, olasz, 1engye1 onkentesek
mellett harco1nak a magyarok. 1686-ban sikeriil kiverni Budar61 a torokot - Petnehazy hajdui
kituzik a Szuz Marias 10bog6t. Savoyai Jeno, koranak legnagyobb hadvezere, Zentanal
megsemmisito vereseget mer a torokre.

A 150 eves elnyomas utan vegre felszabadult Magyarorszag megsem a maga ura: Lip6t csaszar
ugy tekinti Magyarorszagot mint egy megh6ditott idegen tartomanyt. A Habsburgok segitsegeve1
megszabadult Magyarorszag a torokt61, de teljesen a Habsburgok fennhat6saga ala keriilt. A
fe1szabadu1t orszagreszek birtokai csak nagy nehezen es dragan kerii1nek vissza jogos magyar
tu1ajdonosaik kezebe. Sok birtokot kapnak idegenek es tomegesen jonnek be de1szlavok a
De1videkre. Sulyos ad6k, idegen, osztrak katonasag eltartasa, garazdalkod6, kegyetienkedo
osztrak helytart6k onkenye nyomorgatjak az orszagot es a nepet. 1697-ben kirobban az
elkeseredes: fe1ke1ajobbagysag. Vezereik Esze Tamas es Tokaji Ferenc.
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+

III.Karoly j6indularu uralkod6. Uralkodasa alatt Iassan :
+

ujra beindul az elet. Sajnos azonban a lakatlan:
+

teriiletekre tijra idegeneket hivnak be es telepitenek :
+

Ie (osztrak, cseh, svab, roman, ruten, es horvat:
+

nernzetisegeket.). :
+
+

IILKarolynak nem volt fia, ezert elfogadtatja a:
+

Habsburg birodalom tartomanyaival, hogy leanyagon :
menjen tovabb az uralkod6 Habsburg dinasztia. Ezt :
a t6rveny ugy hivjak, hogy "Pragmatica Sanctio". igy :

+
kernl Maria Terezia az osztrak csaszari es magyar:

+

kiraIyi tr6nra. .+•• ++.++.+:::+.+++

Maria Terezia uralkodasa (1740-1780) kezdetet haboruk zavarjak. A kiralyno hivei a magyar
seregek segitsegevel gy6zik Ie a kiraIyn6 ellenfe1eit es megmentik a megingott Habsburg birodalqm
hatalmi pozici6jat is Eur6paban. Maria Terezia ezert igen haias a magyaroknak. Az eI6z6 Habs~~.
uralkod6k bizaimatlansagat a magyar aIattvaI6kkal szemben nem folytatta es a kove.tkezo bekeid6ben
sok j6 torvenyt hozott. Az Urbarium pontos es j6 intezkedeseket fektet Ie a jobb~gysag szamara. A
Ratio Educationis a neve1es es iskolaiiggyel foglalkozik. EIemi iskolakban magyarul tanithatnak.

+ Az orszag nyomora, az igazsagtalansagok miatti elkeseredes es az
+
: elnyomas kirobbantottak a kuruc felkelest (1703-1711). II. Rak6czi
+
: Ferenc, erdelyi fejedelmek 1eszarmazottja, Zrinyi Ilona fia lett ennek a
+
: szabadsagharcnak a vezere. Zasz16ja alatt hosszU id6 utan e16szor harcol
+
: ujra egyutt a magyar nemes es jobbagy. Rak6czi meg tudta nyerni a
+
: franciakat, hogy segitsenek neki a Habsburg elnyomas ellen es a franciak
+
: egy ideig penzzel segitettek a Rak6czi szabadsagharcot. Amikor azonban
: a francia penzbeli segitseg megszunik es pestis jarvany tor ki a kurucok

•....•..: seregeben, a 7 eves haboruban teIjesen kimernit orszag es kuruc sereg,
+

: egy utols6 nagy vereseg utan, a nagy majtenyi sikon, leteszi a
+

II n ~l-' e : fegyvert. (Nagy majtenyi sikon, letorott a zaszI6 ...) Bar a bekekotes
. ~al{oczy rsrenc +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + : mindenkinek megkegyelmez, Rak6czi sok:
hiveve1 megis az emigraci6t vaIasztja. Rak6czi, az orszag leggazdagabb f6ura, :

+

Rodost6ban (Tor6korszag) hal meg szamkivetesben. 1906-ban hozzak haza :
+

holttestet es a kassai d6mban heIyezik 6r6k nyugalomra - anyja, Zrinyi Ilona:
+

mellett. :"
+
+ '

Rak6czi felkelese megbukott, de a becsi udvar belatta, hogy elnyom6 : ~
+

politikaval nem lehet Magyarorszagon beket es nyugalmat teremteni. :
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ I,I!
+ '1.1('\\ ,
: ~ ~ill

+ !
+ f,

+
+
+
:. Kuruc harcosok
: .' fegyvereikkel
+++++++++++.++++++

tI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



Kozep es fOiskohikban kotelezo a nemet nyelv, de elnezik a magyar nye1v tanitasat is. Uralkodasa
40 esztendeje alatt Maria Terezia tobbet tett Magyarorszagert, mint ferfielodei evszazadokon
keresztiil.

A Kozepkor eszmenykepe a vallasos ember, vallasos uralkod6 volt. A XVIII. szazadban a
Felvilagosodas eszmenykepe a hasznos polgar es a tiszta esz uralma.

Maria Terezia halala utan fia, II.J6zsef keriil a tr6nra (1780-1790). II. J6zsef felvilagosodott
abszolutizmussal akarja a Habsburg birodalom egyseget megerositeni. Nem koronaztatja meg
magat a magyar Szent Koronaval, bogy ne kosse eskii, ezert a magyar nep a "kalapos kiraly"
csufuevet ragasztja ra. Tobb alkotmanyellenes rendeletet ad ki. Halalos agyan legtobb rendeletet
visszavonja, kiveve a "Tiirelmi Rendelet"-et, mely a vallasok egyenjogUsagat mondja ki, valamint a
jobbagyokra vonatkoz6 j6 rendelkezeseit.

\

A Maria Terezia altaI elkezdett es II.J6zsef altaI folytatott elnemetesito tOrekvesek eppen az
ellenkezojet valtottak ki a magyarokban: elindult a magyar nyelv es irodalom apolasa es fejlesztesi
mozgalma. A felvilagosodas eszmei a magyar ir6k ontudatra ebredesenek es a
reformgondolatoknak lettek elindit6i.

1789-ben kitort Frandaorszagban egy veres forradalom. Meggyilkoltak a kiralyi csaladot. I.Ferenc
a francia forradalomb61 azt a tanulsagot vonta Ie, bogy tranjat csak abszolutista uralommal tudja
megorizni. Ezert elzark6zott minden reformtorekves elol.

I.Ferenc abszolutista uralkodasa alatt megis akadt ket olyan magyar fOnemes, aki elkezdett az orszag
emelkedesen es ontudatosodasan dolgozni: gr6fFestetics Gyorgy 1797-ben megalapit Balaton-menti
kesztbelyi birtokan egy kozepfokU gazdasagi tanintezetet, a Georgikont, es graf Szechenyi Ferenc
1802-ben megalapitja a Magyar Nemzeti Muzeumot.

Maria Terezia

A "kalapos" kirtily

RMCSSZ 2DCC
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GrOf Szechenyi Istvan

De Szechenyi Istvan nem all Ie ennyinel. Hisz a magyar nep
tehetsegeben, szorgalmaban. 0gy erzi, hogy csak meg kell valtoztatni
azokat a dolgokat, amelyek megakadaIyozzak a fejl6dest. Harom
tanulmanyaval: "Hitel" - "Vilag" - es "Stadium" felsorolja a hibakat
es uj utat mutat. Kimondja, hogy az alkotmanyt meg kell vaItoztatni.
A k6vetkez6 evekben tobb igen hasznos intezmenyt alapit vagy alapittat cs fontos epitkezeseket
hozat letre: Kaszin6, Mez6gazdasagi Egylet, Duna G6zhaj6zasi Tarsasag, a Vaskapu es a Tisza
szabaIyozasa, szelmalmok, hengermalmok, haj6gyar, vasont6muvek, mez6gazdasagi gepek
gyarainak felallitasa, Lanchid es azon hidvam mindenki szamara egyforman!

KMCSSZ2000

GzE"JlJT GzOVE"TG5G - RE"FoRMI<ORGZAI< - GIZ.GzffC;HE"IJ~1IGTVAIJ - l<oGGt.JTH
LAJOG - IB¥B MARC;It.JG IS. - GZA6A.DGAGH"'RC; - GORGE"~ARTUR - FE"RE"IJC;
JoZGE"F - AZ oRoGZ C;AR GE"GlT AZ oGZTRAI<Ol<lJAI< - FE"G~VE"RLE"T5TJ};L
VlLAGOGIJAL - HA~IJAt.J I<A TolJAI t.JRALMA; 6iJIJTE"T5G - 6AC;H l<oRGZAI<;

E"LIJ~OMAG - .DE"AI< FE"RE"IJC; - IBG? I<IE"G~E"zffG- A1J.DRAGG~G~t.JLA I<OZoG
OGZTRAI<-MAG~AR l<iJLiJG~MIIJIGZTE"R- MILLE"IJIJIUM.

A XIX. szazadban egy uj politikai eszme kezd kibontakozni: a nacionalizmus. Ennek azonban nem
6riilnek a nagy birodalmak uralkod6i. A 3 abszolutista uralkod6, orosz-porosz-osztnik, "Szent
Szovetseget" k6t (1815) hogy k6z6s er6vel meggatoljanak minden nemzeti szabadsagmozgalmat,
amely a nacionalizmus fele viszi a nepek hangulatat. De az emberek reformok, szabadsag es
fiiggetlenseg utani vagyat mar nem lehetett visszatartani.

A vilagotjart nagymuveItsegii four, Gr.Szechenyi Istvan, teszi meg
az els6 komoly lepest Magyarorszagon a reform fele: egy egesz evi
jovedelmet felajanlja egy Magyar Tudomanyos Akademia
megalapitAsara, amelynek az a feladata, hogy a magyar nyelvet
modernizalja. Ennek els6 gyiim6lcse: 1830-t61 a magyar nyelv k6telez6
lesz az allami tisztvisel6knek. Par ev mulva mar a magyar nyelvet
hivatalos nyelvnek nyilvanitjak es ez meginditja a reformot minden
vonalon.

Szechenyi lcitja, hogy a f6urak es k6zepbirtokosok rosszul gazdalkodnak es a jobbagyok ugy el
:vannak nyomva (Harmaskonyv!), hogy nem kepesek fej16dni. Szechenyi azt•
: vallja, hogy fejlett, modem gazdalkodassal gazdagga lehet termi egy orszagot.
•: Sok kovetoje akad a kisnemesi reteg fiai k6z6tt, akik mar iigyvednek,
•: orvosnak es mem6ki palyara tanulnak es nem ragaszkodnak a nemesi
•, : kivaltsagokhoz. Viszont a nemesi kivaItsagokhoz ragaszkod6 f6urak es'.: k6zepnemesek koziil sokan fordulnak Szechenyi ellen.
••"" "••Meg volt a remeny arra, hogy a magyar fejl6des nyugodt formaban.,.

"ok r :megva16suljon. Szechenyi a kormannyal egyetertesben akarta a reformokat
",' .

Kossuth Lojos : vegrehajtani. A masik nagy magyar alakja az akkori kornak, Kossuth Lajos
•••••••••••••••••••
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A becsi kormany, a Szent Szovetseg ertelmeben, I.Mikios orosz carhoz fordul segitsegert. Az
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mashogy gondolkozott. Masok voltak az elkepzelesei es munkastilusa. A nepet vegiilis a koznemes
Kossuth h6ditja meg a f6nemes Szechenyive1 szemben.

Eur6pan forradalmak szele sopor vegig! 1848-ban sorra kitornek a forradalmak: Parizs,-Becs,-
Milan6 es Berlinben. :••
1848 marcius 1S-en Budapesten is kitor egy verontas nelkiili:

•forradalom: Petofi Sandor elszavalja "Nemzeti Dal" (Talpra magyar!) :
•cimn verset. A radikalis ifjusag 12 pontban osszefoglalja a nemzet:
•kivansagait, amelyek lenyegeben Kossuth programpontjai is. Az:

OrszagyiiIes elfogadja ezt es nekiaII megfogalmazni az uj torvenyeket. :••
A kiraly a torvenyeket azon nyomban alairja, bar ezek a lelkes sietseg miatt :•
nem voltak nagyon j6l atgondolva. Hianyoztak peldaul a nemzetisegek :•
jogair6l, nyelvhasznaIatr6l sz6l6 meghatarozasok. Ebbe bele lehetett kotni. :
Ezt a becsi kamarilla meg is teszi (A "kamarilla" az uralkod6t koriilvev6 es : Petofi Sondor

• • ••••••••••••••••••
befolyasol6 udvamokok csoportja, amely nem mindig dolgozik a fele16s miniszteriumokkal
egyetertesben.) A kamarilla mar regota lazitotta a nemzetisegeket Magyarorszag ellen. Ezek most
harci szandekkal el is indulnak a magyarok ellen. Magyarorszag egyezkedni akar, de nem lehet.
Katona ken, veszelyben a haza. A kiraly azonban nem ad katonat. Kossuth megoldja. Egy
nagyszerii beszedet mond "A haza vedelmer61" - sajat alairasaval bankjegyeket bocsajt ki, engedely
nelkiil elkezd toborozni es fegyvereket gyartani, Szechenyi idegosszeroppanassal
elmegy6gyintezetbe keriiI.

•
:Kitor az 1848-as szabadsagharc. Nagy alakjai: Gorgey ArtUr, a
•:nagyszern fiatal hadvezer, Bern Jozsef, lengyel szabadsagharcos., ,
:hadvezer es Gabor Aron, aki agyukat onto ("Gabor Aron rezagyuja, fel
•:van viragozva ...") Kezdeti gy6zc1mek utan veres6gek kovetkeznek.
••:Ferenc Jozsef keriil a tr6nra, 18 evesen. Egy gy6zelem utan, amir61 az
:osztrakok azt hiszik, hogy a magyar f6sereget gy6ztek Ie, hibasan•
:informaIjak a fiatal kiraIyt, aki a kamarilla nyomasara egy iigyetlen•
:nyilatkozatot ad ki: Magyarorszagot osztrak birodalmi tartomannya•
:siillyeszti, leszakitja t6le Erdelyt, Horvatorszagot es Delvid6ken onaI16 szerb
•1~' ~VajdaSagot all it feI.

•~~i~~ p849 marciusat61 a "tavaszi hadjarat", Gorgey zs~nialis strategiajaval,
•• 'IJ A' :sorozatos gy6zelmekkel indult. A remenyteli lelkes~des ujra fellangql a

GiJrg'Y rtur. 'b' d'k'l' n'b D b b ' iil~ ,',•••••••••••••••••••• magyar nep en es ra 1 a IS vezetOl en: e recen en egy nepgy esen
kimondjak Magyarorszag fiiggetlenseget es a Habsburg-Lotharingiai haz tronfosztasat.
Kossuth Lajost kormanyzova valasztjak.
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A 13 t/rt/di vertt/nu

hatalmas haderovel erkezik es eldonti a szabadsagharc sorsat. Petofi
Kossuth lemond es Gorgey leteszi a fegyvert VihigosmH.

•elesik,:
•••••1849 okt6bereben elkezdOdik egy biinteto, veres megtorlas: Haynau tabomok:

. . .. -
"or6kre el akarja venni a magyarok kedvet a forradalmakt61..." Bebortonzesek,::'.
kivegzesek: 13 aradi vertanu. Ut6da, Bach Sandor beliigyminiszter, mas~
eszkozokkel, de folytatja az elnyomast. (Bach korszak). Szechenyi a;'
szanat6riumb61 irasaval felhivja a vilag figyelmet Bach garazdalkodasara, mire: 1. .
elkobozzak irasait es vegiil ongyilkossagba kergetik a "legnagyobb magyar"-t.: or. ,I' T.L

• .,UIIUS "OCDu von
Sok 48-as magyar honvedtiszt es Kossuth Lajos kiilfOldre menekiil. : Hoynou

~ .

••:A legmelyebb elkeseredesben elkezdi aldasos es eredmenyes munkajat Deak
•:Ferenc, a "haza bolcse". Deak Ferenc megfogalmazza, hogy hogyan lehet egy
: uj eletet elkezdeni Ausztrianak es Magyarorszagnak, koz6'sen. Lassan tisztul a
: helyzet. Ausztrianak mas komoly problemai is vannak, nagy darabokat elveszit•
:birodalmab61. Ferenc J6zseflemond az abszolutista uralkodasr61 es egyegyetlen•
: es egyseges 6sszbirodalom gondolatar61. Megerik a helyzet Ausztria es•: Magyarorszag kozott egy kiegyezesre.

lJeak Ferenc :
•••••••••••••••t
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1867-ben Ferenc J6zsef osztrak csaszart magyar
kiraUya koronazzak es megsziiletik az "Osztrak-
Magyar Monarchia". Dualista allamforma: a ket
orszag 6naIl6 es fiiggetlen. 3 k6z6s miniszterium van:
kiiliigy, penziigy es hadiigy.

A kiegyezes utan megindul a fejl6des es Magyarorszag egy
modem allamma alakul at.:Ennek a korszaknak nagy alakjai
Tisza Kalman, a magyar minisztereln6k (1875-1890), es
AndrasSy Gyula k6z6s, osztrak-magyar kiiliigyminiszter.

A millennium kozeledtevel nagy epitkezesek indulnak .
meg az orszagban: Ferenc J6zsef hid, Ujpesti vasuti hid,
I61dalatti, Andrassy ut, Vigszinhaz, Orszaghaz (Parlament)
Iparmuveszeti Muzeum, Feszty k6rkep.

1896-ban maga Ferenc J6zsef nyitja meg az eur6pai
kontinens elsa f6ldalattijat es az ezerevi kiallitast.

GlRMANY
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Az Osztrtik-Magyar Monarchia nemzetisegi terkepe

.~UkranOk

h::):;:;;1 romanck

~ uerbek-honalok

1\.q:;;, ;;) ola..•~Ak............. ••.v

r~ Szlov&n6k

A MOiVAIZCHLA 815LGO GOiVDJAI - FJ5IZ15iVC F15lZDlflJAiVD TIZOiVOIZOt<OG
M15GG'fJIL-t<OL-AGA - AZ I.VlL-AGHA8olZiJ t<ITOIZGG15 - AiVTAiVT GG t<ozf'oiVn Ho4TAL-MAt<

15G'fJMAG J5L-L-15iV- GI2.t<AIZOL-'fJ1 MIHAL-'fJ MliVIGZT15IZJ5WOt<GGGJ5 - IJJ iVAf'
TAiVACGt<OZTAIZGAGAG; t<OMMUiVl;utUG - HOIZTH'fJ MIt<L-OG 815VoiVUL- 8uDAf'J5GTIZ15 -

t<OIZM4iV't"ZoVA VAL-AGZTJAt< - A TIZLAiVoiVl 8Gt<15DIt<TATUM AL-Aiic?AGA
MAG'fJAlZoIZG2;4G F15L-DAIZA8oL-AGA

Mig Magyarorszagga1 most bekeben es rendben van a Monarchia, minden mas vona1on be1so
gonddakka1 kliszk6dik. A csehek, romanok, szerbek egyre hangosabban e1egedetlenkednek es sok
szocialis kerdes megoldatlan. Europa mas reszei f6lott is suriisodnek a felhok. A franciak
revansot akamak venni a nemeteken, akikto1 1871-ben csfu1ya vereseget szenvedtek. A carl
Oroszorszag a panszlavizmust akarja megva16sitani, ezert kihasznalja a Monarchiaban kia1akult
fesziiltseget es hata1mas Monarchia e11enespropagandcit fejt ki.

1914 jfu1ius 28.an meggyilkoljak Ferenc Ferdinandot, a Monarchia tr6n6r6k6set Szarajev6ban, es
ez kirobbantja az Elso Vilaghaborut.

Tisza Istvan, magyar minisztere1n6k, mindent elk6vet, hogy a haborut megakada1yozza, de haszta1an.
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1914 julius 31-en altalanos mozgositas. A
szembenaI16 hatalmak: az, Antant (eredeti
neve Entente) = Franeiaorszag, Anglia es
Oroszorszag, - kes6bb belep oldalukon
Belgium, Olaszorszag, G6r6gorszag, Szerbia
es Amerika = mintegy 5,7 millionyi hader6.
A masik oldalon a Kozponti Hatalmak = a
Monarehia, Nemetorszag, kes6bb Bulgaria es
T6r6korszag =mintegy 3,7 millionyi hader6.

Elindul egy veres haboru, amelyben 120rszag kiizd egymas ellen es amely, befejezese utan,
megvaltoztatja egesz Europa kepet. Gy6zelmek, veresegek vaItakoznak es igen nagy az
emberi veszteseg.

1917-ben kirobban Oroszorszagban egy forradalom es a bolsevistak megdontik acari
uralmat. Lenin es Trockij kommunista konnanya ki1ep a haborub61.

19l7-ben lep be Amerika a haboruba, hatalmas ember- es anyagtartalekaival.

1918-ban sorraj6nnek a vegzetes esatavesztesek. Vegiilis minden fronton osszeroppannak a
Kozponti Hatalmak es elvesztik az I.Vilaghaborut.

Magyarorszagon, meg a fegyverszlinet megk6teseig, nem volt idegenkatona. Katonaink idegen
fdld6n hareoltak. (Kimegyek a doberdoi harcterre ...) 650.000 magyar h6si halott maradt a
csatatereken. Az orszag belefaradt a 4 eves verontasba. 1918 januarjaban megjelenik Wilson,
amerikai elnok 14 pontja a "nepek onrendelkezesi jogarol". A magyarsag azt hiszi, hogy
ennek alapjan majd minden igazsagosan rendez6dik. A hadsereget leszerelik es hazakiildik a
katonakat. De ezt a legrosszabb pillanatban teszik. K6r6sk6riil all egy uj ellenseg, az OsZirak-
Magyar Monarehia k6telekeb61 felszabadult nemzetisegek. Amikor azok elindulnak ellem1nk,
nines ki megvedje hatarainkat es az orszagot.

Kit6r az "Oszirozsas forradalom". Meg6lik Tisza Istvan magyar minisztereln6k6t, aki
legjobban ellenezte a haborut es Karolyi Mihaly grof lesz a minisztere1n6k.

1918 november 16-an IV.Karoly, az Osztrak-Magyar Monarchia csaszara es Magyarorszag
kiralya lemond uralkod6i jogair61 es Karolyi Mihaly kikiaItja a Koztarsasagot. Budapestre
erkeznek az oroszorszagi kommunista (bolsevik) part magyar vezet6i: Kun Bela, Szamuelly
Tibor, Rakosi Matyas es veliikjon 24 kommunista mozgalmi ember, hamis utlevellel.

Az erdelyi romanok, 1918 december I-en kimondjak egyesiilesiiket Romaniaval. Az Antant
"engedelyt ad" a roman hadseregnek egy bizonyos, a gy6ztesek es legy6z6ttek altaI meg a
bekek6tes e16tt meghatarozott vOllalig (demarkaei6s vonalig) terjed6 teriilet megszallasara. A
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romanok tehat bevonulnak Marosvasarhelyre, Besztercere, Brass6ba, Kolozsvarra es 1919
majusaban elerik a Tisza vonalat. Kesobb egesz Budapestig bemereszkednek, ahonnan hatalmas
ertekeket hordanak el: 3 milliard es 150 milli6 aranyforint ertekben gepi berendezeseket,
aUatallomanyt (nagyszerii nemes lovakat) es bankokat rabolnak ki!

A ruszinok, akik evszazadokon keresztiil huek voltak Magyarorszaghoz, most kimondjak
Csehorszaghoz val6 csatlakozasukat.

Sandor herceg Belgradban bejelenti a Szerb-Horvat-Szloven kiralysag megalakulasat.

1918 decemberben elindul a cseh hadsereg, bevonul Eperjesre, Kassara, Pozsonyba es vegul
Ungvarra.

1919 januar 3-an a Ganz Villamossagi Gyarban a munkasok veszik at az uzemet. Januar 7-en a
Weiss Manfred gyarban szinten.

1919 marcius 21-en megalakul es julius 31-ig, 133 napon at tart a Tanacskoztarsasag, az
elso magyarorszagi szovjet kiserlet, Kun Bela vezetesevel. Megkezdodnek a bolsevista tervek
kivitelezesei: iizemek kisajMitasa, szakszervezetek bolsevizalasa. Terrorcsapatok tartjak
rettegesben a nepet. Megsziintetik a fOvarosi iskolakban a hitoktaktast. Megalakul a Voros
Hadsereg.

1919 majus 31-en, a francia megszallas alatt aU6 Szegeden, grof Karolyi Gyula
ellenkormanyt alakit. Ebben benne van Teleki Pal mint kiiliigyminiszter es Horthy Miklos,
akit az Antant is partol, mint hadiigyminiszter. 1919 julius 31-en megbukik a proletar
diktatura, Kun Bela Tanacsk6ztarsasaga.

Horthy Miklos a Nemzeti hadsereg elen bevonul Budapestre (1919 november 16). Par
h6nap mulva kimondjak az 1867-es "Osztrak-Magyar Kiegyezes" megsziineset, Magyarorszag
osi fiiggetlensegenek helyreallitasat es, a kiralyi aUamforma megtartasaval, kormanyzova
valasztjak nagybanyai Horthy Miklost.

1920 januar 5-en elutazik a magyar bekekiildottseg Parizsba. Vezetoje gr6f Apponyi
Albert, fOmegbizott Teleki Pal. A bekekonferencia Legfelsobb Tanacsa, Clemenceau
elnokletevel fogadja a magyar kiildottseget es maris kozli a Magyarorszaggal kotendo
beke felteteleit. A bekekiildottseg Horthy fovezer reszvetelevel a felteteleket
elfogadhatatlannak nyilvanitja. A felkesziiltseg igazsagunk vedelmeben mit sem szamitott:
Magyarorszag felosztasa mar elintezett teny volt. A magyar delegaci6 hiaba kerte a lakossag
megszavaztatasat a wilsoni pontok ertelmeben, hiaba ervelt Teleki Pal neprajzi terkepeivel. A
"bekebir6k" inkabb hittek sz6vetsegeseik hamis adatainak! 1920 junius 4-en alairjak a
Magyarorszaggal kotott bekeszerzodest a versaillesi Kis Trianon palotaban. A szerzodes a
magyar birodalmat a k6vetkezokeppen csonkitotta meg:

RMCSSZ 2000



Horvatorszagot nem szamitva:

Magyarorszag terkepe a trianoni bekeszerziides utan
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Maradt

93 000 negyzetkil6meter teriilet
7615 000 lakos

93 000 negyzetkilometer teriilet
7615 000 lakos

Maradt

325 000 negyzetkilometer teriilet
20 886 000 lakos

Volt

283 000 negyzetkilometer teriilet
18 200 000 lakos

~,.
~
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Az ahiiras perceben a bekeszer.lodes elleni tiltakozasu1 Magyarorszagon megkondulnak a
harangok, a kozlekedes lean 10 percre, bezarjak az iizleteket, iskolakat es egyetemeket.

Az e1csato1t teriiletekre szorult magyarsag, vagyis azok a magyarok, akiknek a feje I6lOtt
atment a hatar - akik nem mozdultak el osi lakhelyeikrol, megis egyik napr61 a masikra
mas orszag kisebbsegi polgarai lettek - a kovetkezo evtizedekben tomegesen vandorbotot
fogtak es kivandoroltak: ki Magyarorszagra, ahol a megcsonkitott orszagnak ezeket a
menekiilteket is el kellett tartania, allashoz kellett juttatnia; ki Eszak-Amerikaba, ki Del-
Arnerikaba, ki AusztraIiaba vagy mash ova.

A trianoni beke a Monarchiab6l megteremtette az ut6dallamokat: Csehszlovakiat es
Jugoszlaviat.
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A t<ET Vll.AGHABoIZU t<ozaTT - GI2.T.E'l..E't<1PAl., GIZ.B.E'THl..E'ItJIGTVAItJt GOMBOG,

DARAItJ<rit IMIZED<r EG u.JIZA T£l..E't<1MlltJIGZT.E'IZ.E'l.Ot<GEG.E'- IV-CG.E'IZt<EGZ
VIl.AGJAMBolZ.E'.E' GODOl.t.OItJ - .E'UCHAIZIGZTit<UGVIl.AGt<OltJGIZ.E'GGZUG

BUDAP.E'GT.E'ItJ- .E'L.GO BECGI DOltJTEG 19.:5B: F£l.VlDEt< VlGG2;4TEIZ- HOltJVED.E'lltJt<
B.E'VoltJULltJAt<t<AIZPATAWAt<:A 19.:59 - A II.Vll.AGHABoIZU t<IToIZEG.E' - MAGoDIt<
BECGI DOltJTEG ISWO: EG2;4t<-.E'IZDEl.<r EG GZEt<.E'l.<rFol.D VlGG2;4TEIZ- T.E'l..E't<1

OltJG<rIl.t<oGGAGA - ISWI CGAPATAlltJt< M.E'GG~l.WAt< DEl.VlDEt<.E'T -
MAG<rAIZOIZG~G B£l.EP A II.VlLAGHABOIZUBA 1- SWS APIZIl.IG ¥. A GzoV.J.E'T

HADG.E'IZ.E'GT£W.E'G.E'ItJ£l.FoGl.Al. TA MAG<rAIZOI2G~GOT - 19f'S MA.JUG B. VEG.E'
AII.Vll.AGHABOIZUltJAI<. SO MIl.l.IO HALOTT - Ol2oGZ M.E'GG~l.l.AG - t<OMMLJltJIGTA

DIt<TA TU~ MAG<rAI2OI2G~GoltJ.

Magyarorszag Trianon utan a szlav es roman hatalmak gyiirfijebe keriiIt. Ezek Kisantant
neven .katonai szovetseget kot6ttek egy feIteteIezett Habsburg ujraeledes, de f6Ieg
Magyarorszag ellen. Es ezekhez az aUamokhoz keriiltek a szerencsetlen eIcsatolt magyarok .
Ezek az aIIamok semmibe se vettek a magyar kisebbseg jogait. Vegyes nemzeti osszeteteliiket a
legteljesebben figyelmen kiviil hagyva, nemzetallam alapon rendezkedtek be.

Magyarorszag a megcsonkitas utan megpr6bal ujra talpraaUni. A
: sorra kovetkezo minisztere1nokok ezt pr6ba.ljak elemi. Az eIso, gr .•
: Teleki Pal e16szor a politikai es gazdasagi helyzetet pr6baIta•
: megszilarditani, majd egy mersekelt fOldreformot hajtott vegre, amely•
: altaI 400 OOO-enkaptak birtokot.•
• ff

: Utana Gr.Bethlen Istvan 10 eves minisztere1noksege kovetkezett. 0 a. ,". .

: belpolitikat hozta rendbe es az orszag penziigyi helyzetet. Minden."
•: vonalon modernizalt, nagy fejlodest ert el az iparban es
•

...• l' : kozlekedesiigyben. Beinditotta az exportot. Majd modern
., : torvenyeket hoztak az ipari munkassag szamara: betegseg es

Gr. Teleki Pal ;~ I b' " .. 'I' unk b' fi' b d ' I'd'••••••••••••••••••• oa eset lztosltas, mmlma IS m a er, lzeteses sza a sag, csa a 1

berp6tlek.

Magyarorszag az ellenseges koriiIzartsagb61 e16szor 1924-ben Iepett ki, amikor cserkeszeink
resztvettek a Masodik Cserkesz ViIagjamboreen Koppenhagaban, Daniaban. Versenycsapatunk
Anglia es Eszakamerika utan a harmadik helyezest nyerte eL

Kiilpolitikai teren Magyarorszag 1927-ben tudott kitemi az ellenseges gyfuiibol, a
Olaszorszaggal kotott baratsagi szerzodes reven, 1931-ben az osztrak-magyar es 1934-ben
az olasz-osztrak-magyar egyezmeny ertelmeben Magyarorszag egyensulyba kerii1t a koriilotte
osszeszovetkezett Kisantanttal szemben.

1929-ben kirobbant egy gazdasagi viIagvaIsag. Ez Magyarorszagon is feIbeszakitotta a
gazdasagi fejlodes folyamatat.

Horthy MikI6s 1932-ben Gombos Gyuhit nevezte ki minisztere1noknek. Gombos, az elozo
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Az 1933-t/$ Giidiilliii .Tt/mboreeA ket haborU k6z6tt 8000 iskola epiHMagyarorszagon.

minisztereln6k6kkel szemben, nem vo1t arisztokrata, hanem az uri k6zeposztaly tagja. K6zben a
nemzetk6zi k6riHmenyek kedvez6bbe va1tak. A nagyhata1mak e1t6r61tek Magyarorszag
j6vateteli k6telezettsegeit. G6mb6s ujabb kereskedelmi 1-

szerz6deseket k6t Nemetorszaggal, Olaszorszaggal es
Ausztriava1. A legfontosabbat a mar Hitler vezette
Nemetorszagga1. Magyarorszag t6bb ezer vag6marhat,
tonnaszam serteshust, szalonnat, zsirt es b-uzat szallit a
nemeteknek. 1936-ra Nemetorszag lesz Magyarorszag
legfontosabb kiHkereskedelmi partnere. I

~---------~-- ,

1933-ra Magyarorszag nyeri el a IV.Cserkesz Vilagjamborce rendezeset. Ezen a nagyszerfien
megszervezett esemenyen, Godollon, 54 orszag 26 000 cserkesze vett reszt es maga Baden-
Powell is megtiszte1te cserkeszmozgalmunkat szemelyes jelenletevel.

G6mb6s utan Daranyi Kalman (1936-1938) lesz a minisztereln6k, aki
egy nagyszabasu fegyverkezesi programot vezet Ie, amely majdnem
teljesen megsziintette a vilag penziigyi valsaga miatt Magyarorszagon is
bek6vetkezett munkaneIkiiliseget.

Imredy Bela (1938-1939) lesz a k6vetkez6 minisztereln6k. Juniusban
Budapesten volt az Eucharisztikus Vilagkongresszus. Novemberben a
magyarok revizi6-a1manak els6 lepese val6ra valt: az "Elso becsi
dontes" visszaadta Magyarorszagnak a Felvidek deli; magyarlakta
savjat.

1939-ben a vilag Ieanycserkeszei rendeztek meg talalkoz6jukat, a Pax Ting-et,
Magyarorszagon, szinten G6d6ll6n. Par hetre ra, hogy a vendeg cserkeszlanyok hazautaztak,
kitort a Masodik Vilaghaboru.

A II.Vilaghaboru kitoresenek (1939 szeptember 1) oka, tobbek kozott, az I.Vilaghaboru
utan megkotott rossz bekefeltetelek voltak, mert azok az eur6pai hatalmi egyensulyt
teljesen felboritottak.

Elozmenyek: Az I.Vilaghaborut megnyer6 Antant(Entente)-hoz csatlakozott a Kisantant.
Hogy ezeket a sz6vetsegeket ellensulyozzak, a nemetek es olaszok megk6t6ttek a Berlin-R6ma
tengelyt.

Mig a Szovjetuni6 fenyeget6en er6s6d6tt, a szetdarabolt orszagok (Magyarorszag,
Nemetorszag, Ausztria) llilelesert kiiszk6dtek. Ki ahogy tudott.

K6zben az I.Vilaghaboruban legy6z6tt es a versaillesi bekevel szinten megnyomorgatott
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Nemetorszag is' talpraall.

A magyar nepnek nem volt erdeke a Masodik Vilaghaboruban val6 reszvetel. Ket
esztendeigmeg is tudta orizni "nem-hadviselo" szerepet.

Imredy utan megint Teleki Pal lesz a miniszterelnok (1939-1941). Az ahitott hatar-revizi6
folytat6dik: 1939. marciusaban, a nemetek beleegyezesevel, a magyar hadsereg hare nelkiil
visszafoglalta a Trianonban Csehszlovakiahoz esatolt Karp8taljat. Az e1csatolt teriiletek
sorozatos visszakeriilcsevel egyre erosodik a nemetbar8t hangulat az orszagban. Telekinek
tovabbra is legfobb cclkitiizese a megcsonkitott Magyarorszag hatarai revizi6janak bekes
folytatasa.

A haboruban a nemetek gyozedelmesen haladnak elore. Mar majdnem egesz Eur6pat
lerohantak, majd a Szovjetuni6nak iizennek hadat. Egyre erosebben kovetelik, hogy
Magyarorszag is lepjen be aktivan a haboruba.

A Masodik Beesi Dontes (1940 augusztus 20.) visszaadja Magyarorszagnak Eszak-Erdelyt
es Szekelyf61det.

Mogyororszag hotaroi a becsi dontesek uton (1941)
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A egyik magyar hadtest is teljesen megsemmisiil a Don mellett.

Kallay Miklos az uj miniszterelnok (1942-1944). Titkos megbizottjai Magyarorszag kivalasat
keszitik e16 a haborub61 (1943. szeptember). Fegyversziineti targyalasokat folytatnak a
Szovjettel. A nemetek tudomast szereznek ezekr6l a titkos targyalasokr61, elvesztik bizalmukat
a magyarokban es 1944 marcius 19-en megszalljak Magyarorszagot.

Ekkor Eszakamerika is belep a haboruba a Szovetsegesek oldalan. 1944 jliniusban az amerikai
hader6 partraszall Normandiaban (Franciaorszagban). Ugyanakkor megindul a nagy orosz
tamadas is keletr61. Okt6berig mar Magyarorszag hatan\ig visszanyomtak a nemeteket. Most
egy hatalmas szovjet tamadas indul Arad- Temesvar korzeteb61. A tamad6 ekek az Alf61don
keresztiil tornek elOre eszaki iranyba. A Voros Hadsereg tabornokai Malinovszkij, Tolbuchin.
Ahol a Voros Hadsereg atvonul 01, gyilkol, fosztogat es n6ket becstelenit meg. A lakossag
remiilten menekiil e16lUknyugat fele. Okt6ber 9-en megkezd6dik a debreceni csata.

1944 oktober 11. A magyar kiildottseg Moszkvaban e16zetes fegyversziineti megallapodast if
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Hitler hatalmas tamadast indit Oroszorszag ellen.
Ez 1942 jliniust61 1943 januarig tart. Egeszen
Moszkvaig eljut. Sztalingradnal viszont eleri az orosz
tel. A szovjet er6k bekeritik a varost ostrom16 nemet
hadtestet. Itt fordult meg a haborU sorsa. A nemetek
hatalmas embervesztesegekkel e1kezdik
visszavonulasukat.

Mogyor gyologosok 0 Don fete
vezeto won

Teleki "orok banitsagi" szerzodest kot Jugoszlaviaval Belgnidban (valaha Nandorfehervar).
1941 aprilis 2-an a nernetek egy hadmuveletet inditanak Jugoszlavia ellen es szabad
atvonulast kovetelnek Magyarorszagtol. Teleki Pal miniszterelnok, aki 4 h6nappal azelott
kototte meg az orok baratsagi szerz6dest Jugoszlaviaval, ebbe termeszetesen nem megy bele. A
nemetek tovabbi nyomast gyakorolnak a magyar allamferfire. Teleki nem lat mas kiutat es
ongyilkos lesz. Aprilis 6-an a nemet hadsereg megindul Jugoszlavia es Gorogorszag ellen.

1941 aprilis 11-14: A jugoszlaviai nernet katonai akcioval parhuzarnosan a magyar
honvedseg bevonul Delvidekre. Ezzel be is fejezodott a revizio Magyarorszag szamara. A
Masodik Vilaghaboru vegeig Magyarorszag, 172 000 negyzetkil6meterevel es 14 600 000
lakosaval, melyb61 tobb mint 11 000000 magyar volt, Kozep-Eur6pa legnagyobb orszaga lett.

A uj miniszterelnok, Bardossy Laszlo (1941-1942) es Horthy Mikl6s ugy latjak, hogy ha az
orszag, a nemetek ismetelt es egyre er6teljesebb kovetelesere sem lep be a haboruba, akkor
elveszithetik a nernetek tamogatasat, sot, ami meg rosszabb, az addig visszaszerzett
teriileteket is. Magyarorszag 4 elcsatolt teriiletebol kapott vissza reszeket. Magyarorszag

tehat a Tengelyhatalrnak oldalan 1941 junius 27-en
belep a II.Vilaghaboruba ..
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Magyarorszag a gyoztes Szovjetuni6 kezeibe keriil. Az ellenseges szovjet hadsereg
elfoglalja Magyarorszagot es onnan mar ki sem megy, csak 48 ev multan.

Felrobbantoff
Margit hfd

Debrecen ostromo

1944 okt6ber 20. Veget er a debreceni csata: 9.000 halott, 10 000 magyar es nemet katona
fogsagba esik. Okt6ber 25-en szovjet es roman
csapatok Nagyvarad vonalamil elerik a trianoni
hatart. Megindul a Voros Hadsereg tamadasa a
Duna- Tisza kozen. Nemsokara elerik Budapest deli
hatarat. Sorra elfoglaljak Szolnokot, Cegledet.
Nyomulnak tovahb elore. Sorra elfoglaljak

i Gyongyost, Hatvant, Mohacsot, Egert, Kaposvart,

I Vacot.

---' 1944 december 24-en megindul Budapest
ostroma. A fovaros. 51 napig tartja magat es

akkor elesik. A Duna megaradva, hidak lerombolva, rom-utcak kiegve,
halottak szazai temetetleniil.

De a legtragikusabb, hogy a nagyhatalmak, amikor mar biztosak voltak
a gyozelmiikben, 1945 februar 4-11 kozott a Yaltai konferencian, a
konferencia asztal mellett, felosztottak maguk kozott a megh6ditott eur6pai teriileteket. A
konferencia resztvevoi Sztalin, Roosevelt es Churchill. Magyarorszagot a szovjet hatalmi
erdekkorbe itelik.

1945 maJus 8-an Nemetorszag megadja magat. Vege a Masodik
Vilaghaborunak. 50 000 000 halott. Magyarorszag megint a vesztes
oldalon van, elveszti visszakapott teriileteit es ujra a trianoni kis orszag
lesz.

ala. A megaIlapodas feltetele az, hogy a magyar csapatok visszavonulnak az 1938-as hatarokra.
Okt6ber I5-en Horthy bejelenti a nidi6ban, hogy fegyversziinetet kert. A nemetek
eifogjak Horthyt es egy iij allamfo, SzaIasi Ferenc veszi at a hatalmat.

1945 aprilis 4. A Szovjet hadsereg feleves hadjarat utan eleri
Magyarorszag nyugati hatarat. Ezzel a szovjet megszallas teljes I

lesz.

Aki teheti meg, nyugat fele menekiil. A Menekiiltek Nemzetkozi Szervezete (lRO) megkezdi
a nyugatra menekiilt magyarok vedelmet es kivandoroltatasukat.

A megsza116 szovjet seregek utan kommunista vezetok erkeznek Magyarorszagra. Elokeszitik
az orszagot a kommunizmusra. 1949-ben teljesen atveszik a hatalmat. Megkezdodik Rakosi
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Matyas proletardiktaturaja. Felszamoljak a partokat, csak egy part van, a kommunista.

Meginditjak harcukat a vallasoktatas es egyhazi iskolak ellen. Mindszenty hercegprimas
tiltakozik az egyhazi iskolak elvetele ellen. Elfogjak esztergomi palotajaban. (1949 januar.) A
hercegprimas bebortonzesevel a vilag figyelme a magyarsag bolsevizmus elleni hosi
kiizdelme fele fordul. Amikor eletfogytiglani fegyhazra itelik, a vilag k6zvelemenye
felhaborodassal tiltakozik. Truman, amerikai elnck "gyalazatnak" nevezi a Mindszenty pert.
Ordas Lajos evangelikus f6papot is beb6rt6nzik. Feloszlatjak a szerzetesrendeket, 11000

szerzetest sz6mak szet, 2000 papot intemaInak es terrorhadjaratot
inditanak a piisp6ki kar ellen.

A nyugati hataron aknasavot es dr6tsovenyt huznak. Bezarul a
"vasftiggony". 200 000 magyar hadifogoly sinylcdik szovjet
hadifogsagban.

1950 utan a legsotetebb terror evei nehezednek a magyarsagra.

w.

....1 Szervezett bes6g6 rendszer, politikai rend5rseg, koncentraci6s
.,i,"" taborok, b6rt6n6k, deportaci6k, kinzasok, "csengo-frasz". (Ha

_________ '.' megsz6lalt a csengojiik, az emberek mar panikba estek, hogy ertiik
A vosfUggony j6nnek.) Sokakat zamak b6rt6nbe vagy deportalnak teljesen

artatlanul. Ezreket belyegeznek megazzal, hogy "oszMlyidegenek",
szarmazasuk miatt. Ha valaki nem akar belepni a partba, vagy rokona van nyugaton, azt is
kikoz6siti a rendszer. Ezeket kilakoltatjak otthonaikb6l, csak szolgai allast kapnak, gyerekeik
nem jutnak be j6 iskolakba se egyetemekre.

Allamositjak a val1alatokat.

Eroszakos akci6k kezdodnek a parasztsag passziv el1enaIlasanak megt6resere. A "kulak"-okkal
(akik nem akartak f6ldjeiket a kozosbe beadni) bannak a legkegyet1enebbiil: megfelemlitik
oket, gepeiket, epiileteiket elveszik es hatalmas ad6kat vetnek ki rajuk.

Par ev alatt mindezzel t6nkretettek a magyar gazdasagi eletet.

1953-ban meghalt Sztalin. A szocialista orszagok es a kommunista part valsagba keriiltek.
Mindezek lattan, az uj szovjet vezetes reformokat javasolt. Az enyhiiles korszaka kovetkezett .
Rakosi Matyas utan Nagy Imre vette at a vezetest. Nagy Imre megsziintetie a koncentraci6s
taborokat, megtiltotta az eroszakos kolhozositast, az orszagot nyomorba taszit6, fektelen
nagyipari beruhazast es viszonylagos szabadsagot biztositott a tudomanyos es muveszeti
alkotasnak.

Az ir6k felemeIik hangjukat a nep serelmei erdekeben es a parancsuralom ellen.
"Szamizdat" (titokban nyomtatott es terjesztett) ujsagok jelennek meg es forognak kozkezen.
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Lengyelorszag megmozdul. Nagyobb fiiggetlenseget akar a Szovjett61. A magyar fiatalsag
egyiitterzeset akarja kifejezni. Meg akarjak koszorUzni Bern J6zsef, l848-as lengyel tabomok
szobrat.

Megalakul egy ifjusagi kor, a Pet6fi kor es az abban tomoriilt fiatalsag 16 pontot foga1maz meg
arr6l, hogy 6k is mit akarnanak a megsza116 szovjett61. Ez fut6tiizkent elterjed Budapesten.

1956 okt6ber 23-an mar tobbezren vonulnak ki a Bern es Petofi szobrokhoz, az
Orszaghazhoz, 1edontik a SztaIin szobrot es vegi.i1 a radi6hoz mennek, hogy a 16 pontot
beolvassak. Itt gazbombakat dobnak rajuk es az AVH (A.Uamvedelmi hivatal) a nep koze 10.
A bekes tiintetesbol egyszerre heves felkeles lesz. Fegyvereket szereznek egy ment6aut6b61
kisza116 AVH-s esoportt61 es elkezd6dik a hare a diakok, fiatal munkasok es az AVH kozott.
Kes6bb a magyar katonasag is a fe1kel6k oldalara all es fegyvereket ad nekik.

1956 okt6ber 27-en a nep kivansagara Nagy Imre, kommunista de nem verengz6 es nepszerii
vezet6, kormanyt alakit es elkezd targyalni a szovjet hadsereg kivonulasar61.

•••••
1956 november 3. A szovjet alattomosan becsapja a magyar:•
kormanyt. Azt hazudja, hogy elfogadjak a magyarok kereset es akkor:

•hirtelenjeben letart6ztatjak oket. Ugyanakkor mar az orszag hatarain:
•beli.i1 van egy hatalmas orosz katonai egyseg, ame1y elkezdi:
•felvonulasat a fovaros fele, hogy eltiporja a magyar forradalmat. :
••1956 november 4., vasarnap, 5:30 perekor, Nagy Imrc uto1s6 szavai:
• Minclszenty bfboros

a Kossuth Radioban: ••••••••••••••••••••
"ltt Nagy Imre beszel, a Magyar Nepkoztarsasag Eln/ike. Ma hajnalban szovjet csapatok
tamadast inditottak jOvarosunk ellen, azzal a nyilvanvalO szandekkal, hogy megdontsek a
torvenyes magyar demokratikus kormanyt. Csapataink harcban allnak. A kormany a helyen
van. Ezt kozlom az orszag nepevel es a vilag kozvelemenyevel. "

Az adast t6bb nyclven megismetlik, majd a magyar Himnusz kovetkezik. 7:25-kor meg ez
hangzik e1 a radi6ban "Itt a lltlagyar Iroszovetseg a vilag minden irojahoz, szellemi elet
vezetoihez: Keves az idol Segitsetek a magyar nepen! Segitsetek!" es vegiil 8:07 perekor:
"Adasunkat bizonytalan More megszakitjuk " es ezekutan megnemul a magyar radio .

Az ellena1l6 szabadsaghareosoknak nemsokara elfogy a 16szeriik es az orosz katonasag
konnyen vegez veliik. A vezet6ket kivegzik vagy deportaljak, fiatalokat, feln6tteket, oregeket
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egyarant. Az utcai harcokban elfogott kiskoruakat is bortonbevetik; megvarjak,
hogy nagykoruak legyenek es akkor kivegzik oketo

A forradalom utan Kadar Janos, a szovjet sz6tfogad6 kiszolgal6ja kerill
hatalomra. Parancsra, lazit a sziszteman. Magyarorszagon kicsit
konnyebb lesz az elet.

Az 1956-os magyar felkelest verbefojtottak az orosz tankok,
megls ez volt az elso olyan esemeny, amelyik a
. kommunizmus addig bevehetetlen eroditmenyen az elso
hasadast eloidezte. Ett61 kezdve a kommunizmus lassan de
biztosan a megbukas fele haladt.

Sorra jottek mashol is a felkelesek: Lengyelorszagban,
Csehszlovkiaban es magaban a Szovjetiini6ban. Hathat6s
magyar kozremUkodessel a keletnemetek is felszabadulnak.
Leomlik a berlini fal es a kettevagott Nemetorszag egyesiil.

1989-ben a Magyar Nepkoztarsasagb61 Magyar Koztarsasag lesz. Az egypart rendszer
atalakul tobbpartrendszerre. Demokratikus valasztasok vannak es a kiilfOldi toke
mindebbol bizalmat meritett es megkezdte j6tekony beszivargasat az orszagba. Ezaltal a
gazdasagi elet fellendill, a magyar termeles versenykepes lesz es bekeriil a vilag gazdasagi
verkeringesebe.

Mar bent van Magyarorszag a NATO-ban es most kesziil e16 a feltetelekkel, hogy az Egyesillt
Eur6paba is bevegyek.

A sok viszontagsag es szenvedes utan Magyarorszag most vegre a maga ura es ugy rendezheti
be az eletet, ahogy nepenek a legjobb.

1100 even at Magyarorszag, akarva-nemakarva, benne volt az eur6pai nagy tortenelmi
valtozasokban. Ez a tarstalan de tiilelo nep sok gyilkos idoszakot atveszelt. Tul6lte a tatarjarast,
150 eves torok megszallast, a trianoni orszagcsonkitast, osztrak fennhat6sagot, a szlav-roman
gyiirii szoritasat. Tulelt 2 vilaghaborut es 48 eves szovjetorosz megszallast. Egy magyarorsiilgi
vendeg egyetemi tanar egy eloadasa vegen azt mondta: "Magyarorszag soha egy haborut sem
nyert meg. Mindig a vesztes oldalon hareolt. De! Minden ellenfelit tulilte! Mert hoi vannak
a mongol tatarok, hoi vannak az ozman torokok is hoi van a Szovjemni6?

A magyar nep megtartotta killonleges nyelvet. lrodalma, zeneje, muveszeti alkoMsai,
tudomanyos kutatasainak eredmenyei az egesz vi lagon ismertek. 12 Nobel dijasa es
elsportol6inak szama nagyobb es gazdagabb orszagok statisztikaival vetekedik. "Egy
nemzetnil sem vagyunk alavalObbak!" mondotta Szechenyi Istvan, es milyen biiszke volt
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nepi muveszetiinkre Kodaly Zoltan, mikor azt mondta, hogy aki meghallja nepzenenket, azt
fogja mondani, hogy "Nem lehet akarmilyen orszag az, ahol ilyesmi megterem".

Most magunk urai vagyunk. Ez ritke::mvolt igy t6rtenelmiinkben. Miert ne j6hetne az
elk6vetkezo 100-500-1000 evben egy aranykorszaka Magyarorszagnak?

Magyarorszagnak most van valamije, ami Hyen formaban, mint rna, meg sohasem volt. Egy
hatalmas kiilfOldi magyar delegaci6ja! Eur6paban, Eszak- es Del-Amerikaban es
Ausztraliaban. Sok dologban maris segitiink, rnaris hasznosak vagyunk. Tudtommal 200 k6ri.i1
van olyan volt cserkesztisztek szama, akik rna Magyarorszagon vezetO pozici6kban dolgoznak
es peldat mutatnak, hogy hogyan kell demokraciaban es kapitalizmusban becsiiletesen es
szorgalmasan elni es dolgozni.

Orban Viktor miniszferelniik Q KMCSSZ kepviselOivel
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VAZlAT OS l{lVONAT
Piller Tirczka Eva munkaja alapjan:

"Magyar tortenelem a Kiilfoldi Magyar Cserkeszszovetseg orsvezet{jjeloltjeinek"
A kivonatot keszitettek: Domotor Gabor es Margit

A MAGYAROK EREDETE

Finn-ugor nomad nep (tehat nem szlav, german vagy latin; rokon nernzetek a finnek es esztek)

A kelet-eur6pai siksagokon (az Ural hegyseg, kesobb a Don foly6 videken) elnek.

Mas nomad nepek - avarok, kak-torakak, onogurok, kazarok - birodalmai kereteben elnek.

A magyarsag egy resze mar val6szinuleg 670 karOl elerkezett a Karpat-medencebe ("korai
magyarok", "elso honfoglalas").

800 kariil a magyarsag elindul nyugat fele. 890 karOl a het torzs feje verszerzodest kat es Arpadot
valasztjak fejedelmUknek. 896 koriil bevonulnak a Karpat-medencebe (honfoglalas), amely
1100 eve a magyarsag otthona.

AZ ARPADOK KORA (896 -1301)

Kerek 400 evig uralkodtak Arpad leszarmazottai: 100 evig mint fejedelmek, 300 evig mint
kereszteny kiralyok. Uralkodasuk alatt Magyarorszag eros, onallo all am lett, Europa egyik
legtekintelyesebb orszaga. Nehany fontos arpadhazi uralkod6:

Geza fejedelem felismerte, hogy a magyarsag fennmaradasahoz szukseges, hogy feladja nomad,
pogany eletm6djat, veglegesen letelepedjen, felvegye a keresztenyseget es beilleszkedjen az eur6pai
nepekkaze.

Szent Istvan (997-1038): Geza fia, elso, orszagalapit6 kiralyunk. 1000-ben koronazzak kirallya, a
papat61 kapott Szent Koronaval. Az orszagot megyekre osztja, torvenyeket hoz, templomokat,
kolostorokat, iskolakat epit, penzverdet alapit, terjeszti a kereszteny vallast es muveltseget.

Szenf Laszlo (1077-1095): Nagytennetu, eros kezu "lovag kiraly". Kiveti az orszagot megtamad6
besenyoket es kunokat. Horvatorszagot es Boszniat Magyarorszaghoz csatolja.

Koriyves Kalman (1095-1116): Tovabb terjeszti az orszag teriiletet. Nagytudasu, halad6 szellemu
uralkod6. Kijelenti, hogy nincsenek boszorkanyok es megtiltia a boszorkariyp.ereket.

III Bela: Uralkodasa alatt Magyarorszag az akkori vilag egyik legfontosabb orszaga. Javedelme a
francia es ango1 kinllyeval egyenlo. Udvaraban feljegyeznek minden ott eldantott ugyet, jegyzoje
Anonymus.

II.Endre: 1222-ben kiadja az Aranybullat, a vilag egyik legelso irott a1kotmanyat.

IV.Bela: (1235-1270), a "masodik orszagalapit6": a Tatarok pusztitasa (Mohi pusztai csata) utan
ujjaepiti az orszagot.
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VEGYESHAzI KIRALYOK (1301 - 1458)

1301-ben meghalt Arpad utolso egyenes leszarmazottja (III.Endre). Utana a magyarsag mas,
az Arpadokkal tavoli rokonsagban levo vagy egyeb csaladokbol szarmazo urakodokat
fogadott be. A legfontosabbak:

A mipolyi Anjou hazb61 szarmaz6 Robert Karoly es fia, Nagy La.jos: Eros, j6 uralkod6k. Nagy
gazdasagi fellendules es j6let. A magyar aranyforint Eur6pa egyik legjobb penze. Nagy Lajos -
vallasos, bator, lovagkiraly - lengyel kiraly is lesz. Eros hadsereg, nagy terjedelmii, j61 vezetett
orszag.

Luxemburgi Zsigmond: Magyar kiraly, de ezen kivul kesobb nemet-r6mai csaszar valamint
Csehorszag es Italia kiralya is lesz. Nagy birodalma miatt sokat van tavol. Megjelennek az elso
torok csapatok.

AHUNYADIAK

A 15. szazadban terjeszkedni kezd a torok birodalom es del-keletrol nyomul Europaba.
Magyarorszag 100 even keresztiil feltartja a torokot. Ez Hunyadi Janos hadvezernek es
fianak, Matyas kiralynak erdeme.

Hunyadi Janos sorozatosan visszaveri a torok tamadasokat. Legnagyobb gyozelmet
Nandorfehervamal (Belgrad) aratja 1456-ban, ennek emlekere a papa elrendeli a deli harangsz6t.

Fia, Hunyadi Matyas (1458 - 1490), Magyarorszag egyik legtehetsegesebb, legnagyobb kiralya
lesz. Az orszagot modern, gazdag alamma teszi. Eros hadsereget szervez (Fekete sereg). Nagy
miiveltsegii kiraly, megalapitja a hires Corvina konyvtarat (a vatikani konyvtar utan az akkori
Eur6pa masodik legnagyobb konyvtara), a pozsonyi (ma Szlovakia) egyetemet. Udvara miiveszek,
tud6sok, ir6k talalkoz6helye.

AZ ELSa 500 tv
A Szent IstvantOl Matyas kiralyig terjedo 500 ev alatt Magyarorszag Europa egyik legerosebb
orszaga volt. Matyas halalakor Magyarorszag lakossaga 4 millio volt, annyi, mint az akkori
AngliM. A sorsfordulast az ezutan kovetkezo 150 eves torok megszallas hozta.

A TOROK MEGSZALLAs KORA (1526 - 1686)

A Matyast koveto gyenge, altalaban idegen csaladokb61 szarmaz6 uralkod6k alatt meggyengi.ilt az
orszag. Tarsadalmi ellentetek alakultak ki: egyoldalt a szegenyebb jobbagy reteg, masoldalt a
nemesek es nagybirtokos fourak kozott. A jobbagyok fellazadtak, de a fourak levertek a lazadast
(D6zsa Gyorgy lazadas).

Az Eur6pai orszagok nem vettek eleg komolyan az egyre hatalmasabb torok birodalom veszelyet.
Az elgyengult Magyarorszag pedig nem tudott egyedul ellemillni a torok tamadasanak. 1526-ban
Mohacsnal haromszoros tulerovel donto gyozelmet aratott a torok ("mohacsi vesz"). A 15 000
halott elvitte a nemzet vezeto retegenek nagy reszet.
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A kerek 150 eves torok megszalhis alatt az orszag 3 reszre szakadt:

1) Kozepen, a nagy torok-megszsallta teriilet. Lakossaganak jelent6s resze elmenekUlt vagy
elpusztult. A torok tertilet hatarain a magyar vegvarak (Eger, Dregely, Szigetvar, stb) h6s vitezei
(Dob6 Istvan, Szondi Gyorgy, Zrinyi Mikl6s, stb.) gatoltak a torok tovabbi terjeszkedeset.

2) Magyarorszag nyugati reszet Habsburg (osztrak) kiralyok uraltak.

3)Keleten ErdeIy, iigyes politikaval, megorizte onallosagat. Legnagyobb fejedelme, Bethlen
Gabor, a magyar tortenelem kimagasl6 aIlamferfia. J6 hadvezer, diplomata, szervez6, kormanyz6,
gazdasagpolitikus. A kis Erdelyt Eur6pa egyik fontos orszagava tette.

Kozben Eur6paban elterjedt a reformacio (els6sorban Luther Marton es Kalvin Janos tanitasai).
Magyarorszagon a reformatus predikatoroknak a latin helyett magyar nyelvii predikaci6i, imai nagy,
vigasztal6 hatassal voltak. Az evangelium es a biblia megjelentek magyarul, iskolak szazait
alapitottak, a nep elkezdett olvasni. Nagy szamban attertek az uj hitre. De a nagy jezsuita sz6nok,
Pazmany Peter, visszateritette a nep t6bbseget a katolikus hitre (ellenreformacio). A reformaci6
es ellenreformaci6 folyamatanak, hitvitainak es vitairatainak ertekes kulturaIis kihatasai voltak a
nernzetre.

1686-ban, a papa eros nyomasara es anyagi tamogatasaval, nemzetkozi kereszteny hadsereg,
az osztrak (Habsburg) Savoyai Jeno vezetesevel, visszaveszi a toroktol Budat (Buda
felszabaditasa). Buda es folyamatosan a tobbi magyar videk felszabadul a torok alol, de
osztrak uralom ala keriil.

HABSBURG KIRALYOK (1686-1918)

Buda felszabadulasatOl egesz az I. Vilaghaboru vegeig az osztrak Habsburg csaszarok voltak
egyuttal magyar kiralyok. Nehany felvilagosult uralkod6t61 eltekintve, tobbnyire az osztrak
es, mindenek felett, a Habsburg csalad erdekei iranyitottak oket, szemben a magyar
erdekekkel.

A torok megszallas alatt Magyarorszag nagy teriiletei kiiirtiltek. Buda felszabadulasa utan ezekre a
tertiletekre idegenekjonnek be, sok nagybirtok is kertil idegen (osztrak) kezre. Buda felszabaditasa
utan az ottmaradt idegen katonasag, a garazdalkod6, kegyetlen osztrak helytart6k es sulyos ad6k
nyomorgatjak a nepet.

Az orszag nyomora, az igazsagtalansagok miatti elkeseredes es az elnyomas kirobbantottak a kuruc
felkelest (1703 - 1711). II. Rak6czi Ferenc, erdelyi fejedelmek leszarmazottja, Zrinyi Ilona fia lett
a szabadsagharc vezere. Jobbagyok, nemesek, faurak egyiitt harcoltak a Habsburg elnyomas ellen.
A sok gy6zelmes csata es hastett ellenere a tuler6 leverte a felkelest.

De a Mcsi udvar belatta, hogy elnyom6 politikaval nem lehet Magyarorszagon Mket es nyugalmat
teremteni.

A Habsburg uralkod6k egyik kimagasl6 szemelye Maria Terezia. Negyven eves uralkodasa alatt
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(1740-1780) sok j6 Wrvenyt hozott. A jobMgyok helyzeten javitott. Fejlesztette az iskohlkat, a
tanitast. Elemi iskolakban magyarul tanithattak. Kozep- es f6iskolakban kotelez6 volt a nemet
nyelv, de megengedtek a magyart is.

A Habsburgok e1nemetesit6 torekvesei eppen az ellenkez6jet valtottak ki a magyarokban: elindult a
magyar nyelv es irodalom apolasa. Az ir6k, kolt6k felebresztettek a magyar ontudatot es fontos
szerepiik volt a reformgondolatok elinditasaban.

A 19. szazad els6 felet hivjuk reformkornak. A 150 eves torok megszallas es az azutan kovetkez6
150 eves osztrak elnyomas alatt Magyarorszag fej16dese lemaradt a nyugat-eur6pai orszagok
mogott. A reformkorban a magyarsag nagy lepesekben igyekezett ezt a lemaradast behozni.

A reformkor kimagasl6 szem6lye grOf Szecbenyi Istvan ("a legnagyobb magyar"). Magyarorszag
gazdasagi 6s kulturaIis felemel6s6t tUzte ki 6letc6ljaui. Megalapitotta a Magyar Tudomanyos
Akad6miat 6s eITe egy eg6sz 6vi j6vedelm6t ajanlotta fei. F6 gazdasagi kezdem6nyez6sei:
vasut6pit6s, dunai g6zhaj6zas, haj6gyar 6s mez6gazdasagi g6pgyarak 16tesit6se, a Tisza 6s Duna
szaMlyozasa, a Lanchid meg6pit6se. Gondolatait harom k6nyvben foglalta 6ssze: "Hitel", "Vilag"
6s "Stadium".

Szechenyi ugy latta, hogy el6szor gazdasagilag es kulturaIisan kell Magyarorszagot meger6siteni,
hogy azutan, a Habsburg kormannyal egyiittmiikodve, nagyobb nemzeti onrendelkezest lehessen
elemi. Ezzel szemben a szazad masik nagy vezeralakja, Kossuth Lajos, e16szor nagyobb nemzeti
ona1l6sagot akart elemi, hogy annak kereten beliil fejl6dhessen az orszag.

Eur6pan forradahnak szele sopor vegig. l848-ban sorra kitomek a forradalmak: Parizs, Becs,
Milano, Berlin. 1848 marcius IS-en Budapesten is kiWr egy verontas nelkfili forradalom. Pet6fi
Sandor "Nemzeti dar' cimii (Talpra magyar! ... ) versevel lelkesiti a nepet. A forradalmi ifjusag 12
pontban osszefoglalja kivansagait, amelyek Ienyegeben Kossuth programpontjai is. Az
Orszaggyiiles elfogadja ezt es nekiall megfogalmazni az uj Wrvenyeket.

A kiraly elfogadja, alafrja a Wrvenyeket.Ugy tiinik, hogy a bekes forradalom elerte celjat. De megis
harcok robbannak ki es a magyarsag, Kosszuth Lajos vezetesevel, kenytelen szabadsagaert kiizdeni.
Mar ugy tUnik, hogy gy6z a szabadsagharc, mikor az osztrak csaszar segitsegiil hfvja az orosz cart.
A tuler6 leveri a szabadsagharcot. 18 eves kegyetlen megtorlas kovetkezik.

De ez a szabadsagharc sem volt hiaba. A magyarsag es mas nemzetek szabadsagharcai uj
korszellemet alkottak, amelyben mar nem lehetseges az uralkod6 teljhatalma. Deak Ferenc ("a
haza bolcse") felismerte a lehet6seget es iigyes diplomaciaval 1967-ben letrehozta a bekes
"kiegyezest": Ferenc J6zsef osztrak csaszart magyar kirallya koronaztak es megalakult az
Osztrak-Magyar Monarchia: ket egyenrangu orszagnak tarsulasa, ket kiilon kormannyal
(parlament, miniszteriumok, bfr6sag). Csak a kiraly szemelye es harom miniszter (kiiliigy, penziigy,
hadi.igy)voltak kozosek.

A kiegyezes utan megindult a fejlOdes es Magyarorszag ismet modem allamma alakult at. Ennek a
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korszaknak nagy alakjai Tisza Kalman, a magyar miniszterelnok es Andrassy Gyula, a kozos
osztnlk-magyar kiihigyminiszter. A honfoglalas 1000. evfordulojanak (millennium) kozeledtevel
nagy epitkezesek indultak meg: az OrszagMz (Parlament), a Vigszinhaz, a Feszty korkep, az
Andrassyut, uj hidak a Dunan es az europai kontinens elso foldalattia (Metro). Budapest Europa
egyik legszebb vilagvarosa lett.

AZ ELSa VILAGHABORU (1914-1918) es TRIANON (1920)

A huszadik szazad elejen politikai es tarsadalmi ellentetek, fesziiltsegek keletkeztek
Europaban, melynek kovetkezteben kirobbant az Eiso Vilaghaboru. Tisza Istvan, magyar
miniszterelnok, mindent elkovetett, hogy a haborut megakadalyozza, de hasztalan. Az egyik
oldalon kOzdottek a "Kozponti Hatalmak": az Osztrak-Magyar Monarchia es Nemetorszag. A masik
oldalon az "Antant": Franciaorszag, Anglia es Oroszorszag. Kesobb tovabbi orszagok is beleptek, a
vegen 12 orszag kiizdott a ket oldalon: negy eves kiizdelem, sok millio halott, koztiik 650 000
magyar katona.

A haborU, mely a K6zponti hatalmak vesztesegevel vegzodott, megvaltoztatta Europa terkepet. Az
Antantnak erdeke volt, hogy az eros Osztrak-Magyar Monarchia megsziinjon. A Monarchian beliil
mas nemzetisegek is eltek: csehek, szlovakok, szerbek, horvatok, romanok, ruszinok. Kihasznalva
ezek k6veteleseit, a gyoztes hatalmak a Trianoni bekediktatummal szetdaraboltak a
Monarchiat, kiszakitottak Magyarorszag teriiletenek kef harmadat es uj orszagokat
lefesitettek: Csehszlovakiat (ide csatoltak a magyar Felvideket), Szerb-Horvat-Szlavoniat (a
kesobbi Jugoszlaviat - ide keriilt a magyar Delvidek) es Nagy-Romaniat, ahova Erdelyt csatoltak.
A trianoni dontes igazsagtalan es rossz dontes volt: Igazsagtalan, mert feldarabolta az 1000 eves
Magyarorszagot es az elcsatolt teriiletekkel tobb millio ott elo magyar keriilt idegen orszagokba.
Rossz dontes volt, mert az uj orszagok mestersegesen, nem termeszetesen alakultak, nem volt
t6rtenelmi hagyomanyuk es az odakeriilt nemzetisegek koz6tt mely ellentetek voltak, amit bizonyit
Csehszlovakia es Jugoszlavia nem reg lefolyt szetesese. Trianon rossz dontese nem oldotta meg
az europai fesziiltsegeket, hanem inkabb megalapozta a Masodik Vilaghaboru kitoreset.

AKET VILAGHABORU KOZOTT (1918 -1939)

1917-ben forradalom tort ki Oroszorszagban es a kommunistak vettek at a hatalmat.
Kommunista vezetok erkeznek a haboruban kimeriilt Magyarorszagra es 1919-ben
megalakitjak a Tanacskoztarsasagot. Negy honapon keresztiil verengzesek es terror erejevel
probaljak a kommunizmust (proletardiktarurat) bevezetni. Negy honap mulva a Tanacsk6ztarsasag
megbukik.

Kozben nemzeti ellenkormany alakult Szegeden es Horthy Miklos, a Nemzeti Hadsereg elen,
bevonul Budapestre. Kormanyzova valasztjak Horthy Miklost. Bar Magyarorszag nevlegesen
kiralysag marad, Magyarorszsag az akkori kornak megfelelo demokratikus aIlamformat alakit: a
kormanyzo iranyitasa alatt a minisztereln6k es annak miniszterei kormanyoznak, a torvenyhozo
testiilet pedig a szabadon valasztott Orszaggyiiles (Parlament).

KMCSSZ 2000

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



It
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Trianon eredmenyekent Magyarorszag elvesztette teriiletenek ket harmadat, asvanyi
nyersanyagainak, erdeinek legnagyobb reszet es sok milli6 lakosat. Ezt a "Csonka
Magyarorszagot" sikeriilt a magyar kormanyzasnak az elkovetkezo 20 ev alatt j6 gazdasagi es
kulturalis szintre felemelnie. (Peldak: 8000 iskola eptilt. Nagy fejl6des es modernizaIas az iparban
es k6zlekedesiigyben, mersekelt f6ldreform, mez6gazdasagi es ipari export, modern tarsadalmi
t6rvenyek - betegseg es balesetbiztositas, fizeteses szabadsag, csaladi berp6t1ek, minimalis
munkaber.) Szamos minisztereln6k k6ziil kett6t emlittink meg: A haboru utan 10 even keresztiil gr.
Bethlen Istvan volt minisztereln6k. Nagy erdeme Magyarorszag ujjaepitese, meger6sitese. Gr.
Teleki Pal ket alkalommal volt miniszterelnok. Ezen kiviil 6 volt Magyarorszag els6 f6cserkesze es
a nagysiken1 g6do1l6ijamboree legfels6bb felel6se.

A ket vilagMbom kozotti kormanyok egyik f6 celkitiizese az igazsagtalan trianoni dontes bekes
revizi6ja, az elvesztett magyarlakta teriiletek visszaszerzese volt. Ez, az id6vel meger6sod6tt
Nemetorszag es Olaszorszag segitsegevel, reszben sikeriilt is. Magyarorszag visszakapta a Felvidek
(Szlovakia) deli, magyarlakta savjat ("Elso becsi dontes"), Eszak-Erdelyt, a SzekelyfOldet
("Masodik becsi dontes") es visszafoglalta Karpataljat es a Delvideket.

A MAsODIK VILAGHABORU ES AZ OROSZ MEGSZALLAs EVEI (1941 - 1989)

1939-ben kitort a II. Vilaghaboru. Nemetorszag lerohanta Eur6pa t6bb orszagat es a Szovjellini6t
is megtamadta. Magyarorszag nem akart a haboniban reszt venni es kef evig sikeriilt is a
hadbalepest elkeriilnie. Nemetorszag egyre er6sebben es fenyeget6bben k6vetelte, hogy
Magyarorszag csatlakozzon a nemet oldalon. Ha nem lep be, nemet megszallas ala keriil. 1941-ben
Magyarorszag belep a haboruba, de a habom lefolyasa alatt angliai, majd szovjet kapcsolatok reven
ki pr6MI lepni. A nemetek tudomast szereznek err61 es 1944 marcius 19-en megszalljak
Magyarorszagot. 1945 majus 8-an Nemetorszag megadja magat es Magyarorszag szovjet
megszallas ala keriil. Szazezrek menektilnek nyugatra.

A szovjet seregek utan kommunista vezetok erkeznek Magyarorszagra es a megsza1l6 szovjet
csapatok tamogatasaval folyamatosan atveszik a hatalmat. 1950 utan a legs6tetebb terror evei
nehezednek a magyarsagra. 1956 okt6bereben nagymeretii bekes ttintetesekbe belel6 az aIlami
karhatalom, melynek k6vetkezmenyekeppen okt6ber 23-an kitor a forradalom. A nemzet -
diakok, munkasok, kozemberek - harcolnak azelnyom6k ellen. A nep kivansagara Nagy Imre,
kommunista de nem verengz6, nepszen1' vezet6 kormanyt alakit, kijelenti Magyarorszag
semlegesseget es elkezd tfugyalni a szovjet hadsereg kivonulasar61. A szovjet kivonulas megindul,
de a hataron varakoz6 allaspontba helyezkednek: varjak, hogy mit tesz a nyugat? A nyugat nem
tesz semmit. Erre megindul a hatalmas szovjet hadsereg tamadasa, verbe fojtja a
szabadsagharcot. 200 000 ember menektil nyugatra.

Az 1956-os magyar felkelest verbefojtottak az orosz tankok, megis ez volt az elso olyan
esemeny, amelyik a kommunizmus hasadasat elOidezte. Ettol kezdve a kommunizmus lassan
de biztosan a megbukas fele halad. Magyarorszagon a Szovjet Kadar Janost helyezi hatalomba.
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Eloszor a forradalma.rok kegyetlen iildozese kovetkezik. De a magyar szabadsagharc es a
kommunizmus altalanos gyengiilese meghozzak gyi.imolcsiiket: lassan enyhiil az elnyomas, a
gazdasagban valamennyire csokken a kozponti iranyitcis es nagyobb teret enged az egyeni
kezdemenyezesnek, vcillalkozasnak. A kommunista part belatja, bogy helyzete tarthatatlan,
1989-ben megallapodik az ellenzeki mozgalmakkal, szabad, demokratikus valasztasokat
hirdetnek es megalakul a Magyar Koztarsasag. 1990-ben kivonulnak az utols6 orosz csapatok.

Az6ta Magyarorszag onall6, szabad, demokratikusan kormanyzott allamma valt, amely
nyugati, a szabad piacon alapulo gazdasagi rendszert vezetett be. Birja a kiilfold bizalmat, amit
a nagymennyisegii toke bearamlasa es Magyarorszagnak a NATO-ba val6 befogadasa is bizonyit.
Folynak a targyalasok az Eur6pai Uni6val es Magyarorszag lesz az elsok kozott, akik benne helyet
kapnak. Tovabbra is nagy gondot jelent a mai Magyarorszag hatarain kiviil, elsosorban a Kcirpat-
medenceben elo magyarsag helyzete, hosszittavit fennmaradasa. A magyar cillam felelosseget erez
az osszmagyar nemzet irant. A hatarokon titl elo magyarsag helyzetenek javulasat az Eur6paiUnio
kereten beliil lehet remelni. A kozel fel evszazados kommunista elnyomas utan lassan iijra
felepiil ez a tortenelme folyaman oly sok viszontagsagon keresztiilment, de kiilonleges belso
erovel es tehetseggel rendelkezo, mindent tiilelni kepes, mindig felemelkedni tndo nemzet!
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A fenti id6grafikonban a tavolsagok nem aranyosak az esemenyek kozott eltelt id6vel. Az libra celja a
magyar tortenelem es egyes vilagtortenelmi esemenyek kozOtti id6rendi plirhuzam erzekeltetese. A
vilagtortenelmi esemenyeket cserkeszeink lakhelyenekfigyelembevetelevel valasztottuk ki.

1526 Mohacs

Korai magyarok
("elsa honfoglahis")

670
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1526-1686 Torok megszal1as
1686 Buda fe1szabadihisa

o koriil Elomagyarok

896 Honfoglahis

1456 Nandorfehervan gyozelem
(Hunyadi Janos)

896-1000 Arpadhazi fejedelmek
(Geza fejedelem)

1301-1458 Vegyeshazi kiralyok
(Robert Karoly, Nagy
Lajos, Zsigmond, stb.)

1703-1711 Kuruc fe1ke1es
(II. Rakoczi Ferenc)

1740-1780 Mana Terezia

1222 Aranybulla (II.Endre)

1241-42 TatliIjaras (Mohi csata)
1242-70 Orszag ujjaepitese

(IV. Bela)

1001-1301 Arpadh<izi kin\1yok

1458-1490 Hunyadi Matyas

1000 Szent Istyan koronazasa

1896 Honfoglalas 1000.
EYfordul6ja (Millennium)

1848 Szabadsagharc
(Kossuth Lajos)

1867 Kiegyezes
(Deak Ferenc)

1800-1848 Reformkor
(Szechenyi Istyan)

1920 Trianon

1918-41 Ket haboru koz6tt
(Horthy Miklos, Bethlen
Istvan, Teleki Pal)

1956 Szabadsagharc

1945 Szmjet megszallas

A Magyar tortenelem merfoldkovei

1989 Rendszeryaltas, szabad
yalasztasok

Viltigtortenelem

Ik.e.6 Krisztus sziiletese
0 idoszamitasunk kezdete

•
•

I I
434-453 Attila birodalma

D
976 Ausztria megalakulasa

"0 11. szazad Svedek
keresztennye teritese

G
R

1291 Svajci szovetseg
alapitasa

•
•

A I
• 1492 Amerika felfedezese

•

F I1605 Ausztrlilia felfedezese

•
•
I1776 USA szabadsagharc

I 1789 Francia forradalom
•
• 1811 Venezuela ona1l6saga

I1816 Argentina onlill6saga

K
1822 Brazilia onall6saga

• 1867 Kanada ona1l6 dominium
•
I 1870/71 Nemet birodalom

0
alapitasa

•
• 1914-18 Elso vilaghaborU

N~1939-45 Masodik vilagbaborU

I
• 1990 Szovjetuni6 megsziinese
•
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