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A múlt köde 
 

Az ősrobbanástól az írás feltalálásáig 
Körülbelül 14 milliárd éve - Kr. e. 3500. 

 
A világ születése, az élet megjelenése és az emberré válás 
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Körülbelül 14 milliárd éve – 2 millió évvel ezelőttig 
 

A kezdetek 
 
 

Másodpercnyi idő sem telik beléje, 

Változásözönnek nézhetünk elébe. 

Világunk kezdetét robbanás jelezte, 

Már-már mérhetetlen parányból eredve. 

 

 

Ötmilliárd éve forog körbe Földünk, 

Megszületéséről legendákat őrzünk. 

Dinoszauruszok, ősemlősök harca, 

Élőlény kavalkád, kétségkívül tarka. 

 

 

Mókusszerű állat settenked az ágon, 

Hogy idők múltával emberivé váljon. 

Embernek, majomnak közös őse lészen, 

Gondoljunk hát reá érdemihez mérten. 
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2 millió évvel ezelőtt – Kr. e. 8000. 

 

Az emberré válás 
 
 
Hosszú évmilliók szálldogálnak tova, 

Rögös úton jár-kél őseinknek sora. 

Minduntalan nagyobb mérete agyuknak, 

Egyről a kettőre könnyűszerrel jutnak. 

 

 

Eszközt készítenek, fejlődik értelmük, 

Aggodalmaskodni kevésbé kell értük. 

Csapatba verődve hajszolják a vadat, 

A húst tűzön sütik, fejedelmi falat. 

 

 

Barlangokba bújva találnak otthonra, 

Létrejön a beszéd, toldozva-foltozva. 

Sírgödörben fekszik elhunytaik teste, 

Másvilág mezején nyugalmat keresve.
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Kr. e. 8000 – Kr. e. 3000. 

 

Az újkőkor 
 
 
Bizonytalanságnak azzal szabnak gátat, 

Hogy gyűjtögetőből termelővé válnak. 

Tervezhetővé lesz ezáltal a jövő, 

Árut szállítanak, keréken gördülő. 

 

 

Csökken a vadászat jelentékeny súlya, 

A neolit ember folyton kész az újra. 

Igájába hajtva kecske, sertés, marha, 

A maradék ételt kutyájának adja. 

 

 

Fazekaskorongon táncot lejt az agyag, 

Az ötletes művész kőszobrokat farag. 

Totemoszlop előtt imádkozva állnak, 

Jó termés a jussa ájtatos fohásznak.
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Ókor 
 

Az írás megjelenésétől a Nyugatrómai Birodalom 
bukásáig 

Kr. e. 3500 – Kr. u. 476. 
 

Államalakulatok jönnek létre a folyók mentén. A görögök 
és a rómaiak  

megalkotják az egyetemes európai kultúra tartóoszlopait. 
A Római Birodalom két  

részre szakad, a Keletrómai- (Bizánc) és a Nyugatrómai 
Birodalomra. 
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Kr. e. 3500 – Kr. e. 539. 
 

Mezopotámia 
 
 
A mezőgazdaság vezető szerepben, 

Botor cselekedet kételkedni ebben. 

Öntözőcsatornák futnak a földeken, 

A betakarítás nem puszta sejtelem. 

 

 

Nádszár a kezükben, összpontosítanak, 

Jeleiket issza a megformált agyag. 

Ékírásként tűnik elébünk a rendszer, 

Különféle listák, akkurátus szemmel. 

 

 

Babiloni trónon regnál Hammurapi, 

Drasztikus regulát kíván betartatni. 

Farkasok törvénye érvényesül benne, 

Aki szemet szúr ki, az szemét veszejtse.
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Kr. e.  3100 – Kr. e.  332. 

 

Egyiptom 
 
 
Sörfőzésben mester vizsgálatunk tárgya, 

Elsők között issza, bódulat forrása. 

Árpakenyérdarab vízzel elegyítve, 

Némi várakozás, imigyen jött létre. 

 

 

Piramisok nyúlnak egészen az égig, 

Fáraók tetemét makacs módon védik. 

Múmiaként nyugszik szarkofágba rejtve 

Nílus vidék ura, Napisten kegyeltje. 

 

 

Női uralkodó, kölyökkorú vezér, 

Toleranciájuk a trónszékig felér. 

A papirusznádból íróanyag lészen, 

Hieroglif írás, nekik jut az érdem. 
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Az egyistenhívő zsidók egyik legjelentősebb királya a 
főként bölcsességéről híres Salamon volt. Kerülte a hábo-
rúskodást, és Jeruzsálemben templomot építtetett. Halála 
után birodalma két részre szakadt, majd idegen hódítók 

martalékává vált. 
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Kr. e. 2500-tól kezdődően 

 

India 
 
 
Mohendzsodáróban minden csillog-villog, 

„Patyolattisztaság”, tudósít az írnok. 

Fertőzés és járvány ritkán fordul elő, 

Szennyvízelvezetés, hulladéktemető. 

 

 

Girbegurba utcák nem találhatóak, 

Tervezőasztalra derékszöget rónak. 

A rejtélyes város kora előtt szalad, 

Égetett téglából építik a falat. 

 

 

Kasztrendszer billogja ég az emberekre, 

Mindenféle reményt föld alá temetve. 

Bárhogy erőlködik ugyanaz a sorsa, 

Imigyen van mindez előhuzalozva.
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Indiában nagy változást hozott Buddha feltűnése. Tanai 
szerint szenvedéseinktől úgy szabadulhatunk meg, ha 

lemondunk a vágyainkról. Ha mindezt sikerül elérnünk, 
eljutunk a nirvána állapotába. 
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Kr. e. 1766-tól kezdődően 

 

Kína 
 
 

Kína külön világ, rejtély birodalma, 

Konfucius tana orvosság a bajra. 

"Tisztelet járja át mindazt, amit teszünk", 

Leghasznosabb tanács, mi adódhat nekünk. 

 

 

Folytonos a veszély, barbár betörések, 

Ellenállni nehéz, betömetlen rések. 

Csin-Si-Huang-ti-tól származik az ötlet, 

A Kínai Nagy Fal végül szárba szökkent. 

 

 

Éjt nappallá téve zakatol a munka, 

Méltányos elbánás hajítva a sutba. 

Tízezrek nyugszanak beléje falazva, 

"Leghosszabb temető", öntötték szavakba.
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Kr. e.  559 – Kr. e. 331. 

 

Perzsia 
 
 

Hódítók körében fehér holló fajta, 

Legyőzött népekkel ugyanaz a rangja. 

Parancsa így hangzik: „Egyenlő elbánás!”,  

Régi gyakorlathoz képest mindez áldás. 

 

 

Úthálózat gördül hírnökök számára, 

Hogy a perzsa királyt gyorsan informálja. 

Aranysúlytól süllyed a kincstári terem, 

Perszepolisz fénye több, mint hiedelem. 

 

 

Tízezer katona a hadsereg éke, 

Ha valaki meghal, lépnek is helyébe. 

Halhatatlanokként hivatkoznak rájuk, 

Görögökkel szemben szertefoszlik álmuk.
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Kr. e.  776 – Kr. e. 338. 

 

Hellász 
 

 

Sokszor elmerengő, szorgos nép a görög, 

Számos meglátásuk értékálló, örök. 

Durva kőtömbökbe életet lehelnek, 

Tragédiáiktól könnycseppek peregnek. 

 

 

Athén magaslatán fellegvár tornyosul, 

Templomát Athéné megkapja otthonul. 

Demokráciának áldásos vívmánya, 

A nép részvételét aktívan kívánja. 

 

 

Más úton jár Spárta, egy cél szeme előtt: 

Hadjárataival fitogtasson erőt. 

Katonája vitéz, nem adja meg magát, 

Életének árán védi meg a hazát.  



18 

 

Kr. e. 356– Kr. e.  323. 
 

Nagy Sándor 
 
 
Nevelője híres, filozófus mester, 

Ameddig okítja, nem egy-két szemeszter. 

Arisztotelész a szóban forgó személy, 

Nem hiába lesz majd győzelmes hadvezér. 

 

 

Makedón trónon ül, kis ország királya, 

Ám hamar orvoslást nyer elei hibája. 

Perzsiát legyűri, Indiáig nyargal, 

Gordiusz talányát megoldja ő karddal. 

 

 

Amerre csak jár-kel, terjed a kultúra, 

Görög szólamot hoz lantjainak húrja. 

Borgőztől mámoros, nem figyel magára, 

Be is következik korai halála. 
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Kr. e.  509 – Kr. e. 27. 

 

Római köztársaságkor 
 
 
A római polgár öntudatra ébred, 

Számára nem diktál uralkodó réteg. 

Közmegegyezéssel dönt a kérdésekről, 

Mely élete során innen-onnan feltör. 

 

 

"Megülni egy helyben", micsoda felvetés, 

Tétlennek maradni borzalmas szenvedés. 

Katonai erő juttatja érvényre, 

Nehézségek árán férnek a térképre. 

 

 

A győzelmes Caesar a köztársaságot 

Maga alá gyűri, diktátornak állott. 

Március idusán merénylet ellene, 

De a császárkorban visszajár szelleme.
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A rómaiak a punok (karthágóiak) személyében erős rivá-

lisra akadtak. Hannibál, az ókor egyik nagy hadvezére 
komoly fejtörést okozott nekik. Legmerészebb és egyben 
legeredményesebb lépésének az Alpokon történő átkelé-
se bizonyult, melynek során még harci elefántokat is vitt 

magával az esküdt ellenség ellen. 
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Kr. e. 4 körül – Kr. u. 30 körül 

 

Jézus Krisztus 
 
 

Ahol ő születik, betlehemi jászol, 

Szerény körülmények, átmeneti tábor. 

Pásztorok és bölcsek gyűlnek csodájára, 

A Megváltó jöttét egész népe várta. 

 

 

A sátán csábítja, nem figyel szavára, 

Helyette országát gyalogszerrel járja. 

Igét hirdet, gyógyít, szeretetről beszél, 

Még erkölcstelenek lakába is betér. 

 

 

Ellenlábasai támadásra készen, 

Egyik tanítványa árulja el éppen. 

Szörnyű kínok után kereszthalált szenved, 

De minden hasztalan tetteivel szemben. 
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Kr. e. 27 – Kr. u. 476. 

 

Római császárkor 
 
 

Minden út Rómába vezeti a vándort, 

Kereskedelemnek fénye izzón lángolt. 

Borostyánkő, selyem, tömjén cserél gazdát, 

Általános jólét hallatja a hangját. 

 

 

Naplopó, mihaszna a polgárok java, 

Amfiteátrumok vérrel kevert sara. 

Kenyeret és cirkuszt, jól tudja a császár, 

Ha mindezt megkapja, ellene nem ágál. 

 

 

Hun csapatok élén érkezik Attila, 

Ki útjába kerül, alászáll a sírba. 

Kegyelemdöfést kap Róma birodalma, 

Világvárosból lesz nincstelenek falva.
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Középkor 
 

A Nyugatrómai Birodalom bukásától Amerika fel-
fedezéséig 
476 – 1492. 

 
Sötét középkor, járványok, babonák, égig nyújtózó kated-

rálisok; a reneszánsz  
visszahozza az antik görög és római ideálokat, és az élet 

élvezetére tanít. 
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476 – 1000. 

 

A középkor első fele 
 
 
Nagy Károly lép színre, kardjával vág rendet, 

Császár lesz belőle, megmentésre felkent. 

Rómának dicsfénye halványan pislákol, 

A Frank Birodalom éleszti holtából. 

 

 

Kulturális téren burjánzik az inda, 

Háromszáz év után visszaleng az inga. 

Iskolák épülnek, tornyok magasodnak, 

Menten vége szakad az áldásos kornak. 

 

 

Portyázó magyarok, harcos viking népek 

Rajzolják át bőszen a régi térképet. 

Száz évnél is tovább várat még magára, 

Nehezen esik meg a rend helyreállta.
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A feudalizmus dióhéjban a következőképp írható le: a 
király birtokot ad a nemesnek, aki ezért háború esetén 

katonai szolgálatot teljesít. A földet a jobbágyok művelik. 
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622-től kezdődően 

 

Az arab világ 
 
 
Mohamed próféta Allah parancsára, 

Világbirodalom alapjait ássa. 

Mekkából Medina, göröngyös a kezdet, 

Két lábbal gáncsolják az isteni tervet. 

 

 

De a szívós munka elnyeri a bérét, 

Megállíthatatlan, akár csak a szélvész. 

Iszlám igéjétől hangos Arábia, 

Határkövek előtt tilos megállnia. 

 

 

Az arab orvoslás vezető szerepben, 

Győzelmet ünnepel nyavalyákkal szemben. 

Folyton vizsgálódnak, egyre töprengenek, 

Nagy felfedezések nyernek rögvest teret.
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Kr. e. 1000 és 500 között – 1038. 

 

A magyarrá válás hosszú évszázadai 
 
 
Megoldatlan rejtély származásunk titka, 

A felelet előtt számos kapu nyitva. 

Az Urál vidékén születik a nemzet, 

Ugoroktól búcsú, megtörtént a kezdet. 

 

 

A vándorlás során külső behatások, 

Példát nyújtó türkök, kazárok és szlávok. 

Verecke hágóján honfoglaló sereg 

Kel át vakmerően, biztatók a jelek. 

 

 

Vágtató paripák, halált hozó nyilak, 

Európát dúlják a magyar hadfiak. 

A német lovagok megálljt parancsolnak, 

Alkonyát jelezvén ezen kalandoknak.
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Szent István, az államalapító elindította Magyarországot 
az európaivá válás útján. Békére törekedett a szomszédos 
államokkal, erősen munkálkodott azon, hogy a pogány-

ság helyét a kereszténység vegye át. 
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11. század eleje – 14. század vége 

 

A Magyar Királyság az 1300-as évek 
végéig 

 
 
Kunok felett győző, törvényhozó László, 

Lopásra hajlóknak akasztás a zárszó. 

Továbbra is élő, kedvelt a pogányság, 

Akit rajta kapnak, egy ökör a váltság. 

 

 

Tatárok dúlják fel évszázadok művét, 

Mohón lakmározzák szőlejének fürtjét. 

Béla király buzgó, kivonultuk után, 

Kővárakat épít, mint például Budán. 

 

 

Károly Róbert pénzt ver firenzei módra, 

A csehet és lengyelt barátjának mondja. 

Túlmegy minden ponton Nagy Lajos hatalma, 

Lengyel trónt örököl, olasz nyakán kardja.
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1096 – 1291. 

 

Keresztes hadjáratok 
 
 
Arabok uralma alatt Jeruzsálem, 

Hány száz éve immár, tudja Matuzsálem. 

Hadjáratra szólít a római pápa, 

Számlálhatatlanul gyűlenek szavára. 

 

 

Bűnbocsánat vászna hull a katonára, 

Ha az összecsapás életét kívánja. 

A keresztes sereg eléri a célját, 

Zarándokok jönnek, imádkoznak némán. 

 

 

A korábbi urak nem nyugosznak bele, 

Hogy végleges legyen a változás szele. 

Összerogy a Szentföld rohamaik alatt, 

Merész lovagokból hírmondó sem marad.
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1337 – 1453. 

 

100 éves háború 
 
 
Franciáknak földjén angol csizma tapos, 

Nyílvesszeik hegye rőt vértől iszamós. 

Ellenszer létének se híre, se hamva, 

Hódítók pecsétje kerül a javakra. 

 

 

Isteni parancsra szűzlány lesz a vezér, 

Kinek vitézsége Dobóéval felér. 

Jeanne d'Arc a leányzó becsületes neve, 

Mi szemében izzik, csataterek heve. 

 

 

Romló országába új életet lehel, 

Mindennek ára van, fiatalon megy el. 

Angol uralomnak hamarosan vége, 

Szerződés köttetik, helyreáll a béke.
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1348 – 1350. 

 

Fekete halál (pestis) 
 
 

Patkányszőrben búvó alattomos bolha, 

Emberi sorsokat taszítá a romba. 

Csípésének nyomán megindul a járvány, 

Kővé dermedt testek a borzalom láttán. 

 

 

Fekete kiütés a fertőzés jele, 

Mindenki kutatja, mi az ellenszere. 

Önostorzó tömeg, eret vágó orvos, 

Hiábavalóan igyekvően szorgos. 

 

 

Kimérten lépdelve a fekete halál,  

Háromból egy embert elragadni talál. 

Európa népe a tönk szélén remeg, 

Mikoron a remény messzeségből dereng.
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1300-as évek – 1500-as évek 

 

A török előretörése 
 
 
Kis-Ázsia kevés az oszmán töröknek, 

Balkán területre tüstént által jönnek. 

Kis államok ellen diadalt aratnak, 

Hol hitükre térnek, nyoma sincs haragnak. 

 

 

Bizánc elestével megrendítő módon, 

Kitárul a kapu, fenyegetés folyton. 

A Magyar Királyság pajzsként tör a jobbra, 

A török potrohos hálóval bevonta. 

 

 

Nándorfehérvárnál megesik a csoda, 

Támadók fejvesztve menekülnek tova. 

Megannyi évtized haladék a bére, 

Hogy leküzdetett az áfiumnak mérge.
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1443 – 1490. 

 

Hunyadi Mátyás 
 
 

Kolozsvár szülötte, igazságos Mátyás, 

A magyarra nézve hihetetlen áldás. 

Páratlanul művelt, azt mondja a fáma, 

Jeles bizonyíték Corvina könyvtára. 

 

 

Adóemelésre szólít a parancsa, 

Megszorításoknak lészen foganatja. 

Folyton erősíti a végvári rendszert, 

Zsoldos sereget tart, hisz a kincstár megtelt. 

 

 

Kezei közé jut Bécsnek büszke vára, 

Török ambíciók rohamait állja. 

Nagyhatalommá lesz becses királysága, 

Messzi vidékekről járnak csodájára.
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1492 

 

Amerika felfedezése 
 
 
Jobbára fekete folt az egész világ, 

Mi lehet nyugatra, erről folynak viták. 

India vagy talán a világnak vége, 

Hol gályák hullanak a feneketlen mélybe. 

 

 

Kalandvágytól fűtve Kolombusz lép elő, 

Minden vitán felül nincs, ki ily vakmerő. 

Több mint két hónapig szeli a habokat, 

Mígnem megtalálja, ami után kutat. 

 

 

Földi Paradicsom tárul szeme elé, 

Abban a hitben él, Indiát meglelé. 

Csak halála után lebben fel a fátyol, 

Beszélhetünk bizton ama Újvilágról.
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Korai újkor 
 

Amerika felfedezésétől a francia forradalomig 
1492 – 1789. 

 
Nagy felfedezések kora, a katolikus egyház reformtörek-
vésekkel néz szembe, európai részről megindul a kevésbé 

fejlett területek gyarmatosítása, virágzik a 
rabszolgakereskedelem.  Az emberek egyenlőségét, az 

ésszerű gondolkodást és a tudomány fontosságát hirdetik 
a felvilágosodás kulcsfigurái. 
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1400-as évek vége – 1700-as évek 

 

Amerika gyarmatosítása 
 
 
Hódítók vágtatnak paripájuk hátán, 

Kardjukat vezérli a haragos sátán. 

A spanyol fegyverek, akár kés a vajat, 

Szelik az indiánt, gonosz halál arat. 

 

 

Az öldöklés után iga jut nyakukba, 

Aranybányák mélyén kezdődik a munka. 

Sokuk éltét veszti a durva robotban, 

Munkást kell keresni, az a kérdés honnan. 

 

 

Afrikából hoznak néger rabszolgákat, 

Velük is ugyancsak barbár módon bánnak. 

Évek telnek-múlnak, növekszik a haszon, 

A gyapotföldek sem hevernek parlagon.
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Az amerikai kontinens gazdaságában évszázadokig 
meghatározó szerepet vállalt a rabszolgamunka. Még az 

Amerikai Egyesült Államokban is 1865-ig fennállt a 
rendszer, melynek Észak és Dél háborúja vetett véget.  
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1517 

 

Reformáció 
 
 
Búcsúcédulákat árulnak a papok, 

Kereszténység felett jártak már jobb napok. 

Az egyház elzüllött, vagyonát számlálja, 

Krisztusi szegénység  ládamélyre zárva. 

 

 

Rengeteg kritikus közül Luther Márton 

Bizonyul egyetlen legénynek a gáton. 

„A Biblia legyen minden ember kincse, 

Ne kattanjon reá az egyház bilincse.” 

 

 

„Fordítassék bátran mindenféle nyelvre, 

Ne csak latintudók legyenek felkenve.” 

Újfajta szemlélet csírázik a földből, 

Díszes bálványokat és dogmákat őröl.
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1526 – 1699. 

 

Mohácstól a török kiűzéséig 
 
 

Többszörös túlerő, fejlettebb technika 

Jellemzi az oszmánt, efelől nincs vita. 

Puskás janicsárok, ágyúk garmadája, 

Sajnos nem meglepő az állam pusztulása. 

 

 

A csatamezőn marad a nemzet színe-java, 

Nem számít már többé a királynak szava. 

A félhold ragyog ránk száznegyvenöt évig, 

Mátyás hagyatékát halálra ítélik. 

 

 

Három részre szakad a kivérzett ország, 

Az emésztő tüzet igen későn oltják. 

Német és török kéz marakszik a koncon, 

Hogy a magyarnak csak elnyomatás jusson.
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18. század 

 

Magyarország az 1700-as években 
 
 

Habsburg segítséggel kiűzve a török, 

De az összefogás korántsem lesz örök. 

Ebek harmincadján vegetál a nemzet, 

A nyugati szomszéd teret alig enged. 

 

 

Szabadságharcra hív kurucok vezére, 

Hogy az elnyomásnak jöjjön el a vége. 

Rákóczi elbukik, mégis eredményes, 

A császári udvar szája keserédes. 

 

 

Évtizedek múltán visszajár a kölcsön, 

A magyarok szíve megesik egy hölgyön. 

"Életünk és vérünk tiéd, Terézia!", 

Kalapos királyként tűnik elénk fia.
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Modern kor 
 

A francia forradalomtól napjainkig 
1789 – 2014. 

 
A "Szabadság, Egyenlőség, Testvériség" szelleme hódító 

útjára indul, lezajlik az ipar vértelen forradalma, Karl 
Marx az osztálynélküli társadalomról hallatja a hangját, a 
császári, királyi, cári birodalmak alkonya, világháborúk. 

Konfliktus a két szuperhatalom (USA és Szovjetunió) 
között, mely atomháborúval fenyeget. A Szovjetunió fel-

bomlik, kezdetét veszi a XXI. század. 
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1789 –1799. 
 

Francia forradalom 
 
 
Éhségtől remegvén az egyszerű ember, 

Felkel sorsa ellen, kezében a fegyver. 

Amíg a nemesség és a király mulat, 

Ínségében enne földben búvó nyulat. 

 

 

Hosszú évek óta siralmas a termés, 

De a bajok mellett Lajos király elnéz. 

Bastille börtönének leáldoz a napja, 

Hazugság a közhit, fogoly alig lakja. 

 

 

Feudális béklyók, kötöttségek ellen 

Bontakozó félben a haladó szellem. 

Ám bemocskolódik, alig jött világra, 

Fejek hullnak alá, közterek porába.
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1769 – 1821. 
 

Napóleon 
 
 

Korzikai földön születik a gyermek, 

Elméjét megtöltik nagyratörő tervek. 

Alig húsz esztendőt vánszorog az idő, 

Katonából császár, géniuszhoz illő. 

 

 

Házasságok révén övé Európa, 

Értett a fortélyhoz magunk között szólva. 

Hadvezérek közül korának legjobbja, 

Oroszoknak tele az összképet rontja. 

 

 

Waterloo mezején eléri a végzet, 

Az öreg kontinens új győzőket éltet. 

Távoli szigeten vár a megváltásra, 

Mely a poshadt vizet nektár ízre váltja.
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Napóleonról katonai érdemein kívül azzal is érde-
mes tisztában lenni, hogy napi pár óra alvás elegen-
dőnek bizonyult számára, valamint írói tehetségét 

egy romantikus történet papírra vetésével csillogtat-
ta meg. 
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1750 – 1850. 

 

Az ipari forradalom 
 
 
Változik a módszer, izomerő helyett  

Acélkolosszusok viselik a terhet. 

Gőznyomástól hajtva, robognak előre, 

Csak kevesen sejtik, mi sül ki belőle. 

 

 

A munkáskéz nem kell, masina a helyén, 

Hisz az új találmány pihenőre nem tér. 

Félnapi robot vár egy apró gyerekre, 

S az igazgatók dőzsölnek nevetve. 

 

 

Persze nem csak átkot olvas a fejekre, 

A haladás mindig kettős élű penge. 

Vasutak és hidak nőnek gomba módra, 

Ruhát készíteni ma nehezebb volna.
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19. század 

 

Magyarország az 1800-as években 
 
 
"Haza és haladás", telik meg az éter, 

A reformkor dicső, nem fér hozzá kétely. 

A Dunán gőzhajó, mozdonyok és gyárak, 

Széchenyi pénzétől a kultúra árad. 

 

 

A legnagyobb magyar és Kossuth vitája, 

A békés rendezést eleve kizárja. 

Pesti forradalom, világosi gyásznap, 

A bécsi Burg hálás Miklós orosz cárnak. 

 

 

Arad vérmezején teret nyer a bosszú, 

Haynau tábornok keze igen hosszú. 

Két évtized sem kell, áll a Monarchia, 

A magyar ajaknak lehet szólania.
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1848 – 1849. 

 

Népek tavasza 
 
 
A kontinens forrong, nincs egy percnyi nyugta, 

Napmeleg hevétől égő szénaboglya. 

Recsegve-ropogva dől a régi rendszer, 

A lagymatag reform ettől kezdve nem kell. 

 

 

Gyökeres változást tűznek zászlaikra, 

Polgári haladás, franciáktól minta. 

Nemzeti ügyekbe legyen beleszólás, 

Egyenlőtlenségre szülessen megoldás. 

 

 

Átmeneti siker, ám minden hiába, 

Végső győzelemnek fáját féreg rágja. 

Uralkodóházak maradnak a trónon, 

Megtorlási hullám, tekintetük zordon.
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1914 – 1918. 

 

Az I. világháború 
 
 

Nincs mit felosztani, a mozgástér kevés, 

Ebből bontakozik ki a hideglelés. 

"Mindössze pár hónap", szól a német császár, 

De az összecsapás hosszabb lesz a vártnál. 

 

 

Lövészárokrendszer keresztbe-hosszába 

Fut a kontinensen, elmúlást szolgálva. 

Szögesdrótakadály acélsodrony bokra 

Jelent veszélyforrást szegény harcosokra.  

 

 

Mustárgázt vetnek be, szétmarva a tüdő, 

Elárult nemzedék, ködbe vész a jövő. 

Repülőgépekből bombazápor árad, 

Kétségkívül ez már a 20. század.
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1918 – 1920. 

 

Az I. világháború következményei 
 
 
Vértengerek forrnak, tízmillió élet, 

Évezrednek hiszik a négy hosszú évet.   

Elnémul a puska, hazatér a baka, 

De a béke fölött ellentét angyala. 

 

 

Német, török, bolgár ül a szégyenpadon, 

Tüzes ostor csattan az osztrák-magyaron. 

Harmadára törpül a Magyar Királyság, 

Szeme eltakarva, sírját meg is ássák. 

 

 

A gondtalan idill várat még magára, 

Influenza vírus köszönt a világra. 

"Spanyolnátha", mondják el-elcsukló hangon, 

Tízmilliók felett törvényt ül a fantom.
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1929 – 1933. 

 

A nagy gazdasági világválság 
 
 

Gazdasági válság fut át a világon, 

Vízfelszín alatti rejtőzködő zátony. 

A korlátlan verseny és a kétes béke 

Sorolható bizton az okok élére. 

 

 

Csütörtöki napon dől össze a tőzsde, 

Tervezni nem lehet gondtalan jövőre. 

Termék termék hátán eladhatatlanul, 

A pénzügyi krach csak évek múltán lanyhul. 

 

 

Roosevelt lép színre tervek tucatjával, 

Felvevén a kesztyűt, kezdődik a párbaj. 

Közmunkák, segélyek, nagy építkezések, 

Csüggedtség számára jelentik a véget.
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A válság hatására elképesztő méreteket öltött a munka-
nélküliség. Mi sem jellemzi jobban, hogy lényegében 

csodaszámba ment állást találni, mint az úriember hátán 
lévő tábla szövege. 
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1939 – 1941. 

 

A II. világháború első szakasza 
 
 

Német fegyverektől retteg Európa, 

Ki ellenük szegül, zuhan a pokolba. 

Villámháborújuk tökélyre fejlesztve, 

Aki megteheti, menekül fejvesztve. 

 

 

Franciaország csak pár hétig áll ellen, 

Leteszi a fegyvert, szégyenpírtól verten. 

Anglia nem inog, egyedül is kitart, 

Fővárosa szenved pusztító lángvihart. 

 

 

Kelet felé fordul a germán haderő, 

Mindenféle fronton ütközetet nyerő. 

Elérhető távon belül fekszik Moszkva, 

Eldőlő félben van a háború sorsa.
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1941 – 1945. 

 

A II. világháború második szakasza 
 

  

Fordulatot jelent a tél beköszönte, 

Hitler vágyálmait teszi végleg tönkre. 

A Szovjetunió összeszedi magát, 

Hívatlan vendégnek ellátja a baját. 

 

 

Amerika belép, készen áll a harcra, 

A japán bombázás csapásra sarkallja. 

Szerepvállalásuk jelentős tényező, 

A tengelyhatalmak légvára széteső. 

 

 

A többfrontos harcok elérik hatásuk, 

Berlint hamarosan elesve találjuk. 

Kamikaze gépek hajókba rohanva, 

Negyvenötnek őszén Japán is feladja.
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Magyarország a németek oldalán lépett be a háború-
ba. A körülbelül 200 000 főből álló II. magyar hadse-
reg katasztrofális vereséget szenvedett a keleti fron-

ton az előrenyomuló szovjet csapatoktól 1943 január-
jában a Don-kanyarban. A katonák több mint fele 

vesztette életét vagy fogságba került. 
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1930-as évek – 1950-es évek 

 

Az emberiség ellen elkövetett bűnök 
 
 
Cigányok, zsidók és szlávok sokasága, 

Némán és megtörve indul a halálba. 

Lágerekben várják a közelgő véget, 

Így rászedte őket a Janus-arcú élet. 

 

 

Gulag-táborokban gyűl a hadifogoly, 

Csontra soványodván, tekintetük komor. 

Sziszifuszi munkák őrlik fel a lelket, 

Reményt elveszejtve viselik a terhet. 

 

 

Két japán városban atombomba robban, 

Százezrek feküsznek romok alatt holtan. 

Gombafelhő jelzi az ítéletnapot, 

A tömegpusztítás új értelmet kapott.
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1945 – 1989. 

 

A kétpólusú világ 
 
 
A háború után széthasad a világ, 

Keleten, Nyugaton külön teóriák. 

Szabadverseny virul Amerikán belül, 

Központi tervezés, hová szovjet kerül. 

 

 

Orosz érdekekkel áll szemben az USA, 

Kezdetét is veszi a halálos tusa. 

Vietnámi dzsungel napalmbombázása, 

A nézeteltérés démoni hatása. 

 

 

Az égen is folyik a titánok harca, 

Így jut fel az űrbe Gagarin és Lajka. 

Csillagos lobogót cipelnek a Holdra, 

A konfliktus tüzét a századvég oltja.
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Magyarország a II. világháborút követően szovjet 
megszállás alá került. Az általános elégedetlenség 

1956. október 23. és november 11. között zajló forra-
dalomhoz és szabadságharchoz vezetett. A világ leg-

erősebb szárazföldi hadseregével néztek szembe a 
budapesti felkelők, akiknek sorsát a külső segítség hi-

ánya megpecsételte, és a túlerő győzedelmeskedett 
felettük. 

 
 
 



59 

 

 
1989 – napjainkig 

 

Korunk 
 
 

A berlini falon hosszú repedések, 

Csendben oldódik fel a marxista ének. 

Újból egységre lép a szegregált város, 

A keleti tömbnek a terminus záros. 

 

 

Felgyorsult az élet, kattintásnyi idő, 

Toronyház magaslik, mire a fű kinő. 

Kínzó kórságoknak megálljt parancsolnak, 

Jobban tervezhető, élhetőbb a holnap. 

 

 

Ennek ellenére persze sok a veszély, 

A beteg természet önmagáért beszél.  

Ha a most embere tanul a hibákból, 

Eljő az aranykor, tartózkodjék bárhol.
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Humorsarok 
 
 
Hogy hívják azt a mulatságot, ahol a rómaiakat nem 
látták szívesen?  
Hanni bál.  
 
 
Hogy hívják Nagy Károly leghíresebb tudósát? 
Frank Einstein. 
 
 
Milyen névre hallgat az a fekete színű üdítőital, amit 
Kossuth előszeretettel fogyasztott országgyűlések 
alkalmával? 
Diétás kóla. 
 
 
Hogy kezdődik az a mondóka, amitől 1861 és 1865 
között az USA-ban rettegtek a gyerekek? 
Előttem van észak, hátam mögött dél...
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Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítást, a mű 
bővített, illetve rövidített változata kiadásának jogát is. A 
kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem 
annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. 
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