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Bevezető

Kedves őrsvezetőjelölt!

Ebben a kis könyvben és a hozzá mellékelt munkafüzetben 
megtalálod mindazt a magyarságismereti anyagot 
(irodalom, földrajz, történelem és nyelvismeret), amelyet a 
vezetőképző táboron való részvételed előtt tudnod kell.

A kezedben lévő könyv tartalmazza az irodalom, földrajz 
és történelem anyagát. 
A munkafüzetben vannak a kérdések, valamint 
a nyelvismereti anyag. Észre fogod venni, hogy a 
nyelvgyakorlatok nagy része az irodalmi szemelvényekkel 
van kapcsolatban. Így, nyelvgyakorlás közben alkalmad 
nyílik arra hogy a költők műveivel is jobban megismerkedj. 

Dolgozd ki alaposan a munkafüzet kérdéseit, gyakorlatait. 
A munkafüzet kérdései rámutatnak a tananyag 
legfontosabb részeire. Ha a munkafüzet kérdéseire felelni 
tudsz, biztos lehetsz benne, hogy jól felkészültél a vizsgára.

Őseid 1100 éves története, kultúrája sugárzik feléd ezekből 
a füzetekből. Forgasd, használd őket szeretettel!

Jó munkát!

Dömötör Gábor
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Irodalom
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Pannonhalma könyvtára





Irodalom bevezető

Kedves őrsvezetőjelölt!

Az itt következő 9 költő 14 verse csak egy pici ízelítője 
a nagyon gazdag, nagyon szép és világviszonylatban is 
kimagasló magyar költészetnek.

Röviden ismertetjük a költők életét és irodalmi munkáját, 
mert így sokszor jobban megértheted a versükben foglalt 
gondolatokat, érzéseket.

A legtöbb nehezebb szó magyarázatát megtalálod rögtön 
a mellett a verssor mellett, amelyben előfordul.

Minden vers után verselemzés következik. Ebben 
rámutatunk a vers olyan jellegzetességeire, amelyekre 
érdemes felfigyelned. Ezt legtöbbször kérdések által 
tesszük: próbáld a kérdések segítségével elemezni 
(analizálni) a költeményt. Ezek nem vizsgakérdések, 
hanem csak arra szolgálnak, hogy segítsenek a vers 
megértésében, gondolatainak, szépségeinek felismerésében. 
(A munkafüzetben más, általában könnyebb, 
tárgyilagosabb kérdések vannak, és azokból állítjuk össze a 
magyarságismereti vizsgákat. Ha kidolgozod a munkafüzet 
kérdéseit, felkészültél a vizsgára.)

Igyekezz a verseket nemcsak megérteni, hanem átérezni is! 
A vers a gondolatok és érzések kifejezésének talán 
legtökéletesebb formája. Tömören – kevés szóval – fejezi 
ki a gondolatokat, a nyelv zenéjével, ritmusával érezteti a 
hangulatot. Olvasd fel a verseket hangosan is, hogy érezd a 
nyelv zenéjét, szépségét!
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Petőfi Sándor  (1823-1849)

Költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb 
és legkiemelkedőbb alakja. Rövid életének 26 éve alatt több mint ezer 
verset írt, ezek közül 782 költemény maradt reánk. A magyar tájnak, a 
hazaszeretetnek, az emberi érzések sokszínűségének költője.

Egyszerű kisvárosi családból származott: édesapja jómódú ember volt 
egy mészárszék, egy kocsma és több ház tulajdonosaként. A legjobb 
iskolákba járatta fiát, aki az első években kiváló tanuló volt. Megtanult 
latinul és németül, jól rajzolt. Később már kevésbé jól végezte iskoláit, 
bár sokat képezte magát: nagyon sokat olvasott, magánszorgalomból 
megtanult angolul és franciául. Korán kitűnt verseivel és jó magyar 
fogalmazásával.

Miután édesapja elvesztette vagyonát, Petőfi több évig igen nehéz és 
kalandos életet élt. Egy ideig beállt katonának. Bejárta az országot, 
sok mindennel próbálkozott, többek között a színjátszással is, de 
csak közepes sikerrel. Közben elküldte verseit az akkori legnagyobb 
költőknek, köztük Vörösmarty Mihálynak, akik felismerték tehetségét. 
Versei kezdtek megjelenni, és rövidesen elismert, ünnepelt költő lett.

Az 1848-as szabadságharc kitörésének fontos szereplője volt. Részt 
vett a „Mit kíván a magyar nemzet” 12 pontjának megfogalmazásában, 
március 13-án megírta és 15-én óriási sikerrel elszavalta a Nemzeti 
dalt. A szabadságharc alatt a híres Bem József  tábornok alatt szolgált. 
A segesvári csatában hősi halált halt.

Petőfire jellemző, hogy egyszerű, közvetlen szavakkal mondja el 
gondolatait, érzéseit. Példa erre a következő verse is. Hosszú távollét 
után utazott hazafelé, hogy meglátogassa rég nem látott édesanyját. 
Közben kigondolta mindazt a kedveset és szépet, amivel édesanyját 
köszönteni fogja. De amikor megérkezett, a viszontlátás örömében 
minden szép szó kiment a fejéből, és csak elmerült az anyai ölelés 
szeretetében.
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Füstbement terv 

Egész uton hazafelé 
Azon gondolkodám:    
Miként fogom szólítani    
Rég nem látott anyám? 

Mit mondok majd először is 
Kedvest, szépet neki? 
Midőn, mely bölcsőm ringatá,   
A kart terjeszti ki. 

S jutott eszembe számtalan   
Szebbnél-szebb gondolat, 
Mig állni látszék az idő,    
Bár a szekér szaladt. 

S a kis szobába toppanék...     
Röpűlt felém anyám...    
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...  
Mint a gyümölcs a fán.    

Verselemzés:

Az első versszakban milyen szó jelzi, hogy hova utazik Petőfi?a) 
2. versszak: Petőfi csecsemő korában mit csinált az édesanyja?b) 
3. versszak: Honnan tudjuk, hogy Petőfi türelmetlen, már  c) 

 otthon szeretne lenni?
Miért mondhatjuk, hogy a versnek meglepő, csattanós vége  d) 

 van?

gondolkodám: 
gondolkodtam (régies)
miként:  hogyan

midőn:  miközben

számtalan:  nagyon sok

látszék:  látszott (régies)

toppanék: toppantam 
(régies), beléptem
csüggtem:  függtem, lógtam

13

Iro
da

lo
m

Petőfi szülőháza Kiskőrösön

Petőfi-emlékalbum



Petőfi következő verse elmond egy kis történetet. A falusi kocsmában 
mulatnak a legények, boroznak, táncolnak és énekelnek. Jön 
a szomszéd gazdag úr szolgája, hozza urának parancsát, hogy 
maradjanak csendben, mert aludni akar. A legények visszautasítják a 
goromba parancsot, és tovább mulatnak. De megint kopogtat valaki, 
aki szépen kéri, hogy csendesebben mulassanak, mert édesanyja beteg. 
Erre a legények szó nélkül kiisszák poharukat, és hazamennek.

Falu végén kurta kocsma...

Falu végén kurta kocsma,   
Oda rúg ki a Szamosra,    
Meg is látná magát benne,    
Ha az éj nem közelegne.   
      
Az éjszaka közeledik, 
A világ lecsendesedik, 
Pihen a komp, kikötötték,   
Benne hallgat a sötétség.   

De a kocsma bezzeg hangos! 
Munkálódik a cimbalmos,    
A legények kurjogatnak,    
Szinte reng belé az ablak. 

„Kocsmárosné, aranyvirág, 
Ide a legjobbik borát, 
Vén legyen, mint a nagyapám, 
És tüzes, mint ifju babám!   

Húzd rá cigány, huzzad jobban, 
Táncolni való kedvem van, 
Eltáncolom a pénzemet, 
Kitáncolom a lelkemet!” 

Bekopognak az ablakon: 
„Ne zugjatok olyan nagyon, 
Azt üzeni az uraság, 
Mert lefeküdt, alunni vágy.” 

„Ördög bújjék az uradba, 
Te pedig menj a pokolba!... 
Húzd rá, cigány, csak azért is, 
Ha mindjárt az ingemért is!” 

Megint jőnek, kopogtatnak: 
„Csendesebben vigadjanak, 
Isten áldja meg kendteket,    
Szegény édesanyám beteg.” 

Feleletet egyik sem ad, 
Kihörpentik boraikat,   
Végét vetik a zenének 
S hazamennek a legények. 

babám:  kedvesem, szeretőm

kendteket:  titeket

Kihörpentik:  gyorsan kiisszák

Petőfi  Debrecenben

14

kurta:  kicsi
oda rúg ki a Szamosra: a 
Szamos folyó partján van
Meg is látná magát benne:
tükröződne is a Szamos
vizében

komp:  vízi jármű egyik
partról a másikra szállításra

Munkálódik a cimbalmos: 
zenél a cimbalmos



Verselemzés:

Honnan tudjuk, hogy a környéken csend és nyugalom van?a) 
Milyen szóval kedveskednek a legények a kocsmárosnénak?b) 
Milyen legyen a bor? Miért legyen olyan, mint a legények  c) 

 nagyapja és babája?
Honnan tudjuk, hogy a zenész fizetésért játszik?d) 
7. versszak: mit jelent „ha mindjárt az ingemért is” ?e) 
Figyeld meg, Petőfi milyen tömören (kevés szóval) mondja  f) 

 el a történetet, érezteti az est hangulatát, a kocsma   
       vidámságát, a szereplők jellemét (a beképzelt uraságot és        
        szolgáját, az édesanyjáért aggódó második kopogtatót), a  
 legények büszkeségét, de ugyanakkor jóságát is. Ez egy jó  
 költemény ereje!

Hányatott, kalandos évek után,  1844-ben Petőfi végre biztos írói állást 
kapott Budapesten. Első dolga volt, hogy meglátogassa szüleit. 

A következő versben írja le édesapja iránti szeretetét.

A jó öreg kocsmáros

Itt, ahonnan messze kell utazni, míg az 
Ember hegyet láthat, itt a szép alföldön, 
Itten élek én most megelégedéssel, 
Mert időm vidáman, boldogságban töltöm. 
Falu kocsmájában van az én lakásom; 
Csendes kocsma ez, csak néha zajlik éjjel.                     
Egy jó öregember benne a kocsmáros... 
Áldja meg az isten mind a két kezével! 

Van szállásom itten s ennem-innom ingyen, 
Sohasem volt ennél jobb gondviselésem. 
Az ebédre nem kell senkit is megvárnom, 
És mindnyájan várnak énrám, hogyha késem. 
Csak egyet sajnálok: az öreg kocsmáros 
Összekoccan néha jó feleségével;    
No de amint összekoccan, meg is békül... 
Áldja meg az isten mind a két kezével! 

Elbeszélünk néha a letűnt időkről. 
Hej, régibb idői boldogak valának! 
Háza, kertje, földje, pénze, mindene volt, 
Alig tudta számát ökrének, lovának. 
Pénzét a hitetlen emberek csalása,    
Házát a Dunának habjai vitték el; 
Igy szegényült el a jó öreg kocsmáros... 
Áldja meg az isten mind a két kezével! 

zajlik:  hangos

összekoccan:  
vitatkozik, 
veszekszik

hitetlen:  
megbízhatatlan, 
akikben nem lehet 
hinni

Petőfi-szobor Budapesten
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16 Alkonyúló félben van már élte napja,    
S ilyenkor az ember nyúgodalmat óhajt,                                            
S őreá, szegényre, a szerencsétlenség, 
Őreá mostan mért legtöbb gondot és bajt. 
Fáradoz napestig, vasárnapja sincsen, 
Mindig későn fekszik, mindig idején kel; 
Mint sajnálom én e jó öreg kocsmárost... 
Áldja meg az isten mind a két kezével! 

Biztatom, hogy majd még jóra fordul sorsa; 
Ő fejét csóválja, nem hisz a szavamnak. 
„Úgy van, úgy” szól később, „jóra fordul sorsom, 
Mert hisz lábaim már a sír szélén vannak.” 
Én elszomorodva borulok nyakába, 
S megfürösztöm arcát szemeim könnyével, 
Mert az én atyám e jó öreg kocsmáros... 
Áldja meg az isten mind a két kezével! 

Verselemzés:

Első versszak:  Magyarország melyik vidékén laktak Petőfi  a) 
 szülei?

2. versszak: honnan tudjuk, hogy szülei szeretettel bánnak  b) 
 Petőfivel?

3. versszak:  hasonlítsd össze ezt a versszakot azzal, amit   c) 
 édesapjáról olvastál, amikor Petőfi életét írtuk le!

Mit felel az édesapa, amikor Petőfi biztatja, hogy majd még  d) 
 jóra fordul sorsa?

Figyeld meg, hogy Petőfi ezt a verset is csattanóval (meglepő,  e) 
 váratlan módon)  fejezi be!

Gy. Szabó Béla rajza

Petőfi mellszobra 
Nagykárolyban

Alkonyuló 
félben van….:  
élete vége közeledik



Petőfi jó barátja volt másik nagy költőnknek, Arany Jánosnak. 
Nemcsak barátok voltak,  hanem nagyra becsülték egymást mint költőt 
és magyar hazafit is. Petőfi egyik látogatása alkalmával írta ezt a tréfás 
verset Aranyék kisfiának, Lacinak.

Arany Lacinak 

Laci te, 
Hallod-e? 
Jer ide,       
Jer, ha mondom, 
Rontom-bontom, 
Ülj meg itten az ölemben, 
De ne moccanj, mert különben 
Meg talállak csípni,     
Igy ni! 
Ugye fáj? 
Hát ne kiabálj. 
Szájadat betedd, 
S nyisd ki füledet, 
Nyisd ki ezt a kis kaput; 
Majd meglátod, hogy mi fut 
Rajta át fejedbe... 
Egy kis tarka lepke. 
Tarka lepke, kis mese, 
Szállj be Laci fejibe. 

Volt egy ember, nagybajúszos. 
Mit csinált? elment a kúthoz. 
De nem volt viz a vederbe’,
Kapta magát, telemerte. 
És vajon minek 
Meritette meg 
Azt a vedret? 
Tán a kertet 
Kéne meglocsolnia? 
Vagy ihatnék?... nem biz a. 
Telt vederrel a kezében 
A mezőre ballag szépen, 
Ott megállt és körülnézett; 
Ejnye vajon mit szemlélhet?
Tán a fényes délibábot?
Hisz olyat már sokat látott... 
Vagy a szomszéd falu tornyát?
Hisz azon meg nem sokat lát...
Vagy tán azt az embert,
Ki amott a kendert
Áztatóba hordja?                                                       
Arra sincsen gondja. 
Mire van hát?

Jer:  gyere

meg talállak csípni:  lehet, hogy 
megcsíplek

veder:  vödör 

szemlélhet:  nézhet
délibáb:  a magyar alföldön, 
amikor melegen süt a nap, a  föld 
fölötti levegőben tükröződnek 
távoli  tájak, épületek, sok esetben 
megfordítva, fejjel lefelé.
kender:  növény, amiből a 
vásznat csinálják. Vízben áztatják, 
hogy utána a rostot (a szálakat) 
könnyebben kivehessék. 

János Vitéz bábelőadás
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18 Ebugattát!      
Már csak megmondom, mi végett   
Nézi át a mezőséget, 
A vizet mért hozta ki? 
Ürgét akar önteni.      
Ninini:                                                                      
Ott az ürge, 
Hű, mi fürge,      
Mint szalad!                                                     
Pillanat, 
S odabenn van, 
Benn a lyukban. 
A mi emberünk se’ rest,    
Odanyargal egyenest                                        
A lyuk mellé, 
S beleönté      
A veder vizet; 
Torkig tele lett.
A szegény kis ürge    
Egy darabig türte, 
Hanem aztán csak kimászott,
Még az inge is átázott. 
A lyuk száján nyakon csipték, 
Nyakon csipték, hazavitték, 
S mostan... 
Itt van... 
Karjaimban, 
Mert e fürge 
Pajkos ürge      
Te vagy, Laci, te bizony!

Verselemzés:

Itt is csattanóval fejezi be Petőfi a verset. Mi ez a meglepetés?a) 
Mi történik az első versszakban, mielőtt Petőfi elkezdi a   b) 

 mesét?
Mihez hasonlítja a mesét, amit el fog mondani?c) 
Mi mindent sorolt fel, ami miatt az ember kimehetett a   d) 

 kúthoz?
Hogyan mondja el Petőfi, hogy az ürge gyorsan menekült a  e) 

 lyukba?  Figyeld meg, hogy a szavak ritmusával is érezteti!
Milyen szavakkal jellemeznéd ezt a verset? Válaszd ki a   f) 

 megfelelő jelzőket: szomorú, tréfás, drámai, kedves,         
 rosszkedvű, jókedvű, unalmas, mozgalmas!

ebugattát:  csak egy 
türelmetlen felkiáltás.
mi végett:  miért

Ürge:  rágcsáló állatka, 
amely a földben lévő kis 
lyukban lakik. Vizet öntenek a 
lyukba, hogy kijöjjön és meg 
tudják fogni.
fürge:  gyors
Mint:  mennyire

rest:  lusta
nyargal:  fut

beleönté:  beleöntötte (régies)

torkig:  egész a lyuk tetejéig 

Pajkos:  jókedvű, csintalan 

Petőfi bélyegsorozat

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia  szobra



Arany János  (1817 – 1882)

Egyszerű földműves család legkisebb gyermeke. Kiváló tanulóként 
korán kitűnt iskoláiban.  Már iskolai évei alatt városszerte ismertté 
vált verseiről. Diákkorában tanított is, hogy iskoláztatásának költségeit 
fedezni tudja. Közben állandóan művelte magát, sokat olvasott, 
megtanult németül, franciául és latinul, később megtanult angolul is 
olvasni. Iskolái befejezése után tanítói állást vállalt, majd városi írnok, 
később aljegyző (magasabb városi hivatalnok) lett.

1847-ben országos pályázatot hirdettek, mely egy népi hős 
történetének írására szólította fel a költőket. Arany János Toldi című 
elbeszélő költeményével vett részt a pályázaton. Toldi Miklós a 14. 
században, Nagy Lajos idejében élt. Ott született, ahol Arany János, 
aki szüleitől és a szülőföldjén élő öregektől hallott a király nagy erejű 
vitézéről. Arany megnyerte a pályázatot, méghozzá olyan sikeresen, 
hogy a bírálók kivételesen megemelték a pályadíjat 15-ről 20 aranyra. 
Egyszerre ünnepelt költő lett, jeles írók figyelme fordult feléje, és Petőfi 
volt az első, aki üdvözlésére sietett. Később, termékeny költői munkája 
mellett a Magyar Tudományos Akadémia titkára, majd pedig Főtitkára 
lett.

Arany egyik kimagasló versformája a ballada. A ballada egy rövid, 
legtöbbször drámai vagy tragikus elbeszélő költemény, amely 
történetének csak részleteit, néha hiányosan és csak érzékeltetve (nem 
tisztán kimondva) mondja el a költő. Lásd az alábbi, Mátyás anyja 
című balladát. 

Mielőtt király lett, Hunyadi Mátyás száműzetésben (fogságban) élt 
Prágában, a cseh királyi udvarban. Édesanyja – Szilágyi Erzsébet – 
nagy aggodalommal akart neki levelet küldeni. Többen jelentkeztek, 
hogy elviszik a levelet, de egyik sem tudta olyan rövid idő alatt 
vállalni, hogy az megfeleljen a fia után vágyódó anyának. Egyszer csak 
megjelent egy holló (a Hunyadi-címerben látható madár), kikapta a 
levelet az anya kezéből és eltűnt vele. Nagy ijedelem és kétségbeesés 
után, éjfélkor kopogtattak Szilágyi Erzsébet ablakán. Hát ott volt a 
holló, csőrében Mátyás válaszlevelével!

Arany János

Arany János lakóháza
Nagykőrösön

Arany János síremléke a
Kerepesi temetőben

Budapesten
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20 Mátyás anyja 

Szilágyi 
Örzsébet
Levelét megirta; 
Szerelme 
Könnyével 
Azt is telesirta. 

Fiának 
A levél, 
Prága városába, 
Örömhírt 
Viszen a 
Szomorú fogságba: 

„Gyermekem! 
Ne mozdulj 
Prága városából; 
Kiveszlek, 
Kiváltlak 
A nehéz rabságból. 

„Arannyal, 
Ezüsttel 
Megfizetek érted; 
Szívemen 
Hordom én 
A te hazatérted. 

„Ne mozdulj, 
Ne indulj, 
Én egyetlen árvám! 
Ki lesz az                            
Én fiam         
Ha megejt az ármány?      

„Adassék 
A levél 
Hunyadi Mátyásnak, 
Tulajdon 
Kezébe, 
Senkinek se másnak.” 

Fekete 
Viaszból 
Nyom reá pecsétet; 
Könyöklőn   
Várnak az 
Udvari cselédek. 

„Ki viszi 
Hamarabb 
Levelem Prágába? 
Száz arany, 
Meg a ló, 
Teste fáradsága.” 

„Viszem én, 
Viszem én, 
Hét nap elegendő.” 
„Szerelmes 
Szivemnek 
Hét egész esztendő!”

ármány:  
gonosz  csel

könyöklő:
erkély párkánya 

adál:  adtál 
(régies)

ahol:  ott

„Viszem én, 
Hozom én 
Válaszát három nap.” 
„Szerelmes 
Szivemnek 
Három egész hónap!” 

„Istenem, 
Istenem, 
Mért nem adál szárnyat,       
Hogy utól- 
Érhetném 
Az anyai vágyat!” - 

S ahol jön,                             
Ahol jön 
Egy fekete holló; 
Hunyadi 
Paizsán 
Ül ahhoz hasonló. 

Lecsapott, 
Lecsapott 
Fekete szélvészből, 
Kikapá 
Levelét 
Az anyai kézből. 

„Hamar a 
Madarat!... 
El kell venni tőle!” 
Szalad a 
Sokaság 
Nyomba, hogy lelője. 

Madarat 
Nem egyet, 
Százat is meglőnek: 
Híre sincs, 
Nyoma sincs 
A levélvivőnek. 

Napestig 
Az erdőn 
Űzeti hiába: 
Éjfelen 
Kocognak 
Özvegy ablakába. 

„Ki kopog? 
Mi kopog? 
Egy fekete holló! 
Nála még
A levél, 
Vagy ahhoz hasonló. 

Piros a 
Pecsétje; 
Finom a hajtása: 
Oh áldott, 
Oh áldott 
A keze-irása!” 



Verselemzés:

a) Arany részben párbeszédekkel mondja el a történetet.   
 Állapítsd meg, hogy hány személy beszél!
b) Milyen örömhírt akar Szilágyi Erzsébet megírni Mátyásnak?
c) Mit adna Szilágyi Erzsébet annak, aki elviszi levelét?
d) Hány nap alatt vinnék el a szolgák a levelet?
e) Milyen parancsot ad Szilágyi Erzsébet, amikor a holló kikapja  
 kezéből a levelet?
f) Miért hívja édesanyja Mátyást „egyetlen árvám”-nak? Mit  
 tudsz a magyar történelemből, ami miatt így hívja?
g) Minden versszakban 2-2 sor rímel. Hányadik sorok rímelnek?

Áprily Lajos
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Erdélyi költő. A kolozsvári egyetem bölcsészkarán kapott magyar-
német szakos képesítést, később francia nyelvtanári diplomát is 
szerzett. Gimnáziumi tanár és igazgató volt. Bár régebben is írt 
verseket, költői munkássága komolyabban 1918-tól kezdve indul 
be. Neves írói társaságok választották tagjukká (Erdélyi Irodalmi 
Társaság, Kisfaludy Társaság, Kemény Zsigmond Társaság). 1929-ben 
Magyarországra költözött. 1954-ben József Attila-díjjal tüntették ki.

Áprily a versek fegyelmezett formájának, a nyelv zeneiségének, a 
hangulatok érzékeltetésének mestere volt. Sok versének témája a 
természet, az erdélyi táj. Figyeld meg, hogy az alábbi versében milyen 
remekül érezteti a természet újjáéledését a hosszú tél után, a tavasz 
mindent átható boldogságát! Nemcsak a szavak értelmén, hanem 
azok zenéjén és a vers pergő ritmusán keresztül is érezzük a melegen 
sugárzó napot, a hó olvadását, a patakok csörgedezését; szinte látjuk 
a virágok nyílását és a hegycsúcson álló diák szeme előtt megnyíló 
messzeséget. 



22 Március
A nap tüze, látod, 
a fürge diákot 
a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt. 
Csengve, nevetve 
kibuggyan a kedve     
s egy ős evoét a fénybe kiált.       
 
Régi, kiszáradt 
tó vize árad, 
néma kutakban a víz kibuzog. 
Zeng a picinyke 
szénfejű cinke     
víg dithyrambusa: dactilusok.    
                                                                         
Selymit a barka                                                
már kitakarta, 
sárga virágját bontja a som.    
Fut, fut az áram
a déli sugárban                                                
s hökken a hó a hideg havason.   
 
Barna patakja 
napra kacagva 
a lomha Marosba csengve siet.   
Zeng a csatorna, 
zeng a hegy orma,                                           
s zeng – ugye zeng, ugye zeng a szíved?

kibuggyan:  hirtelen előtör (kijön) valakiből, valamiből
evoé:  örömkiáltás (ógörög szó)

cinke:  kis madár
dithyrambus:  lelkes, szárnyaló költemény
dactilus:  1 hosszú és 2 rövid szótagú versláb, ritmus:  _ //
barka:  tavasszal nyíló bokor

som:  tavasszal sárgán virágzó növény
áram:  itt a meleg nap sugara

hökken: a hó megroggyan, lecsúszik

lomha:  lusta, lassú      
Maros: erdélyi folyó
orom:  csúcs      
a hegy orma:  a hegy csúcsa 

Áprily Lajos illusztráció

Verselemzés:

a) Mi történik a diákkal, a fiatal fiúval az első versszakban?
b) Mit tudunk meg az időjárásról az első versszakban?
c) Mit csinál a cinke a második versszakban? Miért?
d) „Alliterációnak” nevezzük, amikor egymást követő szavak  
 ugyanazzal a hanggal  kezdődnek. Keress egy ilyen verssort!  
 Érzed, hogy ez a vers zenéjét, ritmusát érdekesebbé teszi?
e) Melyik verssorban szól a költő hozzád, az olvasóhoz?



Reményik Sándor  (1890 – 1941)

Erdélyi költő. Kolozsvárott született, ott végezte iskoláit is. A 
gimnázium után négy évet hallgatott a jogi egyetemen, de utána 
kizárólag az irodalomnak szentelte életét. 1921-ben beindította a 
„Pásztortűz” című folyóiratot, amely körül élénk irodalmi élet 
alakult ki.
Személyiségének két meghatározó vonása magyarsága és 
kereszténysége volt. A trianoni békediktátum és Erdély elcsatolása 
Magyarországtól mélységesen megrendítette. Legmegkapóbb 
verseinek nagy része ezzel a sorskérdéssel, az erdélyi magyarság 
fennmaradásával foglalkozik. Kolozsvárott, a házsongárdi temetőben 
nyugszik, sírkövébe híres verssora van bevésve: „Egy lángot adok, 
ápold, add tovább!”
Reményik itt következő versét erdélyi kortársaihoz írta, de ugyanúgy 
hozzánk is szól: ahhoz, hogy magyarságunkat meg tudjuk őrizni, 
magyar nyelvünket kell megőriznünk. Méghozzá tisztán és szépen. 
Fejlesszük nyelvismeretünket, szókincsünket, ne keverjük beszédünket 
idegen szavakkal, kerüljük a csúnya kifejezéseket, gondosan, szépen 
ejtsük a szavakat!

Az  ige

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek
És áhítattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végső menedéktek,    
A nyelv ma tündérvár katakomba,    
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!  

E drága nyelvet porrá ne törjétek,
Ne nyúljon hozzá avatatlanul   
Senki: ne szaggassátok szirmait
A rózsafának, mely hóban virul.
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul,
Mintha imádkozna,
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna!

És aki költő, az legyen király,
És pap, és próféta és soha más,
Nem illik daróc főpapi talárhoz,   
S királyi nyelvhez koldus-dadogás.  

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
Vigyázzatok, a nyelv ma szent kehely,  
Ki borát issza: Élet borát issza,                 
Előre néz s csak néha-néha vissza -,
S a kelyhet többé nem engedi el!

katakomba:  
őskeresztények titkos föld 
alatti temetkezési helye. 
Itt:  föld alatti búvóhely.
avatatlanul:  
hozzáértés nélkül 

daróc:  durva 
ruhaanyag
talár:    papok, bírák bő 
palástja, ruhája
kehely:  díszes, talpas 
ivópohár (mint amilyet
templomban használnak)

Reményik Sándor
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Virágok Reményik Sándor fényképe előtt

Verselemzés:

Reményik hasonlatok segítségével hangsúlyozza üzenetét, 
mondanivalóját.

Az első versszakban a nyelvet katakombához hasonlítja. 
Mint ahogy a római korban az őskeresztények föld alatti 
katakombákba menekültek, úgy kell nehéz időkben, helyzetekben 
magyarságunkat nyelvünk alapos ismeretével, gondos 
használatával átmenteni. De a régi katakombák félelmetes, zord 
helyiségek voltak. Ezzel szemben nyelvünk szép és otthonos: 
tündérvár.

A második versszakban hóban viruló rózsafához hasonlítja magyar 
nyelvünket. Rózsafa, mert szép és termékeny, de hóban virul, mert 
nehéz körülmények között kell virulnia: Erdélyben a kisebbségi 
sorsban, számunkra külföldön, más nyelvek és kultúrák közepette. 
A magyar nyelvtudás gazdagítja életünket: ajándék, mint ahogy 
ajándék volt az arany, tömjén és mirha, amit a három király vitt 
ajándékba Jézus születésekor.

A harmadik versszakban emlékezteti a költőket felelősségükre: 
nekik kell példát mutatni a helyes nyelvhasználatban, 
nyelvőrzésben. Ők a nyelv királyai, papjai, prófétái. Hasonló 
felelősségük van külföldön a szülőknek, magyar tanároknak, 
cserkészvezetőknek. Nekik nemcsak tanítaniuk kell a magyar 
nyelvet, de példát is kell mutatniuk annak szép, tiszta és helyes 
használatában.

A negyedik versszakban borral teli szent kehelyhez hasonlítja a 
magyar nyelvet: aki belekóstol és megismerkedik szépségével, 
kifejező erejével, az ragaszkodni fog hozzá: a kelyhet többé nem 
ereszti el.

Reményik Sándor szülőháza
Kolozsvárott



Ady  Endre  (1877 – 1919)

Elszegényedett erdélyi nemesi család gyermeke. Kiváló eredménnyel 
érettségizett, majd szülői kívánságra beiratkozott a jogi egyetemre, de 
néhány év után az újságírói és költői pályát választotta. Írásai kitérnek 
az élet szinte minden területére: a magyar politikai újságírás egyik 
legnagyobb alakja, ugyanakkor a huszadik század egyik legjelentősebb 
magyar költője.

Sokszínű költészetének egyik jelentős része a vallásos líra, az 
istenkeresés. Édesanyja református lelkipásztorok leszármazottja. Ady 
az elemit református, a gimnáziumot katolikus, majd későbbi iskoláit 
ismét református iskolákban járta.  „Istenes versei” néven ismert 
költeményei között vannak olyanok, amelyekben szinte elkeseredetten 
és sikertelenül keresi a kapcsolatot Istennel, máskor viszont túláradó 
boldogsággal találja meg Istenét. Alábbi rövid verse ez utóbbiak 
példája.

Az Úr érkezése
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,  
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,    
Hanem jött néma, igaz öleléssel,                                
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborus éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,  
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

Verselemzés:

a) Milyen lelkiállapotban volt Ady, amikor megérezte Isten   
 közelségét?
b) Meglepte Adyt, hogy eljött hozzá az Isten? Miből látod ezt a  
 szövegben?
c) Milyen Istent érzett Ady? Válaszd ki a megfelelő szót:
 bosszúálló, jóságos, büntető, szerető, igazságos
d) Ady életében voltak időszakok, amikor bohém, mulatozó életet  
 élt. Hol utal erre a versben?
e) Mit gondol Ady: az, hogy megtalálta Istent, csak egy   
 pillanatnyi boldogság, vagy tartós kapcsolat lesz Istennel? 
 Miből látod ezt a szövegben?

roskadozva:  erőtlenül, az 
összeesés határán

harsona:  trombitaszerű 
hangszer (amilyennel az 
angyalokat ábrázolják)

hiú:  beképzelt, vagy üres, 
céltalan
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Ady már fiatal diákkorában kikerült erdélyi szülőfalujából, és későbbi 
életének javarészét nagyvárosokban – Budapesten, Párizsban 
– töltötte. Évekkel később, karácsony közeledtével, vágyakozva 
emlékszik vissza gyermekkorának szép, meghitt karácsonyaira. 
Szemben a rohanó, küzdelmes nagyvárosi élettel, ott érezte a valódi 
karácsony meghitt, szeretetteli lelkületét.

Karácsony
I.             

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének,   
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.   

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumba 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 

A templomba 
Hosszú sorba 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének. 

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna,  
Az én kedves, kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma. 

II.             

Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Odahaza.  
De jó volna tiszta szívből 
- Úgy mint régen - 
Fohászkodni,     
De jó volna megnyugodni. 

De jó volna mindent, mindent 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni.

kegyelem:  bűnbocsátó isteni 
szeretet

fohász:  rövid ima    
fohászkodni: mélyen érzett 
imát mondani

zsong:  lágyan, csendesen 
zümmög

magába száll:  
elgondolkozik életéről, 
megvizsgálja önmagát

Ady Endre prózai munkái

Ady Endre temetése 
Budapesten
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III.             

Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 
Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember    
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne    
A szomorú útra. 
Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget, 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni... 
Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra...

Verselemzés:

a)  Hasonlítsd össze a falunak és a városnak a hangulatát a   
      versben!
b)  Milyen érzés van a falu lakóinak szívében?
c)  Miért vágyódik Ady vissza gyermekkorába? 
d)  Milyen lenne a világ Ady szerint, ha az emberek úgy   
 viselkednének, mint falujának lakói?
e)  Ady három részre osztotta a verset. Mi a különbség a három 
rész   tartalma között?

Ady Endre szobra Pécsett

gyarló:  bűnre hajló, 
könnyen hibába, bűnbe eső
talizmán:  olyan tárgy, ami 
megóvja a bajtól

Ady Endre szülőháza
Érmindszenten
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Mécs  László  (1895 – 1978)

Felvidéken született, falusi tanító fia. Középiskolai tanulmányait 
Kassán végezte, majd pedig Budapesten a Pázmány Péter 
Tudományegyetem magyar-latin szakos hallgatója lett. 1914-ben 
belépett a premontrei rendbe. 1915-től jelentek meg versei.  Verseinek 
felolvasásával nagy közönségsikert ért el. A legsötétebb kommunista 
időkben 10 év börtönre ítélték, de 1956-ban kiszabadult, és folytatta 
papi hivatását. Utolsó éveit Pannonhalmán, a bencések között 
töltötte, 1978-ban ott is ünnepelte pappá szentelésének hatvanadik 
évfordulóját.

„A pisztrángok példája” című versének üzenete a fiatalokhoz, hozzánk 
cserkészekhez is szól. A pisztráng, amikor le akarja rakni petéit, 
felúszik a folyókon, ár ellen, sokszor vízeséseket és veszélyeket is 
leküzdve, hogy fenn a magasban születhessenek meg utódai. Életünk 
folyamán találkozunk divatokkal, szokásokkal, sőt célokkal is, amelyek, 
bár néha csábítóak, nem vezetnek jó útra. Aztán vannak a lusták, a 
kényelmesek, a közömbösek, a megalkuvók. Ezek az árral úsznak. 
Mécs arra buzdítja a fiatalokat, hogy ne hagyják magukat az árral 
sodorni, hanem jó irányba – ha kell, az ár ellen – ússzanak. Úgy, mint 
a pisztrángok.

Mécs László

Mécs László a Nemzeti 
Diákszövetség márciusi 
ünnepélyén (1943)
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A pisztrángok példája 

A pisztrángoktól ezt tanultam:
sohasem úsznak ők az árral,   
de mindig szembe, mindig hősként,
glédában, egy kicsit vadultan,   
rugalmasan, nagyon frissen,
hol zuhatag fájdalma szisszen.   

Őrült erőkkel szembeszállva,
föl a zokogó zuhogókon,
szirtek között, vízesések   
több méteres habzó haragján
föl, szárnyak nélkül szinte szállva
szökdösnek, diadalt aratván,   
 
a Forráshoz, hol még az Eszme  
nincs elkeverve nyárspolgári   
iszappal, hizlaló tempótlan   
nagy tunyasággal, hol kiveszne  
hős ritmusunk! Ők az ormótlan,  
titokzatos hegyekbe vágynak!
 
Amely pisztráng az árral úszik:
lehet boldog, hasa fehérjét
lehet, hogy parti nefelejcsek
kívánják, hogy csókkal elérjék
s holdfény hullong rá mint a tej-csepp,
- de a Faj meghalt benne: hulla!  
 
A hasukat boldogság-nappal
süttethetik a renegátok,   
magyar júdások, árral-úszók:
a nevük hulla, létük átok!
- Pisztráng-lelkű Pajtás, előre
a Forrás-álmú hegytetőkre!

Verselemzés:

a)  Mi történik azokkal a pisztrángokkal, amelyek hagyják   
 magukat az árral sodorni? Hogyan vonatkozhatna ez az   
 emberekre?
b)  Észrevetted, hogy a harmadik versszakban kiderül, hogy Mécs  
 a pisztrángokról beszél, de tulajdonképpen az emberekre  
 gondol? Miből látszik ez?
c)  Melyik versszakban és hogyan érezteti Mécs, hogy sokszor  
 nagyon nehéz az ár ellen úszni?

ár: amerre a folyó folyik 
(vagy a folyó folyásának 
iránya)
glédában:  fegyelmezett 
sorban

zuhatag:  vízesés
szirtek:  sziklák

diadalt aratván:  
sikeresen, győzedelmesen
eszme:   ideál
nyárspolgár:  szűk 
látókörű, kicsinyes, 
fantáziátlan ember
iszap:  folyók, vizek alján 
lerakódott maszat, sár, 
üledék
tunyaság:  lustaság, 
tétlenség
ormótlan:  nagyméretű

a Faj meghalt benne: 
nem lesznek utódai

renegát:  aki átáll az 
ellenséghez

Mécs László mellszobra
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József  Attila  (1905 – 1937)

Szegény munkáscsaládból származik, már kora gyermekkorában 
mindenféle munkával kellett a család fenntartásában segítenie. 
Még gyermek volt, amikor apja elhagyta a családot, 14 éves korában 
pedig meghalt édesanyja. Sokat nyomorgott, éhezett. Ennek 
ellenére elvégezte a gimnáziumot, sőt több év egyetemet is végzett 
Budapesten, Bécsben és Párizsban. Hamar feltűnt tehetségével: 
tizenkét éves korában írta első verseit, középiskoláinak önképző 
körében szerepelt. 17 évesen megismerkedett Juhász Gyula költővel, 
majd pedig a legnagyobb magyar írókkal. Nehéz élete ellenére folyton 
írt, versei, verseskötetei jelentek meg. Nagy tehetségű költő, de 
kiegyensúlyozatlan személy volt, aki fiatalon vetett véget életének. 
Kimagasló írói műve elismeréseként posztumusz (halála után) két nagy 
díjjal – a Kossuth-díjjal és a Baumgarten-díjjal tüntették ki.

Küzdelmes élete ellenére – és ez a küzdelmes élet természetesen 
megnyilvánul sok költeményében – József Attila képes volt igen 
kedves, gyengéd verseket is írni. Ilyen az alábbi két vers is.

Altató című versében egy édesanya próbálja kisfiát elaltatni. 
Meseszerűen eleveníti meg a gyermek által ismert tárgyakat: lám, ezek 
már mind alusznak, ideje, hogy a kisfiú is elaludjon.

Altató

Lehúnyja kék szemét az ég, 
lehúnyja sok szemét a ház, 
dunna alatt alszik a rét –
aludj el szépen, kis Balázs. 

Lábára lehajtja fejét, 
alszik a bogár, a darázs, 
vele alszik a zümmögés – 
aludj el szépen, kis Balázs. 

A villamos is aluszik, 
s míg szendereg a robogás,
álmában csönget egy picit – 
aludj el szépen, kis Balázs. –

szendereg:  félálomban pihen

József Attila

József Attila munka közben
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Alszik a széken a kabát, 
szunnyadozik a szakadás,   
máma már nem hasad tovább – 
aludj el szépen, kis Balázs. 

Szundít a lapda, meg a síp, 
az erdő, a kirándulás, 
a jó cukor is aluszik — 
aludj el szépen, kis Balázs. 

A távolságot, mint üveg- 
golyót, megkapod, óriás 
leszel, csak húnyd le kis szemed – 
aludj el szépen, kis Balázs. 

Tüzoltó leszel s katona! 
Vadakat terelő juhász!      
Látod, elalszik anyuka – 
Aludj el szépen, kis Balázs.

Verselemzés:

a) Mit mond az édesanya: mi szépeket fog a kisfiú álmodni, ha  
 elalszik?
b) Egy versszak kivételével mindegyiknek ugyanaz a ritmusa.
 Melyik az, amelyiknek más a ritmusa? Mit gondolsz, miért írta  
 így József Attila?
c)    Gondolod, hogy az édesanya egész nap dolgozott? Ha igen,  
 miért gondolod ezt? 

Az itt következő versében József Attila kedélyesen, jó humorral és 
könnyed, népies nyelven mondja el a három király látogatását a kis 
Jézushoz.

Betlehemi királyok

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! 
Három király mi vagyunk. 
Lángos csillag állt felettünk,    
gyalog jöttünk, mert siettünk, 
kis juhocska mondta – biztos 
itt lakik a Jézus Krisztus. 
Menyhárt király a nevem. 
Segíts, édes Istenem! 

Istenfia, jónapot, jónapot! 
Nem vagyunk mi vén papok. 
Úgy hallottuk, megszülettél, 
szegények királya lettél. 
Benéztünk hát kicsit hozzád, 
Üdvösségünk, égi ország!     
Gáspár volnék, afféle 
földi király személye. 

szunnyadozik:  nyugodtan, 
de nem mélyen alszik

juhász:  juhnyájat őrző 
pásztor 

lángos: tüzes, fénylő

üdvösségünk: boldogítónk, 
megmentőnk 

József Attila szobra
a Duna-parton

József Attila 
gyermekkorában
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Adjonisten, Megváltó, Megváltó! 
Jöttünk meleg országból. 
Főtt kolbászunk mind elfogyott, 
fényes csizmánk is megrogyott,   
hoztunk aranyat hat marékkal, 
tömjént egész vasfazékkal.    
Én vagyok a Boldizsár, 
aki szerecseny király.     

Irul-pirul Mária, Mária, 
boldogságos kis mama. 
Hulló könnye záporán át     
alig látja Jézuskáját. 
A sok pásztor mind muzsikál. 
Meg is kéne szoptatni már. 
Kedves három királyok, 
jóéjszakát kívánok!

Verselemzés:

Az első versszakban van egy kis tréfás megjegyzés. Mi az?a) 
Az  egyik versszakban a király úgy beszél, mintha csak a   b) 

 szomszédból jönne. Találd meg!
Egy másik versszakban viszont látjuk, hogy bizony messziről  c) 

 jöttek. Hol látjuk ezt?
Mikor és miért mennek el a királyok?d) 

Illyés  Gyula  (1902 – 1983)

A 20. század magyar irodalmának kimagasló alakja: költő, író, 
drámaíró, műfordító, lapszerkesztő. Hosszú élete és irodalmi 
munkássága elismeréseként háromszor tüntették ki a Kossuth-díjjal.
Apai oldalon dunántúli pásztorok, anyai oldalon református 
prédikátorok és földművesek leszármazottja. Édesapja nagy földbirtok 
főgépésze volt, ezért Illyés gyermekéveit a magyar puszta világában 
élte. Édesanyja buzdítására már korán elkezdett olvasni, szülei 
németlakta vidékre is küldték nyelvtanulásra, sőt elkezdett franciául 
is tanulni. Tizennégy éves korában felköltözött Budapestre, elvégezte 
a középiskolát és beiratkozott a Budapesti Tudományegyetem 
magyar-francia szakára. Politikai tevékenységei miatt először Bécsbe, 
majd Luxemburgba és végül Párizsba költözött, ahol több évig élt. 
Tökéletesen megtanult franciául, sőt franciául is írt és kiadott verseket, 
cikkeket.

megrogyott: összeroskadt, 
összeesett
tömjén: anyag, ami égéskor 
jószagú füstöt ereszt
szerecsen(y): fekete bőrű

zápor: erős eső, valaminek 
sűrű hullása

Illyés Gyula
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1926-ban hazatért Magyarországra. Megélhetését polgári munkával 
biztosította, többek között egy biztosítótársaság, valamint a Magyar 
Nemzeti Bank alkalmazottjaként. Ezzel párhuzamosan folytatta írói 
tevékenységét. Megismerkedett a kor vezető íróival, költőivel, és 
egyre elismertebb helyet foglalt el a magyar irodalmi életben. Az egyik 
legfontosabb irodalmi folyóiratnak, a Nyugatnak volt társszerkesztője 
Babits Mihállyal együtt. Magyarország társadalmi problémái 
aggasztották, ezért részt vett a baloldali politikában is. 1948-ban 
visszavonult a politikától, és attól kezdve csak az irodalomnak 
szentelte életét.

Illyés Gyulának háza volt a Balaton partján. Ott írt, dolgozott. De 
valami elkedvetlenítette, elcsüggesztette. És a munka nem ment. 
Egyszer csak megérezte a kívülről bejövő hangokat, szagokat. Felfigyelt 
a természet szépségére, és új erőt merített az élethez, a munkához. Ezt 
írja le az itt következő versében. 

Látogatók 
 
Írok. Bejön a halszag. „Jónapot” 
– szól némán, orromba, tüdőmbe, 
egyenest szívembe köszönve – 
„a tó küld: hogy vagy?” – Megvagyok. 
 
Sürget az asztalon a munka. 
De nem dolgozhatom. 
Új vendég. Gomba-szag? A hegymögötti 
erdő lép be az ablakon. 
 
Aztán, fülig szerelmi lázban 
egy jegenye, szinte dadog. 
Egy szántóföld, harsány-vidáman: 
tavaszra friss trágyát kapott. 
 
Venyige-füstjével egy kémény. 
Bőgve a szomszéd tehene. 
Aztán a rét minden fűszála, 
ég minden fellege, 
 
s oly testvérien magyarázzák, 
hogy élni jó és kell s lehet, 
hogy szemem alig tartja vissza 
válaszomat, a könnyeket.

Verselemzés:
Miért mondhatjuk, hogy ebben a versben Illyés a) 
„megszemélyesíti” a természeti jelenségeket?

Írd le, hogy milyen „vendégei” vannak !b) 

Most minden „vendég” mellé írd oda, hogy mit csinál, hogyan c) 
viselkedik!

Mint a legtöbb jó írásnak, ennek is van bevezetése, közepe d) 
(vagy történése) és végül egy befejezése, konklúziója. Jelöld 
be, hogy a versnek melyik részei esnek ezekbe a kategóriákba!

Illyés Gyula

Illyés halála után talált 
műveinek könyve
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Weöres  Sándor (1913 – 1989)

Édesapja földbirtokos és hivatásos katona (huszártiszt), édesanyja 
jómódú polgárcsalád gyermeke. Mint szüleinek egyetlen gyereke, kicsi 
korától kezdve nagy műveltségű felnőttekkel érintkezett. Már 15 éves 
korában megjelent első novellája, és még ugyanabban az évben négy 
versét is közölték. Első verseit elküldte az egyik legfontosabb irodalmi 
folyóiratnak, a Nyugatnak, ahol a szerkesztő kedvezően fogadta. Még 
középiskolás diákként felkereste az akkori idők két vezető íróját, Babits 
Mihályt és Kosztolányi Dezsőt. 18 éves korában meg is jelent első verse 
a Nyugatban.

A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen filozófia-esztétika szakon 
szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt folyóiratot indított, és az 
elkövetkezendő években több verse jelent meg. 1935-ben Baumgarten-
-jutalomban, egy évre rá Baumgarten-díjban részesült, amiből egy 
hosszú távol-keleti utazásra mehetett. Az egyetem elvégzése után 
megírta doktori disszertációját, és 1939-ben doktorrá avatták.

1941-ben megszervezte a pécsi Városi Könyvtárat, 1943-ban pedig 
a budapesti Széchenyi Könyvtár munkatársa lett.  A háborút követő 
kommunista években csak gyerekversei közlését engedélyezték, de már 
1970-ben megkapta a Kossuth-díjat és az osztrák állam elismerő díját. 
Külföldön versei német és angol fordításban is megjelentek.

Weöres Sándor költészetében remekül érvényesíti a magyar nyelv 
hangzását, zenéjét. Példa erre az alábbi verse. Egy téli jelenetet ír le. 
Messziről hallatszanak a lovak nyakában csilingelő csengettyűk, ahogy 
közeledik egy szánkó. A szánkó elér minket, és hangos lódobogással 
elmegy mellettünk, majd a távolodó szánkó csengettyűinek egyre 
halkabb csilingelését halljuk ismét.

Weöres Sándor
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Száncsengő

Éj-mélyből fölzengő   
- csing-ling-ling - száncsengő.            
Száncsengő - csing-ling-ling -
tél öblén halkan ring.   

Földobban két nagy ló
- kop-kop-kop - nyolc patkó.
Nyolc patkó - kop-kop-kop -
csönd-zsákból hangot lop.

Szétmálló hangerdő   
- csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling -
tél őblén távol ring.

Verselemzés:

a) Két különleges kifejezést használ Weöres ebben a versben: 
 
 1)  tél öblén:  öblös, aminek nagyobb, kerekded 
      ürege, mélyedése van, például egy öblös pohár vagy tál.  
      Itt elképzelhetjük, hogy a minket körülvevő tél „öblében”  
      vagyunk, amelyben a csengettyűk hangja ring, hullámzik.
 
 2)  Csönd-zsákból hangot lop:  nagy téli csend vesz minket  
       körül, mielőtt meghalljuk a közeledő szánkót. Szinte egy  
       csönd-zsákban vagyunk. De ebben a zsákban - úgy látszik - 
       vannak hangok is, és ezeket a lovak dobogása lopja ki   
       belőle.

b) Figyeld meg, hogy az első és harmadik versszakban, amikor  
 még csak távolról közeledik, vagy már távolodik a szán, a 
 szavak puhák: tél öblén, halkan, ring, fölzeng. Maga a csing-
 ling-ling is puha.
 Ezzel szemben a második versszakban, amikor a lovak   
 elmennek mellettünk, a szavak kemények: földobban,   
 kop-kop-kop, patkó, hangot lop. Ezzel is érzékelteti Weöres  
 a szán közeledő, erősödő hangját. Olvasd el a verset hangosan:  
 az első versszakot halkan és puhán, a másodikat hangosabban  
 és keményen, a harmadikat halkabban, puhábban, elhalkulva!  

zeng:  telten, tisztán, messze 
hangzóan szól, hangzik 
fölzeng:  elkezd zengeni
ring:  lágyan, könnyedén 
himbálódzik; hullámzik

szétmálló:  szétterülő, széteső

Weöres Sándor szobra
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Magyarország fekvése, domborzata, 
éghajlata és vízrajza

Magyarország fekvése – földrajzi helyzete

Magyarország az Északi-sarktól és az Egyenlítőtől majdnem egyenlő 
távolságra Közép-Európában és azon belül a Kárpát-medencében, a 
mérsékelt övezeten belül fekszik. Nincs tengerpartja, ezért 
szárazföldi ország.

Domborzat

Magyarország jelenlegi területe 93 036 km² (36 342 mérf.²) a Kárpát-
medence központi részén.  Az ország 68%-a alföldnek számít, 30%-a  
dombság, és 2%-a  tartozik a hegységek csoportjába. 

Éghajlat

Magyarország éghajlata mérsékelt (nem szélsőséges): nedves, 
kontinentális, szárazföldi.
Ezt három másik éghajlat befolyásolja:

a kelet-európai száraz kontinentális (forró nyár, kemény tél)•	
a nyugat-európai óceánikus/atlanti klíma (kevesebb •	
hőingadozás, csapadék egész évben) 
a dél-nyugati földközi-tengeri /mediterrán (meleg nyár, enyhe •	
tél) .

Magyarország fekvése
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Magyarország időjárása attól függ, hogy melyik irányból érkező levegő 
uralkodik, és ezért elég változékony.  
Az egész országra jellemző a négy évszak: tavasz, nyár, ősz és tél.
Az ország éghajlatának két jellegzetessége igen kedvező a 
mezőgazdaságra:
• Napsugárzás: Magyarországon a napsütéses órák átlagos száma évi 
2000 óra.
• Csapadék: A csapadékmennyiség tájanként változik (délnyugaton 
>800 mm/év, a középső Tisza mentén <500 mm/év), de általában 
elégséges a mezőgazdasági termékeknek.

Folyók

Magyarország a Duna vízgyűjtő területéhez 
tartozik. A folyók 90%-a a szomszéd országok 
hegységeiben ered, és a medence belseje felé 
folyik. A Duna  Európa második legnagyobb 
folyója, Németországban a Fekete-erdőben ered, 
és Romániában/Ukrajnában a Fekete-tengerbe 
folyik bele. Jelentősebb magyar mellékfolyói  a 
Rába, Rábca, Marcal, Ipoly, Sió, Dráva. A Duna 
magyarországi szakasza hajózható.

Második legnagyobb folyónk a Tisza. A nagyon 
kanyargós, mocsaras és sokszor kiáradó Tiszát a 
19. század közepén szabályozták (kiegyenesítették),  
hosszának  40%-át levágták. Így hajózhatóbbá, 
biztonságosabbá vált, és a mocsaras vidékek 
mezőgazdasági területek lettek. Fontosabb 
mellékfolyói jobb oldalról a Bodrog, a Sajó, a 
Zagyva;  bal oldalról a Szamos, a Körös és a Maros.

Magyarország vízrajza
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Tavak

A Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava,  a Dunántúl 
közepén fekszik. Hossza 78 km (49 mérf.), legnagyobb szélessége 
15 km (9 mérf.), átlagos mélysége 3 m. A sekély víz gyorsan 
átmelegszik, kiváló fürdő- és vízisport központ. Fontos nyaraló- és 
idegenforgalmi vidék.  A Balaton vizét a csapadék és főleg a Zala folyó 
táplálja.

A Balaton és Budapest között fekszik a 10 km (6 mérf.) hosszúságú, 
sekély Velencei-tó. Nagy részét nádasok borítják, de kotrással teszik 
strandolásra alkalmassá.

A  nagyon sekély Fertő-tó Magyarország északnyugati sarkában 
található. A tó ¾ része Ausztriához tartozik, és környékén közös 
osztrák-magyar kezelésű nemzeti park nyílt meg.  

Magyarország határai, lakossága
A Kárpát-medence immár 1100 éve – amióta honfoglaló őseink 
megérkeztek – a magyar nemzet hazája. Magyarország határai sokszor 
változtak, de a magyarság nagy többsége ma is a Kárpát-medencében él.

        
Magyarország határai

- Északon:               Szlovákia (határ a Duna és az Ipoly) 
- Északkeleten:      Ukrajna
- Keleten:                Románia
- Délen:                   Szerbia és Horvátország (határ a Dráva  
    és a Mura folyók)
- Délnyugaton:       Szlovénia
- Nyugaton:            Ausztria 

Magyarországgal 
határos országok
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A magyarság létszáma

•  Az országhatárokon belül Magyarországon nem egészen 
 10 millió ember él.  
                                                                                                   
•  A Kárpát-medencében, a határokon kívül, a történelmi 
 Magyarország  területén kb. 2,1 millió magyar él:

 Erdélyben (Románia)                    
 Felvidéken (Szlovákia)                                        
 Vajdaságban (Szerbia)                                        
 Kárpátalján (Ukrajna)                                          
 Burgenlandban (Ausztria)                                
 Horvátországban                                                      
 Szlovéniában                                                              

•  A Kárpát-medencén kívül, főleg Nyugat-Európában, Észak- és  
 Dél-Amerikában valamint Ausztráliában még kb. 2,5 millió  
 magyar él.

•  A magyar nemzet összlétszáma tehát 14,5 millió, 
 melynek egyharmada az ország határain kívül él.

Mint a legtöbb európai országban is, Magyarországon nagyobb 
az elhalálozások mint a születések száma. A csökkenő létszámot 
elsősorban a születések számának növelésével és az elhalálozások 
csökkentésével kell ellensúlyozni. De fontos és sajnálatos tényező az 
elég nagymértékű kivándorlás is.

1 240 000
460 000
260 000
151 000

 6200
16 500
  6000
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A Kárpát-medence domborzata



Magyarország tájai

Az Alföld
A Kárpát-medence középső területét kiterjedt síkság foglalja el, 
amelyen a két nagy folyam, a Duna és a Tisza folyik keresztül.  
Az Alföldet Nagy-Alföldnek is nevezik, így különböztetik meg a 
Dunántúlon elhelyezkedő Kisalföldtől.
 
Az Alföld tájai

Tiszántúl: a Tiszától keletre•	
Duna-Tisza köze: a két nagy folyó között•	
Mezőföld: az alföldi síkság nyugati része, mely átnyúlik •	
a  Dunántúlra

Az Alföld vizei

A Tisza szabályozása előtt (1850 körül) az Alföld nagy része 
mocsaras árterület volt. Főleg legeltetésre volt alkalmas. A folyó 
szabályozása óta kiváló mezőgazdasági és fejlődő ipari terület.

A Tisza mellékfolyói a Szamos, Berettyó, Körös, Maros, •	
Bodrog, Sajó és Zagyva folyók.

Magyarország tájai
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Az Alföld népessége
A magyarság már  a honfoglaláskor (896 körül) elfoglalta •	
az Alföldet.
A középkorban betelepültek a kunok és a  jászok, akik •	
elmagyarosodtak.
A törökök kiűzése után egyes vidékekre •	 németeket, 
szlovákokat és más nemzetiségeket telepítettek.
 

Az Alföld gazdasági élete
Régen szabadon legelő ménesek•	  (lovak) és gulyák 
(szarvasmarha) jellemezték az Alföldet. Ma már ilyeneket csak 
természetvédelmi területeken, a Hortobágyon és Bugacon 
találunk.
Az Alföld ma már termékeny mezőgazdasági és egyre inkább •	
iparosodó terület.
Hatalmas gépesített szántóföldeken termelik  a gabonaféléket, •	
főleg a búzát és a kukoricát. A homokos területeken 
kifejlesztették a homoki szőlő és gyümölcs termelését. A 
Tiszántúlon nagy napraforgó-ültetvényeket találunk, Szegeden 
és Kalocsán fűszerpaprika termelést.

Az Alföld
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Hortobágy



Az iparosodás az élelmiszeriparral kezdődött, de ma már  •	
könnyűipar, gyógyszergyártás és vegyipar is található.
Az ország kőolaj- és földgáztermelésének 90 százalékát •	
Szeged környékén termelik ki.

Az Alföld települései

tanyák (a városoktól, falvaktól távol eső, lakóházból •	
és gazdasági épületekből álló kis, általában családi 
települések)
falvak (elsősorban mezőgazdaságból élő emberek •	
települései)
városok•	

Az Alföld legfontosabb városai
Debrecen 

híres kollégium•	
egyetem, tudomány, kultúra•	
református templom és központ (“kálvinista Róma”)•	
gyógyszergyártás, mezőgazdasági feldolgozóipar•	

Szeged 
gazdag kultúrájú  egyetemi város•	
gyönyörű templom (dóm)•	
mezőgazdasági feldolgozó ipar és kereskedelem•	
paprika, szalámi•	
kőolaj•	

Hódmezővásárhely
könnyűipar (textil, kerámia, stb.)•	
fejlődő város•	

Nyíregyháza   
az Alföld északi részének ipari és kulturális központja•	

Kecskemét
múzeumok, hagyományőrzés, népművészet•	
konzervgyártás•	

Kalocsa
paprika•	
népművészet•	

Makó
hagyma•	

Földrajzilag az Alföldnek csak 52%-a tartozik Magyarországhoz, többi  
részét az 1920-as trianoni döntés Romániához és Szerbiához csatolta. 
Nagyvárad (Oradea) és Arad ma romániai városok, Szabadka 
pedig szerbiai.

44

Debrecen

Kalocsai minta



Északi-középhegység

Az Északi-középhegység fekvése, domborzata, vizei

Magyarország területén átlósan, délnyugat-északkelet irányban 
egy középhegység húzódik. Az Alföldtől északra elterülő részen 
ennek a hegyvonulatnak a következő részei találhatók: a 
Visegrádi-hegység, a Börzsöny, a Cserhát, a Mátra, a Bükk, az 
Aggteleki-karszt és a Zempléni-hegység. Az Északi-
-középhegység a történelmi Felvidékhez tartozik, amelynek 
nagyobb fele ma Szlovákia része.

 
A Börzsönyt a Pilis hegységtől a Duna választja el. A hegyek 
között mély, kanyargós völgyet vájt a folyó, - ez a híres 
Dunakanyar, amely az ország egyik legszebb természeti tája. 
Visegrádon Mátyás király vára magasodik, szemben vele a 
Börzsöny bércei sorakoznak.

A Börzsönyt sűrű erdők borítják. Legmagasabb pontja a 
Csóványos (938 m). Nyugaton az Ipoly folyó választja el 
Szlovákiától. Keleti irányban a hegyvonulat következő része 
a Cserhát, alacsony vulkáni eredetű hegyekből áll, mert itt 
valamikor tűzhányók voltak. A Mátrában találjuk Magyarország 
legmagasabb pontját, a Kékest (1014 m, 3327 láb). A vulkanikus 
hegyek déli oldala kiválóan alkalmas a szőlőtermesztésre. Itt 
már a középkorban híres borvidékek alakultak ki (Mátraalja - 
Gyöngyös, Bükkalja - Eger).
A hegyvonulat egyik legérdekesebb geológiai nevezetessége az 
Aggteleki-karszt. A világhírű aggteleki cseppkőbarlang 22 km (14 
mérf.) hosszú, a nagyobbik fele átnyúlik Szlovákiába. A barlang és 
környéke ma védett nemzeti park, csakúgy, mint a közelben lévő, 
erdőségekkel borított, nagy kiterjedésű mészkőszirt, a Bükk-fennsík. 

Északi-középhegység
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Tokaj-Hegyalja

Diósgyőri vár



Legmagasabb pontja az Istállóskő (958 m). A hegységtől keletre a 
Sajó és a Hernád folyók közötti dombvidék – a Cserehát – található, 
eldugott falvaival.

Az Északi-középhegység utolsó, legkeletibb tagja a Zempléni-hegység. 
Ennek déli nyúlványát alkotja a Tokaji-hegy és Tokaj-Hegyalja, 
legjelentősebb történelmi borvidékünk. A vidék keleti határfolyója a 
Bodrog, a túlsó partján már az Alföld kezdődik.

Az Északi–középhegység gazdasága, települései, 
városai

Az Északi-középhegység területén hagyományosan, a szőlőművelést 
kivéve, a földművelés nem játszott fontosabb szerepet. A hegyek között 
élő emberek erdőgazdálkodással, állattartással és faszén, valamint 
mészégetéssel foglalkoztak.

Az Északi-középhegységben bányászott ásványkincsekre alapult 
a környék ipara. A több helyen megtalálható közepes minőségű 
barnaszenet régebben hőerőművekben hasznosították. Ózd és 
Diósgyőr nagy múltra visszatekintő vaskohászata az utóbbi időben 
jelentősen visszaesett. Híres a salgótarjáni tűzhelygyár. A Mátra 
környékén az üveggyártásnak is régi hagyománya van (Parád, 
Salgótarján). Jelentős a terület építőanyag-ipara is. Hollóházán 
porcelángyárat találunk.

Az Északi-középhegység területére az aprófalvas településrendszer 
jellemző. Itt találjuk a magyarság egyik legnevezetesebb csoportját, 
a palócokat. A világörökség részének számító Hollókő még ma is 
őrzi eredeti településformáját, a palóc népi építészet emlékeit és 
népművészetét.

Miskolc
fontos ipari központ•	
egyetemi város•	
kulturális központ•	

Eger
egyházi központ (egri érsekség)•	
eleven kulturális élet (színház, hangverseny, stb.)•	
híres egri vár romjai, amelyet Dobó István és vitézei védtek a •	
török ellen (Gárdonyi Géza: Egri Csillagok)

Sárospatak
Rákóczi-vár•	
híres református kollégium•	
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A Dunántúl

Magyarország nyugati felét a Duna választja el az Alföldtől és az északi 
hegyvidéktől. A Dunántúlt tehát északról és keletről a Duna határolja. 
Délről is nagyrészt természetes határt, a Dráva és a Mura folyókat 
találjuk, míg nyugatról az Alpok előhegyei választják el a jelenleg 
Ausztriához tartozó Burgenlandtól.

A Dunántúl változatosabb felszínnel rendelkezik, mint az Alföld. 
Legnagyobb része dombvidék, de találunk középhegységi tájat 
és alföldi területet is. A Dunántúl közepén fekszik Európa egyik 
legnagyobb tava, a Balaton, valamint a kisebb Velencei-tó.

A Dunántúlt földrajzilag a következő tájakra osztjuk:

Kisalföld•	
Alpokalja•	
Dunántúli dombság és a Mecsek, Villányi-•	
-hegység
Dunántúli-középhegység•	

A Dunántúl
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Esztergomi bazilika



A Kisalföld

A Kisalföld fekvése, domborzata és vizei

A Kisalföld az ország északnyugati sarkában elhelyezkedő síkság, 
a Nagy-Alföld kistestvérének tartják. Ezen a vidéken a Duna több 
ágra szakad, és két nagy szigetet alkot: a Szigetközt és a Csallóközt.  
(A Csallóköz, amely ma is szinte teljesen magyarlakta, Szlovákiához 
tartozik. Itt épült fel a két ország között sok vitát kavaró Bősi 
vízierőmű.) A Kisalföldet a Duna további mellékfolyói - a Rába, a 
Rábca, a Marcal és a Répce - gazdagon termővé teszik.

 
Az osztrák határ mentén elterülő Hanság évszázadokig áthatolhatatlan, 
mocsaras vidék volt. A közelben lévő Fertő-tó hazánk második 
legnagyobb állóvize. A tó kisebb fele tartozik Magyarországhoz, a 
nagyobbik rész Ausztria területén van. Vize sós.

A Kisalföld csaknem teljesen sík vidék. Egyedül a délkeleti részén 
találunk néhány vulkánikus eredetű kiemelkedést. 

A Kisalföld mezőgazdasága  

termékeny síkság•	
fejlett mezőgazdaság•	
búza, árpa, kukorica, cukorrépa•	
az ország egyik legfőbb szarvasmarha-tenyésztő központja•	
halászat•	

A Kisalföld
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A Kisalföld városai és ipara

Győr
a Kisalföld kulturális és gazdasági központja•	
a „Vizek városa”: itt találkozik a Rába, a Rábca,•	
a Mosoni-Duna és az Öreg-Duna
kereskedelmi és közlekedési központ, fele úton•	
Budapest és Bécs között
autóipar, gépgyártás, textilipar•	

     Pápa
húsipar, textilipar•	
híres kollégium•	

     Répcelak
sajtkészítés•	

A Kisalföld nevezetességei

Pannonhalma A Géza fejedelem által alapított,
   1100 éves bencés apátság és iskola
   a táj egyik legfőbb nevezetessége.

Esterházy kastély A „Magyar Versailles” néven is ismert
                         gyönyörű barokk stílusú kastély.
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Pannonhalma

A  Rába és a Duna 
találkozása Győrött

Győr belvárosa



Az Alpokalja  

Az Alpokalja fekvése, domborzata és növényzete

Az Alpokalja a Kisalföldtől délre, a nyugati határ mentén fekszik, 
ahol az Alpok középmagas része átnyúlik Magyarországra. A 
Soproni-hegység a Keleti-Alpok kristályos övezetének része. A 
Kőszegi-hegység fiatalabb képződmény, itt található a környék 
legmagasabb pontja, az Irott-kő (882 m). Keletre, a Rába völgyén 
túl alacsonyabb dombság, a Kemeneshát húzódik. A vidék legdélibb 
része átvezet a Dunántúli-dombságra.
 
Az Alpokalja növénytakarója kissé eltér a környező dunántúli tájtól. 
Az Alpok közelségére utal, hogy a Soproni-hegységben őshonos  a 
lucfenyő és néhány védett növényfajta, mint a ciklámen és a havasi 
gyopár. A mediterrán hatás eredménye, hogy a Kőszegi-hegység déli 
oldalán ligetes erdőt alkot a szelídgesztenye. A hatalmas koronát 
növesztő, vastag törzsű példányok között 5-600 éves is akad. Az 
erdős területeken többnyire lomboserdővel találkozhatunk. Az 
Alpok közelsége miatt ez az ország legcsapadékosabb vidéke.

Az Alpokalja mezőgazdasága és mezőgazdasági ipara

sok esőtől dús legelők•	
szarvasmarhatartás, tej-, hús-, bőripar•	
lombos erdőségek: fejlett faipar•	

Az Alpokalja városai és ipara

 Szombathely
könnyűipari üzemek•	
iskolaváros, kulturális központ•	
ősi, római korabeli város (Savaria), római ásatások•	

   Kőszeg
határváros•	
Jurisics vára: 1532-ben a várvédők itt állították •	
meg a törököket

   Sopron
Nyugat-magyarországi Egyetem•	
megőrizte szép, 18. századbeli városképét•	
„Leghűségesebb város”, mert Trianon után•	
népszavazás által úgy döntött, hogy
Magyarországhoz akar tartozni

 Szentgotthárd
autóipar•	

Az Alpokalja nevezetességei

Őrség:  1000 éves települések vidéke,•	
Szent István korabeli határőrök leszármazottai
gyógyforrások•	
elhagyott bánya barlangjában tartott •	
hangversenyek (Fertőrákos)
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A Dunántúli-dombság, a Mecsek és a Villányi-hegység

A táj fekvése, domborzata, vizei

A Balatontól délre elterülő tájon többnyire szelíd dombokat 
találunk, amelyből a Mecsek valamint a Villányi-hegység 
középmagas vonulatai emelkednek ki. A rómaiak 
Pannóniának nevezték ezt a vidéket. A dombvidéket a Sió, 
a Duna, a Dráva és a Balaton öleli körbe. A Sió és a Duna 
között elterülő szomszédos Mezőföld természetföldrajzilag 
az Alföldhöz sorolható.

A Mecsek szigetszerűen emelkedik ki a környező 
alacsonyabb tájból. A mészkőből felépült hegység 
legmagasabb pontja a Zengő (680 m). A Villányi-hegység 
hazánk legdélibb hegyvonulata.

A Dráva mentén a dombvidéktől erősen különböző 
mocsaras vidékkel találkozunk. Az ártér magasabban fekvő 
domborulataira települtek az Ormánság falvai. Az év nagy 
részében vízzel körülvett települések hosszú századokon át 
védelmet nyújtottak az itt élőknek.

A Dunántúli-dombság, a Mecsek és a Villányi-hegység
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A Zengő a Mecsekben

Ormánsági népművészet



A táj természeti kincsei, mezőgazdasága és ipara

jó minőségű feketeszén, uránérc, jól faragható •	
mészkő (építőanyag)
szőlő, gyümölcstermelés, mandula, füge•	
búza, kukorica, cukorrépa, burgonya•	
borászat (Villányi-hegység, Szekszárd)•	
híres pécsi Zsolnay porcelángyár•	

Városai

      Pécs:
történelmi város – római, ókeresztény és török  •	
építészeti emlékek
Magyarország első egyeteme (Nagy Lajos alapította •	
1367-ben) 
a körzet gazdasági és kulturális központja•	
világhírű Zsolnay porcelángyár•	

      Közepes nagyságú városok:
Zalaegerszeg•	
Nagykanizsa•	
Kaposvár•	
Szekszárd•	

A Dunántúli-középhegység
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Pécsi székesegyház



A Dunántúli-középhegység

Fekvése, domborzata, vizei

A Dunántúl közepén, a Zala folyótól a Dunakanyarig közepes 
magasságú hegyekből álló hegyvonulat húzódik. Részei: a Keszthelyi-
-hegység, a Bakony, a Vértes, a Velencei-hegység és a Dunazug-
-hegység, melynek részei a Gerecse, a Pilis és a Budai-hegység.

A hegységrendszer legmagasabb és legkiterjedtebb vonulata a sűrű 
erdővel borított Bakony. A Balaton északi partján a vulkanikus talaj 
és a tó víztükre különleges mikroklímát hozott létre, amely nagyon 
kedvez a szőlőtermesztésnek.  A Badacsony oldalában híres borok 
készülnek. Említésre méltó a Balatonba benyúló Tihanyi-félsziget és az 
azon épült, 1055-ben alapított bencés apátság és templom. 
A Vértesben jelentős egykori bányatelepeket találunk. 
A terület központja Tatabánya.

A táj természeti kincsei, mezőgazdasága és ipara

erdőgazdaság•	
szőlőtermelés•	
ásványkincsek:  barnaszén, bauxit                        •	
(alumíniumgyártásra), mangán
vegyipar•	
világhírű Herendi porcelángyár•	
idegenforgalom, üdülés: Balatonfüred,            •	
Badacsony, Keszthely stb.

Városai

 Veszprém
„Királynék városa” (régen a királyné tulajdona volt)•	
gazdasági-, kulturális-, egyházi központ•	
gépgyártás•	
egyetem•	

Székesfehérvár
az Árpád-korban királyi székhely volt•	
elektronika és szoftveripar•	

Esztergom
régen szintén  királyi székhely volt•	
a magyarországi római katolikus egyház •	
központja, érsekség
Esztergomi bazilika•	
finommechanikai ipar•	
Suzuki autógyár•	

53

Fö
ld

ra
jz

Római kori romok 
Székesfehérváron

Balaton

Bakony

Tihanyi-félsziget



Budapest, az ország fővárosa

A ma közel 1,7 milliós lakosságú város 1873-ban három város: Pest, 
Buda és Óbuda egyesüléséből jött létre. A legrégibb település Óbuda 
volt, a római korban Aquincumnak hívták. Buda a középkorban 
fejlődött ki, és vált az ország fővárosává. 

A Várhegy tetején több korszakban épült a királyi palota, a magyar 
királyok székhelye. A pesti síkságon elterülő település sokáig csak 
dunai átkelőhelynek számított. A város jelentősége a 19. században 
nőtt meg, és folyamatosan fejlődik.

A Duna két partja között néhány szigetet találunk. A Margitsziget – 
ahol egyik árpád-házi szentünk, Szent Margit kolostorának romjai 
találhatók – elsősorban pihenésre szolgál, a Csepel-szigeten viszont 
ipari üzemek, folyami kikötők vannak.
 
A Duna jobbpartján a Budai-hegység terül el. Közvetlenül a parton 
emelkedik a Gellért-hegy és a Várhegy, kissé távolabb a Szabadság-
hegy és a Hármashatár-hegy. Itt található a város legmagasabb 
pontja, a János-hegy (529 m), kilátótoronnyal. A Dunaparton sorban 
hőforrások fakadnak, amelyeknek vizét már a török hódoltság korában 
gyógyfürdőzésre használták. A Budai-hegység a „város tüdejé”- nek 
számít. A hegyvidéken számos kirándulóhelyet, turistautat találhatunk. 

Budapest, Magyarország
Google Maps
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Széchenyi gyógyfürdő



A hegyekre való feljutást segíti a Budavári Sikló, a szabadság-hegyi 
fogaskerekű vasút és a János-hegyi libegő.

A Duna túlpartján a budai oldaltól erősen különböző tájat láthatunk. 
A pesti síkság az Alföld területéhez tartozik. Pest nagy kifejlődésének 
időszaka a 19-20. század fordulóján zajlott, ekkor vált gyönyörű 
világvárossá. A pesti oldalon a legnagyobb zöld terület a Városliget, az 
1896-os Millenniumra épült Vajdahunyadvárral.

Budapest mindig jelentős dunai átkelőhelynek számított. 
Évszázadokon át csak időszakos hajóhíd biztosította az átkelést. 
Az első állandó híd, a Lánchíd, Széchenyi István kezdeményezésére 
1849-ben készült el. Később, a híd folytatásaként a Várhegy alatt 
alagutat is fúrtak. Jelenleg kilenc híd ível át a folyón, biztosítva 
nemcsak a két városrész, hanem az országrészek közötti közlekedést. 

A főváros lakosságának szállítására tömegközlekedés áll 
rendelkezésére. A hagyományos villamos, autóbusz és trolibusz járatok 
mellett leggyorsabb a földalattin való utazás. 
Még az 1896-os Millenniumra Budapesten épült a kontinens első 
földalatti vasútvonala, amely ma is a Belvárostól a Városligetig szállítja 
az utasokat. A modern metróhálózat a 70-es és 80-as években létesült.

A Duna egyúttal nemzetközi víziútnak is számít. Budapesten futnak 
össze az országos főutak. A vasútvonalak innen ágaznak szét az ország 
különböző részei felé. A város határában található a Liszt Ferenc 
nemzetközi repülőtér.

Budapest az ország üzleti és kereskedelmi központja. Az ipari üzemek 
a 19-20. században főleg a pesti oldalon, valamint a Csepel-szigeten 
létesültek. A legfejlettebb iparágak – a gépipar, a járműipar, a 
műszeripar, a híradástechnika, a vegyipar és a textilipar – üzemeiből 
mára már csak kevés üzemel a városban. 

A főváros az ország oktatási és kulturális központja. A legtöbb 
egyetem, főiskola itt található. A belvárosi mozik, színházak, 
hangversenytermek számtalan gazdag programot kínálnak.

Budapest metróhálózata

55

Fö
ld

ra
jz

Dunai látkép

Hősök tere

Lánchíd
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A Kárpát-medence határokon túli részei
Itt ismertetjük a Kárpát-medencének azokat a részeit, amelyek  ezer 
éven keresztül a történelmi Magyarországhoz tartoztak, de a jelenlegi 
Magyarország határain kívül esnek. 2,1 millió magyar él itt. Jelenleg 
csak nagyon rövid összefoglalót adunk, részletesebb ismertetőt a 
segédtiszti földrajzanyagban fogsz találni.

A Kárpátok 1200 km (750 mérf.) hosszú hegyláncát négy részre 
osztják: az Északnyugati-, az Északkeleti-, a Keleti- és  a  Déli-
Kárpátokra. A Kárpátok legmagasabb hegyvonulata az Északnyugati-
Kárpátokban fekvő Magas-Tátra. Több 2500 m (8000 láb) fölötti, 
örökhóval borított csúcsa van. Az Északkeleti-Kárpátokban ered 
a Tisza, és itt található a Vereckei-hágó, ahol Árpád fejedelem 
vezetésével 896-ban átkeltek a honfoglaló magyarok. A Keleti- és Déli-
Kárpátok teljes egészében Erdély területén találhatók. Évszázadokon 
át ezek a hegyláncok alkották Magyarország határát. A Keleti-Kárpátok 
jelentősebb vonulatai a Háromszéki havasok, valamint a székelyek 
híres hegye, a Hargita.

A Kárpátok által körülvett medencét alacsonyabb hegységek további 
részmedencékre osztják: a Kisalföldre, a Nagy-Alföldre és az Erdélyi-
medencére. A Kárpát-medence vizei általában a medence közepébe 
folynak, néhány erdélyi folyó – pl. az Olt – képez kivételt.

A Felvidék

Magyarországtól északra fekvő része Szlovákiának. Hegy-völgyekben, 
dombvidékekben és erdőségekben gazdag táj, mely magába foglalja a 
Kárpátok magas hegyláncait, a Tátra és a Fátra bérceit. Számos folyója 
között van a Vág, amelyen a magyar cserkészet híres vági tutajútja 
történt. A Felvidék egyik jellegzetes népcsoportját alkotják a palócok.
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Déli-Kárpátok,
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Magas-Tátra

Pozsony



A táj nyugati végén van Pozsony, ma Bratislava néven Szlovákia 
fővárosa. Buda török kézre kerülése után a Magyar Királyság fővárosa, 
koronázási és országgyűlési székhelye lett, egész a 19. század közepéig 
itt tartották a magyar országgyűléseket. Politikai, gazdasági és 
kulturális központ, ahol rengeteg magyar emlékhelyet, régi magyar 
épületet találunk. Keleten van Kassa (Košice), Kelet-Szlovákia 
központja, melynek dómja őrzi Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc sírját.

Kárpátalja

Kárpátalja Ukrajnának Magyarországgal határos része. Gyönyörű 
természeti szépségekkel megáldott vidék. Négyötöde hegyvidék, 
egyötöde alföld. Itt találjuk a Vereckei-hágót, ahol a honfoglaló 
magyarok bejöttek a Kárpát-medencébe. A magyarok zöme egy 
tömbben, a magyar határmenti félszáz kilométeres sávban él, jórészt 
nehéz gazdasági helyzetben. Fontos városai Munkács, Ungvár és 
Beregszász. Az utóbbi években magyar kormányzati és összmagyar 
támogatással több magyar szervezet indult vagy erősödött meg. Ezek 
közé sorolhatjuk a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát, 
az Illyés Gyula Nemzeti Színházat, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetséget és az Ung-Bereg Kiadót.

Erdély

A Magyarországtól keletre fekvő Erdély, amely történelme folyamán 
Magyarország része és egy időben önálló fejedelemség volt, 
ma Romániához tartozik. Erdélyben 1,2 millió magyar él. Nagy 
kiterjedésű terület: nyugat-keleti irányban 480 km (300 mérf.), 
észak-déli irányban 400 km (250 mérf.). Földrajzi tájegységei az 
Erdélyi-medence, az Erdélyi-középhegység, a Keleti-Kárpátok és a 
Déli-Kárpátok. Legfontosabb folyói a Maros, a Szamos, a Körösök, a 
Berettyó és az Olt. Turisztikai szempontból jelentősek a Gyilkos-tó, a 
Szent Anna-tó és a Medve-tó. Fontos magyar néprajzi csoportjai közé 
tartoznak a székelyek, a kalotaszegiek, a torockóiak és a csángók. 

A Déli-Kárpátok ölében fekszik Székelyföld. Ott él a legtöbb magyar 
egy  összefüggő területen. Legfontosabb városai Marosvásárhely 
(Tirgu Mures), a Székelyföld fővárosa, és  Sepsiszentgyörgy (Sfântu 
Gheorghe), ahol a székely múzeum van. Itt működött Gábor Áron 
ágyúöntő műhelye.

A magyar határhoz közel fekszik a Partium, amelynek legnagyobb 
városa Nagyvárad (Oradea). 

Erdély fővárosa és legnagyobb városa Kolozsvár (Cluj-Napoca), Mátyás 
király szülővárosa. Ipari, oktatási és kulturális központ.

Délen, a Kelet-Bánság központja Temesvár (Timisoara). Közelében van 
a nagyszabású Hunyadi-várkastély.

Marosvásárhely

A magyar millecentenáriumi 
emlékmű a Vereckei-hágón

Székelykapu
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A Vajdaság

Vajdaság Szerbia északi, Magyarországgal határos része. Három 
nagy folyója – a Duna, a Tisza és a Száva – osztja három nagy 
földrajzi egységre:

•  a Szerémség a Duna, a Száva és a horvát határ között;
•  a Bánát a Duna, a Tisza és a román határ között;
•  a Bácska a Duna, a Tisza és a magyar határ között

Bácska és Nyugat-Bánság a folyók által feltöltött homokos 
síkság, a magyar Alföld folytatása. A Kárpát-medence nagy 
folyói erre folynak össze. A Szerémségben a Tarcal-hegység 
(Fruška Gora) húzódik, amely keletre téríti a Dunát.    

A Vajdaság igen fontos mezőgazdasági terület. Elsősorban 
gabonaféléket termelnek (kukorica, búza, napraforgó, 
cukorrépa), majd zöldségféléket, borszőlőt és gyümölcsöt. A 
földművelés lényeges kiegészítő tevékenysége az állattenyésztés 
(szarvasmarha, sertés). A Vajdaság Szerbia éléskamrája. 
Mezőgazdasága, az élelmiszer-, a fém- és vegyipara, továbbá az 
építő- és textilipara jelentős.
Észak-Bácskában és Észak-Bánátban él a tömbmagyarság, mely 
az összlakosságnak majdnem felét (kb 45%-át) alkotja. 
Itt él a délvidéki magyarok 57%-a. Szabadka (Subotica) és Zenta 
a magyarlakta terület legjelentősebb művelődési, oktatási és 
kulturális városai. A Vajdaság központja Újvidék (Novi Sad).

Szabadka,
szecessziós (Art Nouveau) 
stílusú építészet

Újvidék
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Történelem
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A magyar koronázási jelvények



Honfoglalás

Összefoglaló

A magyarság keletről, az Ural-hegység vidékéről 
származik. Eredete visszanyúl a Krisztus előtti időkbe, 
ezért kevés írásos és tárgyi bizonyítékkal rendelkezünk 
a kezdeti időszakról. Valószinűleg finnugor halász-
vadász népek és altáji török-ugor harcos népek 
keveredéséből származik. Nyelvészek megállapították, 
hogy a magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba 
tartozik. Tehát nem rokona sem a germán, sem a latin, 
sem a szláv nyelveknek. Európában csak a finn és észt 
nyelvnek rokona. A magyarok ősei a népvándorlások 
folyamán lassan nyugat felé vonultak, közben 
több más néppel éltek együtt. 890 táján hét törzs 
egyesült, vérszerződést kötött, Álmos vezért és annak 
leszármazottait választották fejedelmüknek. 896-ban 
Álmos fia Árpád vezetésével bevonultak a Kárpát-
medencébe.

A magyar honfoglalás 

A galgóci tarsolylemez 
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Krisztus születése idején két nomád ősnép: az urali finn-ugor és az 
altáji török-ugor egyesül a Tobol folyó vidékén. A keleti őshazában 
élő magyarság egy időben a kazár birodalom kötelékében él, 
amely már nem tisztán nomád. 800-ban a magyarság kiválik a 
kazár birodalomból, és 830-ban nyugat felé vonul. A Don vidékén, 
Levédiában telepedik meg. Ezzel a magyarság megkezdi önálló életét.   
890-ben a magyarság még tovább vonul nyugat felé, és a Dnyeper 
és Dnyeszter folyók közén – Etelközben – a  hét törzs feje (Álmos, 
Előd, Ond, Kund, Tas, Huba, Töhötöm) vérszerződést köt. Ebben a 
pillanatban születik meg a magyar nemzet. Álmost választják meg 
fejedelmüknek.

896-ban Álmos fia, Árpád vezetésével a magyarok bevonulnak 
a Kárpát-medencébe, nagyrészt a Vereckei-szoroson keresztül. 
Hamarosan hadjáratokra indulnak, először nyugati határuk 
megerősítésére, majd szövetségeseik megsegítésére vagy adófizetők 
szerzésére. Ezt nevezzük a kalandozások korának, amely 899 és 970 
között 71 évig tart.

900-ra a magyarok az egész Kárpát-medencét birtokba veszik. 
Pusztaszeren összejönnek egy országgyűlésre, és felosztják maguk 
között a területet. Ez a terület immár 1100 éve a magyar nemzet 
otthona. Ezt a területet a történelem folyamán sokszor megrohanta és 
elfoglalta az ellenség. A terület volt hogy nőtt, volt hogy zsugorodott. 
Mégis 1100 éven keresztül, a mai napig, ez a magyar nemzet hazája, 
otthona. Ami más keleti népeknek (hunok, avarok, mongolok, 
törökök) nem sikerült, azt a magyar nép megvalósította: ezen a 
területen egy államot alapított. A magyar nép sok háborút elvesztett 
történelme során, de mindig túlélte a csapásokat, alkalmazkodni 
tudott új helyzetekhez, és tovább fejlődött.

Árpád-ház (972–1301)

Összefoglaló:

Kerek 400 évig uralkodtak Árpád leszármazottai: 
100 évig mint fejedelmek, 300 évig mint királyok. 
Uralkodásuk alatt Magyarország erős, önálló 
állam lett, Európa egyik legtekintélyesebb országa. 
Kereszténységre térítették a magyarságot, és behozták 
az azzal járó európai kultúrát. Megszervezték az 
ország politikai és gazdasági működését, megőrizték 
az ország területét. Ügyes külpolitikával és célszerű 
házasságok által erős kapcsolatokat építettek ki a 
környező országokkal, és azok uralkodó családjaival. 
Több kimagasló és jól uralkodó királyt adtak az 
országnak, s ezek közül az egyház többet szentté 
avatott. A 13. században a tatárjárás megtorpantotta 
és egy ideig visszavetette a fejlődést, de az ország újra 
felépült, és Magyarország továbbra is Európa egyik 
számottevő állama maradt.  

Honfoglalás kori férfi viselet

Honfoglalás 
Munkácsy festménye
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Árpád-házi zászló 



Géza fejedelem az első, aki meglátja, hogy hogyan kell az 
új területen, az európai népek közösségébe és életformájába 
beilleszkedni. Nyugati hittérítőket hív az országba, és maga is 
megkeresztelkedik egész családjával. Megalapítja a pannonhalmi 
bencés apátságot. (996)

Fia, Szent István lesz országalapító királyunk. Uralkodása alatt 
(997–1038), Magyarország keresztény, nyugati államformájú ország 
lesz. Európa egyik legtekintélyesebb országa. A király törvényeket hoz. 
Az országot vármegyékre osztja. Pénzverdét alapít. Szomszédaival 
barátságban él. A keresztény műveltség elterjed, több szerzetesrend 
telepedik meg az országban. Templomok épülnek. Iskolákat 
alapítanak. Sajnos fia, Imre fiatalon meghal, és így István nem hagy 
utódot a magyar trónra.

Szent László a következő nagy király. Uralkodása alatt (1077–1095) 
az egyetemes középkori műveltség Magyarországon egyéni magyar 
színt kap. Megerősíti a gyenge királyok alatt legyengült királyi 
tekintélyt és hatalmat. Kiveri az országot megtámadó besenyőket, 
kunokat. Horvátországot és Boszniát Magyarországhoz csatolja.

Könyves Kálmán (1095–1116) Dalmáciát is Magyarországhoz 
csatolja. Gyenge fizikumú de nagy tudású, haladó szellemű 
uralkodó. Kijelenti, hogy nincsenek boszorkányok, és eltörli a 
boszorkánypereket.

III. Béla (1172–1196) Bizáncban, a nagy hatalmú császári udvarban 
nevelkedett. Ott az ország kormányzásához sokat tanult. Bevezeti a 
vámot, vásárokat és a révet. A magyar király éves jövedelme a francia 
és angol királyéval egyenlő. Királysága alatt egyre többen megtanulnak 
írni, és az udvarban feljegyeznek minden ott eldöntött ügyet. A király 
jegyzője Anonymus. III. Béla uralkodása alatt Magyarország az akkori 
világ egyik legfontosabb országa lesz.

II. Endre 1222-ben  kiadja az első magyar alkotmányt, az Aranybullát. 
Az ő leánya az egész katolikus világban tisztelt és nagyon népszerű 
Szent Erzsébet (akinek a kötényében a legenda szerint a kenyér 
rózsává vált).

Fia, IV. Béla (1235–1270) elküldi Juliánus barátot a magyarok 
őshazájába az ottmaradt magyarok felkutatására. Juliánus hozza hírül, 
hogy egy ázsiai nagyhatalom, a tatár, Európa meghódítására indul. A 
tatár sereg 1241-ben érkezik Magyarországra. A Muhi pusztán legyőzik 
a magyar király felkészületlen seregét, majd feltartóztathatatlanul 
végiggyilkolják és felégetik az országot. Szerencsére egy év múlva 
maguktól hazaindulnak kán-választásra, Ázsiába. IV. Béla összegyűjti 
a szétszórt, az erdőségekbe bújt népet, és maga irányítja az ország 
újraépítését. Újabb tatár támadások ellen várakat épít. A kihalt 
vidékekre idegeneket telepít be. Megkezdődik a budai és a visegrádi 
vár valamint a Nagyboldogasszony (Mátyás) templom építése. 
IV. Bélát második országalapítónak is nevezzük. Három leánya, Jolán, 
Kinga és Margit, a szerzetesi életet választja. Szent Margitról nevezték 
el Budapesten a Margitszigetet. Kinga Lengyelország királynéja lett. 
1999-ben avatták szentté.

III. Endre az utolsó Árpád-házi király, II. Endre unokája. Vele kihal a 
magyar államot megalapító Árpád-ház (1301). 

Szent István 

III. Béla zászlaja

Szent László 
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Az Árpád-házi királyok uralkodása alatt a magyar nemzet független és 
szabad volt. Ekkor illeszkedett bele Magyarország a nyugati keresztény 
közösségbe, ugyanakkor társadalmilag, gazdaságilag és szellemileg 
önállóan fejlődött. 1000 és 1300 között volt a magyar történelem egyik 
virágkora.

Az Árpád-ház számos szenttel ajándékozta meg az egyházat. 
Legismertebbek:  Szent István; Szent Imre; Skócia védőszentje skóciai 
Szent Margit; Szent László; a bizánci császárné Szent Piroska (Eirene); 
a Caritás védőszentje, Szent Erzsébet; Szent Margit és Szent Kinga;  
Toulouse-i Szent Lajos; Szent Hedvig (Jadviga).

Vegyesházi királyok (1300–1500)

Összefoglaló:

Minthogy az utolsó Árpád-házi királynak nem volt 
közvetlen leszármazottja, távolabbi Árpád-házi 
rokonok tartottak jogot a magyar királyságra. Az elsők 
a nápolyi Anjou-családból voltak: két nagyon sikeres 
király, Károly Robert és Nagy Lajos. Uralkodásuk alatt 
Magyarország gazdaságilag és politikailag is erős 
ország volt, sőt, Nagy Lajos ráadásul lengyel király is 
lett. Az utánuk következő Luxemburgi Zsigmond, bár 
elsősorban magyar királynak vallotta magát, egyben 
német-római császár, tehát Európa leghatalmasabb 
uralkodója is volt. Az ezt követő évek kimagasló 
uralkodói a Hunyadiak: a törökverő Hunyadi János 
kormányzóként, majd pedig fia, Hunyadi Mátyás 
királyként.

Károly Róbert (1307–1342) és fia Nagy Lajos a nápolyi Anjou-
-családból származó távolabbi rokonai az Árpád-házi királyoknak. Jó 
kormányzásukkal megnyerik a magyar nép szívét. Uralkodásuk alatt az 
országban hatalmas fellendülés következik. Erős hadsereget tartanak. 
Virágzó a gazdasági élet, és nagy a társadalmi jólét. Okos törvényt 
hoznak, hogy a bányákat jól kihasználják. Körmöci aranyból nyomják 
a magyar pénzt. A magyar aranyforint Európa egyik legerősebb pénze. 
Károly Robert fiára gazdag és erős országot hagy.

Anjou királyok zászlaja

Károly Róbert

Károly Róbert aranyforintja
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Nagy Lajos birodalma

Nagy Lajos elfogadja 
a lengyel koronát

Nagy Lajos (1342–1382) az apjától örökölt erős országból egy valódi 
nagyhatalmat fejleszt. 1370-től lengyel király is. Uralkodása alatt volt 
Magyarországnak a legnagyobb területe. Vallásos, bátor, igazságos. 
Egész Kelet-Európa jó helyzetére kihat a biztonságos Magyarország, 
melynek erős a hadserege, jó a pénze és 3  milliónyi a lakossága. 
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Hunyadi János

Hunyadi János zászlaja

Vajdahunyad vára

Luxemburgi Zsigmond (1387–1437) tehetséges, de sok hibát 
elkövető király. 1410-től német-római császár; 1420-tól a csehek 
és 1431-től Itália királya is. Mindig kihangsúlyozza, hogy „magyar 
király”, de hatalmas birodalma sok gondja-baja miatt sokat van 
távol. Zsigmond uralkodása alatt jelennek meg az első török csapatok 
Magyarországon. Kár, hogy nem használta fel hatalmát nagyobb erővel 
a török ellen.

Hunyadi János külföldön tanulta meg a hadvezetést. Szörényi bán 
és erdélyi vajda is, és így Magyarország déli részének védelmezője 
a török ellen. A török támadásait sorozatosan visszaveri. Híre, neve 
és tisztelete nő az országban. 1446-ban megválasztják Magyarország 
kormányzójának. Hatalmas családi birtoka van, és egész vagyonát 
az ország védelmére használja fel. 1456-ban aratja legnagyobb és 
legdöntőbb győzelmét Nándorfehérvárnál (ma Belgrád), II. Mohamed 
világhódító török szultán serege fölött. A győzelem hírére az egész 
keresztény világ fellélegzik. Calixtus pápa elrendeli a nándorfehérvári 
győzelem emlékére a déli harangszót. Hunyadi János a csata után 
pestisjárványban meghal.
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Mátyás király birodalma

Mátyás-templom Budapesten

Mátyás-emlékmű Kolozsvárott

Mátyás királyt 18 éves korában választják meg, és Magyarország 
egyik legtehetségesebb, legnagyobb királya lesz. 32 évig uralkodik. 
Az országot modern, gazdag állammá teszi. Erős hadsereget szervez 
(Fekete sereg). Először a belső, majd külső ellenségeit győzi le. A török 
ellen csak akkor harcol, ha az támad. Tudja, hogy egyedül nem tud 
megbirkózni egy felkészült világhódítóval. Német-római császár akar 
lenni, hogy úgy számoljon majd le a törökkel – egyszer s mindenkorra. 
1469-től cseh király is. Ausztria városai sorra hódolnak meg előtte, 
1485-ben elfoglalja Bécset. Második feleségével, a nápolyi király 
lányával, Beatrix-szel olasz művészek érkeznek Magyarországra, és 
magukkal hozzák a reneszánsz művészetet. Mátyás udvara művészek, 
tudósok, írók találkozóhelye. Mátyás megalapítja a pozsonyi (ma 
Szlovákia) egyetemet és a világhírű Corvina könyvtárat. Mátyás 
művészeteket kedvelő, széles látókörű uralkodó és jó katona. 
Magyarországnak ekkor 4 millió lakosa van. Sok terve volt még 
Mátyásnak, amikor ötvenéves korában váratlanul meghalt. „Meghalt 
Mátyás, oda az igazság!” – siratta a nép királyát. 
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A török megszállás kora (1500-1700)

Összefoglaló:

A Hunyadiak hosszú éveken keresztül visszatartották 
a növekvő török birodalmat, amely délről fenyegette 
Európát. De Mátyás halála után nem volt erős kezű 
magyar uralkodó, a nyugat-európai országok meg 
nem fogtak össze a török ellen. 1526-ban a török 
hatalmas hadjáratot indított, és Mohács mezején 
háromszoros túlerővel legyőzte a magyar sereget. 
A csatatéren 15 000 magyar halott, köztük a nemzet 
vezető személyei. Ez a „mohácsi vész” döntően 
befolyásolta a magyar történelmet. Az előző 500 év 
alatt, egészen Mátyás koráig, Magyarország Európa 
egyik erős, sikeres országa volt. Ezután számos 
megszállással, elnyomással kellett küzdenie. 
A mohácsi csata után az ország három részre 
szakadt. A legnagyobb részt – az ország közepét – a 
török szállta meg és dúlta föl. Északon és nyugaton 
megmaradt a magyar királyság, az is erősen külföldi 
uralom alatt. Keleten az önálló Erdély több tehetséges 
fejedelem vezetésével őrizte meg legjobban a 
magyarságot.  
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Parasztlázadás

Bakócz Tamás érsek pápaválasztásra indul Rómába, mert azt reméli, 
hogy a pápai trónról meg tudná szervezni egész Európát a török veszély 
elhárítására. Célját sajnos nem éri el. Csak egy pápai paranccsal jön 
haza, hogy egy keresztes hadjáratot kell szervezni a török ellen. 
Sereget toboroznak, és az Pest mellett gyülekezik. Főleg elnyomott 
kisnemesek, városi polgárok és jobbágyok jelentkeznek. Ezek aztán 
elnyomottságukat és sérelmeiket egymásnak elmesélve felbújtják 
egymást, és elindulnak, de nem a török, hanem a magyar főurak 
ellen. Élükre Dózsa György áll. Ez a székely kisnemes a török 
elleni harcokban tűnt ki mint lovaskapitány Nándorfehérvárnál. A 
fellázadt parasztok vad elkeseredéssel dúlják végig a nemesek házait 
az Alföldön. Az erdélyi vajda, Szapolyai János vonul fel ellenük, és 
kemény harcban leveri és szétszórja őket. A fellázadt parasztság 
vezetőit elfogják, és velük együtt sok ezer felkelőt is kivégeznek 
1514-ben.

A mohácsi vész

Ugyanebben az évben születik meg Werbőczy István Tripartituma, 
vagyis a Hármaskönyv. Ez a magyar jogot foglalja írásba. Egy újabb 
parasztlázadástól rettegve a Hármaskönyv sok előnyt biztosít a 
nemességnek, és a jobbágyoktól minden jogot elvesz. Ez a könyv a 
magyar jogi gondolkodást sok évszázadra befolyásolja.

Nagy Szulejmán szultán, egy hódító hadjáratra felkészülve, hatalmas, 
jól felszerelt haddal tör be az országba 1526-ban. Magyarország meg 
éppenséggel semmire sincs felkészülve. Se pénze, se katonasága, se 
jó vezetői. A rettenetes veszélyhelyzetben a 20 éves fiatal király, az 
összes főpap, öreg és fiatal nemesek, akiket hirtelenjében össze lehetett 
szedni, hősi elszántsággal vonulnak fel Mohács mezején, és várják a 
támadó törököt. Azok meg is érkeznek. Háromszor annyi a török, mint 
a magyar, és az ellenségnek ráadásul 300 ágyúja is van. Ami várható 
volt, be is következik: Mohács a következő pár óra alatt vérmezővé 
változik. Elesik az ország főpapsága, nemes urai és a nemzet fiataljai. 
Maga a király is meghal menekülés közben. 

A három részre szakadt ország

Magyarország király nélkül maradt. Ekkor a köznemesség Szapolyai 
Jánost, a főnemesség pedig I. (Habsburg) Ferdinándot választja meg 
királynak. Magyarországnak tehát most két királya, és egy hatalmas, 
török által elfoglalt területe van. Az ország lényegében három részre 
lett szakítva, és a török Budát is elfoglalta. Fráter György bíboros a 
két király között szeretne valamilyen egyezséget létrehozni, és a két 
magyar tábort a török ellen összefogni. Ügyes politikai munkálkodását 
félreértik, és a Habsburg-pártiak meggyilkolják.

A török azonban nemcsak azt a területet akarja megtartani, amelyet 
már elfoglalt, hanem állandóan tovább próbál terjeszkedni. A magyar 
végvárak (Temesvár, Eger, Drégely, Lippa, Szolnok, Kőszeg, Szigetvár) 
hősiesen küzdenek a törökök ismételt támadásai ellen. Ferdinánd, 
a Habsburg király, közben német-római császár lesz, és nem ér rá 
Magyarországgal foglalkozni. Hivatalnokai intézik a tartományok 
ügyeit, és a magyar végvárak hiába kérnek anyagi és más segítséget, 
nem kapnak.
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Reformáció és ellenreformáció

Közben Nyugat- és Észak-Európában mind nagyobb körben terjedt 
a reformáció. Az 1500 éves római katolikus egyház belső fegyelme 
meglazult és felkeltette a kritikát. A reformáció először csak meg 
akarta reformálni az egyházat, és kijavítani a hibákat. A lutheri és 
kálvinista tanok azonban elterjedtek, és nem lehetett az útjukba állni. 

Magyarországon a mohácsi vész után tragikus volt a helyzet. A 
katolikus főpapok mind elestek a harc mezején. Az elhagyott nép 
vigasza a prédikátorok magyar prédikációi és magyar nyelvű imái 
voltak. Az evangélium (1541) és a biblia (1590) megjelentek magyarul, 
iskolák százait alapították, a nép elkezdett olvasni – új világ nyílott ki 
a hívők számára. Sokan tértek át az új hitre. De azután megkezdődik 
az ellenreformáció, melynek vezére a nagyszerű szónok, Pázmány 
Péter, aki a jezsuitákkal és cisztercitákkal visszatéríti a nép egy részét. 
Magyarország többsége katolikus marad.

Az önálló Erdély

Erdély közben 1570-ben önálló lesz, és ügyes politikával a maga életét 
próbálja rendbehozni. A török nem szállja meg, és a Habsburg királyok 
elismerik önállóságát. Szapolyai János csecsemő fia, János Zsigmond 
lesz az első erdélyi fejedelem. 1540–1690-ig, 150 év alatt, 12 erdélyi 
fejedelem uralkodott. 

Legnagyobb közülük Bethlen Gábor (1613–1629), aki történelmünk 
egyik legnagyobb államférfija. Jó hadvezér, diplomata, szervező, 
kormányzó, gazdaságpolitikus. Nem adókra, hanem bányászatra, 
kereskedelemre és iparra épít. A kis Erdélyt Európa egyik fontos 
országává teszi. A német-római császár, Habsburg király és a török 
szultán között kiegyensúlyozó szerepet tölt be. A halála után következő 
fejedelemek már nem tudnak olyan jól megbirkózni a komplikált 
külpolitikai helyzettel. Sorra elvesztik a Habsburgok barátságát és a 
törökök jóindulatát.

A vallásszabadság kihirdetése

1568-ban Erdélyben a tordai országgyűlés Európában elsőként hirdeti 
ki a vallásszabadságot. Bár ez a szabadság a négy keresztény vallásra – 
a katolikus, református, evangélikus és unitárius vallásokra vonatkozik 
– példás utat mutat a vallási tolerancia terén.

A megszállás következményei

A török hódoltság alatt megszűnt a magyar állami szervezet. 
Megszűntek a vármegyék, török közigazgatási rendszer jött létre. De 
nemcsak a török megszállók alatt robotolt és szenvedett a magyar nép, 
hanem éppúgy, a végeredményben idegen, Habsburg királyok alatt is. 
A kipusztult ősi magyar falvakba ekkor szivárgott  be sok idegen. Se 
a törökök, se a Habsburgok nem voltak otthon Magyarországon. Azt 
csak uralták és kihasználták.
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Király gyógyfürdő, Budapest

Vizsolyi biblia, 1590

Bethlen Gábor



Rákóczi szabadságharca
és a Habsburg uralom (1700–1800)

Összefoglaló:

Közel 150 éves megszállás után, 1686-ban egy 
nemzetközi hadsereg kiverte a törököt Budáról. Attól 
kezdve az egyébként is gyengülő török birodalom 
csapatai folyamatosan kivonultak az országból. 
A Budát felszabadító seregben több nemzet 
mellett magyarok is harcoltak. Az elkövetkezendő 
232 éven keresztül, egészen az első világháború 
végéig Magyarországon a Habsburgok uralkodtak. 
Rögtön a Buda felszabadítását követő évtizedben 
olyan kegyetlen volt az osztrák elnyomás, hogy 
kirobbantotta a II. Rákóczi Ferenc által vezetett hősies, 
de végül sikertelen „kuruc” szabadságharcot. Ezt 
követték jobb és rosszabb uralkodók, akik között talán 
Mária Terézia volt a magyarság számára a legjobb.

Buda visszafoglalása

XI. Ince pápa (1683–1699) óriási pénzösszeggel és diplomáciai 
nyomással egy egyesült keresztény hadsereget tud összehívni. 
Lotharingiai Károly seregében angol, francia, olasz, lengyel önkéntesek 
mellett harcolnak a magyarok. 1686-ban sikerül kiverni Budáról a 
törököt – Petneházy hajdúi kitűzik a Szűz Máriás lobogót. Savoyai 
Jenő, korának legnagyobb hadvezére, Zentánál megsemmisítő 
vereséget mér a törökre.
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A Habsburg uralom kezdete

A 150 éves elnyomás után végre felszabadult Magyarország mégsem 
a maga ura: Lipót császár úgy tekinti Magyarországot, mint egy 
meghódított idegen tartományt. A Habsburgok segítségével 
megszabadult Magyarország a töröktől, de teljesen a Habsburgok 
fennhatósága alá került. A felszabadult országrészek birtokai csak 
nagy nehezen és drágán kerülnek vissza jogos magyar tulajdonosaik 
kezébe. Sok birtokot kapnak idegenek, és tömegesen jönnek be 
szlávok a Délvidékre. Súlyos adók, idegen, osztrák katonaság eltartása, 
garázdálkodó, kegyetlenkedő osztrák helytartók önkénye nyomorgatja 
az országot és a népet. 1697-ben kirobban a hegyaljai felkelés. Vezérei 
Esze Tamás és Tokaji Ferenc.

A Rákóczi-szabadságharc

Az ország nyomora, az igazságtalanságok miatti elkeseredés és az 
elnyomás kirobbantja a kuruc felkelést (1703–1711). II. Rákóczi 
Ferenc, erdélyi fejedelmek leszármazottja, Zrínyi Ilona fia lesz ennek 
a szabadságharcnak a vezére. Zászlója alatt hosszú idő után először 
harcol együtt újra a magyar nemes és a jobbágy. Rákóczi meg tudja 
nyerni a franciákat, hogy segítsenek neki a Habsburg elnyomás ellen, 
és a franciák egy ideig pénzzel segítik a Rákóczi szabadságharcot. 
Amikor azonban a francia pénzbeli segítség megszűnik, és pestis 
járvány tör ki a kurucok seregében, a  többéves háborúban teljesen 
kimerült ország és a kuruc sereg egy utolsó nagy vereség után 
a nagymajtényi síkon leteszi a fegyvert. (Nagymajtényi síkon, 
letörött a zászló...) Bár a békekötés szerint a császár mindenkinek 
megkegyelmez, Rákóczi sok hívével mégis az emigrációt választja. 
Rákóczi, az ország leggazdagabb főura, Rodostóban (Törökország) 
hal meg számkivetésben. 1906-ban hozzák haza holttestét, és a kassai 
dómban helyezik örök nyugalomra anyja, Zrínyi Ilona mellett.

Rákóczi felkelése megbukott, de a bécsi udvar belátta, hogy elnyomó 
politikával nem lehet Magyarországon békét és nyugalmat teremteni.

Habsburg uralkodók

III. Károly (1711-1740) jóindulatú uralkodó. Uralkodása alatt 
lassan újra beindul az élet. A lakatlan területekre idegeneket hívnak 
be  és telepítenek le (osztrák, cseh,  sváb, román, rutén és horvát 
nemzetiségeket.) Ezenkívül jelentős még az országon belüli migráció 
és a spontán bevándorlás az országba.

III. Károlynak nincs fia, ezért elfogadtatja a Habsburg birodalom 
tartományaival, hogy leányágon is tovább uralkodhasson a Habsburg 
dinasztia. Ezt a törvényt úgy hívják, hogy  „Pragmatica Sanctio”. Így 
kerül Mária Terézia az osztrák császári és magyar királyi trónra.

Mária Terézia uralkodása (1740–1780) kezdetét háborúk 
zavarják. A királynő hívei a magyar seregek segítségével győzik le a 
királynő ellenfeleit, és megmentik a megingott Habsburg birodalom 
hatalmi pozícióját is Európában. Mária Terézia ezért igen hálás 
a magyaroknak. Az előző Habsburg uralkodók bizalmatlanságát 
a magyar alattvalókkal szemben nem folytatja, és a következő 
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Rákóczi Ferenc

Mária Terézia

Rákóczi lovassági zászlaja



békeidőben sok jó törvényt hoz. Az Urbárium pontos és jó 
intézkedéseket fektet le a jobbágyság számára. A Ratio Educationis  
a nevelés és iskolaüggyel foglalkozik. Elemi iskolákban magyarul 
taníthatnak. Közép- és főiskolákban kötelező a német nyelv, de elnézik 
a magyar nyelv tanítását is. 

A középkor eszményképe a vallásos ember, vallásos uralkodó volt. A 
XVIII. században, a felvilágosodás eszményképe a hasznos polgár és a 
tiszta ész uralma.

Mária Terézia halála után fia, II. József kerül a trónra (1780–1790).
II. József felvilágosodott abszolutizmussal akarja a Habsburg 
birodalom egységét megerősíteni. Nem koronáztatja meg magát a 
magyar Szent Koronával, hogy ne kösse eskü, ezért a magyar nép 
a „kalapos király” csúfnevet ragasztja rá. Több alkotmányellenes 
rendeletet ad ki. Halálos ágyán legtöbb rendeletét visszavonja, kivéve a 
„Türelmi Rendelet”-et, mely a vallások egyenjogúságát mondja ki, és a 
jobbágyokra vonatkozó jó rendelkezéseit.

A Habsburg uralkodók által folytatott elnémetesítő törekvések éppen 
az ellenkezőjét váltották ki a magyarokban: elindult a magyar nyelv és 
irodalom ápolása és fejlesztési mozgalma. A felvilágosodás eszméi a 
magyar írók öntudatra ébredésének és a reformgondolatoknak lettek 
elindítói.

1789-ben kitör Franciaországban egy véres forradalom. Meggyilkolják 
a királyi családot. I. Ferenc (1792-1835) a francia forradalomból azt 
a tanulságot vonja le, hogy trónját csak abszolutista uralommal tudja 
megőrizni. Ezért elzárkózik minden reformtörekvés elől. I. Ferenc 
abszolutista uralkodása alatt mégis akad két olyan magyar főnemes, 
akik elkezdenek az ország felemelkedésén és öntudatosodásán 
dolgozni: gróf Festetics György 1797-ben megalapít Balaton 
menti keszthelyi birtokán egy középfokú gazdasági tanintézetet, a 
Georgikont, és gróf Széchenyi Ferenc 1802-ben megalapítja a Magyar 
Nemzeti Múzeumot. 
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Reformkor, szabadságharc és kiegyezés
(1800–1900)

Összefoglaló:

A 19. század első felében nagy lépésekkel haladt 
az ország gazdasági és kulturális fejlődése. Gróf 
Széchenyi István vezetésével fejlődött az ipar, a 
kereskedelem, a közlekedés, a folyók szabályozása 
és az építkezés. Megalakult a Magyar Tudományos 
Akadémia, és számos író, költő vállalt közéleti 
szerepet (Kölcsey, Petőfi, Arany stb.). Voltak olyan 
politizáló értelmiségiek, akik elsősorban nagyobb 
politikai szabadságot kívántak kivívni. Bár ennek 
megszerzése békésen indult, végül a Kossuth Lajos 
által vezetett 1848-as szabadságharcba torkollott. 
A már sikeresnek látszó szabadságharcot orosz 
segítséggel sikerült a Habsburg-háznak levernie. De 
a küzdelem bebizonyította, hogy nem folytatódhat 
az addigi abszolutista uralkodás. Ezért néhány 
év kegyetlen megtorlás után Deák Ferencnek 
sikerült egy olyan kiegyezést elérnie, amelynek 
értelmében Magyarország és Ausztria két önálló és 
egyenrangú ország lett, közös uralkodóval és három 
közös miniszterrel. Így született meg 1867-ben az 
Osztrák-Magyar Monarchia, amely egészen az első 
világháborúig egy erős és fejlődő egység volt.

„Szent Szövetség” a nacionalizmus ellen

A XIX. században egy új politikai eszme kezd kibontakozni: a 
nacionalizmus. Ennek azonban nem örülnek a nagy birodalmak 
uralkodói. A három abszolutista uralkodó, az orosz-porosz-osztrák 
„Szent Szövetséget” köt (1815), hogy közös erővel meggátoljanak 
minden nemzeti szabadságmozgalmat. De az emberek reformok, 
illetve szabadság és függetlenség utáni vágyát már nem lehet 
visszatartani. 

Gróf Széchenyi István reformprogramja

A világot járt, nagy műveltségű főúr, gr. Széchenyi István teszi meg 
az első komoly lépést Magyarországon a reform felé: birtokai egy 
egész évi jövedelmét felajánlja egy Tudós Társaság (a későbbi Magyar 
Tudományos Akadémia) megalapítására, amelynek az az elsődleges 
feladata, hogy a magyar nyelvet modernizálja. Ennek első gyümölcse: 
1830-tól a magyar nyelv kötelező lesz az állami tisztviselőknek. Pár 
év múlva már a magyar nyelvet hivatalos nyelvnek nyilvánítják, és ez 
meginditja a reformot minden vonalon.

De Széchenyi István nem áll meg ennyinél. Hisz a magyar nép 
tehetségében, szorgalmában. Úgy érzi, hogy csak meg kell változtatni 
azokat a dolgokat, amelyek megakadályozzák a fejlődést. 
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Három tanulmányával: „Hitel” – „Világ” – és „Stádium” felsorolja a 
hibákat és a fejlődés gátjait, és új utat mutat. A következő években több 
igen hasznos intézményt alapít vagy alapíttat, és fontos építkezéseket 
valósít meg: Kaszinó, Mezőgazdasági Egylet, Duna Gőzhajózási 
Társaság, Vaskapu, Tisza szabályozása, szélmalmok, hengermalmok, 
hajógyár, vasöntőművek, mezőgazdasági gépek gyárainak felállítása, 
Lánchíd és azon hídvám mindenki számára egyformán. 

Széchenyi látja, hogy a főurak és középbirtokosok rosszul 
gazdálkodnak, és a jobbágyok el vannak nyomva. Így az ország 
nem képes fejlődni. Széchenyi azt vallja, hogy fejlett, modern 
gazdálkodással gazdaggá lehet tenni egy országot. Sok követője 
akad a kisnemesi réteg fiai között, akik már ügyvédnek, orvosnak és 
mérnöknek tanulnak, és nem ragaszkodnak a nemesi kiváltságokhoz. 
Viszont a nemesi kiváltságokhoz ragaszkodó főurak és középnemesek 
közül sokan fordulnak Széchenyi ellen.

Kossuth Lajos és a szabadságharc

Megvolt a remény arra, hogy a magyar fejlődés nyugodt formában 
megvalósuljon. Széchenyi a kormánnyal egyetértésben akarta a 
reformokat végrehajtani. A másik nagy magyar alakja az akkori 
korszaknak, Kossuth Lajos máshogy gondolkozott. Mások voltak az 
elképzelései és megoldási javaslatai. Elsősorban az ország önállóságát 
akarta elérni. A népet végülis a köznemes Kossuth hódítja meg a 
főnemes Széchenyivel szemben.

Európán forradalmak szele söpör végig! 1848-ban sorra kitörnek a 
forradalmak: Párizsban, Bécsben, Milánóban és Berlinben.

1848. március 15-én Budapesten is kitör egy vérontás nélküli 
forradalom: Petőfi Sándor elszavalja Nemzeti dal című versét. A 
radikális ifjúság 12 pontban összefoglalja a nemzet kívánságait, 
amelyek lényegében Kossuth programpontjai is. Az Országyűlés 
elfogadja ezt, és nekiáll az új törvények megfogalmazásának.

A király a törvényeket azon nyomban aláírja, bár ezek a lelkes sietség 
miatt nem voltak nagyon jól átgondolva. Hiányoztak például a 
nemzetiségek jogairól, nyelvhasználatáról szóló meghatározások. Ebbe 
bele lehetett kötni. Ezt a bécsi kamarilla meg is teszi. (A „kamarilla” az 
uralkodót körülvevő és befolyásoló udvarnokok csoportja, amely nem 
mindig dolgozik a felelős minisztériumokkal egyetértésben.) 
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A kamarilla már régóta lázította a nemzetiségeket Magyarország 
ellen. Ezek most harci szándékkal el is indulnak a magyarok ellen.  
Magyarország egyezkedni akar, de nem lehet. Katona kell, veszélyben a 
haza. A király azonban nem ad katonát. Kossuth egy nagyszerű beszédet 
mond „A haza védelméről”, saját aláírásával bankjegyeket bocsát ki, 
engedély nélkül elkezd toborozni és fegyvereket gyártani. Mindez 
törvénytelen, de a nemzet önfenntartása érdekében elkerülhetetlen 
lépés. Széchenyi idegösszeroppanással elmegyógyintézetbe kerül. 

Kitör az 1848-as szabadságharc. Nagy alakjai: Görgey Artúr, a 
nagyszerű fiatal hadvezér, Bem József, lengyel szabadságharcban részt 
vett katonai vezető. A szabadságharc egyik emlékezetes  alakja Gábor 
Áron, aki ágyúkat önt. (Gábor Áron rézágyúja, fel van virágozva...)

Kezdeti győzelmek után vereségek következnek

Ferenc József (1948 – 1916) kerül a trónra 18 
évesen. Egy győzelem után, amiről az osztrákok 
azt hiszik, hogy a magyar fő sereget győzték 
le, hibásan informálják a fiatal királyt, aki a 
kamarilla nyomására egy ügyetlen nyilatkozatot 
ad ki: Magyarországot osztrák birodalmi 
tartománnyá süllyeszti, leszakítja tőle Erdélyt 
és Horvátországot, és a Délvidéken önálló szerb 
katonai őrvidéket állít fel.

1849 márciusától a „tavaszi hadjárat” Görgey 
zseniális stratégiájával, sorozatos győzelmekkel 
indul. A reményteli lelkesedés újra fellángol 
a magyar népben és radikális vezetőiben: 
Debrecenben egy országgyűlésen kimondják 
Magyarország függetlenségét és a Habsburg-
Lotharingiai-ház trónfosztását. Kossuth Lajost 
kormányzóvá választják. 
A bécsi kormány – a Szent Szövetség értelmében – I. Miklós orosz 
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cárhoz fordul segítségért. A cári hadsereg hatalmas  katonai erővel 
érkezik, és eldönti a szabadságharc sorsát. Petőfi elesik, Kossuth 
lemond, Görgey leteszi a fegyvert Világosnál.

Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megszületése

1849 októberében elkezdődik egy büntető, véres megtorlás: 
Haynau tábornok „örökre el akarja venni a magyarok kedvét a 
forradalmaktól...” Bebörtönzések, kivégzések: 13 aradi vértanú. 
Utódja, Bach Sándor belügyminiszter, más eszközökkel, de folytatja az 
elnyomást (Bach-korszak). Széchenyi a szanatóriumból írásával 
felhívja a világ figyelmét Bach garázdálkodására, mire elkobozzák 
írásait, és végül öngyilkosságba kergetik a „legnagyobb magyar”-t. 
Sok 48-as magyar honvédtiszt és Kossuth Lajos külföldre menekül.

A legmélyebb elkeseredésben elkezdi áldásos és eredményes munkáját 
Deák Ferenc, a „haza bölcse”. Deák Ferenc megfogalmazza, hogy 
hogyan lehet egy új életet elkezdeni Ausztriának és Magyarországnak 
közösen. Lassan tisztul a helyzet. Ausztriának más komoly problémái 
is vannak, nagy darabokat elveszít birodalmából. Ferenc József lemond 
az abszolutista uralkodásról, és egy egyetlen és egységes összbirodalom 
gondolatáról. Megérik a helyzet Ausztria és Magyarország között egy 
kiegyezésre.
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1867-ben Ferenc József osztrák császárt magyar királlyá koronázzák, 
és megszületik az „Osztrák-Magyar Monarchia”. Dualista államforma 
= két ország önálló és független, külön kormánnyal. Közös uralkodó 
(osztrák császár, magyar király) és három közös minisztérium van: 
külügy, pénzügy és hadügy.

A kiegyezés után megindul a fejlődés és Magyarország egy modern 
állammá alakul át. Ennek a korszaknak nagy alakjai Tisza Kálmán 
a magyar miniszterelnök (1875–1890) és gr. Andrássy Gyula közös 
osztrák-magyar külügyminiszter.

A millénium (a honfoglalás ezredik évfordulója) közeledtével nagy 
építkezések indulnak meg az országban: Ferenc József-híd, Újpesti 
vasúti-híd, földalatti, Andrássy út, Vígszínház, Országház (Parlament), 
Iparművészeti Múzeum, Feszty-körkép.

1896-ban maga Ferenc József nyitja meg Budapesten az európai 
kontinens első földalattiját és az ezredévi kiállítást. 

Az  I. világháború és a trianoni 
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békediktátum

Összefoglaló:

Erős politikai feszültségek uralták Európát a 20. 
század elején. Magyarországon a magyarokon kívül 
több nemzetiség élt: szerbek, szlovákok, románok 
stb. A nacionalizmus erősödésével ezek egyre inkább 
követelték önállóságukat. A feszült európai helyzetben 
egy szikra – az osztrák trónörökös meggyilkolása 
Szarajevóban (Bosznia) – robbantotta ki az 
I. világháborút, amely a Monarchia vereségével és 
felbomlásával zárult. A Magyarországra ráerőszakolt 
igazságtalan trianoni békeszerződés szétdarabolta az 
országot, és elvette területének 2/3-át. Közös történelmi 
múlttal nem rendelkező, egymással korábban szemben 
álló népcsoportokat új, mesterséges országokba 
tömörítettek. Így született pl. Csehszlovákia és 
Jugoszlávia, amelyek a 20. század végén szétestek. 
Közben kitört Oroszországban a kommunista 
forradalom, amelynek folyományaként 1919-ben 
megpróbálták Magyarországon is megvalósítani 
a kommunizmust. Ezt a nemzeti erőknek sikerült 
leverniük, és Horthy Miklóst választották meg 
kormányzónak.

Feszültségek Európában a Monarchián kívül és belül

Míg Magyarországgal most békében és rendben van a Monarchia, 
sok más vonalon belső gondokkal küszködik. A csehek, románok, 
szerbek egyre hangosabban elégedetlenkednek, és sok szociális 
kérdés megoldatlan. Európa más részei fölött is sűrűsödnek a felhők. 
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A franciák revansot akarnak venni a németeken, akiktől 1871-ben 
csúnya vereséget szenvedtek. A cári Oroszország a pánszlávizmust 
akarja megvalósítani, ezért kihasználja a Monarchiában kialakult 
feszültséget, és hatalmas Monarchiaellenes propagandát fejt ki.

Az I. világháború

1914. június 28-án meggyilkolják Ferenc Ferdinándot, a Monarchia 
trónörökösét Szarajevóban, és ez kirobbantja az első világháborút. 
Tisza István magyar miniszterelnök mindent elkövet, hogy a háborút 
megakadályozza, de hasztalan.

1914. július 31-én általános mozgósítás. A legjelentősebb szembenálló 
hatalmak: az antant (eredeti elnevezése entente) = Franciaország, 
Anglia és Oroszország, később belép oldalukon Belgium, Olaszország, 
Görögország, Szerbia és Amerika. A másik oldalon a központi 
hatalmak = a Monarchia, Németország, később Bulgária és 
Törökország.

Elindul egy véres háború, amelyben sok ország küzd egymás ellen 
és amely, befejezése után, megváltoztatja egész Európa képét. 
Győzelmek, vereségek váltakoznak, és igen nagy az emberi veszteség.

1917-ben kirobban Oroszországban egy forradalom, és a bolsevisták 
megdöntik a cári uralmat. Lenin és Trockij kommunista kormánya 
kilép a háborúból.

1917-ben lép be Amerika a háborúba, hatalmas ember- és 
anyagtartalékaival.

1918-ban sorra jönnek a végzetes csatavesztések. Végülis minden 
fronton összeroppannak a központi hatalmak, és elveszítik az I. 
világháborút.

 
Magyarország feldarabolása

Magyarországon a fegyverszünet megkötéséig nem volt idegen 
katona. Katonáink idegen földön harcoltak (Kimegyek a doberdói 
harctérre). 530 965 magyar hősi halott maradt a csatatereken. Az 
ország belefáradt a négyéves vérontásba. A hadsereget leszerelik, és 
hazaküldik a katonákat. De ezt a legrosszabb pillanatban teszik. Körös-
-körül áll egy új ellenség, az Osztrák-Magyar Monarchia kötelékéből 
felszabadult nemzetiségek. Amikor azok elindulnak ellenünk, nincs aki 
megvédje határainkat és az országot.
Kitör az „Őszirózsás forradalom”. Megölik Tisza István magyar 
miniszterelnököt, aki ellenezte a háborút, és gróf Károlyi Mihály lesz a 
miniszterelnök.
1918. november 16-án IV. Károly, az Osztrák-Magyar Monarchia 
császára és Magyarország királya lemond uralkodói jogairól, és 
Károlyi Mihály kikiáltja a köztársaságot. Budapestre érkeznek a 
magyar kommunista párt Oroszországban tartózkódó vezetői: Kun 
Béla, Szamuely Tibor, Rákosi Mátyás, és velük jön 24 kommunista 
mozgalmi ember.
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1919. március 21-én megalakul és július 31-ig, 133 napon át tart 
a Tanácsköztársaság, ez az első magyarországi kommunista 
hatalomátvételi kísérlet Kun Béla vezetésével. Megkezdődik a 
bolsevista tervek kivitelezése: üzemek államosítása, szakszervezetek 
bolsevizálása. Terrorcsapatok tartják rettegésben a népet. 
Megszüntetik a fővárosi iskolákban a hitoktatást. Megalakul a Vörös 
Hadsereg.

1919. május 30-án a francia megszállás alatt álló Szegeden gróf 
Károlyi Gyula ellenkormányt alakít. Ebben benne van Teleki Pál 
mint külügyminiszter és Horthy Miklós, akit az antant is pártol, mint 
hadügyminiszter. 1919. július 31-én megbukik a proletárdiktatúra, 
Kun Béla Tanácsköztársasága.

Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg élén bevonul Budapestre (1919. 
november 16). Pár hónap múlva kimondják az 1867-es „Osztrák-
-Magyar Kiegyezés” megszűnését, Magyarország ősi függetlenségének 
helyreállítását a királyi államforma megtartásával. Kormányzóvá 
választják nagybányai Horthy Miklóst.

1920. január 5-én elutazik a magyar békeküldöttség Párizsba. Vezetője 
gróf Apponyi Albert, és a főmegbízott Teleki Pál. A békekonferencia 
legfelsőbb tanácsa, Clemenceau elnökletével fogadja a magyar 
küldöttséget, és máris közli a Magyarországgal kötendő béke feltételeit. 
A békeküldöttség a feltételeket elfogadhatatlannak nyilvánítja. 

A felkészültség igazságunk védelmében mit sem számított: 
Magyarország felosztása már elintézett tény volt. A magyar delegáció 
hiába kérte a lakosság megszavaztatását a wilsoni pontok értelmében, 
hiába érvelt Teleki Pál néprajzi térképeivel. 1920. június 4-én aláírják 
a Magyarországgal kötött békeszerződést a versailles-i Kis Trianon 
palotában.

A szerződés következtében Magyarország elvesztette területének 
2/3-át. Északon a Felvidék az újonnan létesített Csehszlovákiához 
került, Erdély Romániához, a Délvidék pedig a Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság, és azáltal a később alakuló Jugoszlávia része lett. (Ezek 
a mesterségesen létesített országok – Csehszlovákia és Jugoszlávia 
– közös történelemmel nem rendelkező, egymással nem feltétlenül 
jól összeférő népcsoportokból álltak, és ezért a 20. század végén 
szét is estek.) Az aláírás percében a békeszerződés elleni tiltakozásul 
Magyarországon megkondultak a harangok, a közlekedés leállt 10 
percre, bezárták az üzleteket, iskolákat és egyetemeket.

Az elcsatolt területekre szorult magyarság, vagyis azok a magyarok, 
akiknek a feje fölött „átment” a határ – akik nem mozdultak el ősi 
lakhelyükről, mégis egyik napról a másikra más ország kisebbségi 
polgárai lettek – a következő évtizedekben tömegesen vándorbotot 
fogtak és kivándoroltak: ki  Magyarországra, ahol a megcsonkított 
országnak ezeket a menekülteket is el kellett tartania, álláshoz kellett 
juttatnia; ki Észak-Amerikába, ki Dél-Amerikába, ki  Ausztráliába vagy 
máshová. 
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Kun Béla agitál

Horthy Miklós bevonul
Budapestre
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A két világháború közötti időszak és a 
II. világháború

Összefoglaló:

A trianoni döntés révén Magyarország nemcsak 
területének 2/3-át, de ezzel ásványi és erdei kincseinek 
nagy részét is elvesztette. Ugyanakkor a megcsonkított 
országnak sok ezer menekültet be kellett fogadnia, 
akik az elcsatolt területekről érkeztek. Ráadásul ekkor 
volt a harmincas évek nagy gazdasági világválsága. 
Mindennek ellenére az ország húsz év alatt nagyot 
fejlődött gazdaságilag, iparilag és az egészségügy 
és iskoláztatás terén. Modern szociális törvények 
születtek. Az államforma királyság volt, de a király 
helyett Horthy Miklós, mint kormányzó állt az ország 
élén. Az akkori normák szemszögéből nézve az 
államforma demokratikus volt.

Németországban Hitler került hatalomra. 
1939-ben megtámadta Lengyelországot, és kitört a II. 
világháború. Magyarország nem akart háborút, és két 
évig sikerült semlegességét megőriznie. De Hitler egyre 
erősebben követelte Magyarország hadbalépését, és 
végül 1941 júniusában Magyarország Németország 
oldalán lépett be a háborúba. A háború sokmilliós 
emberáldozatot követelt: katonák, civilek és – az 
egyik legszégyenteljesebb tragédia – sok százezer 
zsidó kivégzésével járt. Magyarország szovjet 
megszállás alá került. Visszatértek a trianoni határok. 
A népre ráerőszakolt kommunista rendszer és annak 
elnyomása, terrorja 1956-ban kirobbantotta a 
forradalmat.

Magyarország sikeres talpra állása

Magyarország a trianoni megcsonkítás után kezdett talpra állni. 
A sorra következő miniszterelnökök ezt próbálták elérni. Az első, 
gr. Teleki Pál, először a politikai és gazdasági helyzetet próbálta 
megszilárdítani, majd egy mérsékelt földreformot hajtott végre, amely 
által 400 ezren kaptak birtokot.

Utána gr. Bethlen István tízéves miniszterelnöksége következett. 
Ő a belpolitikát hozta rendbe és az ország pénzügyi helyzetét. 
Minden vonalon modernizált, nagy fejlődést ért el az iparban és 
közlekedésügyben. Beindította az exportot. Majd modern szociális 
törvényeket hoztak: betegség- és balesetbiztosítás, meghatározott 
minimális munkabér fizetése, fizetett szabadság, családi bérpótlék, stb.

Horthy Miklós kormányzó

gr. Teleki Pál
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Az alap- és középfokú iskolák száma 7418-ról csaknem a duplájára: 
13 780-ra növekedett. 160 új kórház épült a meglévő 187 mellé, és 
bennük megkétszereződött az orvosok száma. 2628 km (1622 mi.) 
elsőrendű országút és 8671 km (5352 mi.) vasútvonal épült. Az 1927-
ben bevezetett új magyar pénz – a pengő – erős és stabil volt.

Magyarország a külpolitikai bezártságból először 1924-ben lépett ki, 
amikor cserkészeink résztvettek a Második Cserkész Világjamboree-n 
Koppenhágában, Dániában. Versenycsapatunk Anglia és Észak-
Amerika után a harmadik helyezést érte el. 

Külpolitikai téren Magyarország 1927-ben tudott kitörni az ellenséges 
gyűrűből az Olaszországgal kötött barátsági szerződés révén. 
1931-ben az osztrák-magyar és 1934-ben az olasz-osztrák-magyar 
egyezmény értelmében Magyarország egyensúlyba került a körülötte 
összeszövetkezett utódállamokkal („Kisantanttal”) szemben.

1929-ben kirobbant a gazdasági világválság. Ez Magyarországon 
is félbeszakította a gazdasági fejlődés folyamatát. Időközben a 
nemzetközi körülmények kedvezőbbé váltak. A nagyhatalmak 
eltörölték Magyarország jóvátételi kötelezettségeit. Magyarország 
kereskedelmi szerződéseket kötött Németországgal, Olaszországgal 
és Ausztriával. A legfontosabbat a már Hitler vezette Németországgal. 
Magyarország több ezer vágómarhát, tonnaszám sertéshúst, szalonnát, 
zsírt és búzát szállított a németeknek. 1936-ra Németország lett 
Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere. 

1933-ra Magyarország nyerte el a IV. Cserkész Világjamboree 
rendezését. Ezen a nagyszerűen megszervezett eseményen Gödöllőn, 
54 ország 26 ezer cserkésze vett részt, és maga Baden-Powell is 
megtisztelte cserkészmozgalmunkat személyes jelenlétével.

gr. Bethlen István

A gödöllői nagytábor térképe
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1938 novemberében a magyarok revízió-álmának első pontja valóra 
vált: az „első bécsi döntés” visszaadta Magyarországnak a Felvidék 
déli, magyarlakta sávját. A döntést a szlovák és magyar felek által 
felkért két döntőbíró, a német és olasz külügyminiszter hozta.

1939-ben a világ leánycserkészei rendezték meg találkozójukat, a 
Pax Ting-et Magyarországon, szintén Gödöllőn. Pár hétre rá, hogy a 
vendég cserkészlányok hazautaztak, kitört a második világháború.
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A IV. Cserkész Világjamboree

A gödöllői nagytábor jelvénye

Egy cserkészcsapat a gödöllői nagytáborban

Paz Ting leánycserkész világtalálkozó bélyege
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Horthy Erdélyben 1940-ben

A magyar 2. hadsereg a Don-
-kanyarnál

A II. világháború

1939 szeptemberében a Hitler vezette Németország megtámadja 
Lengyelországot, és kirobban a II. világháború.

Magyarország nem akar a háborúban résztvenni. Két esztendeig meg is 
tudja őrizni „nem-hadviselő” szerepét.

1939-ben ismét Teleki Pál lesz a miniszterelnök. Az áhított határ-
revízió folytatódik: 1939 márciusában – a németek beleegyezésével 
– a magyar hadsereg harc nélkül visszafoglalja a Trianonban 
Csehszlovákiához csatolt Kárpátalját. Az elcsatolt területek 
sorozatos visszakerülésével egyre erősödik a németbarát hangulat az 
országban. Telekinek továbbra is legfőbb célkitűzése a megcsonkított 
Magyarország határai revíziójának békés folytatása. 

A második bécsi döntés (1940. augusztus 20.) visszaadja 
Magyarországnak a többségben magyarlakta Észak-Erdélyt és 
Székelyföldet. Ismét az olasz és német külügyminiszterek a döntőbírók. 

A háborúban a németek győzedelmesen haladnak előre. Már majdnem 
egész Európát lerohanták, majd a Szovjetuniónak üzennek hadat. 
Egyre erősebben követelik, hogy Magyarország is lépjen be aktívan a 
háborúba.

Teleki „örök barátsági” szerződést köt Jugoszláviával Belgrádban 
(valaha Nándorfehérvár). 1941. április 2-án a németek egy 
hadműveletet indítanak Jugoszlávia ellen, és szabad átvonulást 
követelnek Magyarországtól. Teleki Pál miniszterelnök, aki 4 hónappal 
azelőtt kötötte meg az örök barátsági szerződést Jugoszláviával, 
ebbe természetesen nem egyezik bele. A németek további nyomást 
gyakorolnak a magyar államférfira. Teleki nem lát más kiutat, és 
öngyilkos lesz. Április 6-án a német hadsereg megindul Jugoszlávia és 
Görögország ellen.

1941. április 11-14: A jugoszláviai német katonai akcióval 
párhuzamosan a magyar honvédség bevonul Délvidékre. Ezzel be is 
fejeződik a revízió Magyarország számára. 
A németek ismételt és egyre erőteljesebb követelésére Magyarország 
1941. június 27-én belép a háborúba.   

Hitler hatalmas támadást indít Oroszország ellen. Egészen Moszkváig 
eljut, de aztán eléri az orosz tél. A szovjet erők bekerítik a Sztálingrádot 
ostromló német hadtestet. Itt fordul meg az európai háború sorsa. A 
németek hatalmas emberveszteségekkel elkezdik visszavonulásukat. A 
magyar 2. hadsereg is teljesen megsemmisül a Don mellett.

A magyar kormány megpróbál a háborúból kilépni. Kapcsolatot keres 
Angliával, és fegyverszüneti tárgyalásokat folytat a szovjetekkel. A 
németek tudomást szereznek ezekről a titkos tárgyalásokról, és 1944. 
március 19-én megszállják Magyarországot.

Az Egyesült Államok is belép a háborúba a Szövetségesek oldalán. 
1944  júniusában a szövetséges haderő partraszáll Normandiában 
(Franciaországban). Ugyanakkor megindul a nagy orosz támadás 
is keletről. Októberig már Magyarország határáig nyomják vissza a 
németeket.  



1944. október 11. A magyar küldöttség Moszkvában előzetes 
fegyverszüneti megállapodást ír alá. A megállapodás feltétele az, hogy 
a magyar csapatok visszavonulnak az 1937-es határok mögé. Október 
15-én Horthy kormányzó bejelenti a rádióban, hogy fegyverszünetet 
kért. A németek elrabolják Horthy fiát, így kényszerítik a kormányzót 
lemondásra és a hatalom átadására: a szélsőjobboldali Szálasi Ferenc 
veszi át a hatalmat.

A német megszállás (1944. március 19.) és Szálasi Ferenc (1944. 
október 16.) hatalomra jutása Magyaroszágon is magával hozta a 
zsidóság tömeges deportálását és kivégzését (Holokauszt). A két 
világháború között a magyar kormányok fékezték a szélsőségeket, és a 
szélsőséges pártok – baloldalt a kommunisták, jobboldalt a nyilasok – 
be is voltak tiltva. Hitler folyamatosan zsidóellenes nyomást gyakorolt, 
és követelte a magyar kormánynak a zsidóság elleni fellépését. 1938-
tól kezdve fokozatosan születtek is korlátozások és diszkrimináló 
törvények a zsidóságot illetően, de a kormány sokáig elenállt a 
nyomásnak a deportálással kapcsolatban. Ez a német megszállással 
és Szálasi hatalomra jutásával lehetetlenné vált, és Magyarországon 
is bekövetkezett ennek a korszaknak egyik legszégyenteljesebb 
tragédiája.  

1944. október 25-én szovjet és román csapatok Nagyvárad vonalánál 
elérik a trianoni határt. Megindul a Vörös Hadsereg támadása a 
Duna-Tisza közén. Nemsokára elérik Budapest déli határát. 1944 
decemberében megkezdődik Budapest ostroma. A főváros több 
mint 50 napig tartja magát, majd elesik. A Duna megáradva, hidak 
lerombolva, rom-utcák kiégve, halottak százai temetetlenül.

1945. április 4. A szovjet hadsereg féléves hadjárat után eléri 
Magyarország nyugati határát. Ezzel a szovjet megszállás teljes lesz.

1945. május 8-án Németország kapitulál. Vége a második 
világháborúnak az európai fronton. 50 millió halott. Magyarország 
elveszti a revízió során visszaszerzett területeit, és újra a trianoni 
kis ország lesz. De a legtragikusabb, hogy a nagyhatalmak, amikor 
már biztosak a győzelmükben, 1945. február 4. és 11. között a 
jaltai konferencián felosztják maguk között a meghódított európai 
területeket. A konferencia résztvevői Sztálin, Roosevelt és Churchill. 
Magyarországot a szovjet hatalmi érdekkörbe sorolják.
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Rákosi Mátyás

Mindszenty hercegprímás

Szovjet megszállás, a kommunizmus bevezetése

Magyarország a győztes Szovjetunió kezébe kerül. Aki teheti, 
még nyugat felé menekül. A Menekültek Nemzetközi Szervezete 
(IRO) megkezdi a nyugatra menekült magyarok védelmét és 
kivándoroltatásukat. 

A megszálló szovjet seregek nyomában kommunista vezetők 
érkeznek Magyarországra. Előkészítik az országot a kommunista 
hatalomátvételre.  Az első – még szabad – választásokon a 
kommunista párt csak nagyon kis százalékot kap, ez bizonyítja, 
hogy a magyar nép nem akarta a kommunizmust. De 1948/1949-
re a kommunisták a megszálló szovjet csapatok támogatásával 
teljes mértékben átveszik a hatalmat. Megkezdődik Rákosi Mátyás 
proletárdiktatúrája. Felszámolják a pártokat, csak egy párt marad, a 
kommunista párt.

Megindítják harcukat a vallásoktatás és egyházi iskolák ellen. 
Mindszenty hercegprímás tiltakozik az egyházi iskolák államosítása 
ellen. Elfogják esztergomi palotájában (1949. január). A hercegprímás 
bebörtönzésével a világ figyelme a magyarság bolsevizmus elleni hősi 
küzdelme felé fordul. Amikor életfogytiglani fegyházra ítélik, a világ 
közvéleménye felháborodással tiltakozik. Truman, amerikai elnök 
„gyalázatnak” nevezi a Mindszenty-pert. Ordas Lajos evangélikus 
főpapot is bebörtönzik. Feloszlatják a szerzetesrendeket, 11 ezer 
szerzetest szórnak szét, 2000 papot internálnak, és terrorhadjáratot 
indítanak a püspöki kar ellen.

A nyugati határon aknasávot és drótsövényt húznak. Bezárul 
a „vasfüggöny”.  200 ezer magyar hadifogoly sínylődik orosz 
hadifogságban. 1950 után a legsötétebb terror évei nehezednek 
a magyarságra.  Szervezett besúgórendszer, politikai rendőrség, 
munkatáborok, börtönök, kitelepítések, kínzások. Sokakat zárnak 
börtönbe, vagy telepítenek ki teljesen ártatlanul. Ezreket bélyegeznek 
meg azzal, hogy „osztályidegenek”, származásuk miatt. Ha valaki nem 
akar belépni a pártba, vagy rokona van nyugaton, azt is kiközösíti a 
rendszer. Ezeket kilakoltatják otthonaikból, csak szolgai állást kapnak, 
gyerekeik nem jutnak be jó iskolákba vagy egyetemekre.

Államosítják a vállalatokat, és a parasztságot szövetkezetekbe 
(kolhozokba) erőszakolják.

1953-ban meghal Sztálin. A többi szocialista ország is gazdasági 
válságba kerül, és a szovjet kommunista párt belső válság jeleit 
mutatja. Az új szovjet vezetés mindezek láttán reformokat javasol. Az 
enyhülés korszaka következik. Rákosi Mátyás után Nagy Imre veszi 
át a hatalmat. Nagy Imre megszünteti a munkatáborokat, megtiltja 
az erőszakos kolhozosítást, az országot nyomorba taszító, féktelen 
nagyipari beruházást, és viszonylagos szabadságot biztosít a szellem 
embereinek a tudományos és művészeti alkotásban.

Az írók felemelik hangjukat a nép sérelmei és a parancsuralom ellen. 
„Szamizdat” (titokban nyomtatott és terjesztett) újságok jelennek 
meg és forognak közkézen. Nyolc év kommunista elnyomás után 1956 
októberében kitör a forradalom.



1956  forradalma, a kommunizmus 
gyengülése és bukása, az önálló, szabad 
Magyarország
Összefoglaló:

A forradalom október 23-án békés tüntetésként 
kezdődött. A fiatalság 16 pontban foglalta össze 
követeléseit. Amikor a karhatalom belelőtt a tömegbe, 
illetve kisebb harcok alakultak ki a szovjetekkel, az 
addig békés tüntetés fegyveres jelleget öltött. Diákok 
és munkások, civilek és katonák, fiatalok és öregek 
harcoltak Budapesten és országszerte. Már úgy tűnt, 
hogy a megszálló csapatok kivonulnak, és győz a 
forradalom, amikor a szovjet hatalmas túlerővel 
betört, és vérbe fojtotta a szabadságharcot. Közel 200 
ezren külföldre menekültek, mielőtt újra bezárult a 
vasfüggöny.

A szabadságharcot kegyetlen megtorlások – 
kivégzések és bebörtönzések – követték. De a 
kommunista vezetőség számára is nyilvánvalóvá 
vált, hogy az elnyomást enyhíteni kell. Az 
elkövetkezendő három évtizedben lassú változások 
után kibírhatóbbá vált az élet. Az 1980-as években 
már könnyebben lehetett külföldre utazni, és 
kisebb magánvállalkozásokat indítani. Továbbra 
is megmaradt azonban az egypártrendszer és a 
központilag irányított gazdaság, ahol minden az 
állam tulajdonában volt. Mindinkább nyilvánvalóvá 
vált, hogy ez a rendszer nem működik. Ezt a 
kommunista vezetőség is belátta, nemcsak 
Magyarországon, hanem a Szovjetunióban is. A 
szovjet birodalom széthullott, a magyar vezetők 
pedig 1989-ben megegyeztek az ellenzékkel, hogy 
a rendszerváltás békés módon fog végbemenni. A 
szovjet csapatok kivonultak, és Magyarország ismét 
önálló, szabad ország lett.

Magyarország ma szabad, demokratikus ország, 
amely a nyugati piacgazdaság útjára tért, és szervesen 
bekapcsolódott a nyugati világba. Része a NATO-nak 
és az Európai Uniónak (EU). Négy évtized kommunista 
diktatúra után nem könnyű az átállás. Jelentős 
előrelépések történtek az élet számos területén, ezzel 
szemben továbbra is vannak komoly problémák. 
Az ország szabad, önálló: a maga ura. Rajtunk, 
magyarokon múlik a nemzet jövője! 
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Nagy Imre

Tankokat is elfoglalnak a
szabadságharcosok

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

Lengyelország megmozdul. Nagyobb függetlenséget akar a 
Szovjetuniótól. A magyar fiatalság együttérzését akarja kifejezni. 
Meg akarják koszorúzni Bem József, a lengyel származású 1848-as 
tábornok szobrát. 

Egyetemisták és fiatalok 16 pontban fogalmazzák meg követeléseiket. 
1956. október 23-án már több ezren vonulnak ki a Bem és Petőfi 
szobrokhoz, az Országházhoz, ledöntik a Sztálin szobrot, és végül 
a rádióhoz mennek, hogy a 16 pontot beolvassák. Itt gázbombákat 
dobnak rájuk, és az államvédelmi hatóság (ÁVH) a tömeg közé lő. A 
békés tüntetésből egyszerre fegyveres megmozdulás lesz. Fegyvereket 
szereznek, és elkezdődik a harc a diákok, munkások és az államvédelmi 
hatóság között. Később a magyar katonaság egy része is a felkelők 
oldalára áll, és fegyvereket ad nekik.

1956. október 27-én a nép kívánságára a népszerű reformkommunista 
vezető Nagy Imre kormányt alakít, és elkezd tárgyalni a szovjet 
hadsereg kivonásáról.
Sok politikai foglyot kiszabadítanak a börtönökből, köztük Mindszenty 
bíborost is.

A szovjetek alattomos módon becsapják a magyar kormányt. Azt 
hazudják, hogy elfogadják a magyarok kérését, de a tárgyalások alatt 
letartóztatják a kormány képviselőit. Ugyanakkor már az ország 
határain belül van egy hatalmas orosz katonai egység, amely elkezdi 
felvonulását a főváros felé, hogy eltiporja a magyar forradalmat.

1956. november 4-én, vasárnap 5 óra 30 perckor hangzanak el Nagy 
Imre utolsó szavai a Kossuth Rádióban:

Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Elnöke. Ma 
hajnalban szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, 
azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes 
magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A 
kormány a helyén van. Ezt közlöm  az ország népével és a világ 
közvéleményével.

Az ellenálló szabadságharcosoknak nemsokára elfogy a lőszerük, 
és az orosz katonaság könnyen végez velük. 200 ezren menekülnek 
külföldre, mielőtt újra bezárul a vasfüggöny.

A forradalmi magyar kormány bízott abban, hogy az USA és a nyugat 
segítségére jön. Ez nem történt meg. Az 1956-os magyar forradalmat és 
szabadságharcot vérbe fojtották az orosz tankok. 

Mégis ez volt az első olyan esemény, amely a kommunizmus addig 
bevehetetlen erődítményén az első hasadást előidézte. Megmutatta a 
kommunizmus, jobban mondva a szovjet imperializmus valódi arcát. 
Nyugati országok neves kommunistái kiléptek a pártból, a kommunista 
pártok tagsága jelentősen csökkent. 



A szabadságharc utáni négy évtized

A szabadságharc leverését kegyetlen megtorlás követi. A szovjetek által 
támogatott Kádár János veszi át a hatalmat. A forradalom vezetőit 
kivégzik vagy deportálják, fiatalokat, felnőtteket, öregeket egyaránt. 
Az utcai harcokban elfogott kiskorúakat is börtönbe vetik, megvárják, 
hogy nagykorúak legyenek, hogy akkor kivégezzék őket.
De a kommunista vezetőség – nemcsak Magyarországon, hanem a 
Szovjetunióban is – felismeri, hogy lazítani kell: nagyobb szabadságot 
és jobb életszínvonalat kell elérhetővé tenni. Ezt fokozatosan 
próbálják bevezetni. Csökkentik az elnyomást, egyre inkább lehet 
külföldre utazni. A sajtó is valamivel szabadabb lesz. Az 1980-as 
években már lehet kisebb magánvállalkozásokat beindítani. De még 
mindig ragaszkodnak az alapvető kommunista elvekhez: a tulajdon, 
a nagyvállalatok továbbra is állami kézben maradnak, a gazdaságot 
központilag, felülről irányítják, marad az egypártrendszer. Ezzel 
a rendszerrel csak nagy nemzetközi kölcsönök felvételével tudnak 
elvisehető életszínvonalat biztosítani. Az emberek jobban élnek 
(„gulyáskommunizmus”), de az ország eladósodik.

A kommunista rendszer gyenge pontjai, versenyképtelensége 
egyre jobban nyilvánvalóvá válnak. A szovjet vezetőség is felismeri, 
hogy a sok országot, nemzetet egybefogó birodalom összetartása 
több hátránnyal, mint előnnyel jár. Moszkvában Gorbacsov kerül 
hatalomra, aki lehetőséget ad a kelet-közép-európai átalakulásoknak. 
Ezzel a magyar kommunista párt is támogató nélkül marad, és a 
vezetők belátják, hogy a helyzet nem tartható tovább. Hajlandóak az 
ellenzékkel tárgyalni. 1989. március 22-én megalakul az Ellenzéki 
Kerekasztal, amelynek célja a békés rendszerváltás elősegítése. A 
magyar kormány megnyitja a nyugati határt, lebontja a vasfüggönyt. 

Ez a magyar cselekedet indítja el mindenütt a vasfüggöny megszűnését 
és a berlini fal lebontását. 1990. március-áprilisban, több mint négy 
évtized után, ismét szabad választások vannak Magyarországon. 
1991. június 19-én az utolsó szovjet katona is elhagyja az országot. 
Magyarország ismét szabad, önrendelkező ország! 

Mihail Gorbacsov

A berlini fal ledöntése Magyarország megnyitja a nyugati határt
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Kádár János
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A rendszerváltás évei 

Csaknem fél évszázad külföldi katonai megszállás és kommunista 
uralom után nagy kihívások álltak az ország előtt. Ha visszatekintünk 
az eddig elmúlt 23 évre, a következőket látjuk:

a) A mérleg pozitív oldala

Magyarország ma demokratikus köztársaság, amely szabad 
népszavazással választja meg vezetőit. Egypártrendszer helyett 
többpártrendszer van. A sajtó szabad. A kormány felépítése hasonló a 
nyugati demokratikus országokéhoz. Három különválasztott hatalom 
van: törvényhozó hatalom (országgyűlés ill. parlament), végrehajtó 
hatalom (a miniszterelnök és a minisztériumok), igazságszolgáltatás 
(bíróságok, ill. Kúria).
 
Magyarország bekapcsolódott a nyugati országok közösségébe: tagja 
a NATO-nak és az Európai Uniónak. (NATO – North Atlantic Treaty 
Organization, az észak-atlanti országok védelmi szervezete. Európai 
Unió – 27 ország főleg gazdasági közössége.)

Az állami kézben lévő tulajdon és központilag irányított gazdaság 
(= kommunizmus) helyett privatizáció révén az állami tulajdon nagy 
része magánkézbe került, a gazdaságot a szabad kezdeményezés, 
szabad verseny és a piacgazdaság irányítja ( = kapitalizmus).

Külföldi befektetések fontos szerepet töltenek be a gazdaságban.
Az ország fejlődött: új gyárak, kereskedelmi központok, országutak, 
magánházak, kultúrközpontok épültek. Sok város fejlődött, 
megszépült.

b) A mérleg negatív oldala

Bár a fenti átalakulások hosszabb távon oda fognak vezetni, hogy az 
ország eléri a nyugati országok életszínvonalát, a 40 éves kommunista 
örökséget nem sikerült 20 év alatt leküzdeni. Sokan azt hitték, 
hogy a rendszerváltás által azonnal a nyugati országok jóléte fog 
bekövetkezni, és minthogy ez lehetetlen volt, csalódtak. Kiéleződtek 
a véleménykülönbségek, és a különböző – szabadon megválasztott – 
kormányok egymástól eltérő irányban vezették az országot. 

A fejlődést megnehezítette az Európában és világszerte bekövetkezett 
gazdasági válság. Komoly probléma a szegénység magas százaléka, a 
hatalmas államadósság, a növekvő társadalmi különbségek (szegények 
– gazdagok), és nem hallgatható el a nagymértékű korrupció sem. 

Továbbra is nagy probléma a környező országok magyar 
kisebbségének fennmaradása. Nagy onnan a kivándorlás, és az 
egymást váltó kormányok különböző súlyt fektetnek az ottani 
magyarság támogatására.



c) Pillantás a jövőbe

2012-ben új magyar alaptörvény (alkotmány) lépett életbe. Egy 
modern, demokratikus alkotmány, amely megadja a lehetőséget az 
ország jó irányba való fejlődésére, a nemzeti értékek megőrzésére 
és az összmagyarság összetartására. Magyarország ma szabad, 
önrendelkező. Rajtunk, magyarokon, múlik a nemzet jövője.

Több mint 1000 éven át Magyarország akarva-akaratlanul benne volt 
az európai nagy történelmi változásokban. Ez a társtalan, de túlélő nép 
sok gyilkos időszakot átvészelt. Túlélte a tatárjárást, a 150 éves török 
megszállást, a trianoni országcsonkítást, az osztrák fennhatóságot, a 
szláv-román gyűrű szorítását. Túlélt két világháborút és a több mint 
négy évtizednyi szovjet megszállást. 

A magyar nép megtartotta különleges nyelvét. Irodalma, zenéje, 
művészeti alkotásai, tudományos kutatásainak eredményei az egész 
világon ismertek. 12 Nobel-díjasa és élsportolóinak száma nagyobb 
és gazdagabb országok statisztikáival vetekedik. „Egy nemzetnél 
sem vagyunk alávalóbbak!” mondotta Széchenyi István, és milyen 
büszke volt népi művészetünkre Kodály Zoltán, mikor azt mondta, 
hogy aki meghallja népzenénket, azt fogja mondani, hogy „Nem lehet 
akármilyen ország az, ahol ilyesmi megterem”.

Most a magunk urai vagyunk. Ez Mátyás király óta ritkán volt így 
történelmünkben. Miért ne jöhetne az elkövetkező években egy 
aranykorszaka Magyarországnak?

Magyarországnak most van valamije, ami ilyen formában, mint ma, 
még sohasem volt: egy hatalmas külföldi magyar delegációja! Mi, 
külföldön élő magyarok is részei vagyunk a nemzetnek. Nekünk is 
feladatunk, hogy erősítsük Magyarország jó hírét, és segítsünk a 
nemzet felvirágozásában!
 

Orbán Viktor
Magyarország 
miniszterelnöke
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Ezt a füzetet 2015 februárjában, Budapesten, a Pauker Nyomdában, matt műnyomó papíron készítették. 
A kiadványban használt betűkészletek: Georgia és Myriad Pro több változatban.

A Magyarságismeret őrsvezetők számára  – második kiadás –  tananyag és munkafüzet - a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség belső használatára, őrsvezetőjelöltjeinek magyarságismereti képzésére készült, 
1000 példányban.



Kihajtható történelmi időszalag


