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AHOGY ÉN LÁ TOM – VISSZA TE KIN TÉS

Az idén lép tem be 95. élet évem be. Ér zem a ma gas kort fi zi ka i lag és szel le mi leg
egy aránt.

Az El mél ke dé sek cí mû köny vem kü lön bö zõ ki adá sa i ból és a nem rég meg je lent
Gon do la ta im cí mû írás ból ol va só im meg is mer het ték élet tör té ne te met és gon do lat -
vi lá go mat.

Né met ere de tû csa lád ból szár ma zom, több nyel vû ne ve lé sem nek kö szön he tõ -
en már gyer mek ko rom ban négy nyel ven be szél tem. A kül föl di köny ve ket ere de ti -
ként ol vas hat tam, ide gen kul tú rá kat az anya nyelv ükön is mer het tem meg. Mind ez
azt ered mé nyez te, hogy meg ér tet tem más nem ze tek fel fo gá sát, lá tó kö röm szé les sé
vál ha tott, a kul tu rá lis kü lönb sé ge ket el fo gad tam. Há zas sá gok ré vén ke rül tünk Er -
dély be, ahol tel je sen azo no sul tunk a ma gyar nép sor sá val.

Ezen azo no su lá sunk na gyon tra gi kus volt, és va ló sá gos cso da, hogy még lé te -
zünk. Ak ko ron Ma gya ror szág nak na gyon te het sé ges és ér té kes ve ze tõi vol tak, akik
ezt a so kat szen ve dett né pet a tel jes pusz tu lás tól meg men tet ték (em lí tés kép pen
né hány fon tos sze mély): gróf Te le ki Pál, gróf Beth len Ist ván, gróf Apponyi Al bert,
vi téz nagy bá nyai Hor thy Mik lós, Hóman Bá lint, Keresztes-Fischer Fe renc és még
so kan má sok az el múlt év szá zad ok ban. Je len leg Or bán Vik tor mi nisz ter el nök ve -
ze ti az or szá got; ka riz ma ti kus egyé ni ség, re mek szó nok, so kak ál tal tisz telt és sze -
re tett po li ti kus. 

Ha tá rok, föld raj zi adott sá gok

Ma gyar or szág ezer éves tör té nel me fo lya mán há rom föld raj zi ala kot kel lett hogy
ma gá ra ölt sön. Az el sõ két al ka lom mal: 896-tól 1526-ig, majd 1691-tõl 1918-ig: ezt
a tör té nel mi for mát nyu ga ton a ma gyar Al pok, észa kon és ke le ten a Kár pá tok 
ha tá rol ták.

A má so dik tör té nel mi for má ját a tö rök hó dolt ság ide jé re da tál hat juk, amely
1526-tól 1691-ig volt ér vény ben. Ez a be ren dez ke dés a kül sõ ha tá rok szem pont já ból
fon tos vál to zá so kat nem ho zott, vi szont ez zel el len tét ben a bel sõ át ala ku lás je len tõs
volt, az or szág há rom rész re sza kadt: a csá szá ri Ma gya ror szág ra, a tö rök bi ro da lom
ál tal meg hó dí tott te rü le tek re, il let ve a tö rö kök tõl füg get len or szág rész re, Er dély re. 
A töb bi or szág rész tõl kü lön bö zõ en az ek kor már sa ját al kot mánnyal ren del ke zõ Er -
dély azért ma rad ha tott „füg get len”, mert igen ma gas adót fi ze tett a szul tán nak.

Vé ge ze tül a har ma dik és je len le gi for má ját Ma gyar or szág az I. vi lág há bo rút kö -
ve tõ tri a no ni bé ke szer zõ dés (1920. jú ni us 4.) ál do za ta ként „szen ved te” el. Ek kor
az or szág el vesz tet te la kos sá gá nak több mint a fe lét, te rü le te i nek pe dig het ven szá -
za lé kát. Er dély, Szlo vá kia, a Bács ka, a Bá nát, Hor vát or szág és Szlo vé nia mind el -
vesz tek, va ló já ban csak a Ma gyar Al föld és a Du nán túl egy ré sze ma radt meg.

Föld raj zi hely ze té bõl adó dó an a nagy és hó dí tó ha tal mak min dig el kel lett
hogy fog lal ják, akár Nyu gat-, akár Ke let-Eu ró pát cé loz ták meg. Hit ler nek épp úgy
szük sé ge volt rá stra té gi ai pont ként, mint Sztá lin nak. Elõb bi az ak ko ri Szov jet -
unió, utób bi pe dig egy Kö zép-Eu ró pa el le ni há bo rút in dí tott föld je i rõl. Saj ná la tos
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mó don a kom mu nis ta dik ta tú ra Ma gya ror szá gon és tér sé gé ben fel mér he tet len ká -
ro kat oko zott. Jal tá ban, a te rü le ti fel osz tás kor Roose velt még Winston Chur chill el -
len zé sé re is nagy se gít sé get nyúj tott a haj da ni szov jet dik tá tor nak, mi kor is Ma -
gya ror szá got át en ged te ne ki. Ezen dön tés meg pe csé telt az or szág sor sát kö zel
negy ven év re.

Két Ma gyar or szág lé te zik: az egyik egy ba rát sá gos, dom bos vi dék, a Du nán túl
szõ lõ he gye i vel és kas té lya i val, mely nek kert je i ben öreg fák áll nak, a ven dég lõk -
ben min den es te ugyan azok az asz tal tár sa ság ok ül nek, ugyan azo kat a vic ce ket me -
sé lik, és ha az idõ le te lik, ugyan azon az úton tá voz nak. Eb ben az or szág ban szü -
let tek hu ma ni tá ri us ta ná ra ink, li be rá lis pap ja ink, akik ta nít vá nya i kat dél utá non -
ként la ká sa ik ba hív ták, ott Ho ra ti us tól és Rot ter da mi Erasmusról me sél tek, majd
bú csú zás kor min den if jú nak édes al mát dug tak a zse bé be.

A má sik a Ma gyar Al föld, a Du ná tól ke let re, ahol ke vés a kas tély, ahol a ker -
tek ben nin cse nek öreg fák, mert ki vág ták õket, mi e lõtt még ár nyé kot nyújt hat tak
vol na. Fal vak he lyett ma gá nyos ud va rok és kuny hók áll tak itt haj da nán, és az asz -
tal tár sa ság ok sem töl töt ték meg a ven dég lõ ket. Ezen a vi dé ken szü let tek leg na -
gyobb köl tõ ink, for ra dal mi pap ja ink és pró fé tá ink, akik né pü ket nem ta ní ta ni,
ha nem meg vál ta ni akar ták. Itt nem ta lá lunk könyv tá ra kat és bú to ro kat a ba rokk
kor szak ból. Az ar ra já ró ka to na ság tü ze lõ nek már rég el éget te õket. Ezen or szág -
rész a mú lan dó ság, az õs idõk ten ge ri mély sé ge, a tra dí ci ók nél kü li Al föld, ahol
nem hin nénk, hogy Eu ró pá ban va gyunk.

Tör té nel mi át te kin tés

A Krisz tus utá ni el sõ év ez red ben Ma gya ror szá gon szá mos nép cso port la kott,
egy sé ges ál la mot azon ban nem tud tak ala pí ta ni. Az Al föld mo csa rai vagy Er dély
er dõ sé gei sok ve szélyt rej te get tek. Ez volt az a Ma gyar or szág, amely a Habs burg-
ház nak és a szent sé ges Ró mai Bi ro da lom nak 250 évig vé dõ fal ként szol gált, míg -
nem a tö rök ágyú go lyók úgy ha tol tak át raj ta, akár egy szi tán.

Az el sõ év ez red ben sok nép akart a Du na-me den cé ben le te le ped ni, de mind
meg sem mi sül tek. Csu pán a ró ma i ak nak si ke rült hosszabb ide ig meg ma rad ni, de
õk sem me rész ked tek az Al föld mo csa ras vi dé ke i re. Meg elé ged tek a Du nán túl lal,
amit Pan nó ni á nak ne vez tek, és idõn ként Er déllyel. Pan nó ni án ke resz tül uta kat
épí tet tek, és a Du na-part jobb ol da lán meg ala pí tot ták a ró mai te le pü lést, Aquin cu -
mot (a mai Bu da pest III. ke rü le té ben, a vá ros észak nyu ga ti ol da lán). Köz pon ti he -
lyet fog lalt el a bi ro da lom ban, mi vel még ma ga Had ri a nus, a fi lo zó fus csá szár
Marcus Aurelius, il let ve Septimius Severus is élt ezen a te rü le ten.

A ma gya rok finn ugor ere de tû ek, Ár pád fe je de lem ve ze té sé vel 896-ban te le -
ped tek le a mai ha zá juk ban. Az elõtt Kö zép-Ázsi á ban, ké sõbb észak ke let re Bessza-
rábiától (a Prut, a Dnyesz ter és a Du na-del ta ál tal ha tá rolt te rü let, amely jó részt
meg egye zik a mai Mol do vai Köz tár sa ság gal, ki sebb ré sze azon ban 1940-ben Uk -
raj ná hoz ke rült), a szom szé dos pász tor né pek tõl nyu gat ra let tek szo rít va. No mád,
lo vas nép volt, becs lé sek sze rint 200 ezer fõt szám lál va. Rö vid idõn be lül el fog lal -
ták az arány lag ke vés sé la kott, gyen gén vé dett ha tár te rü le te it a frank, cseh és bol -
gár bi ro da lom nak, tu laj don kép pen a mai Kö zép- és Ke let-Ma gya ror szá got. Ezt a 
vi dé ket szláv pa rasz tok lak ták, akik több nyi re job bá gyok vol tak, és mi vel a ma gya -
rok me zõ gaz da ság gal nem akar tak fog lal koz ni, a job bá gyo kat szol gák ká tet ték.
Ezek a né pek el tûn tek, a finn ugor szó kincs bõl alig is me rünk szá zat.

A ma gyar tör té ne lem el sõ hat van évét rablóhadjáratok jel le mez ték. A ma gya -
rok ugyan ott hon ra ta lál tak, de ez az új ott hon nem biz to sí tott ele gen dõ élel met.
Ál lat- és éle lem be szer zé sé nek ér de ké ben zsák má nyo lá si had já rat ok ra volt szük -
ség, így a tí ze dik szá zad ban szám ta lan szor el ván do rol tak a Bosz po ru szig, a Föld -
kö zi-ten ge rig vagy az At lan ti-óce á nig. Éhe sen por tyáz tak Nyu gat- és Dél-Eu ró pán forrás
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ke resz tül. Vil lám gyors tá ma dá sa ik kal Eu ró pa had se re ge it messze fe lül múl ták.
Azon ban ha mar vi lá gos sá vált, hogy egy nép tar tó san nem él het úgy, hogy mar há -
kat, disz nó kat, kecs ké ket fül föl dön sze rez be, majd ha za te re li. A por tyá zó, fosz to -
ga tó élet mód ra al ter na tí vát kel lett ta lál ni, amely egy so kak ha lá lát oko zó ve re ség
for má já ban mu tat ko zott meg: 955-ben I. Ot tó né met ki rály Augsburgnál az újon -
nan meg szer ve zett lo vas sá gá val meg ver te a ma gya ro kat, mi kor is (becs lé sek sze -
rint) a ma gyar nép kö zel egy ne gye de ve szett oda. A sors iró ni á ja, hogy ez a szám -
ta lan em ber ál do za tot kö ve te lõ ve re ség men tet te meg a ma gyar sá got ön ma gá tól, 
és biz to sí tot ta jö võ jét: fel is mer ték, hogy meg kel lett ta nul ni uk a föl det mû vel ni. 
A rab szol gák meg ta ní tot ták ura i kat a szán tás ra, ara tás ra, a ga bo na õr lé sé re, a me -
zõ gaz da sá gi ala pok im má ron biz to sít va vol tak. Azon ban egy fej lett, eu ró pai or szág
op ti má lis be ren dez ke dé sé hez ren ge teg más in téz ke dés re is szük ség volt. Ezt a fej -
lõ dé si irányt is mer te fel Gé za fe je de lem, Szent Ist ván ki rá lyunk édes ap ja, ami nek
kö vet kez té ben 973-ban a né met ki rállyal kö tött bé ke ered mé nye ként ke resz tény
misszi o ná ri u so kat, né met lo va go kat, olasz és fran cia kéz mû ve se ket, épí tõ mes te re -
ket ho za tott az or szág ba. A vál to zá sok hi he tet len gyor sa ság gal kö vet kez tek be, kü -
lö nö sen mi kor Szent Ist vánt ki rállyá ko ro náz ták 1001-ben. A ne héz sé gek, ame -
lyek kel az el sõ ke resz tény ural ko dó nak meg kel lett küz de nie, hi he tet le nül na gyok
vol tak. A ma gyar la kos ság több sé gé ben po gány volt, a sza bad élet hez vol tak hoz -
zá szok va. Az új te le pü lé se ket, nor má kat bör tön nek, a ke resz tény val lást sa ját 
hi tük meg csú fo lá sá nak, a kö te le zõ temp lom ba já rást pe dig a sza bad em ber leg sú -
lyo sabb meg aláz ta tá sá nak te kin tet ték. Hoz zá já rult eh hez az is, hogy a misszi o ná -
ri u sok nyel vi kor lá tok ré vén nem tud ták a hit tant, a ke resz tény hit abszt rakt gon -
do la ta it to vább ad ni, el ma gya ráz ni. Az õs ma gyar nép ezért a misszi o ná ri u so kat bo -
lon dok nak te kin tet te, fõ leg ami kor a Szent há rom ság dog má ját vagy a Szent Ál do -
zást la ti nul pró bál ták el ma gya ráz ni.

1301-ig Ma gya ror szá got az Ár pá dok csa lád ja ural ta. Jó dip lo ma ták vol tak, de
köz gaz da ság hoz és pénz ügyek hez nem ér tet tek. Szent Lász ló (1077–1095) ide jé -
ben el tûn tek a po gány ság nyo mai, a ke resz tény ki rály ság fenn ma ra dá sa im má ron
biz to sít va volt. Ma gyar or szág rö vid idõn be lül Eu ró pa egyik leg je len tõ sebb ál la ma
lett, mely hez hoz zá já rult, hogy Köny ves Kál mán (1095–1116) Hor vát or szág, majd
Dal má cia el fog la lá sá val igen csak meg nö vel te te rü le tét. Mind ezek az Ár pá dok nak
dip lo má ci ai, po li ti kai és föld raj zi, nem pe dig gaz da sá gi si kert je len tet tek. Gaz da -
sá gi fej lõ dés re vi szont nagy szük ség volt. A ko ráb ban már em lí tett föld raj zi el he lyez -
ke dés elõ nyé ül szol gált, hogy Eu ró pa ke res ke del mi út vo na lai mind Ma gya ror szá gon
ke resz tül ve zet tek (Bizánc–Varsó–Velence–Prága–Varsó–Bizánc–Hanzavárosok–
Bizánc–Párizs), amely né mi be vé tel hez jut tat ta a ki rály sá got. Az Ad ri ai-ten ge ren
szer zett ki sebb te rü let is jö ve del me zõ lett vol na, de je len tõs ke res ke del mi flot ta hi á -
nyá ban nem ered mé nye zett ko moly be vé te li for rást. Is mét kül föl di se gít ség re volt
szük ség, hogy mû kö dõ ké pes sé te gyék a ten ge ri ke res ke del met. Így tör tén he tett, hogy
bi zán ci és dél-né met or szá gi ke res ke dõk ápol ták a ma gyar bor ex por tot.

A kö vet ke zõ év szá zad ok ban, né hány év vel az an gol Mag na Char ta után, a ne -
mes ség és a pa raszt ság ki e rõ sza kol ta II. And rás ki rály tól az el sõ ma gyar al kot -
mányt, az úgy ne ve zett Arany bul lát (1222). En nek alap ján a köz ne mes ség egyen -
jo gú lett a fõ ne mes ség gel. A 13. szá zad el sõ negy ven éve fel len dí tet te a ma gyar 
ro mán stí lust. Mi u tán az esz ter go mi ba zi li ka épí té se már III. Bé la alatt be fe je zõ -
dött, a ki rály és az egy ház mel lett a ma gyar arisz tok rá cia is olyan mo nu men tá lis
épü le te ket lé te sí tett, mint a jáki, lébényi és zsámbéki temp lo mok. 1241 ta va szán
mon gol in vá zió ér te az or szá got. IV. Bé la ki rály (1235–1270) – akit má so dik hon -
ala pí tónk nak is ne vez nek – Eu ró pa ha tal ma sa i nak se gít sé gét kér te, de azok mind
cser ben hagy ták. Vé gül a mu hi me zõn Ba tu kán se re gei mond hat ni el pusz tí tot ták
a ma gyar sá got. A sors fin to ra, hogy a mon go lok ugyan az zal a tak ti ká val gyõz tek,
mint 300 év vel ezt meg elõ zõ en a ma gya rok: egy ke resz tény had se reg pán cél in gek -70
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ben nem tu dott el len ál li az ázsi ai ro ko nok ha lá los nyíl vesszõ i nek. Bé la ki rály hû -
sé ges kö ve tõ i vel az Ad ri ai-ten ger egyik szi ge té re tu dott el me ne kül ni. Ti zen négy
hó na pig volt tá vol, mely idõ alatt a mon go lok fel be csül he tet len pusz tí tást vit tek
vég be. Sze ren csé re a vá ro so kat nem tud ták el fog lal ni, vi szont ha lál és kár sze gé -
lyez te út ju kat. A nagy kán 1242-ben be kö vet ke zett ha lá la után a mon gol hor dá kat
ha za ren del ték, és a ta tár el hagy ta az or szá got. IV. Bé la ek kor si et ve vissza tért, majd
nagy ener gi á val lá tott ne ki az új já épí tés nek. Kö zép pont ba he lyez te az eset le ges
újabb ta tár tá ma dás el le ni fel ké szü lést, en nek kö szön he tõ en kor sze rû kõ vá ra kat
épít te tett és bir tok ado má nya i val alatt va ló it is er re ösz tö nöz te.

IV. Bé la ki rály ha lá la után az ál ta lá nos anar chia kor sza ka kö vet ke zett be. Utód -
ja, IV. Lász ló nem tud ta a fe u dá lis nagy ura kat és a hu no kat meg fé kez ni. 1301-ben
III. András,, az utol só Ár pád-há zi ki rály is meg halt, majd a trón kö ve te lõk egy más
el le ni har ca ár nyé kol ta be az éve ket. Vé gül a ná po lyi I. Kár oly (1310–1342) sze rez te
meg a ko ro nát (ké sõbb Kár oly Ró bert né ven lett is me re tes a ma gyar tör té ne lem -
ben), azon ban még kö zel 20 évé be telt, mi re a fe u dá lis nagy ura kat le gyõz te, ha tal -
mát meg szi lár dí tot ta. Kö te lez te az Ár pá do kat, hogy ma gán va gyo nuk fe lét szét -
osszák. mely nek ered mé nye képp az or szág el ve szí tet te fe u dá lis struk tú rá ját, a ki -
rá lyi la ti fun di u mok el tûn tek, és egy eu ró pai jel le gû ál lam má ala kult át. Mi kor 
I. Kár oly már szi lár dan ke zé ben tar tot ta a ha tal mat, egy hosszú, bé kés kor szak kö -
vet ke zett. A bé csi, prá gai, krak kói, pá ri zsi és bo lo gnai egye te me ken nagy szám ban
ta nul tak ma gyar hall ga tók: a ma gyar ne mes ség rab ló lo vag ok ból ud va ri ce re mó ni -
á kat is me rõ ga val lé rok ká vált. Kár oly Ró bert fia, az igen nép sze rû Nagy La jos 
ki rály (1342–1382) foly tat ta ap ja gaz da ság po li ti ká ját, mely nek kö szön he tõ en a vá -
ro sok ban nagy sza bá sú épít ke zé sek in dul tak, cso dá la tos gó ti kus temp lo mok mel -
lett te kin té lyes ma gán há zak épül tek. Tet te it szám ta lan nép le gen da és a Tol di
eposz ban a nagy köl tõ, Arany Já nos di csõ í tet te. Jel lem zõ, hogy a né pi ha gyo má -
nyok a ki rály be teg sé gé rõl nem be szél nek: lep rá ja volt, és hosszú, ször nyû sé ges
szen ve dést kö ve tõ en hunyt el. A ha gyo má nyok meg õriz ték ne mes ka rak te rét, Ná -
poly és Bosz nia el len ve ze tett had mû ve le te it.

Az ok ta tás nyel ve la tin volt, a gyö nyö rû mi ni a tû rök kel dí szí tett Káldy Márk-
fé le Bib lia is la tin nyel ven író dott. En nek a kor szak nak a meg le pe té se a kép zõ mû -
vé szet gyors fej lõ dé se, a gó ti ka fel vi rá go zá sa. Oly zse ni á lis mes ter mû vek ke let kez -
tek ek kor, mint a Ko lozs vá ri Már ton és György test vé rek sár kány ölõ Szent Györ -
gyöt áb rá zo ló prá gai al ko tá sa. Je len tõs sze re pet ját szott a fej lõ dés ben az is, hogy 
a né met mel lett más eu ró pai né pek is ki ter jesz tet ték kul tu rá lis be fo lyá su kat Ma -
gya ror szág ra. A né met kul tú rá nak na gyon so kat kö szön he tünk. Vá ro sa ink né met
min tá ra épül tek, min den jobb ma gyar könyv tár ban meg ta lál ha tók vol tak Goe the,
Schil ler, Lessing, Herder, Wieland stb. mun kái. Hi á nyoz tak azon ban Vol taire,
Dide rot, Mon tes quieu, Sten dhal, Baude laire, Mil ton, Keats, Shel ley, Tempson és
Thackeray mû vei. 

A ma gyar An jou-csa lád ki ha lá sa után Nagy La jos ve je, Lu xem bur gi Zsig mond
lett Ma gyar or szág ki rá lyá vá ko ro náz va. Hosszú ural ko dá sát (1387–1437) szá mos
csa ta kí sér te, de leg na gyobb el len sé gét min dig is a tö rök ben lát ta. A tö rök nagy ve -
szélyt je len tett, hi szen el fog lal ta Kis-Ázsi át, így Eu ró pa ka pu já ban állt. Saj ná la tos
mó don itt nem ért vé get a hó dí tás, ha ma ro san Gö rö gor szá got, majd szép sor já ban
az egész Bal kánt ural ma alá kényszerítette. A leg na gyobb prob lé ma az volt, hogy
az egy re na gyobb tér hó dí tás alatt a ké sõb bi ve szé lyez te tett te rü le tek passzí vak ma -
rad tak. Egy bi zán ci, szerb, bol gár, ma gyar és né met szö vet ség a tö rö kö ket egyet len
vi ha ros tá ma dás sal el ül döz het te vol na, de leg na gyobb bá na tunk ra nem így tör -
tént. A tö rö kök las san mo zog tak, si et ség nél kül, csak ak kor tá mad tak, ami kor az
al kal mas pil la nat el ér ke zett. Mû kö dé sük kö vet kez té ben Ma gya ror szág nak több
mint 150 évig nem volt nyu godt pil la na ta. Vé gül Hu nya di Já nos sze mé lyé ben ta - forrás

71



lál ták meg a ma gya rok azt a ve ze tõt, aki ki vá ló ka to nai stra té ga lé vén re ményt
adott. Nagy jö ve del me it egy zsol dos had se reg fel ál lí tá sá ra for dí tot ta, mely in téz -
ke dé sé vel meg nyer te ma gá nak az egész köz ne me si ré te get. Hu nya di 1443-ban 
a Bal ká non, ön kén te sek tõl kí sér ve gyõ ze del me sen ha ladt elõ re. Si ke re i nek zá lo ga -
ként a köz ne mes ség kor mány zó vá vá lasz tot ta. Ve ze té se alatt Kapisztrán Já nos
szer ze tes se gít sé gé vel ön kén tes pa rasz tok, köz ne me sek és ke resz tes lo va gok áll tak
össze, majd együt tes erõ vel 1456-ban a hí res nán dor fe hér vá ri csa tá ban meg ver ték
a tö rö köt. Oly nagy csa pást mér tek rá juk, hogy a szul tán Kons tan ti ná po lyig si et ve
vo nult vissza, és hosszú éve kig még csak nem is gon dol ha tott tá ma dás ra. Eu ró pa
uj jon gott. A pá pa el ren del te, hogy a gyõ ze lem em lé ké re az egész vi lá gon, dél idõ -
ben min den ka to li kus temp lom ban meg szó lal ja nak a ha ran gok. Saj nos Hu nya di a
gyõ zel met kö ve tõ en Belg rád ban pes tis ál do za ta lett. Két év vel ké sõbb a köz ne mes -
ség nek si ke rült ti zen hat éves fi át, Hu nya di Má tyást ki rállyá vá lasz ta ni. Ne ve „Cor -
vin Má tyás az igaz sá gos” lett (1458–1490), aki nek ural ko dá sa egy be forrt a ma gyar
re ne szánsszal. Sze mé lyé ben sok ol da lú, mû vé szet ked ve lõ és zse ni á lis ve ze tõ jé re
ta lált a nép. Élet cél ja volt, hogy ki ûz ze a tö rö köt Eu ró pá ból, azon ban fel is mer te,
hogy a ma gyar had se reg eh hez nem elég erõs. El ha tá roz ta, hogy után pót lás szer zés
cél já ból elõ ször a Nyu ga tot hó dít ja meg: Auszt ri át, Cse hor szá got és Mor va or szá got
el is fog lal ta, ez ál tal meg sze rez te a né met-ró mai csá szá ri ko ro nát. Az újon nan
szer zett ha ta lom már elég lett vol na, hogy a tö rök el len for dul jon, de saj ná la tos
mó don egy ilyen nagy sza bá sú terv ki vi te le zés éhez, egy ilyen álom meg va ló sí tá sá -
hoz az em ber élet rö vid nek bi zo nyult. Má tyás ki rály ha tal má nak és adó rend szer -
ének kö szön he tõ en ál lam igaz ga tá si szer ve ket ho zott lét re fi ze tett tiszt ség vi se lõk -
kel és egy ál lan dó had se re get („fe ke te se reg”). Tiszt ség vi se lõ it fo lya ma to san el -
len õriz te, így szü le tett ró la a le gen da, mi sze rint ál ru há ban jár ta az or szá got, és
pró bá ra tet te alatt va lói hû sé gét, hoz zá ér té sét. Min den in téz ke dé se igen csak sok
pénz be ke rült, tud ta, hogy for rá sai vé ge sek. Elõ re lát ta a gaz da sá gi ka taszt ró fát,
ezért meg dup láz ta erõ fe szí té se it, hogy után pót lás cél já ból Bé cset és Prá gát is el -
fog lal has sa. A mon dák sze rint sen ki sem tu dott sze mé lyes va rá zsá nak el len áll ni.
Dél elõtt kül föl di kö ve tek kel tár gyalt, majd ebéd hez ült, ahol tré fá i val az egész tár -
sa sá got mu lat tat ta. Jól tu dott éne kel ni, a hu ma nis ták tól so kat ta nult. Ta nul má -
nyoz ta a csil la gok já rá sát, köz ben sza lon nát pi rí tott, és egy üveg bort ivott hoz zá.
A tö rök el le ni had já rat kü szö bén és elõ ze tes stra té gi ai cél ja el éré sét kö ve tõ en hir -
te len el ha lá lo zott. 

1514-ben, ilyen za va ros vi szo nyok kö ze pet te újabb tö rök tá ma dás fe nye ge tett.
A min dent el dön tõ csa ta 1526-ban Moh ács nál esett meg, ahol 20 000 ma gyar lel -
te ha lá lát. Mi u tán se re günk meg sem mi sült, I. Szol imán szul tán be vo nult Bu dá ra,
ahon nan nem so ká ra tá vo zott is anél kül, hogy gyõ zel mét ki hasz nál ta vol na. Azt le -
het ne gon dol ni, hogy a tö rök gyors tá vo zá sa okán Ma gyar or szág elõ nyös hely zet -
be ke rült, de saj nos nem így tör tént. Habs burg Fer di nánd és Záp olya Já nos mind -
ket ten Ma gyar or szág ki rá lyá vá ko ro náz tat ták ma gu kat, és egy más el len küz döt tek.
Já nos ki rály, hogy gyõ zel mét biz to sít sa, szö vet sé get kö tött a szul tán nal. mely nek
kö vet kez té ben a tö rök se reg azon nyom ban meg je lent Ma gyar or szág dél nyu ga ti
ha tá rán. A cél egy ér tel mû volt, Bé cset el kel lett fog lal ni. Ek kor azon ban vá rat lan
ese mé nyek tör tén tek: a ma gya rok, akik hat év vel ko ráb ban sa ját fõ vá ro su kat nem
tud ták meg vé de ni, most ön fel ál do zó bá tor ság gal száll tak szem be a tö rök kel, egye -
dül Kõ szeg vá ra ti zen ki lenc tö rök tá ma dást vert vissza. A hõ si es ma gyar helyt ál -
lást ki hasz nál va a bé csi ek idõt nyer tek vá ro suk vé del mé nek ki épí té sé re. A ma gyar
el len ál lás nak és az új vé del mi rend szer nek kö szön he tõ en a tö rök kép te len volt 
Bé cset be ven ni, is mét meg men tet tük hát a Nyu ga tot. Ki lenc év vel ké sõbb, ami kor
Já nos ki rály meg halt, a tö rök új ra pró bál ko zott, Szol imán is mét meg je lent Ma gyar -
or szág dé li ha tá rán. Had se re ge a ma gyar Al föld ön le éget te a fal va kat, meg száll ta 
a vá ro so kat, egé szen Bu dá ig me ne telt. Az or szág kö ze pét az Osz mán Bi ro da lom72
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ré sze ként ad mi niszt rál ták: a nyu ga ti és észak nyu ga ti vár me gyék az úgy ne ve zett
ki rá lyi Ma gyar or szág, a Habs bur gok ve ze té se alatt ma radt. Ke let-Ma gyar or szág és
a ha tá ro ló észak nyu ga ti te rü le tek, a ké sõb bi Er dé lyi Fe je de lem ség egy tö rök va zal -
lus ál la mot al kot tak, me lyek nem ze ti füg get len sé gü ket és önál ló sá gu kat nagy já ból
meg tar tot ták. A tö rök há bo rúk meg vál toz tat ták Ma gyar or szág ké pét, a tö rök ál tal
meg szállt te rü le te ken csak a pa raszt ság ma radt fenn. Az arisz tok rá cia és a köz ne -
mes ség Er dély be vagy csá szá ri te rü let re me ne kült, a vá ro sok el nép te le ned tek. Bu -
dán, Pé csett, Ka ni zsán és Szé kes fe hér vá ron tö rök ka szár nyák épül tek. A Ki rá lyi
Ma gyar or szág a ma ga 880 km hosszú ha tár vo na lá val had szín tér ré vál to zott.

Az önál ló Er dély gon do la ta Martinuzzi Frá ter György hor vát szer ze tes tõl szár -
ma zik, aki te het sé gé nél fog va né hány éven be lül Já nos Zsig mond ki rály ta nács -
adó já vá, majd Nagy vá rad ér se ké vé lett. Martinuzzi fel is mer te, hogy Ma gyar or szág
nincs ab ban a hely zet ben, hogy ki ûz ze a tö rö köt. Az adrianopoli bé ké ben – ame -
lyet a csá szár a por tá val kö tött 1567-ben – Ma gyar or szág há rom rész re osz tá sa 
el is me rést nyert. Bá tho ry Ist ván, Er dély fe je del me (1571–1576), ké sõbb Len gyel -
or szág ki rá lya erõs köz pon ti ha tal mat épí tett ki, és így meg szü le tett a ki csi, de füg -
get len Transylvania, ahol a ma gyar ál la mi ság gon do la ta és a ma gyar kul tú ra me -
ne dék re ta lált.

Fe les le ges vol na po li ti kai össze vissza ság ok kal fog lal koz ni, ame lyek a 16. szá -
zad ban Ma gya ror szá got jel le mez ték, azon ban val lá si lag rend kí vül fon tos vál to zás
tör tént: a re for má ció. A pá pa és a ka to li kus Nyu gat nem nyúj tott se gít sé get a tö rök
el len, így passzi vi tá sá val igen csak alá ás ta a ka to li kus egy ház te kin té lyét Ma gya r-
or szá gon. A nép csa ló dott volt, és eb ben a csa ló dott ság ban a re for má ció em-
berközelibb ta nai ro ha mo san ter jed tek. Olyan in ten zív volt a tér hó dí tás, hogy
csak nem egyi de jû leg ter jedt el itt hon és böl csõ jé ben, Né me tor szág ban. A szer ze -
te sek a gon do lat örök sza bad sá gá ról pré di kál tak, gya log jár tak, sze gé nyek vol tak,
csak úgy, mint a nép. Hi tü ket a nép nyel vén hir det ték, is ko lá kat és könyv nyom dá -
kat ala pí tot tak. Szám ta lan Bib lia-for dí tás je lent meg ek kor. A leg job ban el ter jed
Károli Gás pár 1590-es évi Bib li á ja, amely a ma gyar nyelv és iro da lom fej lõ dés tör -
té ne té re épp oly ha tást gya ko rolt, mint a Lu ther -fé le a né met re. Ma gya ror szá gon a
pro tes tan tiz mus min dig is szo ro san kap cso ló dott a hu ma niz mus hoz, en nek is kö -
szön he tõ, hogy a re for má ció itt nem ve ze tett val lás há bo rú hoz. A fi zi kai harc el há -
rult, azon ban a ka to li ku sok nem hagy hat ták szó nél kül a re for má ció tér nye ré sét.
Páz mány Pé ter sze mé lyé ben ko moly szel le mi ve zér re ta lál tak, aki ön ma ga tes te sí -
tet te meg a ma gyar el len re for má ci ót. Nem csak cso dá la tos szó nok, ha nem a ma -
gyar nyelv nagy mes te re is volt. Igaz, hû volt a csá szár hoz, még is egy tõ le füg get -
len, spe ci á li san ma gyar ka to li ciz mus lét re ho zá sán dol go zott. Mû kö dé sé nek nem
ki sebb kö vet kez mé nye az volt, hogy a túl nyo mó részt pro tes táns la kos sá gú Nyu -
gat-Ma gyar or szág vissza tért a ka to li kus val lás ra. 

A 17. szá zad el sõ fe lét a sza bad ság harc és az el len re for má ció kor sza ká nak le -
het ne vez ni. Ezen idõ szak egyik ki emel ke dõ alak ja volt Bocs kai Ist ván, a ha zát lan -
ná vált pa rasz tok és haj dúk ve ze tõ je. Tény ke dé sé nek okán a bé csi bé ké ben (1606)
nem csak Er dély füg get len sé ge, ha nem a Habs burg or szág rész val lás sza bad sá ga és
ön kor mány za ta is biz to sí tot tá vált.

1613 és 1629 kö zött Beth len Gá bor volt Er dély fe je del me. Kis or szá gá nak gaz -
da sá gi és ka to nai ha tal mát ki vá ló an meg szer vez te. Bé két kö tött Ang li á val, Hol lan -
di á val és Dá ni á val. A Habs bur go kat ar ra kényszerítette, hogy az 1606-ban köt te -
tett bé csi bé két meg erõ sít sék. Utó da, I. Rá kó czi György fe je de lem (1630–1648)
Své dor szág gal szö vet ke zett, és si ke rült ne ki a har ma dik sza bad ság harc ban Auszt -
ria el len Ma gyar or szág al kot má nyát biz to sí ta ni és a val lás sza bad sá got Nyu gat-Ma -
gya ror szá gon hely re ál lí ta ni.

I. Fer di nánd tól II. Ru dol fig egyet ér tés volt Ma gyar or szág és a Habs bur gok kö -
zött. A Habs bur gok a 17. szá zad ban Ma gya ror szá got nem sa ját or szág nak, ha nem forrás

73



ter hes gyar ma tuk nak te kin tet ték. Töb bek kö zött a Habs burg-ház nak is kö szön he -
tõ en egész Eu ró pá ban monarchisztikus ab szo lu tiz mus ural ko dott. Ez az ál lam for -
ma po li ti kai ren det, igaz sá got, vi rág zó gaz da sá got és jó lé tet te rem tett, csa tor na há -
ló zat ok és utak épül het tek. Ma gya ror szág nak azon ban ez a ha tal mi struk tú ra egy
ide gen, nép el le nes, gyar ma to sí tó el nyo mást je len tett. a nép nem hagy ta vá lasz
nél kül az ál ta la meg síny lett ab szo lu tiz must, mellyel szem be ni el len ál lá sa Wes se -
lé nyi-össze es kü vés ben csú cso so dott ki. Ez saj ná la tos mó don okot szol gál ta tott 
Li pót csá szár nak, hogy az össze es kü vés egy ide jû le ve ré sé vel el ve gye Ma gyar or -
szág füg get len sé gét. Az or szá got ezt kö ve tõ en ide gen ka to na ság száll ta meg, és egy
né met hely tar tó kor má nyoz ta. Gro teszk nek tû nik, de pont eb ben az év ti zed ben
(1680–90) si ke rült Li pót nak Ma gya ror szá got a tö rök tõl vég le ge sen vissza hó dí ta -
nia. A száz öt ven éves tö rök hó dolt ság meg szûnt, de ha tá sa fe lül múl ta a ha zán kat
ért  min den ka taszt ró fát, be le ért ve a mon go lo kat 1241-ben és az oro szo kat 1944-
ben. A Duna–Tisza kö zöt ti te rü let tel je sen el mo csa ra so dott. A ma lá ria és a pes tis
mi att a la kos ság át lag élet ko ra 28-31 év volt. Egy ma gyar vár me gyé ben, amely ben
1525-ben még 199 fa lu lé te zett, ma radt csu pán 5. Öt száz év vel ez elõtt Ma gyar or -
szág eu ró pai nagy ha ta lom volt. A vér vesz te ség, amit a tö rök ne künk oko zott,
olyan nagy volt, hogy kér dé ses, mi kor is tud juk ki he ver ni azt. „A né me tek meg -
sza ba dí tot tak a tö rök tõl, de kér dés, hogy a né me tek tõl ki fog meg sza ba dí ta ni?” –
kér dez te egy er dé lyi pré di ká tor, ami kor 1688-ban Bu dá ra jött, ahol a la ko sok még
min dig ször nyû kö rül mé nyek kö zött él tek. A bé csi ud var nem tö rõ dött az zal, hogy
Ma gya ror szá got új já é pít sék. A ma gyar föl des urak nak csak ma gas vált ság díj el le né -
ben ad ták vissza föld je in ket, a sza bad pa raszt sá got is mét szol ga ság ra akar ták
kény sze rí te ni. En nek az erõ sza kos és ki zsák má nyo ló po li ti ká nak kö szön he tõ en
négy év vel Bu da vissza fog la lá sa után To kaj vi dé kén pa raszt lá za dás tört ki, mely -
nek ve ze tõ jé re Esze Ta más job bágy sze mé lyé ben ta lált. Esze va la mi kor ját szó tár sa
volt an nak a II. Rá kó czi Fe renc fe je de lem nek, aki 1703-ban eb bõl a lá za dás ból sza -
bad ság harc cá vált ese mény sor élé re ál lott, és aki Esze Ta mást a ku ruc had se reg ez -
re de sé vé ne vez te ki. A fi a tal Rá kó czi Fe renc Auszt ri á ban, szi go rú an csá szár hû,
mér sé kelt és ka to li kus szel lem ben ne vel ke dett, már nagy ko rú ként te le pe dett át
szék he lyé re, Sá ros pa tak ra. Más fél mil lió hold te rü let tel õ volt az or szág leg gaz da -
gabb föl des ura, en nek okán min dig is úgy te kin tet ték, mint egyet len le het sé ges ve -
zé rét a ma gyar nép nek, a ma gyar sza bad ság harc nak. A fel ke lést ve zet ve Rá kó czi
elõ ször Fran cia or szág se gít sé gét kér te, de hi á ba – Ma gyar or szág tra gé di á ja, hogy
fo lya ma to san a Nyu gat se gít sé gét kér te, ahon nan fegy ver he lyett min dig se gély -
cso ma gok és kon zerv do boz ok ér kez tek. Rá kó czi nak had se reg re, fegy ve rek re, po li -
ti kai és ka to nai ve ze tés re volt szük sé ge. Im má ron nem pa raszt lá za dás ról be szél -
he tünk, ha nem Ma gyar or szág fel sza ba dí tá sa volt a cél („Pro Pat ria et Li ber ta te”).
Rá kó czi szisz te ma ti ku san ma ga mö gé ál lí tot ta az or szá got: biz to sí tot ta a job bá gyo -
kat, hogy ha részt vesz nek a har cok ban, sza bad pa raszt tá vál hat nak; Kár olyi Sán -
dor, Szatmár fõ is pán ja egész had se re gé vel át pár tol hoz zá; a csá szá ri ez re des Vak
Bottyán fel ad ta Zó lyom vá rát, és né hány hét tel ké sõbb ná la je lent ke zett. Egész
Ma gyar or szág kis ne mes sé ge, pa raszt sá ga és a vá ro si pol gár ság mind Rá kó czi mel -
lé ál lott, aki így egy ütõ ké pes had se reg gel (480 ezer ka to na élel me zé sé rõl kel lett
gon dos kod nia) ren del kez he tett.

Az or szág fel sza ba dí tá sa hi he tet le nül gyor san va ló sult meg. Rá kó czi (csak úgy,
mint tár sa, Ber csé nyi Mik lós kan cel lár) jel le mé re, bá tor sá gá ra, tisz tes sé gé re és ön -
zet len sé gé re nem le het elég di csé rõ szót mon da ni. Egy két száz éves val lás há bo rú
után si ke rült az or szág egy sé gét meg va ló sí ta ni. Ro mán, szlo vák és ma gyar pa rasz -
tok elõ ször har col tak ön kén te sen ugyan azon zász ló alatt. Bá rók és gró fok szol gál -
tak a pol gár ge ne rá lis Czelder Or bán és az egy ko ri job bágy Esze Ta más ve ze té se
alatt. A kor lát lan egy sé ge a nép nek, amely a sza ka dék szé lén ál lott, hõ si es el kö te -
le zett sé gé ben el fe lej tet te az osz tály-, val lá si és fa ji kü lönb sé ge ket. Rit ka, cso dá la -74
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tos és hi he tet len tü ne mény volt ez a ma gyar tör té ne lem ben. Ér zé kel he tõ volt,
hogy ez a kép zõ mû vé szek iránt nagy ér dek lõ dést mu ta tó szép lé lek nem so ká ig
ma rad hat Ma gyar or szág fe je del me. Las san a ma gyar és a csá szá ri ud var meg un ta
az örö kös ha da ko zást, de Rá kó czi nem ad ta fel a har cot, vé gül tö rök or szá gi emig -
rá ci ó ba kény sze rült. A sza bad ság harc el ve szett, a ma gyar né pet és nem ze ti sé get
Bécs elõbb gyar ma to sí ta ni, majd né me te sí te ni akar ta – ha ez nem si ke rül, ak kor el -
pusz tí ta ni. A szat má ri bé ke (1711) után egy újabb lá za dás tól fél ve a Habs bur gok
le rom bol ták a ma gyar vá ra kat és kas té lyo kat, csu pán né hány temp lo mot hagy tak
meg. Ugyan ak kor el is mer ték Ma gyar or szág al kot má nyát, a Habs burg-ko ro na alatt
a fe u dá lis Ma gya ror szá got ma gá tól ér te tõ dõ nek ta lál ták, a ma gyar nem zet to vább -
élé se po li ti kai sí kon biz to sít va volt. Má ria Te ré zia (1740–80) ural ko dá sa alatt – aki -
nek trón ra lé pé se után azon nyom ban ki tört az oszt rák örö kö sö dé si há bo rú, mi
több, Szi lé zia mi att a hét éves há bo rú is ak kor vet te kez de tét – a pa rasz to kat hal -
lat la nul nagy adók kal súj tot ták, hely ze tük egy re csak rom lott. Má ria Te ré zia azon
fá ra do zott, hogy a ma gyar ne mes sé get Bécs be csa lo gas sa, ami a ma gyar or szá gi si -
ral mas ál la po tok nak kö szön he tõ en igen könnyen si ke rült is. Bécs a ma gyar ne -
mes ség nek egy cso da vá ros volt, ahol a Hofburg volt a vi lág bál ter me, Schönbrunn
pe dig ma ga a menny or szág. A ma gyar arisz tok rá cia az év leg na gyobb ré szét kül -
föld ön töl töt te, tag jai ide gen csa lá dok ba há za sod tak be, bir to ka i kat pe dig kül föl di
in té zõk ad mi niszt rál ták. A föld bir to kos ok és job bá gyok kö zött meg szûnt a kap cso -
lat, ne mes és nem ne mes kö zött el mé lyült a sza ka dék. A ki zsák má nyo lás meg kez -
dõ dött, a ne mes ség igé nyei a le he tet len nel vol tak egyen lõk. Fo lya ma to san Ver -
sailles -t akar ták utá noz ni, ér tel met le nül köl te kez tek, tö re ked tek a fény ûzõ élet re.
A több pro fit re mé nyé ben a leg több föld bir to kos át tért a ma jor gaz dál ko dás ra,
azon ban a pénz hi ány mi att nem hi va tá sos gaz dá kat, ha nem job bá gyo kat al kal -
maz tak. Két má sik, a ma gyar ho ri zon tot száz öt ven évig jel lem zõ prob lé ma is fel -
me rült, ami ké sõbb az Osztrák–Magyar Mo nar chia össze om lá sá hoz ve ze tett. Ma -
gyar or szág egy agrárország, de ah hoz, hogy ezt kész pénz re vált sa, a gaz da sá gát
erõ sít se, szük sé ge volt egy ag rár- és ter mék fel dol go zó ipar ra. 1711-tõl 1918-ig 
a bé csi ud var min dent meg tett azért, hogy a ma gyar ipart már csí rá já ban el fojt sa.
Idõ köz ben kor má nyok cse ré lõd tek, gaz da sá gi kö rül mé nyek vál toz tak, de Bécs ma -
ka csul ra gasz ko dott az el ve i hez, mely nek kö vet kez té ben ko ráb bi, hi bás dön té sét
nem vál toz tat ta meg.

Bécs a 18. szá zad fo lya mán az or szág sze mé ben mind gyû löl ni va lób bá vált.
Erõ sí tet te ter mé sze te sen az ál ta lá nos ha ra got és el len szen vet a di rekt Pá rizs ból ér -
ke zõ hír, mely a fran cia for ra da lom kez de tét mél tat ta. Ba tsá nyi Já nos köl tõ üd vö -
zöl te is a for ra dal mat, és fel szó lí tot ta a ma gyar sá got, hogy fi gyel mét Pá rizs fe lé for -
dít sa. Lel ki ek ben azo no sul ni tud tunk a for ra da lom mal, de még így is az or szág egy
tá vo li, va ló szí nût len szín já ték nak te kin tet te a tõ le 1000 km-re zaj ló ese mé nye ket. 

A 18. szá zad ele jén há rom és fél mil lió la ko sa volt Ma gya ror szág nak (1502-ben
üt és fél mil lió). Kö zép- és Dél-Ma gya ror szá gon egész or szág ré szek hal tak ki. 
A ma gyar Al föld ön há rom na pig le he tett úgy utaz ni, hogy füs töl gõ ké mény sej lett
vol na fel a tá vol ban. Nyolc van év vel ké sõbb a bé csi ud var te le pí té si ak ci ó já nak és
me zõ gaz da sá gi új ra szer ve zé sé nek kö szön he tõ en az or szág nak nyolc mil lió la ko sa
volt. Elõ ször for dult elõ, hogy a Habs bur gok a szo ká sos ha tal mi po li ti ka he lyett
egy egész sé ges gaz da ság po li ti kát foly tat tak. Sok tíz ezer né met pa rasz tot te le pí tet -
tek a nagy bir to kos ok föld je i re. Sváb szi ge tek lé te sül tek Tol na, Ba ra nya és Bé kés
vár me gyék ben (Bé kés ben szlo vák ki sebb ség is meg je lent), il let ve szá mon tart ha -
tunk egy né met öve ze tet Bu da kö rül. Mi u tán a te le pí té si po li ti ka az or szág szí vé -
ben egy nagy szá mú né met ki sebb sé get ered mé nye zett, a ma gyar tör té net írás ezt
kri ti zál ta és szid ta. A ma gyar sá got ugyan ak kor em lé kez tet ni kell ar ra, hogy a te le -
pe sek ép pen a ma gyar me zõ gaz da ság ja vát szol gál ták a né met pa raszt szor gal má -
val, ügyes sé gé vel és szí vós sá gá val. Ezen ki tar tó és hoz zá ér tõ mun ka okán vi szont forrás
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a né me tek oly annyi ra meg erõ söd tek, hogy ered mé nye ik és ez zel együtt já ró jó lét -
ük vissza tet szést, gyû lö le tet kel tett. Igaz, eh hez az el len sé ges ke dés hez az is hoz -
zá já rult, hogy ön ma gu kat egy oszt rák ki sebb ség ként de fi ni ál ták, amely ab ban 
az idõ ben nem volt ép okos do log. 1848–49-ben a sváb pa rasz tok a Habs bur gok -
hoz hû ek ma rad tak. Uta kat épí tet tek, te le pü lé se ket vi rá goz tat tak fel, ami nek kö -
vet kez té ben is mét be in dult a gaz da ság, és nem utol só sor ban az ad mi niszt rá ció is
vissza tért a min den nap ok ba. Ma gyar or szág ek kor, il let ve a na pó le o ni há bo rúk ide -
jén csen de sen gyógy ult.

A 19. szá zad el sõ hu szon öt éve ese mény te len volt, és még is a ma gya rok tu da -
tá ban össze ke ve re dett a múlt és a je len. A szá zad for du lón a ma gyar arisz tok rá cia
fran ci á ul be szélt, a dzsent ri ré teg pe dig la ti nul. Hu szon öt év vel ké sõbb ugyan ez az
arisz tok rá cia ma gyar is ko lá kat ala pí tott fa lun, ag rár aka dé mi á kat a kis vá ros ok ban.
A Lánc hi dat ter vez ték, be szél tek az ál ta lá nos adó kö te le zett ség rõl, a ha zai ipar fej -
lesz té sé rõl, a fo lyók sza bá lyo zá sá ról. Ho gyan me he tett vég be egy ilyen nagy hor -
de re jû vál to zás az ak ko ri po li ti ka tel jes moz du lat lan sá gá ban? A vá lasz adás hoz se -
gít sé gül hív hat juk az iro dal mat és a szín há zat, mi vel ezek ben az évek ben a ma -
gyar iro da lom tör té net egy be forrt az or szág tör té nel mé vel. A 19. szá zad ele jén a
ma gyar em ber nem volt tu da tá ban a múlt já nak. Ez egy, az össze tar to zást rend kí -
vül gyen gí tõ té nye zõ, mi vel a né pet nyel ve és tör té nel me tart ja össze, ha tá roz za
meg csak úgy, mint ba rá to kat a kö zös él mé nyek. A ma gyar kul tú ra a ha gyo má nyok
és a nyelv öt vö ze te, egy mást ki egé szí tik. A ma gyar nyelv azon ban nem volt ele -
gen dõ el vont gon do la tok ki fej té sé re, hi á nyoz tak az or vo si, fi lo zó fi ai, ké mi ai, esz -
té ti kai szak ki fe je zé sek. Csu pán né hány ezer szó val ren del ke zett, azon ban meg újí -
tá sá hoz sok és bé kés idõ re volt szük ség. Di csé ret il le ti Ka zin czy Fe ren cet, ba rá ta -
it és mun ka tár sa it, akik nagy szor ga lom mal ko vá csol tak új sza va kat, ne ve ket: 
a ma gyar szó kin cset há rom szo ro sá ra kel lett nö vel ni ük. A nép ezt per sze el le nez -
te, nem akar ta sa ját anya nyelv ét új ra meg ta nul ni, meg újí ta ni.

En nek a kor nak, sõt az egész 19. szá zad nak két igen fon tos sze mé lyi sé ge volt:
gróf Szé che nyi Ist ván Nagy cenk rõl (Du nán túl) és el len fe le, Kos suth La jos. Egyet -
len do log ban ér tet tek egyet, a pol gá ri-de mok ra ti kus vál to zá sok el éré sé ben. Szé -
che nyi mo der ni zál ni akar ta a me zõ gaz da sá got, a kül ke res ke del met és min den
egye bet. Sa ját „jó lét nél kül nincs de mok rá cia” el vét kö vet te. Kos suth ez zel el len -
tét ben úgy lát ta, hogy a ke res ke de lem és ipar fej lesz té se sok kal fon to sabb, mint 
a me zõ gaz da sá gé. Cso dá la tos szó nok volt a ben ne la ko zó, és a tö meg re nagy ha -
tás sal bí ró ener gi á ja nél kül a sza bad ság harc ta lán el sem in dult vol na. De mit ért
el ve le? El vi ek ben so kat, azon ban ve le el len tét ben Szé che nyi cél jai meg va ló sít ha -
tók és re á li sak vol tak: az el sõ, Du nát át íve lõ híd, a Lánc híd meg épí té se, amely nek
ki vi te le zé sé re sze mé lye sen hoz ta el Ang li á ból Adam Clark mér nö köt, és amely nek
fi nan szí ro zá sá ra rész vény tár sa sá got ho zott lét re. Meg ala pí tot ta a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mi át, il let ve a Duna–Tisza sza bá lyo zá sa (mely nek ered mé nye kép pen
le het sé ges sé vált a ha jó zás egé szen a Fe ke te-ten ge rig) is az õ ne vé hez fû zõ dik.

A ma gyar tör té ne lem nem fe je zõ dött be, 
hely szû ke mi att nem tér he tek ki Jó kai és Pe tõ fi sze re pé re

A tör té nel mi el mél ke dé sek mel lett he lyén va ló né hány szót szól ni a ze né rõl,
amely ál tal Ma gyar or szág az egész vi lá gon kü lö nö sen is mert té vált. A ma gyar nép -
ze nét nem sza bad össze ke ver ni a ma gyar, szerb, ro mán, szlo vák stb. ele me ket is
tar tal ma zó ci gány ze né vel. Liszt Fe renc mun ká it nem le het ma gyar ze né nek ne vez -
ni, ho lott az egész vi lá gon an nak te kin tet ték. Alig ha nem leg is mer tebb mun ká ja 
a Rá kó czi -in du ló, ame lyet a ku ruc idõk bõl szár ma zó nép dal ok ból ál lí tott össze.
Nem zet kö zi jel le gû ze nét kom po nált, még is a ma gyar nép da la it sze ret te ha lá lig.
A ma gyar nép dal ok ere de ti fel dol go zá sát Bar tók Bé lá nak és Ko dály Zol tán nak kö -76
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szön het jük. Év ti ze de kig a nép kö zött él tek, és fel je gyez ték az õsi dal la mo kat, hogy
azo kat az el fe le dés tõl meg ment sék. A ma gyar ope ret tek rõl sem fe led kez he tünk
meg mi vel a ma gyar ság a vi lág nak eb ben a mû faj ban is nagy ne ve ket aján dé ko zott:
Le hár Fe renc és Kál mán Im re Bécs tõl Lon do nig, Pá rizs tól Rio de Ja ne i ró ig hó dí tot -
ták meg a szín pa do kat.

Utó szó

Sok mun ká val ál lí tot tam össze ezt a ma gyar ság tra gi kus sor sá ról szó ló írást.
Igaz, a tan köny vek ben mind ez ben ne van, és az idõ sebb ge ne rá ci ók szá má ra nem
je len te nek új don sá got. A fi a ta lo kat meg szó lí ta ni – akik csak a na pi hí rek kel fog la -
la tos kod nak, és a té vé csa tor nák adá sa i ból tá jé ko zód nak – azon ban igen fon tos. Eb -
ben a ro ha nó vi lág ban el mé lyü lés re, ol va sás ra so kuk nak nincs ide je. Le het sé ges
el len ben, hogy eb be a könyv be õk is be le la poz nak majd, és rá döb ben nek, hogy a
ma gyar ság nak mi lyen tra gi kus sor sa is volt az év ez re dek fo lya mán. Õk is ré sze sei
en nek a tör té ne lem nek, sor suk Is ten ke zé ben van.

2013. ok tó ber ha vá ban

forrás
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