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A mohácsi busójárás farsang végén rendezett masz -
kos, rituális, mai formájában karnevál jellegű fel -
vonulás, amelyet az UNESCO 2009-ben vett fel az
emberiség szellemi kulturális örökségének repre -
zen tatív listájára. A hat napon át tartó alakoskodó
szokás tánccal, zenével kísért országos hírű nép -
ünnepéllyé fejlődött, amelyben a város lakossága,
a busócsoportok, valamint az őket kísérő zenészek
és táncosok, továbbá a maszkokat készítő kéz mű ve -

sek vesznek részt. A mohácsi sokácok messze
földön ismert mulatsága Farsangvasárnap regge -
létől Hús hagyókedd estéjéig tartott. A busójárás
a más népek hiedelemvilágában is megtalálható tél-
búcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó, termékeny -
séget varázsló ünnepek családjába tartozik. Éppúgy
rokonságot mutat a riói és a velencei karnevállal,
mint az afrikai népek szokásaival. A busójárás ma
is farsang utolsó vasárnapján a régi népszokás

központjában, Mohácson, a Kóló téren kezdődik, itt
gyülekeznek a beöltözött busók. A régi busóágyú
dörejére a különböző csoportok a főutcán át bevo -
nulnak a város főterére, majd a Duna-parton és
a környező utcákban iszonyú zajt keltve ünneplik
a farsangot. Szürkületkor visszatérnek a főtérre és
a meggyújtott óriási máglya körül, amelyen jelképe-
sen elégetik a telet, táncolnak, dévajkodnak az em-
berekkel.

A moHácsi busójárás
Sejted-e, hogy honnan jöttek
az Európa közepén élő magyarok?
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Az i.e. 4000 körüli időkben az Urál hegy-
ség és az Ob folyó között feltételezhetően
halászattal, vadászattal foglalkoztak. Fo -
koza tosan húzódtak nyugatra, miközben
összeolvadtak más törzsszövetségben élő
népekkel. A Kár pát-medencében ekkori-
ban esett szét egy morva birodalom, így

könnyen leigázták az itt élő népe ket az
ekkor már lovas nomád harcmodort fo-
lyatató magyarok. A mai magyarság ge-
rincét a 895-ben a Kárpát-medencébe
költözött ötszázezernyi „honfoglaló ma-
gyar” leszármazottai ad ják. Ezzel a népes-
séggel keveredtek a Kár pát-me den cében

a honfoglaláskor már itt élő népek. A nem -
zet kevert összetételű voltára utalt az ál-
lamalapító Szent István király (997–1038),
a nyugati kereszténységet államvallássá
tevő első magyar uralkodó  a fiához, Imre
herceghez írt Intelmeiben: „az egy nyelvű
és egy szo ká sú ország gyenge és esen dő.”

A magyar nemzet a történelme során több nép ötvö ze  te- 
ként született meg. A térképen látható, hogy Európán
kívülről az Urál tól keletre lehetett valahol a ma gya rok őshazája.



Tudod-e, kit hívnak
a magyarok
államalapítónak
és miért?
Árpád fejedelem felismerte, hogy
a hosszú távú megma ra dás előfel-
tétele az állam kialakítása. Ő hozta
létre Magyarország mai helyén,
893 táján, egy törzsszövetség élén
a fejedelemséget, és nevéhez fű-
ződik a honfoglalás, azaz népének
letelepítése a Kárpát-medencébe.  Az
ő utó dai, Géza fejedelem és fia, Szent
István vették fel a ke resz ténységet, és
ezzel betagozódtak a keresztény Európa
államai közé. Árpád leszármazottai az Árpád-

ház néven ismert magyar királyi család tagjai, akik
1301-ig uralkodtak. A magyar állam megalapítása
így Árpád nevéhez fűződik, államalapítónak mégis

Szent István királyt szokás nevezni. Ő 997-
ben követte apját a fejedelmi szék-

ben, majd 1000-ben a magyar
törzsek szövetségéből kiala-

kult fejedelemséget egy -
séges, keresztény magyar
királysággá kovácsolta.
Ennek jeleként a pápától
kért koronát. Az ábrázo-
lásokon a kettős kereszt
Szent István kezében a ke -
resztény állam és a 10 püs -

pökség alapítójának a jel-
képe. A kard  jelzi, hogy a ki-

rályság egységének meg te -
rem téséhez sok harcon keresz-

tül vezetett az út.
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Mit jelent a magyar nép elnevezésére használt két
szó

:

a „magyar”

és a „hungarus”?

A 800-as években Európában  megjelenő
magyarság  eredetének ismeretlensége
azt eredményezte, hogy a különböző
nyelveken író történetírók a magyarokat
saját elnevezésükön túl más-más névvel
illették. Az onogur → ungar → hunga-
rus név az onogur („tíz lovas”), azaz tíz
törzsből álló népet jelentő kifejezésből

származik, és utal a magyarok törzsekből
szerveződő formájára. A magyar népnév,
a nemzet önelnevezése viszonylag későn
jelenik meg az írott forrásokban. Jelen-
tése: magyar nemzetségű férfiak. Más
hagyomány szerint a Megyer törzs nevé-
vel is kapcsolatba hozható a magyar szó,
ez a törzs adta ugyanis a magyar törzs-

szövetség számára a fejedelmet a hon-
foglalás idején (895). A rajz egy híres ma-
gyar régész kreatív elképzelése a sírok
fémdíszei és az írott források alapján,
hogy milyen lehetett a IX. századi ma-
gyar férfiviselet. A múlt felidézését ne-
hezíti, hogy csak az maradt meg a sírok-
ban, ami fémből vagy csontból volt.

Milyen a magyar zászló?
A magyar zászló három egyenlő szélességű: piros,
fehér, zöld színű sávból áll. Ezek a színek az 1848-as
forradalomban annyira népszerűek lettek, hogy 1848
áprilisában törvénybe iktatták a magyar nemzet jel-
képeként. A színek vissza ve zethetők a középkori ma-
gyar királyság zászlóira, a magyar királyi család cí-
merére, amely piros és fehér színben pompázott.
A magyar zászló színei az olasz trikolor színeivel
mege gye zők, csak a sorrendjük és elhelyezkedésük
más. Az olasz légi erők parádéján megfelelő szögben
repülő gé pek a magyar színeket festik az égre.
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Tudod-e, hogy lehetett valaki
király Magyarországon?
Egyedülálló magyar hagyomány, hogy csak az lehetett
az ország királya, akit Szent István, az első magyar ki -
rály koronájával koronázott meg az ország első főpapja,
az esztergomi érsek az akkori fővárosban, Székesfehér várott.
A Szent Korona két részből áll, a felső,
úgynevezett latin, és az alsó görög ab-
roncskoronából. Az alsó rész I. Géza
(1074–1077) magyar királyt ábrázolja,
aki a koronát egy keleti hadjárat kap-
csán kapta ajándékba a róla készült zo-
máncképpel együtt. A felső korona fel-
tételezések szerint III. Béla magyar ki-
rály bibliáján szerepelt eredetileg díszí-

tésként, és onnan levéve lett ráhajlítva
a másik koronára. Lehetséges, hogy ez
a biblia volt Szent Istváné, s ez bizto-
sította a kapcsolatot az országalapító
örökségével. Mivel az öröklés legfőbb
bizonyítéka volt, hogy valaki Szent Ist-
ván utódjának vallja magát, nehéz el-
képzelni, hogy a korona valamelyik ele -
me ne kapcsolódna az első magyar ki-

rályhoz. A koronázási jelvények közül
megmaradt a korona, az ország alma,
a jogar, a kard és a palást. A korona, a jo -
gar és a palást a magyar királyság első
századából származnak, a koronázási
jelvényeket napjainkban a Parlament-
ben őrzik. A 2011-ben elfogadott Alap-
törvény kimondja, hogy a ko rona is a ma-
gyar nemzeti jelképek közé tartozik.
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Milyen állatoktól származtatja
magát meséiben a magyar nép? 

A magyar nyelv legközelebbi rokonai
az obi-ugor nyelvek: a vogul és az oszt-
ják. Bár a finnek és a magyarok nem
értik egymást, ősi szavaikban felfedez-
hető a rokonság. A magyar nyelv is
agg lu tináló (ragasztó), mint a finn.
Minden toldalékot a szó végéhez ra-
gasztanak hozzá. A kettő közti hason-
lóság az idő távolába vész. Olyasféle
a finnugor rokonsága a magyar nyelv-
nek, mint amikor a régész néhány kő -
ből kénytelen rekonstruálni a valahai
katedrálist (käsi = kéz, kala = hal).
Embertanilag a magyar keleti szárma-
zású, ezt erősítik a korai sírleletek is.
Máig vitatott, hogy miként találkozha-
tott a magyarok embertani története
nyelvükkel. László Gyula rajzai egy-
szerre mutatják a keleti karakterű, tar
fejű magyarokat és a nyugati hatást
mutató felfegyverzett lovas nomád nép
sajátosságait.

A
magyar
eredetmondák-
ban szereplő gyakori alakok a világfa,
a csodaszarvas, a kerecsensólyom, a fe -
hér ló. A világfa összeköti az eget a föld -
del, átjárást biztosítva a hősök számára
egyikből a másikba. A csodaszarvas
története a magyarok és hunok közös
eredetének legendás magyarázata: egy
szép napon a két testvér, Hunor és
Magor elhatározta, hogy apjuk nélkül
mennek ki vadászni. A pusztában egy
szarvasünő bukkant fel előttük, ők

űzőbe vették, s a mocsarak közé
is követték. Ott azután teljesen
eltűnt előlük, és bár sokáig keres-
ték, nem tudták elejteni. A szar-

vast üldözve bejárták a Meotis
mocsarait (Azo vi-tenger), és állataik

legeltetésére alkalmas területet találták,
ahol le is telepedtek. Egy alkalommal
ismeretlen nép feleségeire és gyerme-
keire bukkantak, akik a férfiak nélkül
sátoroztak, s ép pen ünnepet ültek. Jó-
szágaikkal együtt gyorsan elragadták
őket a Meotis ingoványaiba.  Történt
pedig, hogy a fiatal nők között az alán
fejedelemnek két leányát is elrabolták,
egyiküket Hunor, a másikat Magor
vette feleségül. Ezektől az asszonyoktól
szár mazott azután a hun, illetve ma-
gyar nemzet. Más mondákban ke re -
csen  sólyomtól vagy turultól származ-
nak a magyar királyok. 

Egy másik monda szerint a magyarok
a Duna mellékén uralkodó morva feje-
delemnek fehér lovat, aranyos nyerget
és kötőféket küldtek, s viszonzásul föl-
det, füvet és vizet kértek. A gyanútlan
fejedelem a következőt válaszolta: „ve-
gyenek, amennyit akarnak, ezért az
ajándékért”. Árpád erre a furfangos
ajándékra és válaszra hivatkozva vette
birtokba Pannóniát (Magyarország),
s futamította meg a fejedelmet.  Álta-
lános felfogás szerint a monda alapja
a föld vásárlásával kapcsolatos ősi jog-
szokás, amelyet a magyarok, a mit sem
sejtő idegennel szemben érvényesíte-
nek. A jelképes birtokszerzésnek ezt
a módját a perzsák is használták. E szo-
kás alapja az a hiedelem, hogy az or-
szágból, településből, házból kihordott
föld vagy  tárgy az országot, tájat az
adományt kapónak juttatja.

Magyarországnak 1844 óta hivata los nyelve a ma gyar.
Anyanyelveként, kb. 15 millió ember beszéli a ma-
gyart. Ezzel a világ nyelvei között a 62. helyen áll.
Az uráli nyelvcsalád finn ugor ágával rokonítják.
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A magyar nyelv szókincsét általában 60–100 ezer
szóra teszik, de az összes szóalak együttesen köny-
nyen elérheti az egymillió szót.
Amint más nyelveken is, egy művelt beszélő rend-
szerint nem használ 25–30 000 szónál többet. Ebből
a szókészletből néhány, más nyelvek közvetítésével
bekerült a világnyelvek szókincsébe.

Például: a gulyás, kocsi, huszár, paprika, puszta
szavak eredete mutat magyar gyökereket, s számos
nyelv ma is használja ezeket. A huszár szó szláv
eredete ellenére a magyar lovas katonai alakulat
elterjedésével vált híressé, és terjedt el Európá-
ban a magyar huszárság katonai sikerei követ-
keztében.

Szerinted, milyen magyar vándorszavak
vannak a világnyelvekben? Jankovics Marcell magyar

rajzfilmrendező, grafikus
munkáiban összekap-
csolja a különböző me-
séket és a mitológiát,
csillagképeket, állat-
tiszteletet. Példa e r re
a Fehérlófia (1982) cí mű
alkotása, amely elnyer te
minden idők legjobb rajz film -
je díját Los Angelesben 1984-ben. 

A Mézga család az 1970-es, 80-
as évek máig egyik legnépsze-
rűbb magyar televíziós rajz-
filmsorozata. A sorozatot nagy
sikerrel sugározták Németor-
szágban, Bulgáriában, Olasz-
országban, Franciaországban,
Csehországban és Szlovákiá-
ban is. A rajzfilm főhőse, a 12
éves Aladár, zseniális képessé-
gekkel van megáldva: olyan készü-

léket tud készíteni, amellyel űr-
utazásokra is el tudja vinni csa-
ládját. Családtagjai azonban
csak a legritkább esetben tud-
nak jól bánni az új eszközökkel,
ebből következnek a bonyodal-
mak, s ilyenkor ismét rajta a sor,

hogy kihúzza őket a csávából.
A szöveg humoros voltát a más

mesék szövegeiről is híres szóbű-
vész, Romhányi József biztosította.

Ismersz magyar rajzfilmeket?



Tudod-e, hogy a reneszánsz korban Európa egyik
legnagyobb könyvtára Magyarországon volt?
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Július 22-én a vár melletti csatában le-
győzték a törököket. Az eseményt a
magyar hadtörténelem hosszú távú
következményei, illetve nemzetközi je-
lentősége miatt az egyik legjelentő-
sebb magyar győzelemként tartja szá-
mon. A déli harangszó az egész keresz-

tény világban a nándorfehérvári dia-
dalra emlékeztet. A pápa a harangok
déli megszólaltatásának elrendelésével
hívta fel Európa népeinek figyelmét
arra, hogy adjanak hálát Magyaror-
szágnak, „Európa védőbástyájának”,
a töröktől való megmenekülésükért. 
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A nándorfehérvári diadal a magyar–török
háborúk egyik jelentős eseménye, amelynek
során 1456. július 4–21. között a keresztények,
magyarok és szerbek, Hunyadi János vezetésével
hősiesen megvédték Nándorfehérvár
(a mai Belgrád) várát a II. Mehmed szultán
vezette, tízszeres túlerőben lévő, oszmán
török sereggel szemben. 

Egy legenda szerint azért került a Hu-
nyadi-címerbe a holló, csőrében a gyű-
rűvel, mert Hunyadi János édesapja ál-
lítólag Zsigmond király volt, aki egy
gyűrűt ajándékozott a fiatal paraszt-
lánynak, akibe beleszeretett. A lány,
miután fiút szült, egy hollóval küldte
vissza a gyűrűt a királynak, aki innen
tudta meg az örömhírt.
Mátyás király a magyarországi rene-
szánsz kor kiemelkedő alakja (1458–
1490). Virágzó udvarában alkotott sok
híres költő, történetíró, művész. Itt élt
Galeotto Marzio itáliai polihisztor, aki
Budán írta híres orvosi munkáját, va-
lamint Antonio Bonfini történetíró,
akit Mátyás bízott meg a magyar tör-

ténelem feldolgozásával. Uralkodása
idején a budai várat reneszánsz stílus-
ban építették át, mely a török időkig
Európa egyik leggyönyörűbb palotája
volt. Itt volt kialakítva Mátyás király
híres könyvtára is. Hunyadi Mátyás
több sikeres hadjáratot vezetett a tö -
rök ellen. Országa megvédése mellett
egy olyan közép-európai birodalom ki-
építésére törekedett, amely hatéko-
nyan tud szembeszállni az egyre erő-
sebb török támadásokkal. Ezt szolgálta
a cseh királyi cím megszerzése és Bécs
1485-ös elfoglalása is. Központosított
királyi hatalmat épített ki, aminek ka-
tonai alapja az első magyar állandó
zsoldoshadsereg, a fekete sereg volt.

Tudod-e, ki volt Hunyadi János
és Mátyás király?
Hunyadi János a török elleni harcok kimagasló
hőse, a későbbi Mátyás király apja. 

Mátyás király híres könyvtára a Bibliotheca Corviniana
volt, kódexei a corvinák. A latin corvus jelentése ’holló’,
mely egyben a Hunyadi család címerállata. Nemcsak
édesapjáról, Hunyadi Jánosról és a hollóról szól tör-
ténet, ismerünk anekdotát Mátyásról is címerállatuk-
kal kapcsolatosan. Eszerint, amikor Mátyás fiatalon
fogságban élt Prágában, egy holló segítségével tudott
édesanyjával levelezni. A madár észrevétlenül szállí-
totta kettőjük közt a leveleket. Könyvszeretetének kö-

szönhetően a Vatikáni Könyvtár után övé volt az akkori
világ második legnagyobb könyvtára, amely mintegy
2000 kötetet számlált. Napjainkra összesen 212 kötet
maradt fenn, ebből Magyarországon 53 található.
A Bibliotheca Corviniana digitális program arra vál-
lalkozott 10 éve, hogy digitális eszközökkel, virtuáli-
san, az Európai Unió támogatásával visszaállítsa Má-
tyás király egykori könyvtárát, összegyűjtve és min-
denki számára elérhetővé téve a meglévő köteteket. 

Miért szólnak
a harangok
délben szerte
a világon?
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A magyarok az oktatást a középkor óta
kiemelkedően fontosnak tartják, mivel
a történelem viharai miatt a műveltsé-
get egyedül az iskola közvetítette
egyes válságos időszakokban, mint
például a 150 éves török uralom idején.
A magyar oktatástörténet büszke lehet

néhány egyedülálló kezdeményezé-
sére. A XVIII. században Magyarorszá-
gon jött létre a világ első bányamérnök
képzése Selmecbányán. Az intézetnek
olyan kiváló kísérleti eszközei voltak,
hogy amikor 1790-ben, a később világ-
hírű párizsi École Polytechnique létre-

jött, alapító okiratában a tanulói kísér-
letezés alapelveit a selmecbányai isko-
lára alapozták. Első volt Magyarország
az agrármérnök képzésben is, a keszt-
helyi Georgikon (gazdasági tanintézet)
alapításával. 

9

Számtalan veszélyes futárszolgálatot
látott el: egyszer a Dunán végigevezve
vitt fontos híreket egyik csapattesttől
a másikig; a lipcsei csatában pedig a lo -
vát lőtték ki alóla. 
Széchenyi István sokat tett a magyar
tudományos élet és technika fellendí-
téséért. 1825-ben birtokai egyévi jöve-
delmét felajánlotta a magyar nyelv
ápolására létrehozandó (mai nevén)
Magyar Tudományos Akadémia szá-
mára, amely ma is a tudományos ku -
tatások központi intézménye. Kezde-
ményezte és támogatta az ország két
meghatározó folyójának, a Duna és Tisza
szabályozásának tervét, vezéralakja
volt a Budát Pesttel összekötő Lánchíd
megépítésére irányuló mozgalomnak.
Az 1849-ben átadott híd 380 m-es
hosszával és 14,5 m-es szélességével

sokáig a világ legnagyobb függőhídjá-
nak számított. Széchenyinek köszön-
hető a magyarországi hajóépítés és a
balatoni gőzhajózás elindítása; a budai
Alagút megterveztetése; sokat dolgo-
zott a lótenyésztés magyarországi fel-
lendítésén, és támogatta a lóversenyek
hazai elterjesztését. Szintén neki kö-
szönhetjük a selyemhernyó-tenyésztés
meghonosítását, a borgazdaság mo-
dernizálását, valamint gőzmalmok ala-
pítását. Gyakorlati tevékenységétől el-
választhatatlanok elméleti munkái,
melyek során számos kötetben foglalta
rendszerbe a polgárosodás előtt álló
társadalom és ország teendőit. Politi-
kai ellenfele nevezte a legnagyobb ma-
gyarnak, ezzel elismerve eredményeit,
amelyekkel a magyar közélet és kultúra
modernizálásán fáradozott.
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Tudod-e, hogy kit hívnak a legnagyobb magyarnak?

Magyarország 19. száza-
di történelmének egyik leg-
meghatározóbb alakja gróf
Széchenyi István, a Magyar Tudo -
mányos Akadémia alapítójąnak fia.
1809-től részt vett a napóleoni háborúkban,
ahol a franciákkal szembenálló császári csapatok egyik főhadnagyaként
bátorságával és hősiességével többször bizonyította rátermettségét. 

Közép-Európa első óvodáját Brunszvik
Teréz grófnő alapította 1828-ban, saját
házában Budán, 2–6 éves gyermekek számára.
Ma Magyarországon a gyerekek 3 és 6 éves
koruk között járnak óvodába. Előtte bölcsődébe
vihetik őket szüleik, ha úgy döntenek. Kötelezően
tanulni 6 és 16 éves kor között kell Magyarországon.

Sejted-e, hol létesült
Közép-Európa első óvodája?
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Magyarországon egytől ötig osztályozzák a diákok
teljesítményét. Az egyes, elégtelen osztályzattal
osztályt kell ismételni. Az ötös, a jeles osztályzatot
jelenti: azaz valaki minden ismeretet jól elsajátított.
A kitűnő eredmény azt jelzi, hogy minden egyes tan-
tárgyból jeles eredményt ért el a diák.
Az óvoda, az általános és a középiskola ballagással
zárul: a diákok ünnepi ruhában, virágcsokorral, vál-

lukon tarisznyával, énekelve vesznek búcsút az épü-
lettől, az őket tanító pedagógusoktól. Az eseményen
hozzátartozóik is részt vehetnek, és ajándékokat
adnak a diákoknak. A középiskolai ballagást meg-
előző estén a végzősök felkeresik kedves tanárai-
kat otthonukban, és szerenádot adnak, énekelnek
nekik, a tanárok pedig kötetlen módon megvendé-
gelik őket.

Tudod-e, hogy milyen iskolai hagyományai
vannak Magyarországon az osztályzásnak
és a tanulmányok befejezésének?



Ilyen a Kocs községhez kötődő XV.
századi újszerű rugózó szállítóeszköz,
a ko csi. A gyufát a 19. századi magyar
kémikus, Irinyi János találta fel. A fosz-
 foros gyufafejbe helyezett ólomper -
oxid újdonsága, hogy zajtalan, nem
robbanásszerűen gyullad. Magyar talál -
mány a Jedlik Ányos által kifejlesztett
dinamó (1861). A telefon használatát
forradalmasította a telefonközpont,
amelyet Puskás Tivadar magyar mér-
nök dolgozott ki. A golyóstoll (1931)
feltalálója Bíró László újságíró, akinek

találmányát Biropen néven ismerik
a világban. Az elektronikus számító-
gépek logikai tervezésében kiemel-
kedő érdemeket szerzett Neumann
János (1903–1957) matematikus. Az
általa kidolgozott elv alapvető elemei
a következők: a kettes számrendszer
alkalmazása, memória, programtáro-
lás, uta sításrendszer. Tanácsadóként

szerepelt az első olyan számítógép ter-
vezésénél, amely memóriában tárolja
a programot. Ezt a gépet 1952-ben
helyezték üzembe. Ennek a számító-
gépnek a tervezése során fejlesztette
ki az elektronikus számítógépek belső
szervezésének elméletét (Neumann-
elv), amelynek alapján készülnek a mai
számítógépek is.
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Tudod-e, hogy a világ atom -
erőműveinek 90%-a magyar

tudósok által kitalált modell
alapján működik?

Tudod-e, hogy magyar tudósok nagy számban
járultak hozzá az orvostudomány fejlődéséhez?
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Az atomfizika területén több magyar tudós is
eredményesen dolgozott. Érdekesség, hogy
a reaktort nem tapasztalatok és kísérletek alapján
tervezték, hanem elméleti úton. Olyan volt ez,
mintha az emberek nem ismerték volna a kereket,
és valaki az első kerék megtervezésével együtt
az első vonatot is megtervezte volna. 

Három magyar tudós, Szilárd Leó, Tel-
ler Ede és Wigner Jenő munkássága ki-
emelkedő ezen a téren. Wigner Jenő
volt a világ első atomreaktorának el-
méleti számítója és tervezője. Ő épí-
tette az első vízhűtéses atomreaktoro-
kat. Ma az általa kidolgozott elven
működik a világ atomerőműveinek
90%-a. Munkásságáért 1963-ban ré-
szesült Nobel-díjban.

Magyar tudósok nagy számban járultak hozzá a vi -
lág tudományos fejlődéséhez. Az orvostudomány te-
rületén Semmelweis Ignác, Bárány Róbert és Szent-
 Györgyi Albert alkotott a világ megértése és a gyó-
gyítás terén kiemelkedőt. 
Semmelweis Ignác magyar orvos szülészetén 1%
alá szorította a gyermekágyi láz halandóságát a XIX.
század második felében azzal, hogy kötelezte orvo-
sait a két vizsgálat közötti fertőtlenítő oldattal való
kézmosásra. Rájött, hogy a gyermekágyi lázat az
orvosok és orvostanhallgatók okozták sok esetben,
amikor fertőtlenítetlen kézzel vizsgálták a kis-
mamákat.  
A XX. századi polihisztorok egyik legnagyobbja volt
Szent-Györgyi Albert, akinek az ENSZ 2012-ben em-
lékévet szentelt. Szent-Györgyi Albert két területen
alkotott maradandót: a C-vitamin előállítása és sze-
repének felfedezése mellett az izommozgás fehér-

jekémiai hátterét is kutatta. A Nobel-díjat első te-
vékenységéért kapta, 1937-ben. Felismerte, hogy
a sze gedi fűszerpaprika sokkal nagyobb mennyi-

ségben tartalmaz C-vitamint, mint a citrusféle gyü-
mölcsök, így nagy mennyiséget tudott előállítani
a annak segítségével. A korábbi grammnyi helyett
egyszeriben kilónyi állt a rendelkezésére. Munkás-
sága elősegítette, hogy gyógyítani lehessen az addig
gyógyíthatatlan betegségnek tekintett skorbutot.   
Egy egyszerű hétköznapi tapasztalat terelte Bárány
Róbert figyelmét a belső fülben rejtőző egyensúly-
szervre. Betegeinél sokszor végzett fülöblítést,
melynek során a páciensek gyakran elszédültek.
Egy élettani reflexet ismert fel, amit ma Bárány-féle
kalorikus reakciónak neveznek, amely összefügg a
tengeribetegség jelenségével. Az élettani folyamat
összefügg a tengeribetegség jelenségével. Békésy
György élettani Nobel-díja folytatása honfitársa
munkájának, 1961-ben a fül csigájában létrejövő in-
gerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért
kapta meg a díjat.
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yt, ami a magyar kreativitás eredménye?
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Csak az utóbbi
száz évben 220 000
magyar talál mányt jegyez-
tek be. Számos talál mány és
felfede zés hétköznapi életünk szerves részévé vált. 



Az első elektromos autó kifejlesztője-
ként dolgozott a magyar származású
Korda Dezső, aki az Eiffel-torony fel-
vonóit is tervezte. A Ford-műveknél
Galamb József dolgozta ki más szak-
emberekkel együtt a világhírű T-mo-
dellt, amely a világ egyik legnépszerűbb
autója lett, 25 milliót adtak el belőle.
Az 1877-ben először alkalmazott tor-
pedó feltalálója a magyar Luppis János,
a modern tengeri harcászat egyik leg-
ismertebb személye.
A magyar tudósoknak fontos szerepük
volt és van a repüléstechnika fejleszté-

sében is. Asbóth Oszkár a helikopter
feltalálója: ő szerkesztette az első,
helyből felszálló gépet, amely
1928-ban emelkedett a le-
vegőbe. Az első katonai
helikopter tervezésé-
ben részt vett Kármán
Tódor, aki a rakétaku-
tatásnak is úttörője.
Fonó Albert a repülőgé-
pek sugárhajtóművét al-
kotta meg (1928–1932), míg

Gera József az amerikai holdkomp
létrehozója,  amit 1969-ben a holdra

szálláskor alkalmaztak először.
Ő hozta vissza az Apollo

13 űrhajót, amikor nem
sikerült a Holdra indí-
tott expedíciójuk, ezzel
megmentve az űrhajó-
sok életét, és jelentős

szerepe volt a Gruman
F-14 „TomCat” harci re-

pülőgép kifejlesztésében is. 
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A Rubik-kocka, vagy más néven a Bűvös kocka,
Rubik Ernő 1976-ban szabadalmaztatott találmá-
nya. A feltaláló eredetileg térbeli mozgásokat akart
vele szemléltetni, majd kedvelt játékot fejlesztett
ötletéből. A kocka kirakásából 1982-ben Budapes-
ten rendeztek először világversenyt, amelyet azóta is
évente megszerveznek. Az ausztráliai Melbourne-
ben tartott 2011-es Rubik-kocka-kirakó bajnoksá-
gon megdőlt a klasszikus (3x3x3 kockából álló)
bűvös kocka kirakásának világrekordja. Az új csú -
csot egy litván származású ausztrál diák állította fel
6,24 másodperccel.

Hallottál-e már arról, hogy
magyar feltalálókhoz kapcso-
lódik a földi és égi autózás?
Magyarországon fontos találmányok születtek
a kocsin kívül is. Bánki Donát találta fel a korábbiak-
hoz képest óriási hatásfokú belsőégésű motort 1894-ben. Bánki és Csonka
János autókonstruktőrök közös találmánya a benzinmotor és a karburátor.

Magyarország Európa
közepén fekszik, fővárosa
a történelem során többször
változott. A török uralom
alatt az oszt rák terü le tekhez
közeli Pozsony (ma Bratislava),
máskor a nyugati megyék központja
Fehérvár, de a Duna melletti Eszter-
gom és Visegrád is töltött be ilyen szerepet.
Mai fővárosa a Duna partján fekvő Budapest,
amely egyben Magyarország legnagyobb városa.

Tudod-e, hogy hol fekszik M
agyarország és mi a fővár

os
a?

Budapest 1873-ban több település
egyesülésével jött létre. Ma közel 2
millió lakosa van. Budapestet a fürdők
városának is nevezik, de az egész or-

szág gazdag hévizekben. A fő-
város közepén fekvő

Gellért-hegy mel-
letti Rudas für dő

a török idők ből
maradt fenn,
s 10 m átmé-
rőjű törökös
kupolája má-

ig épen áll.
A Széchenyi für -

dő kö zel 80 ºC-os vi-
zével Európa legmele-

gebb vizű forrá sa i nak és leg nagyobb
fürdőkomplexuma i nak egyike.

Ki tudod rakni a Rubik kockát?



Az 1990-es évek végén Michael Nova-
cek neves amerikai paleontológusnak
egy 17 éves magyar gimnazista levelet
írt azzal a céllal, hogy ő is szeretne di-
noszauruszokat kutatni a Góbi-siva-
tagban. Végül hét évvel később New
Yorkban találkoztak, ekkorra az egy-
kori lelkes gimnazista, Ősi Attila, dino-
szauruszokkal foglalkozó ismert pale-
ontológus lett. Kutatócsoportjával a
Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedí-
cióval a magyarországi Bakony-hegy-
ségben lévő Iharkút lelőhelyen számos
ősmaradványt fedezett fel.
Az iharkúti kutatások egy világ vi -
szony latban is egyedülálló leletegyüt-
test tártak fel, melyben a döntően izo-

lált csontok és fo gak, ritkábban össze-
tartozó csontvázak száma mára meg-
haladja a tízezret. A leletek alapján
több mint 30 különböző, köztük több
új ge rin ces fajt ismertek fel a kutatók
a halaktól a kétéltűeken, teknősökön,
gyíko kon, krokodilokon, dinoszauru-
szokon át a madarakig. Számos faj, így
például a Hungarosaurus, a Bakony-
draco, az Ajkaceratops vagy az Iharku-
tosuchus csak az iharkúti lelőhelyről
ismert. Iharkút egyik legjobban is-
mert állata egy kistermetű, egy méte-
res testhosszt elérő, mindenevő kro-
kodil: az Iharkutosuchus. A koponya-,
állkapocs- és fogmaradványok ré sz -
letes vizsgálata rávilágított arra, hogy

a töb bi krokodiltól eltérően ez a faj
képes volt állkapcsát oldalirányban is
mozgatni és így lapos, sok kúpot vi-
selő őrlőfogaival a táplálékát alaposan
megrágni. 
Az Iharkútról ismert repülő hüllő, a Ba -
konydraco több mint 50 egyedének ma -
radványai arra engednek következtet ni,
hogy ez a faj kifejezetten gyakori volt
ezen a folyóágakkal és erdőkkel tarkí-
tott ártéri területen. Napjainkban a leg -
 újab ban előkerült repülő hüllő leletek
leírá sa is rendelkezésünkre áll, mely
fontos adalékul szolgál ennek a több-
nyire csak ritka és töredékes leletek
alapján dokumentált csoportnak a meg -
ismeréséhez. Az ihar kúti feltárások se-
gítségével leírt páncélos dinoszaurusz,
a Hungarosaurus 30 millió évvel; a mo-
dern krokodilok egy ősi elődje, az Ihar-
kutosuchus pedig közel 40 millió évvel
fiatalabb legközelebbi rokonainál.
A nemrégiben előkerült Ajka ceratops
koponyaleletei az első, biztosan Cera-
topsia dinoszaurusz maradványok Eu-
rópából. Ezzel megdőlt az a korábbi fel-
tételezés, miszerint ez a tülkös-gallé-
ros dinoszaurusz-csoport kizárólag
Ázsia és Észak-Amerika terültén élt.

Melyik Európa legnagyobb
szikes pusztája és milyen
kü lön leges madaraknak
ad otthont?

A Hortobágy Magyarország első  nemzeti parkja
(1973), amely Európa legnagyobb, füves-szikes pusz tája.

Itt pihennek meg az észak felől vonuló darucsapatok.
Előfordult már, hogy 55 ezret is számoltak belőlük. 
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szól, visszhangozza azt: ez a hí -
res tihanyi visszhang mondai
eredete. A vízparton álló
Tihany egyik végéből ki-
áltva a hely visszaveri
a kiáltó hangját. A terü-
let beépítettsége mi att
ez a jelenség mára már
ne hezen figyelhető meg.
A Balaton már az ókori
Római Birodalom idején
is népszerű hely volt.
Több római császár is el-
időzött a környéken, mára
nemzetközileg híres turista

és üdülési célpont. A tóba be-
nyúló Tihanyi-félszigeten áll

a bencés apátság, amelyhez
a legrégebbi magyar nyelv -

emlék, az 1055-ben írott
Tihanyi alapítólevél kap -
csolódik. 2012-ben egy
diákokból és tudósok-
ból álló csoport fényké-
pezőgéppel felszerelt tu -
dományos szondát kül-

dött 30 km-es magasság -
ba, hidrogénnel töltött bal -

lon segítségével, ez a Pan-
non Közeli Világűr Projekt. 

Az ország közepén elterülő Balaton, a „magyar ten-
ger” Közép-Európa legnagyobb tava (592 km2).
Átlagos mélysége 3–5 méter. A Balaton kialakulá-
sához a magyar mondavilág számos történetet fűz.
Ezek egyike szerint a környéken hajdan két óriás-
család élt, kiknek családfői egy napon úgy össze-
csaptak, hogy végül egyikük sem maradt élet-
ben. A monda szerint asszonyaik könnyeiből szüle-

tett a tó. Tudományos megközelítés szerint a jég-
korszak végén, mintegy 15 000 évvel ezelőtt kezdő-
dött meg a terület vízzel való feltöltődése, és körül-
belül 5000 ével ezelőtt jött létre a Balaton őse. 
A tó helyén 5 millió évvel korábban a Pannon-tenger
hullámzott, amelyben nagy tömegben élt egy kagy-
lófajta, amelynek darabjait az agyagból ma is ki-ki-
mossa a víz. Alakja miatt kecskekörömnek nevezik.
A legenda szerint az aranyszőrű kecskenyájat őrző
szépséges királylányba beleszeretett a Tókirály fia,
de az csak hitegette szerelmével, majd eltaszította.
A Tókirály átkot mondott rá gőgjéért, mire a nyáj
a vízbe veszett: innen származnak a kecskekörmök.
A királylányt örökre fogva tartja egy üreg, s mivel
visszaélt szép szavával, büntetése az lett, hogy bárkimA
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Szerinted mekkora
Magyar ország legnagyobb
tava, a „magyar tenger”? 

A Hortobágyon él Európa legnagyobb
rétisas-populációja, valamint a túzok.
A túzok óvatos, rejtőzködő, ritka ma -
dár, búza-, kukoricatáblákban és füves
pusztákon húzza meg magát. Európá-
ban a ma élő egyedszámát 15 000-re
becsülik. Méretre körülbelül akkora,
mint egy pulyka, ennek ellenére tud ki-
tartóan repülni, de erős futólábával
nyílt vidékek jellegzetes földlakó ma-
dara. Külsejére jellemző a szürkésbar -
na tollazat piszkosfehér mellrésszel. 
Az országban tíz nemzeti park műkö-
dik, ebből három a világörökséghez tar-
tozik, kettő Bioszféra Rezervátum.
Annak érdekében, hogy bemutassák az
ökológiai rendszer sokszínűségét, az
ember és környezete kiegyensúlyozott
együttélését, a rezervátumok magukba
foglalják a szárazföldi, a vízparti és a ten -
geri ökoszisztéma területeit. A Hor-

tobágy nemzeti
park és rezer-
vátum egy-
szerre. Itt ta-
lálható az or-

szág leghosz-
szabb kőhídja,

a Kilenclyukú híd,
ahol 1832 óta évente tartanak kira-
kodó vásárt kézműves termékekből.

Tudod-e mi a Bakonydraco
és a Hungarosaurus,
az Iharkutosuchus
és az Ajkaceratops?
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A IX–X. században híressé vált a magyar könnyűlovas
harcmodor, amely rettegésben tartotta Európát gyor-
saságával és logisztikai teljesítményeivel.Közel 2000
kilométert tettek meg a magyar harcosok váltott lo-
vakkal az óceánig anélkül, hogy utánpótlásról kellett
volna gondoskodni. A megfutamodás és hátrafelé nyi -
lazás cselvetéses taktikája, a visszacsapó íjak lóról
is pontos találati aránya és ereje, ami a páncélt is
képes volt átütni 200 méterről, nem hozhatott volna
sikereket a kalandozó magyar seregeknek a fegyel-
mezett lovak, a csapatokkal vonuló ménesek nélkül. 

A ló, ménes, csikós mára a magyar romantikus táj,
a puszta kihagyhatatlan elemévé vált a turizmus szá-
mára is. A XIX. századtól kezdve a pusztákon élnek
a szürke marhák gulyái, a racka juhok megszámlál-
hatatlan nyájai az őket őrző pásztorkutyákkal és
pásztorokkal együtt. Erről a kliséről tanúskodott
a híres Sissy című film (a főhősnőt Romy Schneider
alakította), ahol Erzsébet királynő Bécsből Buda-
pestre utazva pusztai gulyák és ménesek mellett haj-
tott el, miközben az út a valóságban nem érinti a két
főváros között a magyar pusztákat.
A magyar szürke marha eredete nem tisztázott, ab ban
lehetünk biztosak, hogy a történelem során a Kárpát-

medencé-
ben honosított
fajta megtestesítő -
je. Az 1960-as években majdnem kipusztult, mára vi-
szont ismét népszerű. A hegyvidéki racka kis-ázsiai
eredetű, amely a Balkánon át jutott a Kárpát-meden-
cébe a középkorban. A fajta Erdély területéről terjedt
el a Kárpát-medence egészében. Gyapja kiváló puló-
ver, zokni, harisnya készítésére, habár napjainkban
elsősorban szőnyeg és pokróc készül belőle. A racka
bárányok húsa külföldön is kedvelt, magas tápér-
tékű, tejéből sajtot készítenek. 
A mangalica a XIX. században a Kárpát-medencében
kialakult zsírsertés. Az 1950-es évekig Magyarország
legelterjedtebb sertésfajtája volt. Zsírját, szalon-
náját, a belőle készült szalámikat nagyon kedvelték
az európai piacokon is. Jellemző, hogy hat hónapos
hízlalás eredményeként 300 kg-os állatok is elő -
fordulnak. 
A magyar kutyafajták közül meg kell említeni a ma-
gyar vizslát, a magyar agárt, a pulit, a komondorokat.
A puli világszerte a legismertebb, ősi pásztorkodó
elődökkel kerülhetett a Kárpát-medencébe, miként
a komondor és a kuvasz is.

Hallottál-e már a magyar szürke marháról,
a csikósokról vagy a magyar pásztorkutyákról? 
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Mit gondolsz, mire utal
az a kifejezés, hogy a magyarok
megülik ünnepeiket?

Tudod-e, hogy melyik volt
minden idők legsikeresebb
versenylova?

Minden ma-
gyar ünnep közép -

pontja az étkezés, amihez asztalhoz
kell ülni. A kép a magyar európai uniós
elnökség idején készült 2011-ben egy

pénzügyminiszterek számára készített
vacsorán. Libamájjal, zsenge zöldbor-
sólevessel, harcsapaprikással, tú rós csu -
szával, mangalica pecsenyével, illet-
ve kiváló borokkal, pálinkákkal ismer-

kedtek Európa pénzügy- és gazdasági
miniszterei egy lo vas parkban. A va-
csora előtt tánc bemutatót tekinthet-
tek meg, ezzel ízelítőt kapva a magyar
néptáncokból.

Élete során, két- és ötéves kora között,
1879-ig négy teljes szezonon keresztül
54 versenyen indult Európában, és a
világ legjobb lovait verve, mindig győ-
zött. Ezzel a telivértenyésztés történe-

tének legendás alakjává vált. Teljesít-
ményét soha egyetlen versenyló sem
tudta utolérni, ezzel az egész magyar
versenylótenyésztésnek szerzett világ-
hírnevet. 

A magyar étkezési és kulturális szokásokat jellemzi, hogy
míg a spanyol nyelvben eltáncolnak” egy ünnepet, addig

a magyarok szóhasználatában „megülik” az ünnepeiket. 

A sportteljesítmények őrzik a magyar ló és
lovas évezredes jó kapcsolatát. Kincsem volt
minden idők legsikeresebb „csodakancája”.
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Sejted-e, hogy honnan
került be a paprika szó
a legtöbb európai nyelvbe?
Az ízletes és gazdag magyar konyha egyik legjellem-
zőbb hozzávalója a pirospaprika. A leghíresebb piros
paprika három magyar városban készül (Makó,
Kalocsa, Szeged). Sok étel készítése kezdődik a
hagyma zsiradékban való megpirításával és a piros-
paprikával való megszórással. Jóllehet a pirospap-
rika növénye Amerikából származik, a ma gyar kony-
hának azonban oly meghatározó alapanyaga lett,
hogy elnevezése innen került át több nyelvbe. Mire gondolsz miért 

olyan népszerű étel
a gulyás és a halászlé
Magyarországon?
Jellemző magyar előétel a leves, melyet rendkívül
változatosan készítenek zöldségekből, de kedveltek
a hideg gyümölcslevesek is. Ismert magyar leves-
fajta a gulyás és a halászlé is. A gulyás kis darabokra
vágott marha- vagy sertés- (néha birka-) húsból,
vele együtt főtt bur gonyából paprikás és hagymás

lével készült étel. Magyarországon két nagy folyó ta-
lálható, így két iskola létezik az „igazi” halászlé el-
készítési módját illetően. A tiszainál először „alaplé”
készül, majd ebbe kerül a hal, míg a dunaiba egy-
szerre minden belekerül passzírozás útján, Baja
környékén tészta is jár hozzá.

Ettél már lángost?
A lángos lágy kelt tésztából készül, általában fok-
hagymával, tejföllel, reszelt sajttal ízesítik. Neve a
láng szóból ered: régen a kemencében parázson sü-
tötték ki, ma olajban. A strandon is mindenki ked-
vence, mivel meleg, laktató és gyorsan fogyasztható.



1945-ben a szovjet csapatok szaba -
dították fel a magyarlakta területeket
a német megszállás alól. Ezután azon-
ban, a többi szocialista országhoz ha-
sonlóan, szovjet típusú diktatúra épült
ki az országban. 
Ezzel a rendszerrel szemben 1956. ok-
tóber 23-án a magyar nemzet fegy -
veres felkeléssel fellépett, ledöntötték
a korszak szimbólumát, a Sztálin-szob-
rot, és a forradalom nyomására az új
utakat kereső politikus, Nagy Imre
kormányt alakított. A szovjet hadsereg
megkezdte kivonulását az országból.
Néhány napon át az összefogás és
a szabadság reménye újra nemzetté
kovácsolta az 50-es években erőszak-
kal atomizált lakosságot. Nagy Imre,
a nép felkelés által kormányra került

miniszterelnök bejelentette a Varsói
Szerződésből (a kommunista államok
katonai szervezete) való kilépést, je-
lezve, hogy Ausztriához hasonlóan po-
litikai blokkoktól független lesz Ma-
gyarország. 1956. november 4-én a szov -
jet vörös hadsereg a szuezi válságra irá-
nyuló nemzetközi figyelmet kihasz-
nálva ismételten megszállta tankokkal
az országot, majd a felálló bábkormány
könyörtelenül kivégeztette és bebörtö-
nözte mindazokat, akik részt vettek
a forradalomban és szabadságharcban.
1956 fiatal nemzedéke, amelyik már
a kom munizmus alatt szocializálódott,
sok visszaemlékezés szerint szíveseb-
ben fogott fegyvert, mint az idősebb
generációk. Ők lettek a forradalom jel-
képei, őket hívjuk „pesti srácok”-nak.

A fel ke -
lők egyik
katonai pa-
rancsnoka visz-
szaemlékezésében
így ír róluk: „Maléter
(a felkelés ellen harco lók fő -
parancsno ka) a gyerekek ke  zében is lá-
tott fegyvert. Ők nem kaptak katonai
kiképzést, ez veszélyes, kérte, fegyve-
rezzük le őket. Azt mondtam, hogy a
corvinisták (Corvin-közben harcolók)
több mint nyolcvan százaléka húsz éven
aluli. Ezek a gyerekek harcolták ki a
for radalom győzelmét, a nemzet hősei-
vé váltak, e gyere-
keknek a kezéből
nem vesszük
ki a fegyvert”.

Az iúsági regény először 1905-ben,
egy budapesti diáklap hasábjain jelent
meg folytatásokban. Az író huszonhét

éves korában írta, tehát meglehetősen
eltávolodva gyerekkorától, de még elég
közel ahhoz, hogy hőseinek a gyerek-

kori védettséget elveszítő, felnőtt-
ségbe torkolló sorsát magáénak érezze. 
A Pál utcai fiúk Magyarországon az
egyik legolvasottabb és legnépszerűbb
regény, az iskolákban kötelező olvas-
mány általános iskola ötödik osztály-
ában. Ezt a magyar regényt több mint
30 nyelvre lefordították, és számos or-
szágban, így Finnországban, Olaszor-
szágban, Lengyelországban, Japánban
is tanítják, kötelező vagy ajánlott ol-
vasmányként. 
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Tudod-e hány ország gyerekei
olvashatják anyanyelvükön
A Pál utcai fiúk című magyar regényt?

Tudod-e, hogy kik voltak,
és milyen célokért ontották
vérüket a „pesti srácok”? 

Molnár Ferenc híres magyar drámaíró egykori tanára
felkérésére írta meg a regényt A Pál utcai fiúk címmel,
amelyet élete végéig kedvenc művének tartott.

Kit választanál
barátodnak a regény
szereplői közül?
Az 1889 márciusában Budapesten játszódó regény
a Pál utcai fiúk és a „vörös ingesek” csapatának
egymással szembeni hadakozását írja le, melyben
a középiskolás diákok megvédik játszóterüket, a kis
Nemecsek Ernő segítségével – aki életét áldozza
a „grund”-ért (bérházaktól határolt üres telek)
a vörösingesekkel folytatott küzdelem következté-

ben. Nemecsek bátran kiáll csapatáért a nála na-
gyobb és erősebb fiúkkal szemben is. Nemecsek a
hazájáért felelősséget vállaló kisember önfelál-
dozó, hősies bátorságának a jelképe; társai nem ér-
tettek meg, és csak a történet végén kap elégtételt.
A könyv máig ható nemzetközi népszerűsége arról
tanúskodik, hogy a regény olvasói azonosulni tud-
nak a könyv hőseivel és értékelik örök élethelyze-
tekről szóló, bárhol, bármikor, lejátszódható tör -
téneteit. A regény főszereplői – Nemecsek Ernő
(a legbátrabb fiú), Boka (a Pál utcai fiúk vezére),
Geréb (az áruló), Áts Feri (a füvészkertiek vezére) –
olyan karakteres emberi viselkedési mintákat mu-
tatnak, amelyeket a név puszta említése felidéz. 
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Hallottál-e már arról, mit jelképez
a magyarok számára a közepén
lyukas nemzeti zászló?
1956-ban a magyar állami zászló közepén a diktatú-
rát jelképező címer volt. A forradalmárok kivágták a
címert és így az 1956-os magyar forradalom legfőbb
jelképe a lyukas zászló lett. A forradalom egyetemis-
ták felvonulásával kezdődött Budapesten, amelyhez
egyre növekvő tömeg csatlakozott az utcákon. Ekkor
vágta ki először valaki a kommunista állami címert
a magyar trikolórból. Később a tüntetők, felkelők,
majd szabadságharcosok melletti kiállás jele volt

az események ide-
jén a kivágott, lyu-
kas zász ló. Lyu-
kas, címer nél-
küli zászlót len -
gettek a Magyar
Köztársaság ki-
kiáltásának ün-
nepi nagygyűlé-
sén a Parlamentnél
1989. október 23-án
is, annak jeleként, hogy a
köztársaság demokratikus hagyományának gyökerei
az ötvenhatos forradalomig nyúlnak vissza.

Tudod-e hogy a
forradalom leverése
után még hány évig állomásoztak
„ideiglenesen” Magyarországon
a szovjet katonák?
A Harmadik Magyar Köztársaság kikiáltására csak
1989-ben, a kommunizmus összeomlásakor kerül-
hetett sor. Október 23., a forradalom és felkelés ki-
törésének napja azóta nemzeti ünnep. Végül 1991.
június 30-án hagyta el az utolsó szovjet katona
Magya rországot.
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vízilabdázó, Európa-bajnok gyorsúszó,
mindkét sportágban többszörös orszá-
gos bajnok. Nem létezett még paralim-
pia, mégis ő a világ egyik első mozgás-
sérült olimpikonja. Nyolc éves volt,
amikor megpróbált felugrani egy moz -
gó villamosra, és lecsúszott a lépcsőről.
Bal lábát amputálni kellett. Egy évvel
később már úszó- és pólóedzésekre
járt. Kezdetben nehezen ment neki, de
17 évesen mindenki meglepetésére meg -
nyerte a folyamúszó bajnokságot.  Ma
is tovább él ez a hagyomány Magyar-
országon, amit a fogyatékkal élők sport -
teljesítménye terén Halassy Olivér

képviselt, immár a paralimpia része-
ként. A világcsúcstartó, többszörös vi -
lág- és Európa-bajnok fiatal Sors Tamás
a második aranyérmét szerezte meg a
2012-es londoni paralimpián pillangó-
úszásban.
A világ legidősebb élő olimpiai bajnoka
Tarics Sándor magyar vízilabdázó, aki
2012-ben ünnepelte 99. születésnap-
ját, és 1936-ban volt a győztes magyar
csapat tagja Berlinben.
Szintén rendkívül sikeres sport Ma-
gyarországon a vívás. A legtöbb arany-

érmet ví-
vásból szerez-
ték a magyar sportolók,
szám sze rint 57 aranyérmes versenyző
36 alkalommal győzött olimpián. A ma -
gyar kardvívás egyik legnagyobb alakja
Gerevich Aladár, aki hat olimpián
vett részt, és hét aranyérmet szerzett.
2012-ben Szilágyi Áron a londoni
olimpián szerezte meg a 13. egyéni
kard aranyérmet Magyarországnak.
Nagy Tímea pedig női tőrözőként
2000-ben és 2004-ben egymást követő
két olimpián utasította maga mögé
a világ összes vívónőjét, miközben gyer -
meke is született a két aranyérem kö-
zötti négy évben. 

A magyar úszósport ma is sikeres.
A 2012-es úszó Európa-bajnokságon
Debrecenben minden idők legeredmé-
nyesebb szereplésével 9 arany, 10
ezüst és 7 bronzéremmel Magyar -
ország az éremtáblázat első helyén
végzett. A 2012-es londoni olimpián
Gyurta Dániel szerzett egyéni olimpiai
bajnoki győzelmet világrekorddal, 200
méter mellúszásban.
Más sportágakban is értek el magyar
versenyzők rendkívüli teljesítménye-
ket. Minden idők legfiatalabb sakk-
nagymestere Lékó Péter, aki 14 évesen
lett mester. Állandó résztvevője a szu-
pertornáknak. A sakktörténelem leg-
jobb női sakkozója Polgár Judit, aki
a szupernagymesterek közt az egyet-
len nő. 15 évesen lett nemzetközi
nagymester. 2002-ben sikerült legyőz-
nie Kaszparovot, a világhírű sakkozót.

Az öttusa és a kajak-kenu mellett a leg-
sikeresebb nemzeti csapatsportok
közé tartozik közel egy évszázada a ví-
zilabda. Az 1926-ban első alkalommal
megrendezett Európa-bajnokságot a
magyar vízilabdacsapat nyerte. A „mel-
bourne-i vérfürdő” a vízilabda történet

leghíresebb összecsapása, amelyet Ma-
gyarország és a Szovjetunió váloga-
tottja vívott a melbourne-i olimpián,
alig egy hónappal az 1956-os forrada-
lom leverését követően. A magyar csa-
patra, mint a levert szabadságharc hő-
seire tekintettek a nézők szerte a vilá-
gon, főként, amikor az egyik magyar
játékos megsérült egy szovjet vízilab-
dázó mozdulata miatt a medencében.
Innen származik a „vérfürdő” elneve-
zés. A pe kingi olimpián (2008) a ma-
gyar csapat egymás után a harmadik
bajnoki címet szerezte meg férfi vízi-
labdában. 
Az 1932-es Los Angeles-i olimpia arany -
érmes magyar vízilabda csapatának
egyik tagja külön figyelemre is érde-
mes. Csak a második pillantásra vesz-
szük észre, hogy a sor végén álló 23
éves Halassy Olivér bal lába térd alatt
hiányzik. Kétszeres olimpiai bajnok,
háromszoros Európa-bajnok magyar
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A legfiatalabb magyar női
olimpiai bajnok Egerszegi
Krisztina. Öt olimpiai aranyérem
birtokosa. Egyetlen nő sem nyert
a világon nála több egyéni úszó
olimpiai bajnokságot. Az 1988-as
szöuli olimpián 14 évesen lett bajnok
200 m-es hátúszásban. 1991-es világcsúcsát
csak 2008-ban döntötték meg. 

Tudod-e, hogy mely sportágakban legsikeresebbek a mag
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Az egyik leghíresebb magyar a világban Puskás
Ferenc, akit hazájában becenevén „Puskás Öcsinek”
hívnak. Minden idők legjobb magyar csatára olim-
piai bajnok és világbajnoki ezüstérmes magyar lab-
darúgó, edző, az Aranycsapat kapitánya. A magyar
válogatott tagjaként 85 mérkőzésen 84 gólt szer-
zett. 1950 és 1954 között, a magyar válogatott 32
mérkőzést játszott egymás után úgy, hogy nem
kapott ki. Az Aranycsapat megnyerte az 1952-es
helsinki olimpiát, 1953-ban a Wembley Stadionban

6:3-ra legyőzte az angol válogatottat. 1956-ban
a forradalom leverését követően a Real Madrid csa-
tára lett és itt is játszott 1966-ig. Real Madriddal
háromszoros BEK-győztes volt, és az 1960-as,
Eintracht Frankfurt elleni BEK-döntőn (7:3) négy
gólt szerzett, amire sem előtte, sem azóta nem volt
képes senki. Ezt követően több országban is tevé-
kenykedett edzőként. Páratlan játékát a rendkívüli
robbanékonyság, a tökéletes labdakezelés, a kiis-
merhetetlen cselek, a szellemes megoldások, a
szinte centiméterre pontos átadások, a nem min-
dennapi helyzetfelismerés és a briliáns lövőkész-
ség jellemezte. Neve felkerült a világ legjobb lab-
darúgóinak névsorát tartalmazó FIFA listájára,
és joggal tartják őt számon a világ legjobb focistái
között. Az ő nevét viseli a jelenlegi legnagyobb bu-
dapesti stadion, számos sport- és zenei rendezvény
helyszíne.

Tudod-e ki
a legismertebb magyar
a világon?
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Ismersz-e magyar zeneszerzőt?

Hallottál-e a
fogathajtás sportról?
A fogathajtás már az ókori görög Olimpiák verseny-
számai között is szerepelt. Az első szakszerűen
megörökített kocsiverseny Homérosz műveiben ol-
vasható. A modern fogathajtó sport azonban alig
több mint 100 éves múltra tekint vissza.
1970-ben vált hivatalos sportággá, az első Európa
Bajnokságot 1971-ben Budapesten rendezték, né-
gyesfogathajtó kategóriában. A magyar fogathajtók
ismertették meg a világgal a szügyhámot (a fogato-
lás olyan eszköze, amely a korábbi nyakhámmal

szemben lejjebb helyezi a hámot) és a terepen,
a vizes árkon való vágtát a fogatok tekintetében,
amit mára már sok más ország fogata is alkalmaz.
A fogathajtás sikerességének titka lehet, hogy
korán el kell kezdeni tanulását. 1930 óta folyama-
tosan sikeres a fogathajtás Magyarországon. Pettkó-
Szandtner Tibortól, a fogathajtás alapművének
megalkotójától, Abonyi Imrén, a „fogatkirályon” ke-
resztül – aki 1966 és 1976 között bizonyult folyama-
tosan a világ első hajtójának –, Lázár Zoltánig, sok
tehetséges és sikeres magyar hajtót tud felmutatni
a magyar mezőny. Lázár Zoltán, a sportág egyik leg-
eredményesebb versenyzője négyszer nyert kettes-
fogathajtó világbajnokságot és kétszeres négyesfo-
gathajtó világbajnok is egyben.

Egy ország, egy nemzet önbecsülésé-
hez a sportsikerek éppúgy hozzájárul-
nak, mint a kiemelkedő gazdasági, kul-
turális vagy tudományos teljesítmények.
A magyar aranyérmek száma messze
meghaladja a népesség szerint kalkulál-
ható átlag aranyérmek számát. A Föld
népességét tekintve, a magyarok nyolc-
vannegyedikek, a Wikipedia listája sze-
rint. A 2012-es londoni olimpián Ma-
gyarország 8 arany, 4 ezüst és 5 bronz -
érmet szerzett, és az előkelő 9. helyen
végzett a hivatalos éremtáblázaton. 

Egyre népszerűbb a kalocsai minta.
A 2011-es Brazil Nagydíjon Jenson
Button Forma 1-es pilóta bújt kalocsai
mintás overálba, de a magyar spor -
tolók is előszeretettel viselik. Nicole
Kidman színésznő egy repülő útján vi-

selte a kalocsai motívummal ellátott
ruhát. A magyar népviselet reneszán-
szát jelentik a rock és a dunántúli ma-
gyar népviselet jegyeit ötvöző ruhák,
népművészeti varrástechnológiával ké-
szített szoknyák, valamint a népi mo-

tívumokat modern szabással
életre keltő kollekciók elterjedése.
Zoób Katti az egyik világhírű magyar
divattervező, aki harmonikusan ötvözi
alkotásaiban a világdivat elemeit a spe-
ciális magyar motívumvilággal.
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A komolyzene egyik legismertebb alakja Liszt Ferenc
(1811–1886), akinek születése 200. évfordulójáról vi-
lágszerte megemlékeztek. Minden idők egyik legki-
válóbb zongoraművésze, zeneszerzője, karnagya és
zenepedagógusa. 1875-ben alapító-elnöke volt
a később róla elnevezett Zeneakadémiá-
nak Budapesten. 
A 20. század elején a magyar nép-
zenetudomány megalapozója két
kiváló zeneszer ző, Bartók Béla
és Kodály Zoltán volt. A népdal-
gyűjtésben nagy segítséget je-
lentett a korabeli hangfelvevő
készülék, a fonográf haszná-
lata. A kutatók felismerték,
hogy a nyelvhez hasonlóan, a
nép zene is sok ősi elemet őrzött
meg. Egy részük távoli ázsiai
népekhez, más részük a finn-ugor
nyelv  családhoz köti a magyar hagyo-
mányt. A legrégibb magyar népdalok közül
sok a félhang nélküli ötfokú hangsort használja.  
Bartók Béla (1881–1945) a 20. század egyik legjelen-

tősebb zeneszerzője, zongoraművésze. Népzene-
gyűjtőként a magyar mellett a szomszéd népek nép-
zenéjét is tanulmányozta. Zenekari, kamarazenei és
színpadi művei mellett sok zongoradarabot kompo-

nált. Kifejezetten a fiataloknak írta magyar és
szlovák népdalok felhasználásával A gyer -

mekeknek című zongoradarab-soro-
zatot, és a zongorajáték kezdetétől

a leghaladottabb fokig vezető
Mikrokozmoszt.  
Kodály Zoltán (1882–1967) nép-
zenekutatóként a rokon-népi
és történeti gyökereket tárta
fel. Mindenféle műfajban al -
kotott, de különösen jelentő-

sek énekkari művei. Róla ne-
vezték el a számos országban al-

kalmazott zenetanítási módszert.
A „Kodály módszer” alapelvei: a leg-

fiatalabb kortól ismerkedjenek a gye-
rekek az értékes zenével: előbb a nép -

dalokkal, majd a zenei világirodalom kincseivel;
a zeneoktatás alapja az ének. 
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Magyarország a modern kori nyári és téli olimpiák történetében,
1896-tól kezdve, a 2012-es londoni olimpiát is beleszámítva: 167 arany,
146 ezüst és 168 bronzérmet szerzett, így összes érmei száma 481. 

Budapesttől délre fekszik a Dunához közel Kalocsa,
amely paprikája mellett hímzéséről is ismert. 

Hallottál-e a kalocsai mintáról,
amely egy magyar tájegység
jellemző díszítése?
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Tudod-e, hogy a magyarok messze
felülmúlják sportsikereikben a népes-

ség alapján várható eredményeiket?
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A magyar táncok között – a népda-
lokhoz hasonlóan – megkülön-
böztetünk régi és új stílust.
A tán cok ősi rétegét a lán c -
táncok, körtáncok mellett
a pásztortáncok, ug rós -
tán cok képezik. Ezek kö -
zül is kiemelkedik a XVI–
XVII. századi népszerű
hajdútánc, a katonato-
borzó verbunkos és legé-
nyes. A XIX. század táján
kialakult új táncok repre-
zentatív képviselőivé a ver-
bunk és a csárdás vált. A haj -
dútánc elemeiből merített a ver -
bunk és a toborzó, de a paraszti és

műzenei hagyományokból is. A pá -
ros táncok legújabb típu sát

képviseli a XIX. század máso-
dik felétől a csárdás. A pa-

raszti kultúrából indulva
ter jedt el és 1848-ra a ro-
mantika nemzeti táncá -
vá, a nemzeti és függet-
lenségi törekvések jel-
képévé vált. A csárdás
alaplépései könnyen el-

sajátíthatók, de a táncot
jól táncolni, csak sok gya-

korlás eredményeként le -
het. Ma a csárdás a legis -

mer tebb népszerű magyar tánc
világszerte.

A táncházmozgalom nagyban hozzájárult a (magyar
és nemzetiségi) népi táncok mellett a népzene és
a népi hangszerek reneszánszához is Magyarorszá-
gon. Az első táncház 1972-ben nyílt Budapesten.
A városi fiatalok egyik szórakozási formájává vált,
amiben neves néptánc- és népzenekutatók működ-
tek közre. A táncház programja nemcsak a táncok
megtanítását tűzi ki célul, autentikus népzenét ját-
szó zenekarok segítségével, és az élőzene megsze-
rettetésével, de népdalok tanítása is szerepel kíná-
latukban. Turistaként is érdemes Magyarországon
táncházba ellátogatni. Felejthetetlen élményt jelent
a zene, népviselet és hagyományőrző táncok közös
befogadása, gyakorlása. A magyar táncházmozga-
lom elismerését jelenti, hogy a magyar táncház-
módszer 2011-ben felkerült az UNESCO best prac-
tisces listájára is.

Kertész Mi -
 hály a későb -

bi Oscar-díjas
rendező 17 éves ko-

rában elszökött egy cir-
kusszal, majd színésznek állt. 1906-
ban diplomát szerzett, első filmjét
1912-ben készítette.1926-ban emig-
rált az Amerikai Egyesült Államokba és
felvette a Michael Curtiz nevet. Hosz-
szú pályafutása során több mint 100
filmet rendezett. Többször is jelölték,
végül 1944-ben a Casablanca című
filmjéért nyerte el az Oscar-díjat.
Tony Curtis New Yorkban született, de
családja a magyar Mátészalkáról szár-
mazik. Olyan vígjátékokban láthattuk,
mint a Van, aki forrón szereti (Some

Like It Hot), vagy a Minden lében két
kanál (e Persuaders!), de komoly
szerepekben is megmutatta tehetségét
(Spartacus). A kétszeres Golden Globe-
díjas filmlegenda a magyar újságírók
kérdéseire magyarul válaszolt, hiszen
jól beszélte a nyelvet. Büszke volt ma-
gyar származására, 2010-es haláláig
többször járt Magyarországon és támo -
gatta a kultúrát. Egyik lánya, Jamie Lee
Curtis, szintén elismert színésznő lett.
Számos más világhírű színész is ma-
gyar származású. Johnny Weismüller
egykori olimpiai bajnok úszó alakította
Tarzant, Peter Falk pedig Colombo had -
nagyot a képernyőn, de a filmes szak-
mát erősíti tehetségével Zsigmond Vil-
mos operatőr és Andy Vajna producer is.

Az üzleti világból meg kell említenünk
Estée Laudert, aki az általa gyártott
kozmetikumokról ismert, vagy Charles
Simonyit, aki a Microsoft Word és
Excel vezető fejlesztője volt, és arról is
híres, hogy az egyetlen civil, aki két-
szer is járt az űrben. 

Szerinted melyik a legismertebb magyar tánc? Voltál már táncházban?
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Tudod-e, hogy számos világhírű film-
csillag és rendező magyar származású?

Képek forrása: Cantemus, Cartographia, Fákó Árpád, Kaposi Klára, Kovács András, László Gyula örökösei, Kecskemétfilm, Lázár Vilmos, Madarchív, Magyar
Természettudományi Múzeum, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Magyar Vízilabda Szövetség, MANDA, Magyar Nemzeti Bank, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Olimpiai
Bizottság, Magyar Távirati Iroda, Magyar Televízió Archívuma, orszagalbum.hu, Országos Széchenyi Könyvtár, Paksi Atomerűmű, Pannon Közeli Világűr Projekt, Puskás
Akadémia, Szegedi Tudományegyetem, Széll  Antal, Tímár Mihály, Tökölyi Csaba, tunderkonyha.blog.hu, Wikipedia
Képek adatai részletesen: http://www.ofi.hu/magyar-fooldal/kepadatok

Rátai Dániel 2005-ben hat első díjat nyert a 21 éven aluli tudósok „olimpiáján” az arizonai Phoenixben (USA). Találmánya egy egyszerű személyi számítógépet képes
háromdimenziós eszközzé alakítani, megkönnyítve ezzel rajzfilmesek, iparművészek, formatervezők és orvosok munkáját. A térbeliség élményét nyújtó szerkezetből
a fiatal feltaláló irányításával fejlesztették ki a Leonar3Do nevű eszközt és programot.


