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SZERETETT TANÁRÁNAK

a st/ereŐ

:pxn bk min 'D
p«n /ninvan pien
ín m itfö n
a elértek a földre — a páratlan, az áldott, a dicső hazába/ így kezdi a tegnapi szent
ige magyarázatát a régi tanítás: páratlan, áldott és dicső föld volt Kánaán, az óvilág
Kánaánja, páratlan, áldott és dicső föld a magyar Kánaán is, melyben váltakozik az
Alföld kenyeres élőföldje, kalászrengető rónája, porhanyó televénye s pástos legelője,
a felföldnek ércztermő, teléres hegyével, sórejtő bérezek ölével, égbenyúló havassal,
erdős magaslattal.

Szép földre vezette a Gondviselés

az írás igéje szerint:

a magyar nemzetet,

s hazánk

szép föld, hegyen, völgyön eredő patakok, források s tavak

fö ld je; oly föld, melyen nem szükesen élsz, hanem semmiben sem lészen fogyatkozásod;
oly föld, amelyben vas a kő s hegyéből érczet vájhatsz. És ha ettél és jóllaktál, dicsérd
az Örökkévalót, Istenedet, azért a szép földért, amelyet néked adott}
p x S nS
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TÍZ neve van a szentírásban a földnek s a

magyar föld tíz százados történetének fényét és fordulóit, szakait és másulásait, for
gását és változatait ez a tíz név találón jelöli.

Híven tükrözi vissza egv-egy név

egy-egy korszak alapszínét, fülünkbe csendíti egy-egy század vezérhangját, egy szóba
tömöríti nemzedékek életének foglalatját.

I.
í"D p2f*l

pK

Rohanó dúlás tere, versenytér a föld, amelyen majd

versenyt futnak, majd fölváltják egymást a törzsek. A kilenczedik század alkonyulatáig
tizenkét törzs váltotta fel egymást

hazánk

területén4.

Mint hullám hullámot, nép

népet úgy hajtott maga előtt, míg utolsónak a Volga tájáról egy hontalanul bujdosó
nép, a pusztailag élő lovag fajok egy raja nyomul e földre.
6

Mint Józsué alatt* az Izrael fiai,

úgy küzdöttek Árpád vitézei hét esztendeig

e hon elfoglalásáért, de p")K bolygó élet hazája maradt azért e föld, mert Árpád népe
Ázsia lovagéletmódját folytatá. A nyugatnak bomladozásig zilált állapota megengedé,
hogy még száz évig Ázsiában éljen, pedig Európa szíve volt már övé.
ösztöne mindig újból csatatérre vitte.
ront az elámult s rémületökben

Lelkének

Rohamának első hevében föltartóztathatatlanul

megigézett

népekre.

Neki a hadjárás

keresetág, a

zsákmány törvényes szerezmény, a dúló portyázás rendszeres foglalkozás vala. Mint
kész áldozatra törtek a nyugatra, de a Lech mezején győzhetetlenségük s ellenállha
tatlan erejök varázsa ködként szétfoszlott

és

szerencsétlen vereségek

szerencsés

hatása lön, hogy megértették: mások verejtékén nem lehet élni és népemésztő háború
az élelem állandó forrása nem lehet.® Oly

véres tanúságra volt szükség, mint a

nyugati nagy vereségek, hogy a nemzet honának határai közé szorítva, nyugalmasabb
élethez szokjék és erkölcseiben beálljon az a változás,

mely e világrész népcsalád

jának életerős, jeles és hatalmas tagjává avatta.
így

szilárdult

meg a haza s lett élő emlékköve Árpádnak

Magyarország,

Árpádnak, a honalapítónak, kinek hírét ma emlékezettel újítja a késő maradék hálája.

II.
A hadraszokott kemény nemzet szittya
már a harmadik vezér idejében

zordonságát7 le kelle vetkőzni, mert

hanyatlásnak indul a pogány őskor napja.8 E föld

második neve K p IK érvényesül H i y K1? K pliO

H R ' í i Sk DlilS p lö X n lUTD

ilSlt R'ÖtP m n n *01 K yiR O HÓK* így szóljatok hozzájuk, a pogányokhoz: Amaz
istenek, amelyek az eget s földet nem teremtették,

tűnjenek el e fö ld s ez ég alól.9 A

pogány hitnek el kelle enyésznie, mert a maradandó honalkotás
hogy a magyar nemzet felvegye azt a vallást,
Európában s amelyet görög,
vereség (955. aug.

amely

olasz, német környezet

10.) megszabadította a nyugatot, az

első

feltétele volt,

uralkodó vallássá lett vala
egyaránt

kínált. A z ágostai

arkadiopolisi vereség (970)

délkeletet a pogány magyarok berohanásaitól. A z érlelődő békés eszmék testet öltöttek
Gézában,

a vezérben, akiben a két vallás küzd,

míg végre

diadalt

ül

fiában,

István királyban az ereje teljességében, befolyása delelőjén ragyogó Róma, a középkor
eme világbíró hatalma.
Fényesen

igazolja

a magyar faj

fogékonyságát,

életrevalóságát

és helyes

tapintatát, hogy azt az erkölcsi átalakulást, mely a keresztyén Európa szívében élet
feladatává lett, a maga keblében

külföldi

kényszer és erőszak nélkül és oly kevés

belső rázkódtatással hajtá végre, hogy példájának párját a történet könyveiben hasz
talan keressük.10
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III.

A
m tP

tizenegyedik század alkonyulatán (1096.), épen nyolcz századja ez idén,

mező e föld neve. Mert világrendítő esemény

Mint kerengő

vihara

közelget

örvény forgatagja, fél Európát szent ábránd ragadja11 —

király szó l: m P í l

W í!

b * fiK

a határhoz.
és Kálmán

SnpH

nny

ime

lelegeli e sokaság egész környékünket, mint ahogy lelegeli a jószág a mező pázsitját.
A keletre

indult rajongók

első rajainak kegyetlenkedése és rablása ellen Kálmán

király megvédte alattvalóit, zsidó alattvalóit is, fényesen

igazolva azt a történelmi

igazságot, hogy a zsidókkal egyetlen európai uralkodó ház sem bánt oly igaz türelmességgel, mint Árpád dicső vére.

Megfékezte

a garázda rajongókat úgy, hogy a

derékhad kérő szóval fordult h ozzá: Hadd menjünk át országodon, m t íO

kS

nem megyünk át mezőn s szőllőn, a király útján járunk, nem térünk le se jobbra, se
balra, amíg át nem vonulunk határodon.ia Kálmán király végig kísérte őket a Dunán
túlon, bár inkább az volt óhaja, hogy országán teljesüljön az írás

igéje: Es kard

nem vonul át földeteken: nemcsak háborút nem indítanak ellenetek, nemcsak ellen
ség nem fog betörni földedre, de nem is vonul had mások ellen sem át a te országod
békés mezején.1*
Kálmán király alatt vált a Kárpátok s az Adria közötti föld először egységgé,
alatta nyerte meg az ország egész
teljes lett a szent korcna birodalma,

kiterjedését,

Horvátországgal s a Dalmátföldde

alatta kerekült ki

délen az állam területe s

nyerte századokon át megtartandó terjedelmét. És Kálmán, amíg egy kezével fegy
vert tart a vésznek, más kezével könyvet ír az észnek14 és törvénykönyve csodálatra
ragad szabatos meghatározásaival,

államférfiúi okosságával s az alkotta állami szer

vezet tartósságával. Nem dicsekedhetik abból a korból Európa egyetlen nemzete sem
hasonló, hozzáfogható törvényhozói emlékkel.15

IV .
A földnek negyedik n eve: puszta: C D HŰIK

r ű lH mert pusztává

teszi az ár, a tatárjárás árja.
Betört ősmagyar harczmodorral, fajirtó fegyverrel, s jött töméntelen sokasággal
a tatár.
A szörnyű Batu és hada, mint döghalál feltámada, nyomán lehervadt fű,
virág: a félvilág

másik felére roskada.16 Nem

_

7

_

volt,

aki éleszsze a nemzeti lelket.

egység és összetartás helyett bomlasztotta a nemzetet a kúnok befogadása, a királyi
hatalomnak terjeszkedési vágya s az uraknak ellenkezése.
És Sajónál tatárnyilak felhője tört elő, a muhi pusztán omlott a tatár nyíl és
elhullott a nemzet virága.
n m n Puszta,

uratlan lett a föld. Végig perzselék a gyilkos

állatok s elvadult emberek tanyája lön. Farkasok

csordák.

Vad

küzdöttek uralomért az emberrel.

Megsemmisült századok munkája.
De Béla újra kezdi a polgárosítás művét; a megújított nemzet központja a
király lesz17: ami töredék a nemzetből megmaradt, hódolattal fordul a király felé, ki
hazatérve bújdosásából, a megsemmisülés örvényéből új, biztosabb lét felé vezeti
nemzetét, szilárd kezekkel rakja le birodalma jövendőjének alapját, várakat, városokat
alapít s ha teljesült alatta a fenyegető ige
pusztává, m i n

1\T

flK T irO l teszem városaitokat

ÍIÖŰIP DD2Í1K HíTTT) teszem földeteket pusztasággá és

városaitok pusztává le s z n e k akkor annál dicsőbben ragyog Bélának neve a századok
éjjén keresztül, ki a pusztából virágzó kertet teremtett.
Zivataros, gyilkos századévek sorján,
Az ö nagysága állt legerősebb próbán.18/i
Ő volt az utolsó igazi király Árpád véréből, ha hatalma teljét, kormányzatának
lelkiismeretességét nézzük. Ami utána következik, az a kihalás szomorú szaka.
III. Andrással Árpád vére fiágon elfogyott: 400 évig vezette Árpád és vére a
magyart és nagyot művelt a nemzet élén e ház. Alatta a nép törzsekből egységes
nemzetté

tömörült;

kósza,

portyázó hadból az európai rend erős bástyája

lett;

legyőzte vagy beolvasztotta régi vetélytársait, a besenyőt s a kúnt; megtartotta füg
getlenségét császárral s pápával, göröggel s némettel szemben. Kiheverte a tatárpusz
títást s hatalmasabb volt utána, mint előtte. A szláv-német

irtó háborúk színhelyét,

az avarok pusztaságát városok, várak, falvak s egyházak

sokasága borította.19 Ez

volt az Árpádház öröksége!

V.
A z ötödik név JVtPK"l elsőség.

Lajos,

kit

nevez a magyar nagynak,

egyet

lennek,80 ő tette elsővé D 'li IV ttW ) népek elsejévé, országok fejévé a magyart. Tíz ország
uralta őt, s a magyar nemzet birodalmát ő három tengerig vetette.
Ifjú Lajos király atyja trónján űle,
Urak és leventék szolgáltak körűle.81
8

A lovagkor fénye, daliás idők költészete szövi körül Lajosnak udvarát, korát,
egyéniségét. A lovagkor fénye, ragyogása érvényesül; érvényesül
buzgóság,

külföldről

beszármazó

türelmetlenség,

árnya is : a vak

mely a zsidókat kitiltatja a nagy

királylyal először s egyetlenszer az országból.
Simítani kezdtem a nemzet erkölcsét, így mondatja véle a költő, s azt akartam,
hogy a népek dísze légyen22: D'13 JVtPiO népek elsejévé tettem.
Benne tetőzének a lovagkor daliás idői. Változni indult a világ s a haldokló
Toldihoz méltán szól a király:
Hajt az idő, nem v á r : elhalunk mi, vének,
Csak híre marad fenn karunk erejének:
Más öltőbeli nép, más ivadék nő fel,
Aki észszel hódít, nem testi erővel.
lm az ész nem rég is egyszerű port talált,
Mely egész hadakra képes szórni halált;
Toldi vagy nem Toldi . . . hull előtte sorban:
A z ész ereje győz abban a kis porban.23

VI.
Jött az újjászülető ész kora. m i n

n S ü n ö KMtP í S l f l világ e föld hatodik

neve, mert felvilágosítja a tudásnak fáklyája.

Mátyás ideje az ezredév legfényesebb

pillanata. A z emberi szellem megújhodása, újjászületése indult meg az ókor lelkének
megifjító hatása alatt. Három holt nyelv irodalmából, görög, héber és deákból született
újra Európa szelleme. Királyi udvar volt Hollós Mátyás udvara: királyi udvar, mert
nem a nyers erő, nem az udvaronczok hada, nem egyedül csaták hősei ragyogtak
fényében, királyi udvar volt,
művészet, a tudomány

mert új, szokatlan

fény, a szellemi

csillaga ragyogott fel benne.

Többet

munka fénye, a

hagyott

Mátyás, mint

amennyit a következők megbirtak24: alig maradt nyoma annak a világnak,
teremtett, de áhítattal nézzük ma is a nagy
ványait, e tanúit ama

kornak,

amikor

S in

Mátyás udvarában.

e

amelyet ő

király kincsetérő könyvtárának marad
világ,

tudományvilágította világ

volt

VTI.
De sötétség, pusztulás jő a fény után.

13 p S 'r ű l K'3 A hetedik név,

sík: az Alföld síkja a hódító töröknek igája alatt nyög. Az ország bensejéböl kiűzet
nék'26: kiűzetik a nemzet.
Hosszú volt a küzdelem, csodákat mívelt a magyar vitézség.
Szikláját a vészben megfogyott magyarnak,
Századokon nyalja tengere a tarnak:
Török a hírnévért, világ bírásáért,
Magyar ontja vérét kisded hazájáért.26
És a vad ozmán győzött. Nem volt
rontója már a büszke tarnak! Leáldozott,

Huny adj a már a magyarnak, nem megleáldozott Mohács gyász napja: a győző

messze határt betöltött lánggal, jajjal, vérrel. Elveszett Mohácsnál a teljes önállóság,
elveszett s nemcsak a hódoltság tartamára veszett el. A török benyomul

az ország

szívébe, kiszorítja, kiűzi a nemzeti életet az ország bensejéböl, az Alföld s a dombok
alja igája alá görnyed. Keskeny szalag futja körül éjszakon s keleten

az ország

bensejét: ez a keskeny szalag az, ami megmaradt Árpád örökéből. És ezen a keskeny
csíkon is ketten osztakoznak. Elkeskenytilt a magyar határ;
foglalását: de ezt az íjjat nem feszíti

senki,

ívben övezi a töröknek

mert ketté törött: az abroncs egy-egy

tört roncsa van Erdély és Ausztria kezében.

VIII.
San Sp

v o n n Saptr

n?pr

drága nedű cseppje enyhíti a szikkadt talaj

szárazföld a következő

név: száraz, de

szomját: önvérét szomjazza. Ábel vérét

iszsza; testvérharc dúl rajta.
Rajtunk német dúl, rajtunk török jár,
Tűz-vassal pusztul ország és határ.27
Ezt énekelték a kuruc táborban. S mindegyik ellenséggel

magyar is szállott

táborba. Dúlt a testvérharc, a belső mozgalmak hosszú sorozata, a megöröködött versengés
és viszály. Régi szabadságait és új vallását védte a nemzet java a rólunk-nélkülünk való
kormánykodás ellen, míg az utolsó nemzeti hőst Rodostóba kíséri a hívek kisded csoportja:

10

Elhagyák hónukat, a soká védettet,
Melyet pártos önzés megtörött, lehajtott.
Elhagyák a szép hont, őseik lakását,
Hogy ne látnák annak végső vonaglását.28
Itthon pedig következék a tompa csüggedés kora.

IX.
Í"Q C l l S n

'Ü íít iS n

cheled e föld

neve, rozsda,

mert rozsda marja

lakóit!
A hanyatlás kora a múlt század közbülső nyolc tizede. A jobbakat égeti a
szégyen

rozsda-pírja.

Szárnyaszegett,

hűdött a közszellem; elfásultan,

vérevettcn,

aléltan hever a nemzeti öntudat; a százados küzdelemben kimerült nemzet erőtlenül
tesped; idegen erkölcsök, idegen szokások, idegen nyelv válnak uralkodókká. Ez az
idő, amelyről joggal mondotta a költő:
Élt egy nép a Tisza táján,
Századokig, lomhán gyáván!
Ez az idő, amelyről joggal mondotta a költő:
Romlásnak indult! . . .
Maga a nép-lélekből fakadó dal is azt éneklé már e kornak kezdetén:
Megrozsdásult, nem villog tnár fényes vitorlája!29
Nem

volt

már erő forrása sehol: maga a megye

sem volt már az erőnek,

csak a dacnak, csak az ellentállásnak volt már forrása — s szinte hihetetlen, hogy a
királyi szó női ajakról még az áléit nemzettestet is felvillanyozta s a „vért és életet*
esküjében harcitettekre ébresztette.
De megújult a nemzetaltató, a szunnyasztó hatás, az udvari levegő zsongító
hatása, s az irodalom nemzetietlen kora hirdeti amaz idők bénító hatalmát.
Vele szemben

lép föl a mi

Dugonicsunk, a rajongó, elfogult fajszeretet3' —

de hol van szeretet, mely nem elfogult? —
És felrázza a nemzetet

a rajongó, elfogult fajszeretet hirdetője.

a végveszély,

felrázza a korát megelőzött

császárnak világtörténeti szabású tervezése, mely áldozatul

követeli

zetet,

egynyelvű

alkotmányát,

nyelvét,

önállósága

megalkotására.

— u

maradékát

az

lángeszű

a magyar nem
összbirodalom

Felrázta a nemzetet a végveszély. Újjászületett a nemzet s az

eltörölt latin

helyébe saját nyelvét, édes nyelvét kezdette helyezni. A visszahatás szüksége mentette
meg a hazát.

Megszólalt a nemzeti érzület,

mint a végveszély

percében a hajdan

néma királyi sarja.
Keserű, csontig ható gúnynyal énekelte ama korról a költő:

rozsda marja,

nem ragyog!
Rozsda mart mindent:
küzdelmeiben

acélosodik

szemét,

melyet

kormányzatot,

újból a nemzet izma,

béke helyreáll és jobb jövő
század

kardot,

szellemi

életet. A visszahatás

százados versengés után a vallási

Ígéretével hunyja le a rozsda százada, a tizennyolcadik

távol

nyugaton a szülemlő

emberjogok vérvörös

hajnalán

megrémülve s mégis szebb jövőt remélve nyugtatott.

X.
ptPKIÍI D1K n :n a tr HŐIK

A magyar nemzet történetének tizedik százada az

emberi jogok érvényesülésének százada: anyaföld a föld utolsó neve, mert Adámnak,
mert az embernek közanyja.
A z emberi jogok győzelmének százada, ama jogoké, amelyeket a nemesség
igaz nagylelkűséggel és bölcs előrelátással megosztott az igaviselő jobbágysággal.
A z utolérhetetlen, magas szárnyalású
nemzetéből nemes nemzetet teremtett.

kornak nagy törvényalkotása a nemesek

Árpád hazát szerzett a nemzetnek, századunk

delének törvényhozása nemzetet szerzett a hazának!
Újjászületék a közéletben, anyagi

emelkedésben,

nyelvében,

költészetében a

nemzet. Nemtője testet ölt, hogy újjáalkossa az anyagi erőket s a világgazdasággal
egybeforraszsza

a

világtól

sínlett nyelvét Kazinczyban.

elmaradt

földet

Széchenyiben,

hogy

ujjáalkossa

soká

Testet ölt a magyar nép lelkének költészete, nyelvének

varázsa, legtitkosabb sugalma Arany János művészetében, testet ölt az államot megifjító, a jogegyenlőséget megteremtő lelkesedés lobogó

lángja Kossuth Lajosban, és

a jellem ércébe öntve megjelenik az ősi jo g békeszerző szelleme Deák Ferenczben.
Áldott nemzet, amely őket s nemzedékeiket szülte, áldott és nagy jövőjű nem
zet a magyar.
Árpád

vitézeiről

azt

írja

külföldi

kortársuk:

„Ellenállhatatlanok

lennének,

ha a mennyi tűz, annyi erő és kitartás is volna bennük".81 És ellenállhatatlan lesz a
magyar nemzet, mert ezredévi ünnepét az erő és kitartás ünnepévé, a munka ünne
pévé avatta.
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Erő és kitartás, ezt hirdeti az országos tárlat, erő és kitartás, ezt hirdeti a
megnyitó királyi szó.
Széchenyi jóslata teljesül: Virradni kezd egy szebb hajnal, új lelkesedés ébred,
gyúl a honszeretet égi tüze s feltámad hamvaiból az egész emberiség díszére egy
nemzet, mely ezer viszontagságai közt

soha,

még

soha

nem fejtheté ki magát

férfiú i korra.32
Férfikorba lép a magyar nemzet, komoly munkának férfikorába.
Nem

ifjúi

múló lelkesedéssel,

férfiúi

higgadtság teljes

odaadásával csügg

immár hazáján, királyán, emez osztályosán jóban, rosszban, akin bálványozó szere
tettel

csügg népének

szíve,

akiért ma buzgó
Ámen.

imádság epedez százezrek

ajakán.
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