
18 

Ligeti Pál fotói 

1. Kézenfekvő, hogy magunk is próbálkozzunk a szór-
ványban élő magyarok tízparancsolatával: 
1. Beilleszkedni igen, beolvadni nem! 
2. Ne szégyelld anyanyelvedet. 
3. Nemzeti ünnepeinket megtartsd. 
4. Tiszteld gazda országod szokásait, végy át belőle min-
dent, amit jónak látsz és ismertesd néped hagyományait. 
5. Vegyes házasságban is beszélj gyermekeiddel anyanyel-
veden. 
6. Három éves korától tanítsd anyanyelveden írni, olvasni 
gyermekeid. 
7. Keresd honfitársaidat. Szoktasd hozzátartozóidat rend-
szeres anyaországi látogatásra. 
8. Kerüld a zagyvanyelvet. Havonként olvass legalább egy 
könyvet, hetenként legalább egy oldalt (levelet, naplót, 
stb.) írj  -  anyanyelveden. 
9. Rendszeresen hallgass anyanyelveden rádióműsort, 
nézz anyanyelvű tévét. 
10. Imádkozz anyanyelveden. 
 
2. Mindazok, akik elhagyták szülőföldjüket, számot vetet-
tek az őket befogadó ország asszimiláló hatásával. Sokan 
engednek vagy ellenállnak ennek a hatásnak, önként le-
mondanak magyarságukról vagy búsmagyarkodnak, fejet 
hajtanak vagy lázadoznak sorsukkal szemben... De abban 
józan belátással mindnyájan egyetérthetünk, hogy nyel-
vünkben megmaradva, sajátos műveltségünket is fejleszt-
ve kell utódainkat fölnevelnünk. Nemzetiségünk vállalásá-
nak szükségességét nem elegendő a ködös szent köteles-
ségre való hivatkozással indokolnunk. A két- és többnyel-
vűségnek, a többkultúrájúságnak a nemzetiségi tudat jóté-
kony és embert kiteljesítő hatása mellett ma már anyagiak-
ban is számolható haszna van. A társadalmi létra bárme-
lyik fokán álljunk, szükségünk van és lesz erre a többletre, 
és arra, hogy ez az érték nemcsak fiainkban és lányaink-
ban, hanem unokáinkban is kamatozzék. 
 
3. Mi lesz majd a nyugati magyarsággal? Ez is kultúrájától 
függ. Több olyan embert ismerek, aki negyven éve itt él, 
de nyelvét nemcsak megtartotta, hanem kiművelte. Olva-
sással, írással. És nemcsak a szórványokból nyugati szór-
ványba érkezők közül valók ők, akikben nem tudom miért, 
de erősebb a nemzetiségükhöz való ragaszkodás, mint 
másokban, hanem anyaországiak is vannak közöttük szép 
számmal. Ők nem a megalázó kisebbségből jöttek az em-
berséges kisebbségbe, ők általában csupán csak jómódú 
polgárok akartak lenni, és szerencsével azzá is váltak. A 
magam fajtába mélyen benne maradt az elődöktől örökölt 
körömszakításig folytatott ellenállás a beolvadás ellen. Ez 
is egy olyan energia, ami többletként nagyobb munkabí-
rást, szorgalmat fejleszthet bennünk a mindnyájunkat kör-
nyékező eltompulás ellen 
 
 

4. Jót cselekszik az, aki a világba szerteszét kalandozó ma-
gyarokat gondolatok köré csoportosítva összegyűjti,  
együttgondolkodásra készteti. A nyugatiak sikereinek elő-
számlálása mögött, ha a gyűjteményes ember nem is akarja, 
kivillan önmagukkal való küzdelmeiknek a színe, a szaga, és 
titkolva is kiderül, hogy a vándorbot és a hazát keresés a vi-
lágban nem éppen sétalovaglás. És az önmagunkban járt utat 
nemcsak bölcsességgel mérik, hanem idegrángató fájdalmak-
kal, üres lélekbemarkolásokkal, lemondással és sírig tartó 
fészkelődésekkel, mint amikor valaki nem a neki való kész-
ruhát hordja, és sehogy sem érzi jól magát benn. 
 
5. Építkeznünk kell egyszer már végre, sokat próbált őseink 
fiaskói ellenére: legalulról fölfelé. A nyugati magyarság 
nincs nagyobb veszélyben, mint az erdélyi vagy az anyaor-
szági, de veszélyben van, ha a haza lemond rólunk. A ferge-
teges civilizáció jóvoltából csökkentek és gyakorlatilag meg-
szűnnek a lehetséges emberi kapcsolatok közötti távolságok. 
És hiszem, hogy lehetségesek ezek a kapcsolatok. Ha a ma-
gyarság megmarad otthon, a nyugati magyarság is felvirág-
zik, és magára talál nemzetisége éltetésében. A zsidóság is 
megmaradt és pompázik világszerte. Az ész teremti a re-
ményt. 
 
6. Holnap már nem a határain belül feltérképezhető területtel 
mérik egy-egy ország nagyságát, hanem a tudással és a jelen-
léttel a világ meghatározó dolgaiban. Az kellene, hogy Nagy- 
Magyarország egykori, túlfűtöttségünkben még itt-ott észlel-
hető nacionalista vágyképe, holnapra alakuljon át bennünk a 
más nemzeteket semmiben sem sértő, nemes, emberséges 
küzdelemben, az egész világra kiterjedő honfoglalássá, hogy 
a felgyorsult egyetemesség következtében mindenütt otthon 
legyünk benne. 
 
7. A meglévő szervezkedések minőségén kell változtatnunk, 
azokat kiteljesítenünk kell, a mindannyiunktól elfogadott 
közös cél szemmel tartásával. A lehetetlenségig lecsupaszít-
va, múltunktól, politikától, önazonosságunktól és magyarság-
érzésünktől is megfosztva: van olyan célunk, amely közös-
ségkialakításra ösztönöz. Nehezen hihető, hogy a külföldön 
élő magyarok közül többen is, az általunk leírt módon elnem-
zetlenedtek volna. Helyzetük eltúlzása csakis arra jó, hogy 
valamiféle magot találjunk - ha parányi is -, ami összeköt. A 
magyar szervezkedés megújításának szükségszerűségét ezzel 
együtt, a régóta esedékes magyar összefogás követeli. Az 
egyesült Európa összetartó, hagyományait felmutató és éltető 
magyarságot kíván. Ehhez pedig a szélrózsa minden irányába 
szétszórt magyarság korszerű szervezkedése szükséges. 
 
8. Képzeljünk el egy olyan szervezetet, amelynek legfőbb 
célja nem a más csoportosulásokkal folytatott küzdelem, ha-
nem a tagság maga. Évszázada, újra és újra megfogalmazott 
igény például a magyar társadalmat tudatos nemzetté alakító 
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 közszellem kialakítása, az eddigieknél gondolkodóbb, fele-
lősségteljesebb, a jövőt tisztábban látó, magyarabb ember 
kialakítása és folyamatos nevelése. Minden valamirevaló 
kezdetkor törvényszerűen felvetődik ennek halaszthatatlan 
szükségessége, a különféle szervezetek szabályzatában 
megtaláljuk ennek legalább nagy általánosságban megfo-
galmazott tételeit. Szervezeteink hallgatólagosan erre építik 
tevékenységüket, de a gyakorlatban megelégszenek a sok-
féle külsőségekkel, a látszattevékenységgel és a látszatde-
mokratizmussal. A szervezetekben rövid idő alatt különféle 
szintek alakulnak ki, és az „emeletek” között többnyire 
csak a választások idején működik némely döcögő lift. 
Miközben a felső „emeleten” tartózkodó vezetőség lázas 
igyekezettel, látványos külsőségek vadászatával igyekszik 
hatalmát minél tovább meghosszabbítani, az „alagsorban” 
magára hagyott, némaságra, cselekvésnélküliségre kárhoz-
tatott tagság elkedvetlenedik, lemorzsolódik. Példát erre az 
ország vezetésére igénytartó különféle pártok háza táján 
bárhol találunk. A társadalom önszerveződése segít ezen a 
bajon. De a tudatos nemzetnevelés, és különösen a kisebb-
ségi léttel küzdő magyarság magam megtartása ennél töb-
bet, valóságos tevékenységet követel elsősorban az alap-
szinten. Mindenekelőtt az „alagsorban”. Ahhoz, hogy meg-
maradhassunk olyan emberi kapcsolatokat teremtő, és ál-
landósító szervezkedésre van szűkségünk, amely nem poli-
tikai, hanem nemzetművelő, és ezen belül nyelvművelő 
szándékú. Olyan szervezeti életforma kialakításán kell 
munkálkodnunk, amely mindnyájunk közös célját kívánja 
az eddigieknél tudatosabban és eredményesebben úgy elér-
ni, hogy nem ad okot semmiféle széthúzásra, hanem min-
denirányúan összetartozásunkat erősíti. 
 
9.  A magyar egyházak megmaradásunk nyilvánvaló bás-
tyái. Megmaradásunk csataterén pedig elsősorban nyelvün-
kért küzdünk. Néhány esztendeje rádióban, tévében és a 
napilapokban, de még a hivatalokban és különféle politikai 
szervezetekben is tapasztalhatjuk, hogy folyamatosan nő a 
nyelvtisztítás igénye. A felgyorsult civilizáció, a felgyor-
sult tudományok idegen szavak záporát zúdítják reánk, 
„deákos” nyelvünkben egyre több az angol kifejezés, ame-
lyeket magyarosítva, ragokkal, toldalékokkal ellátva gyara-
pítjuk azt a sajátos zagyvanyelvet, amit csak kevesen érte-
nek. Az idegen nyelvet majmoló nyelvünket nem érti az 
idegen, és nem érti a magyarok többsége sem. 
 
10. Nyelvtisztító szolgálatunk egyházi kiterjesztése magá-
tól érthető feladat. A magyar református lelki gondozó 
szolgálat egész története, az európai szórványban végzett 
kitartó és eredményes munkája pedig különösen azt bizo-
nyítja, hogy lelkipásztoraink mindig is nyelvünkben éltet-
ték hitünket. És éltették ilyenformán nemzetünket is. Lelki-
pásztoraink a szép magyar beszéd bajnokai, a gyülekezetek 
megtartó erejét csakis úgy terjeszthetik még inkább ki híve-
ink körében és a különféle más felekezetű vagy felekezeten 
kívüli, szórványban élő magyarokra, ha mindig tiszta- és 
helyes magyarsággal szólnak. (Az egyházakban meghono-
sodott latin nyelvhasználat ma már és a jövőben egyre in-
kább elkülönítő, némileg kizáró jellegű, a beavatottak nyel-
ve, amely akadályozhatja az egyházközösségek szükséges 
nyitottságát. Ha nemcsak a hívek értik, hanem anyanyel-
vünkben megmutatkozó mélységben, az egyházközössége-
ken kívüliek is tudják a confessio, az eklézsia, a diakonia, a 
diakoniai, a diakonikus, a diakonissza, a  fakultás, a kon-
vent, a  misszió, a missziói, a misszionárius, az ökumenia, 
az ökumenikus, az ökumeniai, a presbiter, a peregrinus, a  
pásztoráció, a  traktatus, a  Testamentum stb. jelentését, a 

jobb megértés szárnyain  nyilvánvalóan közelebb kerülhetnek 
a prédikációk – a szentbeszédek, az igehirdetések – mondan-
dójához is.) 
 
11. Gondoljunk csupán legnagyobb közös feladatunkra, anya-
nyelvünk továbbéltetésének szent kötelességére. Arra, hogy 
megfellebbezhetetlen törvénynek ismerjük el, és belenyug-
szunk a határon túl élő magyarok második-harmadik nemze-
dékének nyelvvesztésére. Valóban ne lenne ellenszere?! 
Most, amikor a magyar rádióadásokat a világháló segítségével 
hallgathatjuk, és Európa után nemsokára Amerikában is néz-
hetünk magyar tévéadást, villámpostánkon bármilyen magya-
rul megfogalmazott hír, hagyományőrző anyag, nevelési ta-
nács, irodalom, kép és hang pillanatok alatt birtokunkba jut. 
Az új évezreddel új szakasz kezdődik a nemzetnevelésben is. 
Magyarságunk megőrzése egyre inkább nem fogcsikorgató 
nehézségek között zajlik, a civilizációs szintünk emelkedésé-
vel saját elhatározásunk és kitartó munkálkodásunk függvé-
nye. Mindez nem sokat ér családépítés nélkül. Nemcsak a 
valóságos magyar családokat szükséges erősítenünk, hanem a 
családias kisközösségeket is, amelyekben nyelvünkkel együtt 
élettapasztalatainkat, magyarságtudatunkat is stafétabotként 
átadhatjuk az utánunk következőknek. 
 
12. A munkát megszámlálásunkkal kezdhetnénk. Az anyaor-
szág idei népszámlálása magától értődően kínálja ezt a felada-
tot. Halottunk ilyen fogadkozásokról, kezdeményezésekről. 
Eredménytelenségük mutatja, hogy külföldön ehhez lakóhe-
lyenként, utcákként, városokként, országrészenként és orszá-
gosan is összefogás szükséges. Nem elég elővenni a magyar 
szervezetek összeírásait, nem elég kijegyzetelni a telefon-
könyveket. Széles körű kutatásba kellene kezdenünk. És ez az 
"alagsorokat" is megmozdító munka lehetne a tízes szerveze-
tek kialakításához vezető első lépés. Ez az összeírás abban is 
hasonlíthatna az otthoni népszámláláshoz, hogy személyes 
kapcsolatfelvételt jelentene. Ha esztendeig tartana, akkor is 
megérné. 
 
13. A cselekvő ember erejét folyamatosan megfeszítve az újat 
keresi - és mindegyre felfedezni véli ezt – jó akaratú ismétlé-
seiben. Ez már nem a megváltoztathatatlanak hitt hittanok 
bizonyosítás nélküli elfogadásából fakad, hanem az emberi 
agy korlátozottságából.  Az új gondolat kikristályosodásához 
mérhetetlen befogadóképes, számítógéppel megtoldott agyra 
van szükségünk. Lesz ilyen, és akkor a mai „kisiparos” gon-
dolkodásról áttérhetünk a valóban alkotó gondolkodásra, ami-
kor az „úgy gondolom" nem üresjáratú kifejezés lesz, hanem 
valóban igaz, új gondolathirdetés. De ehhez már most át kell 
értékelnünk szavaink értelmét és valóságtartalmát Az emberi-
ség mögött maradt évezredek során hányszor volt szükséges a 
szemléletváltás világunkról és a világról általában? 
Képzelményeinket tudományos felismeréssel igazoltuk vagy 
elvetettük. Mindenféle jelzések és jelek mutatják, hogy a kö-
vetkező évezredben gondolatközelségbe kerül az a 
"nagytakarítás", amely az élet továbbgondolhatóságának cél-
jából kell elvégeznünk. Ugrás lesz ez, amit gyökeres másként 
gondolkodás nélkül el nem végezhetünk. 
 
14. Ha valamire jó volt a népszavazás, arra bizonyosan jó, 
hogy tudjuk, ott hányan vannak igaz barátaink. A nyolcmillió-
ból mindössze másfélmillió. Egy nyugati lap azóta a magya-
rokat három csoportra osztja: Igen magyarok, nem-magyarok 
és sunyi magyarok. És a számok nem hazudnak!  
„Nézem szégyennel, bánattal,/ Magyar bánó magyar aggyal”  
– mormoljuk költőnkkel, a mi Adynkkal. De tegyünk, szívünk 
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fájdalmát sem titkolva, időnként egy-egy sétát ott a túlolda-
lon. És szóljunk fennhangon ismét a költővel. „Én seregem 
és én népem, / Szeretlek én mindenképpen”. Higgyük, hogy 
minden ilyen sétánk nem lesz hiábavaló. 
 
15. Az ember örökösen egy kis melegségre vágyik. „Hol a 
boldogság mostanában…” Kint a tél végzi szokásos mun-
káját. Behúzódunk. Időnként önmagunkba. És didergünk 
ott is, ahogyan eddigi tudományunk szerint megnevezni 
szoktuk – a lelkünkben. Fázunk, ha nem merünk szembe-
nézni önmagunkkal. Magunknak kell eldöntenünk, kik va-
gyunk, honnan jöttünk, mit akarunk? E nélkül hideg min-
den gondolatunk, tessék-lássék akarásunk, rideg a tettünk. 
Mindenen átsüt önazonosságunk, amit gyakrabban azért 
neveznek identitástudatnak, mert keresése világjelenség. 
Jövőt építeni a múlt megtagadásával lehetetlen. Erdélyben 
ezt nem kell magyarázni. Itt a kettős vagy több identitástu-
dat helyén van a lelkekben. És feltehetően éppen ettől ben-
nünk, ott egészen mélyen, sohasem pislákol, hanem egyen-
letes békés lánggal ég emberségünk örök tüze. 
 
16. A családnevek sokféle jelentések hordozói. Egyik jelen-
tésével, a másik a mai ember számára érthetetlenségével 
tűnik ki. A történelem során a nevek a viselőik által valami-
ért óhajtott, máskor a rájuk erőszakolt változtatások jeleit 
hordják magukon. A magyar nyelv története című egyetemi 
tankönyvben Benkő Loránd azt írja, hogy a tulajdonneveket 
nem lehet értelmezni, ebben különböznek közszavainktól, 
de mindeniknek van az idők folyamán változó hangulati 
velejárója. Ha könnyűszerrel számos tulajdonnév magyar 
eredetére következtethetünk, ez azért van, mert ma is élő 
magyar közszóból sarjadtak. Az idők folyamán rengeteg 
idegen eredetű földrajzi- és személynévvel gazdagodtunk, 
amelyeket készen kaptunk, amelyeket nem értünk, csak 
alkalmazzuk. Keresztneveink nagyobb része ilyen. Amikor 
államalapításunkról beszélünk, nem feledkezhetünk meg 
arról, hogy ez anyanyelvünk visszaszorításával járt. Magyar 
személynevekről Konsztantinosz császár tudósít a 10. szá-
zad közepéről. Az általa feljegyzett Árpád-kori nevek kö-
zött sok a török eredetű. A kereszténység felvételével az 
egyházi eredetű személynevek visszaszorították az ősi ma-
gyar nevek használatát, a keresztségben mindenki latin ne-
vet kapott. A befogadott idegenekkel elszaporodtak a szá-
munkra jelentés nélküli nevek. A magyar névadás egyetlen 
nevet ismert, amit viselője valamely tulajdonságáról vagy 
életkörülményeivel összefüggően kapott. Ez a név nem 
öröklődött. A később kialakult családnevekben majd a ra-
gadványnevek terjedésében leljük ennek a szokásnak egy-
féle folytatását. A 13. századtól kezdve a világi és az egy-
házi névadás egységbe olvadt. A családnevek a „dictus" 
kapcsolással, a „filius", a „fia" használatával vagy a szár-
mazás vagy a birtok helyét jelölő névnek a „de"-vel való 
közbevetésével kapcsolódtak a keresztnévhez. A 17.-18. 
században, még mindig a latin írásbeliség alapján, divatban 
voltak az "alias"- nevek, amikor a család- és a keresztnév-
hez harmadik névként ragadványnevet ragasztottak. A 19. 
században mesterségesen magyarosították nevüket az ide-
gen eredetű személyek. Innen a hazafiasnak látszó álroman-
tika jegyében született ss-sel, ff-fel , -vári, -falvi, -földi, - 
kuti, -fi, -y stb. végződéssel és Szent- előtaggal feltűnően 
„csinált” nevek. Erőszakoltságuk ellenére ezek javára írha-
tó, hogy ma is érthetőek. Az utóbbi időkben elterjedt 
"ősmagyar" neveink jelentését is csupán névszótáraink se-
gítségével tisztázhatjuk. 

17. Elmondhatjuk, hogy még azok a személyneveink is, 
amelyek értelmezhetetlenek, hangulatukban őrzik a magyar 
eredetet. Csakhogy a magyar nevek száma hovatovább csök-
kenni látszik. Nincs erre statisztikai adat, de nézzünk bele a 
telefonkönyvbe, figyeljük meg egy-egy tévéműsor záró név-
sorát: meglepően sok az idegen nevű magyar. A mostanában 
kedvelt keresztnevek többsége nem magyar. Kapcsolatban 
van ezzel burjánzó zagyvanyelvűségünk? Sejtem, hogy szo-
ros kapcsolatban. Amikor a magyar tudományos embert 
ismételten figyelmeztetnie kell a riporternek a tévében, hogy 
fordítsa magyarra a szót. Amikor a szakkönyvben hemzseg-
nek az olyan mondatok, amelyekben a magyar szót már csak 
töltelékként használja a szerző. Amikor az istentiszteleten a 
latin szavak kerülnek előtérbe. Amikor a latin szavakkal 
teletűzdelt beszédűről kiderül, hogy nem tud latinul. Amikor 
az üzleti életben és a számítógépes világban az angol nyel-
vet beszélők közül is csak a beavatottak értik mi micsoda. 
Amikor az angol sem érti kifacsart magyar-angol zagyva-
nyelvünket. Amikor az ifjúság nyelvében játékos szóalkotás 
céljából csupa angol eredetű szót használnak. Amikor ide-
gen nyelvekből tükörfordítással kierőszakolt szavakat han-
goztatunk. Amikor a keresztlevelekben csupa Erika, Rita, 
Bernadett, Krisztina, Renáta, Bea, Jony, Roland, Frank., 
Mikael, Jimmy, Antoni, Bernárd, Cristián, Cristoph, Harald, 
Manfréd és sok már sokszor kifacsart, se nem idegen, se 
nem magyar  név szerepel. Úgy tűnik, hogy idegen nevű 
magyarjaink mindig is könnyűszerrel keverték a divatos 
idegen szavakat a magyar szavakkal. Aki zavarban van ért-
hetetlen idegen neve miatt, könnyebben enged a kevertnyel-
vűségnek, tudat alatt, talán kevésbé ragaszkodik ahhoz, hogy 
tiszta magyarsággal fejezze ki magát. Ez a feltételezés nem 
biztos, hogy igaz. Azért, mert bizonyíthatatlan. És azért is, 
mert rossz irányba vezetne. 
 
18. A nevek eredetét firtatva óhatatlanul felvetődik a Ki a 
magyar? kérdés. És példák hosszú sorával sem cáfolhatnánk, 
hogy idegen nevű vagy akár idegen beszédű nagy embere-
ink, akik a magyarság legjobbjai közé tartoznak, bár nem 
magyar származásúak, de magyarok. Számtalan ilyen példát 
más nemzetek történelméből, irodalmából, jelenéből is idéz-
hetnénk. A számunkra talán legismertebbet említem Petőfi 
és Eminescu példájával. Mindketten -vics végződésű család-
nevet örököltek. Lehettek volna Petrovics és Eminovics né-
ven más nemzet fiai. De olyan hazában születtek, olyan mű-
veltségen cseperedtek, olyan nyelven szóltak, amelyen aztán 
világhíresen nagyot alkottak. És, hogy csak kapásból vett 
nevekkel folytassam: Janus Pannonius magyarságáról szól-
va, ellentétes példaként Oláh Miklós oláhságát erőltethetjük-
e? Közismertek, akiknek a nevét álmaimban is őrzi tisztele-
tem: Heltai Gáspár (Caspar von Heltau), Dávid Ferenc 
(Hertel), Kós Károly (Kosch), Karácsonyi Benő (Klärmann), 
Balogh Edgár (Kessler), Örkény István (Österreicher)… És 
a magyar ügyekért halt vértanúink, az aradi tizenhármak 
többsége, tudományos embereink, magyar származású No-
bel-díjasaink, neves feltalálóink, orvosaink, közembereink, 
barátaink, ismerősöseink nem magyar neve. Nem kívánom 
felsorolhatatlanul hosszú névsorral bizonyítani azt, hogy 
csupán nevünkkel, akármennyire ősi és magyar is az, nem 
feltétlenül bizonyíthatjuk magyarságunkat. De azt sem állít-
hatom, hogy családfánk törzséről örökölt nevünk nem jelent 
valami olyan értéket, amelyhez hasonlót a mostanában rég-
múltunkra is fényt derítő génjeink hordoznak magukban. 
Végül is nemcsak akaratunk, vállalásunk, és az érzelmeink-
ből sugalló hovatartozás határozza meg nemzetiségünket, 
hanem eredetünk is. Amelyet a történelem során összeku-
szált, erőltetett vagy félelemből önként vállalt, a legtöbb 
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házunk tája esetben kibogozhatatlan névváltoztatásokkal megnyugtatóan 
nem bizonyíthatunk? (A kérdés a külhoni magyarságnak ked-
vezményeket ígérő törvény készítőinek is szeget ütött a fejé-
be. Végül is azt tartják célszerűnek, ha a magyar, magyarnak 
vallja magát, de igazolja ezt azzal, hogy beszéli nyelvünket. 
És a vallása is lehet egyik bizonyítéka. Nevünk is lehet bizo-
nyító, de az idegen nevűek magyarságát sem kérdőjelezhet-
jük meg.) Azt hiszem, nem erre jók a névvizsgálatok, a be-
szédes nevek világosságát nélkülöző idegen nevek fölötti 
téblábolás. Hanem mire? 
 
19. Nem tudom milyen érzés idegen névvel magyarnak lenni. 
Azt sem tudom, milyen lelki sérülést okoz egyik-másik név-
változtatás vagy valamely értelmetlen név öröklése. De a 
nyilvánvalóan más nevű és más nemzetiségű ősök leszárma-
zottainak olykor túlfűtött magyarsága mellbevágóan érint. 
Amikor magamat képzelem a helyükbe: feszengek. És ősei-
met siratnám. Azt, hogy milyen sanyarú sorsuk volt, amikor 
nemzetiségüket és anyanyelvüket feladták. Mert ugye, azt 
prédikáljuk az utánunk jövőknek, hogy a világ bármely sar-
kában légy, a magyar nyelvet el ne feledd, nevedet megőrizd. 
És a hozzánk települtektől, a messziről jött idegen évszázada 
velünk együtt élő fiaitól szívesen vesszük a maguk önfeladá-
sát? Nem jól van ez így. Sántító a gondolat. A Nagy-
Románia bűvöletében élők évszázada sietős változtatásokkal 
kívánják növelni a lakosság számával együtt a román nemze-
tiségűek számát is. Elcsodálkoztam, amikor évtizedekkel 
ezelőtt a megújított személyi igazolványokba, a magukat 
cigánynak nevezők nemzetiségi rovatába rom megjegyzést 
olvashattam Ez már csak kétbetűnyi távolságra volt a többsé-
gi nemzetet képviselő polgárok jelölésétől. És így egy kalap 
alá lehetett venni a a magyar-, az oláh-, és más cigányokat. 
De egy a kényszer, és más a minden feladó belenyugvás a 
kivédhetetlenbe. Otthon vagyok a tasnádi Buchmüller és 
Bendel családokban. Könyvmolnárnak és Pántlikásnak fordí-
tom tréfálkozva olykor a nevük. Magyarok. Nem tudnak né-
metül, magyar a műveltségük, az érzelmük. A nevűket nem 
adták fel, nem változtatták. Nincs közöttük egyetlen tudatha-
sadásos ember sem: romániai sváb magyaroknak vallják ma-
guk. Őseiktől néhány magyarul is jól hangzó német szót örö-
költek és a sertéssonka utánozhatatlanul nagyszerű pácolásá-
nak receptjét. Így, csendes magyarságtudatukkal együtt —
tisztelem őket. A második világháború végén német eredetű-
kért férfiak és nők, házastársak egymástól elszakítva évekig 
robotoltak orosz földön. Nem a nyelvükért, nem a műveltsé-
gükért, nem az erősen megcsappant hagyományaikért — a 
nevűkért szenvedtek annyi sok megaláztatást. 
 
20. Megismétlődhet a 19. századi mesterséges névalakítás 
divatja? Elképzelhető. Most már nem csupán a származást 
fitogtató egykori korszellem kívánalmaként, amely az ízlésel-
ferdülésig pöffeszkedő magyarkodással és kivagyiskodással 
társult, hanem a nyelvi kifejezés mindig is folyamatos önújí-
tásaként, és a nemrég új erővel indult, örvendetesen terebé-
lyesedő nyelvtisztító - visszamagyarításunk tartozékaként. 
Valóban a Bessenyei Györggyel, Geleji Katona Istvánnal, 
Kazinczyval, Kölcseyvel, Szemerével, Vörösmartyval folyta-
tódó, Petőfivel, Arannyal és másokkal kiteljesedő nyelvújítás 
mozgalmának máig érő valamilyen folytatását éljük?  Hasz-
nos volna. De nyelvészeink véleménye szerint nem kerülhet 
sor a híres nyelvújító mozgalom hatásához mérhető változta-
tásokra. Még akkor sem, ha a tulajdonnevek esetében — va-
lós és nem valótlan, csupán képzelt — értékeink megőrzésé-
nek idejét éljük. Mert az ilyen változtatásokra csak az „idők 
szava", csak valamilyen érdek teszi képessé az embert. Gon-

doljunk csak a Bajor Andor-i figurára, a közelmúltban 
még tovább hosszabbodó névváltoztatások gyakorlatára, 
a Renner-Rónai-Rădulescu-Renner-félék hányatott sorsá-
ra. Vagy a Moldvában felvett román névvel Székelyföld-
re vándorolt erdélyi örmények kényszerű névváltoztatá-
saira.(Cap de bou = ökörfej – Kabdebó, Patru bani = 
négy bani (román aprópénz) – Patrubány stb.) Akkor 
nemcsak létezésük minősége függött a helyiekhez való 
gyors és önkéntes hasonulástól, hanem olykor az életük. 
A sokszor ismétlődő történelem ezek után nem szülhet 
már ilyen retteneteket. Úgy tetszik, olyan időket élünk, 
amikor mindnyájan vállalhatjuk az őseinktől örökölt ne-
vünk. Ha pedig úgy adódott: ennek kettősségét is. És a 
gyakori váltásokban bekövetkezett többszöri változtatá-
sokat is. Génjeinket nem kell vállalnunk? Ezek vizsgálata 
megcáfolhatatlanul bizonyíthatja eredetünket. A nevün-
ket azonban vállalnunk kell. Ezt sugallja nemzetiségünk-
től független emberi becsületünk. Nagyanyjuk családi 
bonyodalmai folytán román és zsidó, lányom házasságá-
ból pedig dán és svéd vér csörgedez svéd-magyar utóda-
imban. Akárhogyan is volt, a nevem adta hovatartozás 
jóérzéssel tölt el, amit azért igyekszem palástolni, mert 
nem szeretem a kivagyiskodókat. Az ember nem annyi, 
amennyi, hanem csak annyi, amennyi tőle kitelik — idé-
zem szabadon másik kedvenc írómat, aki a véletlen foly-
tán egy pestkörnyéki helység nevét viseli, miután ősei 
valamikor osztrákosra változtatták a nevüket. Az sem 
éppen hétköznapi, hogy Tar fia Koppány őse vagy lega-
lább névrokona vagyok, és hogy fiam nevében a hagyo-
mányainkat őrző pogány vezér neve, ezer év után, család 
és kereszteletlen nevével együtt újra előfordulhatott. 
Nem akarták bejegyezni a néptanácsnál, a román tisztvi-
selőnő félénken megsúgta, hogy csak bajt okozok vele. A 
sors kegyetlensége, hogy fiamat, egyetemi hallgatóként, 
máig tisztázatlan körülmények között, kötelező katonasá-
ga idején érte az értelmetlen halál. Azóta Pokoljáró Tar 
Lőrinc figyelmeztet szenvedéseinkre. Családnevünk arra 
is jó, hogy elődeink megpróbáltatásaiból erőt nyerjünk, 
példájukból tanuljunk. 
 
21. Budapest alakulásakor a lakosság hatvannégy száza-
léka tudott írni-olvasni. Ahogyan emelkedett az írástudók 
száma, úgy emelkedhetett azok száma, akik magyar okta-
tásban részesültek. De a magyar műveltség és a hazafias-
ság általában is terebélyesedő érzésével százezrek, a ha-
talom által megkövetelt időnkénti hűségnyilatkozataik 
után sem tagadták meg ősi nevüket, származásukat. A 
magyar történelemben sűrűn előfordulnak olyan időszak-
ok, amikor a németes név előnyt jelentett. A névváltozta-
tó zsidók, a monarchia idején, a magyarnál olcsóbban 
vásárolhattak maguknak német nevet. Valószínűleg töb-
ben voltak olyanok, akik nem fitogtatták eredetüket, nem 
kérkedtek származásukkal, ha szükség volt rá, titkolták 
eredeti nemzetiségűket, és a magyar írásmód szerint mó-
dosították családnevüket. Azt hiszem eljött az ideje an-
nak, hogy visszakapják saját, eddig titkolt eredetükből 
táplálkozó büszkeségük érzését. Mert bebizonyosodott, 
hogy éppen olyan jó magyar a német-magyar, a zsidó-
magyar, az örmény-magyar, a lengyel-magyar, a szlovák-
magyar és a román-magyar, mint a magyar-magyar. Sok 
esetben a vegyes családokból származók valamiféle 
őszinte kényszer hatására magyarabbaknak akarnak mu-
tatkozni, mint a többségi nemzet fiai. Így van ez más 
országokban is. Őseink nyílt vállalása ma szabadságigé-



nyünk része, természetes jogunk. Felvilágosult államban en-
nek nincs akadálya. (Az Egyesült Államokban magam is lát-
tam, hogy ki-ki kitűzhette a maga nemzete zászlaját háza elé. 
Nevemet szülővárosom hivatalaiban, a lakosok névsorában, 
telefonkönyvben stb. helyesen sohasem írták. Svédországban, 
a svéd nyelvben nem található ékezeteket is pontosan kite-
szik.) A magától értődő keveredés arányában az érzelmileg 
vállalt és megfontolt nemzeti hovatartozás őszinteségében 
sincs miért kételkednünk. 
 
22. A tiszta magyar nyelv megnevezésének mintájára nem 
használhatjuk a tiszta magyar kifejezést a személyek jelzője-
ként. Mert ilyen nincs is. Keveredésünk akkor is nyilvánvaló, 
ha ősi magyar nevet viselünk. A mi családunkban például 
nagyanyai ágon Barthák, anyai ágon Királyok sorakoznak. 
Megtartottuk nevünk ősi írásmódját a Taar, és a Tarr nevek-
től megkülönböztethetően, úgy, ahogy 1453-ban az első ko-
lozsvári népszámláláskor azt a német nevek mellett a Kis, 
Nagy, Fekete, Veres, Fodor, Fejér, Szőke, Kövér, Nagylábó, 
Segges, Vak és Jó mellett feljegyezték. De, azt hogy az ezer-
hatszázas évek elején, az egyik valószínű ősömet, a kolozsi 
főbírót, miért jegyezték fel Thar András néven — nem tudha-
tom. Az viszont bizonyítható, hogy feleségem révén, aki lány 
korában Paizs volt, családi bonyodalmai folytán román és 
zsidó, lányom házasságából pedig dán és svéd vér csörgedez 
svéd-magyar utódaimban Ezek nagy részét szüleim, rokona-
im, ismerőseim anyaországi tapasztalataiból merítettem. Őket 
idézve vallom ma is, hogy mi, a Magyarország határain kí-
vülre szakadtak, nem értjük a minden időben a szent haza 
kebelén nevelkedetteket. Nem értjük kivagyiságukat, mara-
kodó természetüket, pökhendiségüket, hagyománytalanságu-
kat, nemzeti tudatuk törpeségét, az azonos nyelvet beszélők 
családjába tartozás melegségének, a magyarság hagyománya-
ihoz tartozó vendégszeretetének hiányát, az állandósult tüle-
kedést, az anyagiak utáni mérhetetlen harácsolást, a minden-
féle gáncsoskodást, az irigység és cselszövések burjánzását. 
Nem értjük, ha magyarázzuk is. Ha az elszenvedett félévszá-
zad nemzetlenitő politikájának rovására írjuk mindezt, akkor 
sem. Amikor hajdanán, Budapest telefonkönyvét olvastam 
hasonló érzés kerülgetett, s gyömöszöltem magamba vissza a 
csodálkozást, miszerint első királyunk intelmét nemcsak 
megfogadtuk, hanem bőven túl is teljesítettük. 
 
23. Magyarország nem magyar! – ezzel a képtelennek tűnő 
felkiáltással szóltam annak a kitörölhetetlenül ma is belénk 
nyilalló népszavazás előtt írott buzdításomban, amelynek 
befejezésében a borúlátó Vörösmarty józanságát idéztem: 
„Az nem lehet…” Meghökkentőnek szánt okfejtésemben 
csupa olyan dolgot említettem, amelyekből sötét 
következte21. Budapest alakulásakor a lakosság hatvannégy 
százaléka tudott írni-olvasni. Ahogyan emelkedett az írástu-
dók száma, úgy emelkedhetett azok száma, akik magyar ok-
tatásban részesültek. De a magyar műveltség és a hazafiasság 
általában is terebélyesedő érzésével százezrek, a hatalom 
által megkövetelt időnkénti hűségnyilatkozataik után sem 
tagadták meg ősi nevüket, származásukat. A magyar történe-
lemben sűrűn előfordulnak olyan időszakok, amikor a néme-
tes név előnyt jelentett. A névváltoztató zsidók, a monarchia 
idején, a magyarnál olcsóbban vásárolhattak maguknak né-
met nevet. Valószínűleg többen voltak olyanok, akik nem 
fitogtatták eredetüket, nem kérkedtek származásukkal, ha 
szükség volt rá, titkolták eredeti nemzetiségűket, és a magyar 
írásmód szerint módosították családnevüket. Azt hiszem el-
jött az ideje annak, hogy visszakapják saját, eddig titkolt ere-

detükből táplálkozó büszkeségük érzését. Mert bebizo-

nyosodott, hogy éppen olyan jó magyar a német-magyar, a 
zsidó-magyar, az örmény-magyar, a lengyel-magyar, a 
szlovák-magyar és a román-magyar, mint a magyar-
magyar. Sok esetben a vegyes családokból származók va-
lamiféle őszinte kényszer hatására magyarabbaknak akar-
nak mutatkozni, mint a többségi nemzet fiai. Így van ez 
más országokban is. Őseink nyílt vállalása ma szabadság-
igényünk része, természetes jogunk. Felvilágosult állam-
ban ennek nincs akadálya. (Az Egyesült Államokban ma-
gam is láttam, hogy ki-ki kitűzhette a maga nemzete zász-
laját háza elé. Nevemet szülővárosom hivatalaiban, a lako-
sok névsorában, telefonkönyvben stb. helyesen sohasem 
írták. Svédországban, a svéd nyelvben nem található éke-
zeteket is pontosan kiteszik.) A magától értődő keveredés 
arányában az érzelmileg vállalt és megfontolt nemzeti ho-
vatartozás őszinteségében sincs miért kételkednünk. 
 
24. A „tiszta” nemzetiség gyászos fogalma a legutóbbi 
világégés után elavult, korszerűtlen, csaknem szégyentel-
jes. Magyar őseink csak egy névelemet viseltek, amely 
szoros kapcsolatban volt a jelölt személy jellemző jegyei-
vel, külső vagy belső tulajdonságaival, életkörülményei-
vel. Nevük nem öröklődött, hordozójának halálával meg-
szűnt. Feltehetően tudták egymásról, hogy ki kinek a fia, 
és hogy milyen nemzetségből származik, de a mai értelem-
ben vett nemzetiséget még nem ismerhették, tehát nem is 
jelölte ezt a nevük. Vajon milyen érzés lehetett a magyarul 
érthető Vajk nevet kiszoríttatni az Istvánnal. Az erőszakolt 
névváltoztatás valószínűleg több évtizedig eltartott. Aba 
Sámuel példája mutatja, hogy a világi és a családi nevet 
együtt is használták őseink. Nem hiszem, hogy rövid ezer 
év alatt megváltoztunk volna a hagyományokhoz való ma-
kacs ragaszkodásunkban. Mostanában pedig gyökereink 
vizsgálatát szorgalmazza minden gondolkodónk.  
 
25. Az egymásellenesség betegségének gyógymódja nem 
az elkülönülés, hanem a körültekintő közösségépítés. Ez 
nem holmi „kutyaharapást szőrével” gyógyítás, hanem 
hagyományainkra alapozott felismerés. Szomorúan tapasz-
talhattuk, hogy három magyar közül az egyik besúgó volt. 
Sokatmondó túlzásként halljuk, hogy három magyar oly-
kor négy párt. Minden második magyart árulónak, kom-
munistának, pufajkásnak is neveztek már mindenkor fel-
csattanni kész honfitársaink. Divat ma felemelt hangon 
belekötni az „élő fába” is. Az egymásellenesség terjedő 
szokása az is, hogy levegőnek nézzük egymást. Nem tudok 
róla, tehát nincs is. Nem érdekel, hogy mit mond, mit ír, 
mit cselekszik. Csak éppen „annyira érdekel”, hogy min-
den lehető módon elősegítsem kirekesztését a „mi” köre-
inkből, a „mi” világunkból. Ezt a szokást erősíti a magas 
szintre emelt „mögöttes beszéd” is, amely a magyaros 
nyíltságnak tökéletes ellentéte. Ha mégis bekerül „közénk” 
valamely nemkívánatos, akkor távollétemmel tüntetek. 
Nem keveredem, mert még „elkorpásodom”. A közösség 
aztán sajnálhatja hiányomat. Az ilyenszerű viselkedés 
nemcsak bölcsességhiányos, hanem nemzetellenes is. A 
szülőhazán kívüliek nagyobbik részére persze, nem hat az 
ilyen nemzetpolitikai szempontú megállapítás. Ezért kény-
telenek vagyunk a fenti viselkedések eredőjeként olyan 
általános emberi rossz tulajdonságokat is említeni, ame-
lyek az oktondiságtól a tudatlanságig terjedve megakadá-
lyoznak bennünket a társas lényektől általában joggal el-
várt társadalmi élet hasznos gyakorlatában. Eszembe jut 
Wass Albert találó meghatározása, - élete alkonyán még 
levelezhettem az Erdélyi Szépmíves Céh feltámasztása 
ügyében-, miszerint rontó, gyűjtő és látó emberek va-
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gyunk. Az első haladás-ellenességet, a második harácsolást, 
a harmadik pedig ritka adományként, bölcs jövőbelátást je-
lent. Ennek vagyunk jócskán még mindig híjával. 
 
26. Feltételezzük, hogy nemzetellenességünk nem tudatos, 
de magyarságtudatunk még kialakulatlan. Lefoglalnak a hét-
köznapi kenyérkereset ügyei, életcélunk csupán a meggazda-
godás, többek akarunk lenni némely dologban legalább, mint 
azok a környezetünkben élők, akikre még kénytelenek va-
gyunk felnézni, akiket a társadalom fölébünk sorol. Meg-
nyugtatóan magyarázzuk már magunknak törtetésünket, ön-
zőségünket, irigységünket, kivagyiskodásainkat, mert 
eszünknek, alkalmazkodási képességeinknek, szorgalmunk-
nak és vasakaratunknak megfelelően eredményesnek mond-
hatjuk magunk választott hazánkban. Nem firtatjuk Wass 
Albert figyelmeztetését. Magyarságunk sem okoz szívfájdító 
érzést. Nem könnyezünk a Himnusz hallatán, a piros-fehér-
zöld zászló láttán nem emelkedik a vérnyomásunk, a magya-
rul megszólaló „idegenhez” nem vonz mágnesként az anya-
nyelv dallama. Szóval, ha mindent levetkőztünk már, amit 
örökölt nemzetiségünkből elődeink büszkeségként reánk 
hagytak, elanyagiasodott világunkban, akaratunk ellenére is, 
marad még egy kötelék, amellyel számolnunk mindig érde-
mes, hiszen örök, és pénzben is kifejezhető érték. Nyelvünk-
ről van szó. Magyar tudásunk romolhat bármennyire is, meg-
marad és kamatoztatható. Jól számol, aki anyanyelvét ápolni 
érdemesnek, továbbadni szükségesnek tartja. Az, hogy a 
külföldre szakadtak második vagy a harmadik nemzedékének 
nagy része már nem beszél magyarul, senkit se késztethet az 
anyanyelvéről való lemondásra, hiszen a mostani civilizációs 
körülmények között az eddigieknél sokkal könnyebben meg-
tarthatjuk, ápolhatjuk, tökéletesíthetjük azt. A családi nyelv-
használat, a rádió, a tévé stb.  mellett leginkább az anyanyel-
vi közösség segíthet ebben. Az ilyen közösségek magától is 
alakulnak, de szervezni is kell ezeket. Az idő parancsa ez. 
 
27. Magyarságunk védelmére, a magyar betegségek gyógyí-
tására szervezkednünk kell. A meglévő szervezkedések mi-
nőségén kell változtatnunk, azokat kiteljesítenünk kell, a 
mindannyiunktól elfogadott közös cél szemmel tartásával. A 
lehetetlenségig lecsupaszítva, múltunktól, politikától, önazo-
nosságunktól és magyarságérzésünktől is megfosztva: van 
olyan célunk, amely közösségkialakításra ösztönöz. Nehezen 
hihető, hogy a külföldön élő magyarok közül többen is, az 
általunk leírt módon elnemzetlenedtek volna. Helyzetük el-
túlzása csakis arra jó, hogy valamiféle magot találjunk - ha 
parányi is -, ami összeköt. A magyar szervezkedés megújítá-
sának szükségszerűségét ezzel együtt, a régóta esedékes ma-
gyar összefogás követeli. Az egyesült Európa összetartó, 
hagyományait felmutató és éltető magyarságot kíván. Ehhez 
pedig a szélrózsa minden irányába szétszórt magyarság kor-
szerű szervezkedése szükséges. 
 
28. Méltatlan az összmagyarság külföldre szakadt részével 
történő jelenlegi felületes bánásmód. Úgy tűnik, hogy ma-
gyarságuk ápolása immár nem ország érdek, egyre hivatalo-
sabbá válik az a nézet, miszerint a más hazába jutottak har-
madik generációja, így is, úgy is beolvadásra van ítélve. In-
nen az a gyakorlat, amely nem számol velük, sorsára hagyja 
őket. (Lásd még: Nagy Károly Szigeteket, szórványokat is 
megtartó haza, határtalan hazában, EKE- Stockholm, 2000) 
A határon kívüli magyarok megkülönböztetése céljából érte-
lemszerűen vannak Kárpát-medenceiek, az Európai Unió 
országaiban élők és külföldiek, akik nemcsak nyugaton, ha-
nem a világ legkülönbözőbb országában élnek. Az EU-ban 
és külföldön élőket, nemcsak számukat illetően illeti megkü-

lönböztetés, hanem többnyelvűségüket, jártasságukat, kap-
csolataikat tekintve is értékesek. Munkájukkal, világnyel-
vűségükkel, de puszta jelenlétükkel is az anyaországot, a 
magyarság ismeretségét szolgálják. Kapcsolatuk a szülőha-
zával nem lehet csupán gazdasági érdek, nyelvük és hagyo-
mányaink ápolása az anyaország nyilvánvaló érdeke. Az, 
hogy Mi a magyar? külföldön több figyelmet érdemel, és 
tetteket, amelyek a magyar műveltség külföldi fenntartását 
szolgálják. Hinnünk kell abban, hogy akármekkora, az ezt 
szolgáló beruházás, kamatostól megtérül a jövőben. A kül-
földi magyarság minden egyes tagja, az anyaország rendkí-
vüli nagykövete. Mindezt hangsúlyozottan és ismételten 
kellene a közvélemény elé tárni, ahhoz, hogy ezen a téren 
is szemléletváltásra bírjuk a különféle rövidlátó hivatalo-
kat. Tudatában vagyunk annak, hogy a magyarság nyelvi 
közösségre alapuló lelki és kulturális közösség. Függetle-
nül attól, hogy hol élnek azok, akik politikai, vallási és 
állampolgársági különbözőségük ellenére, a történelem 
során eltérő állami keretekbe kerülve, más nyelvi közössé-
get vállaltak, joguk és egyben önként vállalt kötelességük 
az, hogy magasabb szinten ápolhassák vagy tanulhassák a 
magyar nyelvet. A magyar politikában több ízben megfo-
galmazott igény szerint, tizenötmilliónyi magyar érdeké-
ben kell cselekednünk. Az innen kiinduló gondolatsornak 
el kell jutnia ahhoz, hogy az anyaország, a Kárpát-
medencei magyarságon túlmenően, a nyugati régió szórvá-
nyaiban élő magyarságnak az anyanyelvi és hagyományőr-
ző gondjait is felvállalja. 
 
29. A nyugati és az unióbeli szórványokban folyó anya-
nyelvi oktatás felületes vizsgálatából is kikövetkeztethető, 
hogy színvonala elmaradt a hazai iskolákban folyó munka 
színvonalától, nehezen felel meg a mai követelményeknek, 
a szülők elvárásainak. A nyugati régiók magyar iskoláinak 
a munkájába közvetlen beleszólása nem volt, nem is lehe-
tett a magyar szakembereknek, de az unióbeli régiókban 
folyó oktatás színvonalának emelése érdekében, az EU 
parlamentjében és a különféle szerveződéseiben, bizottsá-
gaiban tevékenykedő magyar képviselők és tisztviselők 
segítségével, megtalálhatják annak a módozatait, hogy az 
uniós országokban élő magyarok anyanyelvi oktatásának 
és művelődésének, az eddigieknél hatásosabb segítői le-
gyenek. Elképzelhető, hogy az uniós országok közös egye-
tértésben oldják majd meg a maguk anyanyelvi oktatásá-
nak szakmai és szervezési kérdéseit az unió minden álla-
mában, és ezzel az eddiginél magasabb minőségi színvo-
nalra emelik országukban a különféle nyelvek, más uniós 
országokban pedig, a saját nyelvük oktatását. Nem tűnik 
elfogadhatatlannak az a felfogás, miszerint a magyar anya-
nyelv az EU országaiban való tanításának szakkérdései a 
magyar szakminisztérium illetékességi körébe tartozzanak. 
Ennek a szemléletváltásnak nem lehet gátlója a mások be-
lügyeibe való be nem avatkozás elve, hiszen a felek közös 
érdekében a szövetségi országban történik, és mindenütt a 
színvonalas nyelvtanulást, a művelődést szolgálja. 
 
30. Kell lennie középútnak. Nem tagadhatjuk meg ősein-
ket. Nem hessegethetjük el a sors hozta változások tényét. 
A fajtisztaságra való, délibábos törekvés, és ennek erőlteté-
se mások lebecsüléséhez, részrehajláshoz vezet. Kitágult 
kapcsolataink, alakuló világszabadságunk pedig keveredés-
hez, egységesüléshez. Családnevünk elveszti majd jelentő-
ségét? Utódaink együtt viselik majd az apai és az anyai 
családnevet? Ha bizonyítható lesz, hogy a fiúgyermekek 
nagyobbrészt az apa vagy a nagyapa génjeit öröklik, a lá-
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