
 
Seherezádé (éjjel)  
 
Ne gondolni a mesére. 
Sose a mesére. 
Mindenre csak a mesére ne. 
 
 Aladdin léptei a sötét  
sikátorokban. 
 Ali Baba bőre amint  
a kőhöz simul. 
 Szindbád a kormány mögött. 
 
Ne gondolni a mesére. 
Sose a mesére. 
 
 Egy csésze tea. Egy selyemsál.  
Sültmandula. 
 
 Egy hangot  
hallok. 
 A sajátomat.  
Néha. 
 
Ne gondolni a mesére. 
Sose a mesére. 
 
 
 

Lőrinci Ágnes fordítása 
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Tar Károly 
 
Mi a magyar ? — 2  
 
Ezt a kérdést nemcsak a nehéz időkben, hanem naponta kellene magunknak fel-
tennünk.  
 
Hangsúlyosan, éppen hetven esztendeje, amikor a magyar magyarra mutatott, „
mint rossz, gyönge, hamis, beteges magyarra”, a Magyar Szemle Társaság neves 
tagjai – Babits Mihály, Bartucz Lajos, Echardt Sándor, Farkas Gyula, Gerevich 
Gyula, Kerecsényi Dezső, Kereszturi Dezső, Kodály Zoltán, Ravasz László, 
Szekfű Gyula, Viski Károly, Zolnai Béla és Zsirai Miklós -  fogalmazták meg 
feleletüket a Szekfű Gyula szerkesztette, méltán nagy visszhangot keltett, és ma 
is figyelemre méltó, a kérdéssel azonos című kötetükben.  
A Mi a magyar? időszerűségét nemcsak a kötet megjelenésének közelgő évfor-
dulója, hanem az a korszakváltás, amit  országunk Európai Unióba való belépése 
ró a magyarságra, teszi parancsolóan szükségessé. Szekfű Gyula ma is találó 
megfogalmazásában azért, hogy: „…öntudatossá tegye az emberekben magyar-
ságukat és megóvja őket a tévelygéstől, az illúzióktól, az ingoványba süllyedés-
től”. Mert az európai közösséghez való tartozás újabb kötelességeket jelent nem-
zetiségünk, sajátosságaink, hagyományaink őrzésében. A tudatosan vállalt ma-
gyarság továbbéltetésének kötelezettsége indokolja ma is, hogy tudományos 
vizsgálattal, újabb elemzések alapján válaszoljunk a kérdésre.  
Úgy tűnik, túl vagyunk már a magyar romlás századán, ha az elmúlt századot, 
vagy századokat, ha Kárpát-medencei történelmünket tekintjük, és valamilyen új 
élet kapujában állunk, mintegy tizenötmillión, az európai nemzetekkel való 
egyesülés kavalkádjában újabb megpróbáltatások előtt, amikor illik tisztáznunk, 
mit viszünk magunkkal a nagy közösségbe, mihez tartsuk magunkat a magunk 
megőrzése és a másokkal való állandósuló kapcsolatokban. A begubódzódástól, 
az ostoba elzárkózottságtól, nemzetiségünk, nyelvünk, jellemünk, szokásaink 
feladásáig terjedő skálán szólhat hagyományaink hattyúdala. Amennyiben ha-
gyományainkon szellemi javainkat értjük, a legértékesebb javainkat féltő aggo-
dalom környékez minket, s teszi kikerülhetetlenné, hogy nemzeti önismeretünk 
kérdésére időnként körültekintő, jövőt mutató választ keressünk. 
 
Kérdés az is, hogy kik folytatják majd ezt a munkát, kik lépnek az egykori Ma-
gyar Szemle Társaság köré csoportosultak nyomába.  
 
A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, a mai magyar művelődésre 
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is kiterjedő „sanyarú” időkben, egy esztendeje keresi identitászavarának orvoslá-
sát. Anyagi támogatásának fogyatkozásával, elöljáróinak köre is zsugorodott, vá-
lasztmányi tagjai is jobbára már csak a még nem elégé megszokott levelezésre 
szorítkozhatnak, közösségi munkára lendületesebb vezetés híján az eddigieknél 
kevésbé foghatók. De mert tagjai magyarságszolgálatukban elkötelezettek, képe-
sek a szemléletváltásra, a megújulásra, új stratégiájuk kidolgozására,  
Komlós Attila (volt ügyvezető elnök) ilyen irányú javaslatával egybehangzóan, a 
Társaság választmányi tagjaként javasoltam, hogy munkánk középpontjába álljon 
az összmagyarság önismeretét elősegítő, hagyományait megőrző, művelődését 
felmérő olyan tanácsadó tevékenység, amelynek eredményeképpen évenként egy-
szer a köztársasági elnöknek, a miniszterelnöknek és az Akadémia elnökének cím-
zett jelentést készítsünk és hozzunk nyilvánosságra. Magyarságunk megtartásának 
hogyanját mutató legidőszerűbb teendőink évenkénti felsorolása a civil nyilvános-
ság előtt valószínűleg nem marad válasz nélkül, minden bizonnyal serkentőleg hat 
ebben a sziszifuszi, az egész népet illető munkában.  E feladat elvégzésére keresve 
sem találunk alkalmasabb közösséget a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társaságánál. Közel kétszáz, többnyire a tudományos életben tevékeny, a művelő-
dés különféle területein és a közügyekben is jártás elnöksége és tagjainak, az 
anyaországi, a Kárpát-medencei, az Európai Unió országaiban és nemcsak nyuga-
ton, hanem külföldön mindenütt élő magyarok nemes szolgálata lesz ez a nem hét-
köznapi munka. Meggyőződésem, hogy a Társaság választmányi tagjai szavazatá-
val indult, és elnökség irányításával felgyorsítható tevékenységhez a gyakorlati 
teendők előszámlálásával, további javaslatok megfogalmazásával juthatunk előbb-
re.  
Ettől az indíttatástól vezéreltetve javasolom, hogy folytassuk a két –három ember-
öltővel ezelőtt indult gondolatcserét, adjunk a mai ismeretekre, tudományos kuta-
tásokra támaszkodó, kötetbe foglalható választ a Mi a Magyar? kérdésre. A társa-
ság elnöksége, amely megegyezik a Nyelvünk és Kultúránk folyóirat szerkesztő-
bizottságával, többféleképpen bizonyíthatóan alkalmas arra, hogy e kötet kovásza, 
szervezője, szerkesztője és kiadója legyen. 
 
Az új Mi a magyar? kötet mielőbbi  megjelentetésének szükségességét hangsú-
lyozva, a kérdés új körüljárását, szerintem, a következő tartalmi okok indokolják: 
 
Öntudatosabb és erősebb magyarságot 
 
Kell-e a magyarságért a létet, illetve a létért a magyarságot feláldozni? A Ravasz 
László által megfogalmazott kérdés ma már nemcsak a kisebbségi, a szórványok-
ban élő magyarokra vonatkozik. Az bezárkózottság, majd az egyetemesülés 
(globalizáció) parancsának engedelmeskedve az anyaországban is nyilvánvalóan 
megmutatkozik, - csak az nem látja, aki nem akarja -, hogy önmagunk feladásának 
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Sheherazade (natt)  
 
Inte tänka på sagan. 
Aldrig tänka på sagan. 
Allt annat men inte sagan. 
 
 Aladdins steg i mörka 
gränder. 
Ali Babas hud mot kylig 
sten. 
Sindbad vid rodret. 
 
Inte tänka på sagan. 
Aldrig tänka på sagan. 
 
En kopp te. En sidensjal. 
Brända mandlar. 
 
Jag hör 
en röst.  
Min röst. 
Ibland. 
 
Inte tänka på sagan. 
Aldrig tänka på sagan. 
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Sheherazade (dag)  
 
Mitt liv har aldrig varit mitt. 
 
Till och med det lilla kräket - förlåt! - 
den allsmäktige Sultanen har förstått  
att det inte är mitt liv som hänger på sagan. 
Det är hans liv som hänger på sagan. 
 
Jag räddar hans liv, oavsiktligt, natt efter natt. 
Jag kan inte göra någonting annat. 
 
Det lilla kräket - förlåt! - 
den allsmäktige Sultanen 
måste få leva en dag till. 
 
Det finns inget annat val. 
 
Mitt liv har aldrig varit mitt. 
 
 
Seherezádé (nappal) 
 
Az életem sose volt az enyém. 
 
Még az a kis féreg – bocsánat! – 
a nagyhatalmú Szultán is megértette, 
hogy nem az én életem függ a mesétől, 
hanem az övé. 
 
Megmentem az életét, akaratlanul, éjszakáról-éjszakára. 
Nem tehetek mást. 
 
Annak a kis féregnek – bocsánat! –  
a mindenható Szultánnak 
élnie kell még egy napot. 
 
Nincs más választás. 

 
                                 Az életem sosem volt az enyém. 

2476                                              Észak hírnökei 

következményei csorbítják magyarságunkat. Lemérhető, hogy az elszakított or-
szágrészekben élő magyarság inkább ragaszkodik sajátosságaihoz, mint az anyaor-
szágban. Ennek felismerhető oka az, amit „a súly alatt nő a pálma” költői megfo-
galmazás alatt értünk. A Széchenyi által megfogalmazott feladatot, miszerint „
Magyarország nem volt, hanem lennie kell”, még nem teljesítettük. Sem alanyi, se 
szellemi téren. Mert ehhez az összmagyarság szellemi együvé tartozása is szüksé-
ges. Mennyire igaz, az, hogy hazánkat nem azért szeretjük, mert szép, hanem azért, 
mert a miénk! Otthon kell lennünk a hazában! A kérdés azért bonyolult, mert a ma-
gyarok egyharmada a határon kívül él, és ezek száma a jövőben tovább növekszik. 
A magyarság, mint érték, egységességének függvényében mutatkozhat meg.  
Babitsi gondolat, hogy önmagunkra eszmélésünk életfeladat. Kilétünkről megbizo-
nyosodni, szembenézni azzal, hogy mik vagyunk, és mi van bennünk, kikerülhetet-
len az ilyen történelemfordító időkben. „Ezer évet éltünk már e honban, s alig-alig 
jutott még eszünkbe, módszeresen vizsgálni magyarságunk jelentését és jelentősé-
gét. A nagy szótár… magyar-érzésünk önmegértéséhez még nem készült el.” Nem-
zeti tudatunk bizonytalansága betegségként már kikezdte népünk. Intő jel, az anya-
országiak csúfosra sikerült népszavazásában a legfájdalmasabb: a határon túliak 
iránti érdektelensége. A kór megelőzését elmulasztottuk, elhanyagoltuk, ezt beis-
merve kell ezután gyógyítanunk magunk. Innen a mai tükörtartás fontossága, kike-
rülhetetlensége. És nem az akármilyen tüköré, amelyben főként a „mit jelent ma-
gyarnak lenni?” kérdését látjuk, mint, amikor szédítő kútba nézünk, hanem az utol-
só évtizedekben átélt magyar sors nyersmérlegét mutató öneszményítés nélküli, 
igazmondó tükörre van szükségünk. Ha tükröződik benne káprázatmentesen való-
ságos képünk, valóságos világunk, ha nem látjuk meg benne mindenféle hibáink 
szeméttelepeit, és hanyagul elszórt, útszélre hányt rendetlenségeinket, a továbbiak-
ban is magunkkal kell cipelnünk őket, és tovább rontjuk közérzetünket és a nem-
zetközi életben rólunk kialakult, kedvezőtlen képet. 
 
Nyelvünk mindenekelőtt 
 
Babits Mihály A magyar jellemről című írásában a magyar nyelv sajátosságaival, 
európai különlegességével is foglalkozik. Zsírai Miklós Nyelvünk alkata című ta-
nulmányában Ravasz Lászlót idézve figyelmeztet, hogy nekünk a nyelvünk a leg-
főbb kincsünk, fontosabb, mint a föld, vagy mint a történelmünk,  „leghűbb ké-
pünk, mert nem nyelvünk olyan, mint mi, hanem mi vagyunk olyanok, mint a nyel-
vünk.” Mai nyelvünk állapotát ezért is fölöttébb szükséges kritikusan szemügyre 
vennünk, hiszen benne valóban megláthatjuk a magunk eltorzult arcát.  
Szavaink kevésbé halványak, mint más immár „elhasznált” nyelvek szavai, „
átlátszóak”, és „aki magyarul gondolkozik, nem gondolkozik sémákban.” Jelle-
münkhöz tartozónak véltük, hogy inkább kételkedő, mint cselekvő nép vagyunk, 
de nem cinikusak, hanem józanul azok. Jó volna, ha ezek a régi állítások ma is 
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igaznak bizonyulnak. Ennek kevés a valószínűsége. De bármennyire is elmarasz-
taló legyen, a jövőben folyamatosnak ajánlott tudományos vizsgálódás, hasznáért 
időnként mindenképpen meg kell tennünk, mert csak így derülhet ki nyelvápolá-
sunkat körvonalazó teendőink súlya és sürgőssége. 
Meg kellene vizsgálni, miben változtunk ezen a téren is az eltelt három emberöltő 
súlya alatt. Merre halad nyelvünk dicsért friss képszerűsége, európai egyénisége? 
Kérdőjeles már az is, amit tudományos kutatás nélkül is érzékelhetünk. Mi az oka 
a fenyegetően terjedő zagyvanyelvűségünknek? Mi az egykori latin és német ha-
tást felülmúló, se nem angol, se nem magyar keveréknyelv eluralkodásának or-
vossága? Miért használunk annyi nyelvi sémát, gondolkozásnélküliségünket mu-
tató sablont, szavaink értelmével ellentétes, divatszót? Miért hallgatólagosan elfo-
gadott szabály, hogy nyelvünket nem érdemes különleges odafigyeléssel palléroz-
ni, mert a nyelv olyan, mint a minőségi villanyborotva, megbízhatóan öntisztító? 
(Lehet, hogy csak engem bánt már az, hogy a  pár kifejezésünk a néhány helyére 
tolakodott, amelynek, az értelmező szótár szerint csak másodlagos jelentése. Utá-
nanéztem, már Jókai is – sűrűn - így használta. Pedig még ma is, néhány kisváros-
osunkban a pár tojás, éppen kettő, mintahogyan az ifjú pár sem pár ifjú, hanem 
csakis kettő, amióta a többnejűséget, legalábbis hivatalosan, még a törzsi életünk-
ben elhagytuk. És az is zavar, hogy örökösen odahaza és idehaza az otthon és az 
itthon neve, és hogy a szajkózott Elnézést! is említsem, amelynek mondandójában 
hibánk beismerése csak halványan van jelen. A bocsánatkérést száműztük, elné-
zett hibáink pedig halmozódnak, mert ha mindent elnézhetnek nekünk, semmi 
okunk arra, hogy javítsunk magunkon. Ez már annyira sablon, hogy a francia fil-
mek szereplőinek pardon!, az olaszok scuzi!, az angol excuse me! kifejezését is 
csakis „elnézést”-ként halljuk vissza a filmekből, a tévéből. Úgy tűnik, a magya-
rok nem hajlandók bocsánatot kérni. És az is meggondolkoztató, hogy nem min-
den divatos sablonkifejezés kopik ki egyhamar a köznyelvből, némelyik állandó-
sul, nyelvészeink sorolhatnák szavainkat, amelyek jelentéstartalma fogyatkozott, 
átalakult, netán ellentétesé vált.)  
Nyelvünk őreinek elbátortalanodása lehet az oka, annak, hogy félévszázaddal ez-
előtt a magyar ember csak gyereket  csinált , ma elterjedt a választékosság hiányát 
mutató cselekvésmegnevezés, a csinál homálya alá minden belefér, ilyenformán 
mintha valamiféle ádáz verseny folyna, agyatlan divat kelne lábra azért, hogy az 
eleink által használt szókészletünkből mindössze néhány százat vagy ezret hasz-
náljunk. „Zolnai Béla megállapítása, hogy jó szándékú nyelvújításunk is, az ide-
gen gondolkozás szolgai utánzásával, hozzájárult nyelvünk németesítéséhez. Ezt a 
betegségét nyögjük ma is, az angolból átvett szokással, a segédigék sokszor fölös-
leges használatával például. Svéd- magyar unokámmal naponta kell megküzde-
nem, hogy kigyomlálja ezt magyar beszédéből. („Én tudok menni veled… én tu-
dom látni a kocsit… a …keresztül meggondolatlan és feltűnő gyakoriságú haszná-
lata stb., stb.)  
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Vid konsumkroken 
 
Vid konsumkroken väntar jag. 
Husse handlar. Allt vi behöver. 
 
Husse har pengar. Har två ben. 
Får gå in. Allt vi behöver. 
 
Vindar över torget. 
Vindar från fjärran. 
 
Sniffa. Flåsa. 
 
Blunda. Yla. 
 
Längta. 
 
Spricka. 
 
 
Az üzletsarkon 
 
Az üzletsarkon várok 
A gazdi vásárol. Minden szükségeset. 
 
A gazdinak van pénze. Van két lába. 
Bemehet. Minden szükségeset. 
 
Vásártéri szelek. 
Távoli szelek. 
 
Szimatolni. Lihegni. 
 
Szemet behunyni. Nyüszíteni. 
 
Vágyni. 
 
Szétpattanni. 
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Ali Baba 

 
       Här har jag allt.  

Guld och silver. 
Hur tar man sig ut?  

Ädelstenar och aktier. 
Dörren är låst. 

Bokhyllan Billy och Spegeln Pär. 
Simsalabim? 

Pass och visum. 
Abrakadabra? 

Statsministern och regeringen. 
Jag har glömt. 

Gud och fosterland. 
Annars har jag allt. 

Liv och död. 
Jag sitter fast. 
 

 
Ali Baba 
 
Itt mindenem van. 
             Arany és drágakő. 
Hogyan lehetne kimenni? 
              Drágakövek és részvények. 
Az ajtó zárva. 
              Billy-könyvespolc és Pär-tükör. 
Hókusz-pókusz? 
             Útlevél és vízum. 
Piri-pókusz? 
             Államelnök és a kormány. 
Elfelejtettem. 
              Isten és szülőhaza. 
Amúgy mindenem megvan. 
              Élet és halál. 
Itt ragadtam. 

 
 
 

2474                                              Észak hírnökei Járkáló                                                    2619 

És még mennyi sok minden a teendő magyar kiejtésünk idegenségeinek megtisz-
tításában. „A nyelv is énekel, a zene pedig beszél” állítja Kodály Zoltán. E kettő 
pedig összefügg, a nyelv zenei eleminek tudatosítása, közelebb visz a magyar ze-
ne világához. „Születése még senkit sem tesz magyarrá. Azért is meg kell dolgoz-
ni.” Ehhez pedig művelődni kell. Nézzünk hát körül: Mi a Magyar a kultúrában? 
Harc vagy béke ázsiai hagyományaink és a nyugati kultúra között, amelynek át-
járhatóságát ezer éve erőltetjük. 
A beözönlő idegen szavak ellenére szegényedik a nyelvünk, és vele együtt jelle-
münkben is sorvad mindaz, amit magyarnak tartottunk Ha ezt ezeréves országunk 
levegője táplálta, („képzeletünk színgazdagsága, méltóságteljes nyugodtságunk, 
lényeget tömörítő hajlamunk, tiszta, egyenes beszédünk” stb.) és megméretteté-
sünk hiányjeleket mutat, valószínűleg baj van a „levegőnkkel”.  
A Mi a magyar? kérdésre adott őszinte feleletekből majd mindig kitetszik, hogy 
nemesítésünkért gyökeres változtatásokra lesz szükség, egész népünkre ható vál-
toztatásokat követel az idő.  
 
De lássuk, hogy mi mindent kínálnak még gondolatcserére a kötet szerzői. 
 
Határtalan hazában 
 
Ma más kell, hogy legyen haza fogalmunk, mint az egykor volt. A Kárpát-
medence magyar földje most újra kitárulóban, a régiók, a határokon átlépve újra 
közösségformáló erejüket mutatják. De még elkerüli a társadalom figyelmét a 
régi Magyarországon kívül élő azon másfélmillió honfitárs sorsa, akik még nyel-
vükben vagy egyre inkább már csak emlékeikben hordják a haza fogalmát. Rend-
re otthon lesznek más hazában, vagy a hordozható haza kifejezéshez szoktatják 
maguk, mert valahol otthon kell lenniük a világban. A haza éltető figyelme nélkül 
nemzeti érzéseik halványulnak, elhalnak, s ezt emberileg a maguk kárán teszik, az 
anyaország szempontjából pedig veszteségről kell beszélnünk. Belenyugvással 
elterjedt a gondolat, miszerint a hazánktól távolabb, a „külföldön” élő magyarok 
harmadik nemzedékére már nem számíthat az anyaország. Vizsgálatra érdemes, 
hogy honnan ez a lemondás. Az emberiséget számos titokzatos betegség rágja, de 
a kutatók sohasem adták fel, ezek okozóit, gyógyításának módját keresni. A hatá-
ron kívülre menekült, ott rekedt magyarok maguk őrzésére ne volna a felgyorsult 
civilizáció fantasztikumot tágító körülményei között orvosság? A svédországi 
Lundban, kétezer kilométernyire szülővárosomtól, hamarabb olvasom kedvenc 
napilapomat az Interneten, mint amikor otthoni előfizetője voltam, hiszen a postás 
legalább 12-20 órával később kézbesítette, s ráérősen teszi ma is. Ilyenformán 
feltehetném Ady kérdését: Én nem vagyok magyar? De kirekesztettségemet, kire-
kesztettségünket elvégezte az emberi irigységet felvert piszkos politika, közömet 
szülőhelyemhez elállja a kisszerűség, és a kaparj kurta, neked is lesz, harácsolásra 



buzdítás gyakorlata. Szemléletváltás szükséges ehhez is, bel- és külföldön egy-
aránt. „ A magyar pártoskodás egészen különös valami, sajátos formákkal és jel-
legzetes motívumokkal” – írja nagy költőnk, és a megalkuvást, a „struccpolitikát”, 
a jogfenntartást és a bujdosást jelöli meg eredményeként. Ez utóbbira megjegyzi, 
hogy „a magyar a saját hazájában is bujdosó”, és hogy türelmes nép vagyunk. Lát-
noksága késztessen alapos vizsgálatra, hiszen türelmetlenségünk, civódó, útszéli 
viselkedésünk immár világismertté vált. Az erdélyi magyar félévszázaddal ezelőtt 
még viselkedni, becsületet tanulni látogatott el az anyaország fővárosába, aztán 
apránként, kénytelenül fel kellett felfedeznie, hogy a balkáni viselkedés csápjai, a 
megbízhatatlanság, a mellébeszélés, a tolvajlás legyalulta azt a magaslatot, amely-
re jó volt felnéznie. Ma már az erdélyi ember nem ül taxiba Pesten, nem jár ven-
déglőbe, mert átejtik, és „a maga mit szórakozik itt velem” ökölrázókat megcsö-
mörlötten kerüli. A két emberöltővel ezelőtti anyaországit „pökhendinek” nevezte 
az erdélyi ember, aki ezt éppen úgy megvetette, mint a hegyeken túli oltyánok ki-
vagyiságát, balkáni modorukat. Ma a kötekedő bunkóság sűrűsödő tömegeivel ta-
lálkozva, maga is utánozza, s ha teheti még túl is tesz rajta, mohón utánzó törteté-
sében. A egykori magyar bátorság, harciasság és lovagiasság elfajzott maradékát 
örököltük, a nemes küzdőszellem hiányát a magyar sportban sem a magasra emelt 
léc fölött uraljuk, hanem inkább a tisztes győzelem helyett átveréssel. (Lásd ajzó-
szeres botrányaink.) A Mi a magyar a sportban? kérdés újabb adalék lehetne vizs-
gálódásunk kötetének tágításában. 
A magyarság külföldi rossz hírnevét a honfoglaláskor a rabló hadjáratok alapoz-
ták, most vajon mik öregbítik rossz hírnevünk, és milyen tettek, milyen kiemelke-
dő események és emberek javítják egykori megítélésünk? 
 Példaképnek mi maradt a magyar hazában? Érdemes volna előszámlálni jót, rosz-
szat. 
 
A hazaszeretet iskolái 
 
 A hazaszeretet alapja az otthon, a család. Innen nyerjük szellemünk nyíltságát, 
szemlélődő fölényünket, fegyelmezettségünket, alkotásra késztetettségünket. Ri-
asztó számok mutatják a magyar családi élet bicegését, amputáltságát a gyakori 
válások miatt. Hiányzik ennek megdöbbentő módon való nyilvánosságra hozatala, 
amely a magunkba nézést serkentené, és újból felelevenítené ősi hagyományain-
kat. A közösségi együttélés új, emberi formáit kell hagyományaink alapján nép-
szerűsítenünk. 
A közösségek összetartozásának eddig legfontosabbnak tartott kifejezője a nemze-
ti öntudat, amely a nemzeti önismereten alapszik. „A nemzetről szóló képzetek 
nem élnek a maguk teljes világosságával, mélységével és gazdagságával a közös-
ség minden tagjában.” – állapította meg egykor Keresztury Dezső. Ha ehhez a csa-
ládot, az iskolát, a templomot, az egész társadalmat, és az egész országot elmarasz-
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A piros szegfű 
 
Becsaptam őket. 
 
Azt hiszik, hogy bolond vagyok, 
beképzelt, felszínes, gyáva, utálatos, büdös, agyalágyult és buta. 
 
Azt hiszik korpás az ingem gallérja, és 
elpirulok, mikor bemutatkozom Granath tanítónőnek  
meg azt is, hogy megbotlom az osztályterem küszöbén, 
amikor helyettesíteni megyek a vallentunai Gransjö iskolában. 
 
Becsaptam őket. 
 
Természetesen  
Granath tanítónőnek mélyen a szemébe tudnék nézni 
mondván: Örvendek az ismeretségnek és 
természetesen többféleképpen is át tudnám lépni a küszöböt. 
 
De nem tárhatom fel előttük igazi önmagam. 
 
Ők azt hiszik, hogy nagyon egyedül vagyok és sírok, 
hogy pengével a kezemben ülök a kádban 
és legbelül őrjöngök.  
 
Átvertem őket. 
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Molnár István 
 
 
Röda Nejlikan  
 
Jag har lurat dem. 
 
De tror att jag är en tönt 
fåfäng ytlig feg äcklig illaluktande korkad och dum 
 
De tror att jag har mjäll på kragen och de tror att 
jag blir  
röd i ansiktet när jag presenteras för fröken 
Granath och de tror  
att jag snubblar över tröskeln till klassrummet när 
jag vikarierar på 
högstadiet på Gransjöskolan i Vallentuna 
 
Jag har lurat dem. 
 
Naturligtvis  
skulle jag kunna se fröken Granath djupt i ögonen 
och  
säga mycket angenämt och  
Naturligtvis  
skulle jag kunna ta mig över tröskeln på många sätt 
 
Men jag får inte visa vem jag är.  
 
De tror att jag är ensam och tror att jag gråter och 
tror att 
jag sitter i badkaret med ett rakblad i handen och 
vrålar 
tyst inuti huvudet 
 
Jag har lurat dem. 
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taló megjegyzéstől eltelt időben bekövetkezett tudatos és kétségtelenül „sikeres” 
elnemzetlenedés szocialista éveit is odaszámítjuk, a lerombolt nemzeti tudat épí-
tését az alapoknál kell kezdenünk. Az alap pedig a család, az iskola és így tovább. 
De ehhez a felnőttnevelést is ugrásra kellene késztetni. Örök kérdés: ki neveli a 
tanítókat?  
Hol van az a lelkiismeretből fakadó belső ösztönösség, amit egykor a kisebbség-
ben szenvedő magyarok között, egy gyermekorvosi várakozóban tapasztaltam: a 
kisfiával várakozó apa csemetéje fülébe súgva tanította a magyarok hét vezérének 
akkoriban szigorúan tiltott névsorát. Mi késztethette erre a cselekedetre? Bizonyá-
ra családjából vagy egykori tanítójától kapta az indíttatást. Ehhez képest, a nem-
zeti öntudat mai kialakításának vérszegény módozatait is sokallják egyesek, hi-
szen életük a pénzről, a szórakozásról, elhatalmasodott önzésekről és az értelmet-
lenül átviharzott életévekről szól. 
Ha magyarázatot keresünk hígmagyarságunk eredőjére, nem kerülhetjük el a csa-
ládneveinkben is mutatkozó idegeneredetiség tényét, sem azt, hogy génjeink vizs-
gálatából kiderült, hogy Magyarországon, a lakosság alig néhány százaléka ma-
gyar eredetű. Csak fel kell ütni a telefonkönyvet ahhoz, hogy erről meggyőződ-
jünk. Az évszázadok óta nálunk gyakori névváltoztatókkal együtt, kis túlzással, 
állíthatjuk, hogy Magyarország nem magyar. (Lásd még: A nevekről és a Magyar-
ország nem magyar! című írásaimat a Magyar dolgok című kötetben, Erdélyi kis-
könyvtár, NIS Kiadó, Kolozsvár, 2002) De, mert elfogadott gyakorlat szerint, ki-ki 
olyan nemzetiségű, amilyennek vallja magát, és a magyarság számos kiemelkedő 
egyénisége, akikre méltán lehetünk büszkék, bevallottan idegen származású, bán-
tó következtetésekre nem juthatunk. De nem kerülhetjük meg azt a lelkiismereti 
kérdést, amely szerint az ősök tiszteletén alapuló hazaszeretet örökös kétséget tá-
maszthat az idegenekben: ha megtagadják, ha megváltoztatják nevük, őseiket ta-
gadják meg. A kettős önazonosság létráján kapaszkodva, a magyar becsület azt 
sugallja, hogy az ezer éve országunkba fogadottak, őseiket tisztelve, vállalják ma-
gyarságukat. Egyetlen példa, beszédes bizonyítéka annak, hogy csak ilyenformán 
hiteles hazaszeretetük. A Stockholmban élő, világhíres Klein professzor, lehetett 
volna Budapesten Kiss, svéd földön Liten vagy akármilyen nevű, de világpolgár-
ként is kitartott magyar zsidósága mellett. Feleségével együtt végzett, sok évtize-
des tudományos kutatómunkája mellett a magyar irodalom jeles ismerője és ter-
jesztője, egész estét betöltő versműsora, nemrég pedig a nagy Karinthy írófiával 
folytatott, a Nagykövetségen folytatott nyilvános beszélgetésével is bizonyította 
törzsgyökeres magyarságát. Bizonyítja, hogy családjából, iskoláiból kelt hazasze-
retete életre szólóan kíséri második hazájában is. Mi a magyar az ilyen emberben? 
Az, mi talán a legfontosabb, és éppen ezért egyetemes emberi tulajdonság: a be-
csület.  
A magyar meghatározásának lényege a becsületből fakadó nemzetszolgálat, „a 
romlott haza megtartása és védelme”. Ehhez nem kis- vagy nagymagyaroknak 
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kell lennünk, hanem összetartóknak. A „széjjeltartást”, ezeréves tényét sem kerül-
hetjük meg, gondolkoznunk kell feloldásának módozatain. A magyar politika el-
fogulatlan elemzése lehetne tárgya egyik kötetbe való tanulmánynak. Ha kiderül-
ne belőle a Széchenyi megállapítása szerinti meghatározó igazság: „semmi szebb 
vonzódás nem köt anyaföldjükhöz, mint egyedül jövedelmeik pontos elvárása”, 
mérlegelhetnénk mindnyájunk valóságos hazaszeretetét, erkölcsi értékét. 
Keresztury Dezső figyelmeztet, hogy már az ő idejében a kor két út elé állította a 
magyar polgárt: légy méltó jobbik önmagadhoz, múltadhoz, vagy változtasd meg 
nyelvedet, környezetedet, öltözékedet, boldogulj gátlástalanul, ahogyan tudsz. 
Nyilvánvaló, hogy napjaink Magyarországa melyik úton törtet kicsinyes célok 
felé. A magyarosodás és a magyarkodás évtizedeiben észlelt útkeresés mai nyo-
mai világosan láthatóak a ma is fellelhetőek, a különféle álarcban mutatkozó ér-
dekhazafiságban. Eltitkolni nem érdemes, bevallani kell a jövő érdekében.  
A hazaszeretet a nemzet szellemi közösségében erősödhet. Ha megszüntethető a 
nép és eszményei között tátongó szakadék, ha sikerül az egész nemzetet a kornak 
megfelelő műveltségszintre emelni. Elképzelésekben, tervekben ezen a téren 
sincs hiány, de a tetteket összeszámolva kevesellhetjük ezeket. És örökösen hiába 
hivatkozunk gazdasági mutatóink elégtelen voltára. De figyelnünk kell a jobb 
életkörülményeket rendelkező társadalmak műveltséghiányának jeleire is. . Ebbe 
beletartozónak véljük az emberiesség mutatóit is. A jövőt idézhetjük Illyés Gyula 
szavaival: „A magyar az, akinek jellemzésére azt mondhatjuk el, amit a tökéletes 
emberről gondolunk.” A magyarság önmegtagadással lépett Európába. Mostani 
elfogadtatásához a rárakodott embertelenségek tudatos elhagyását követeli a jó-
zanész. 
 
Kényes dolgaink 
 
A Mi a magyar? kérdés mai megválaszolásakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
a tudomány legújabb eredményeit, vizsgálódásait, az új elméleteket földünk, éle-
tünk és az élőlények folyamatos átalakulásáról, a világmindenségről, az emberi 
agyról, a lélekről, a mágiáról, a kollektív tudatról, az élet keletkezéséről, a halál-
ról és még annyi mindenről, amivel az elmúlt évtizedekben okosodtunk. Hihetünk 
abban is, hogy az anyag és a lélek eredője a fény, ebbe még az értelmünkkel fel 
nem fogható világ, a tudatalattink és Teremtő is belefér, de amikor a magyar lé-
lekről beszélünk, meg kellene magyaráznunk a lélek eddiginél tágabb jelentését. 
És azt is, hogy elképzelhető a lélek anyagi eredete is.  
Ha kutakodásainkat a magyarság mibenlétéről, nem a fogalmak tisztázásával 
kezdjük, ha nem a tudomány legújabb eredményeinek ismeretében fogannak 
iránymutató dolgozataink, akkor a különféle tanulmányok szerzői, nem sokban 
haladhatják meg Mi a magyar? egykori szerzőit, nem rajzolhatják fel jövőbe mu-
tató valós teendőinket.  
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Mathilde fölé hajoltam, aki a távolba, a medence irányába nézett. Abbahagyta a 
sírást. Megcsókoltam a homlokát s a kert végébe mentem a ruhámért.- Apa, ettől 
nem leszel fiatalabb. - Tudom - mondta. - De te sem.  
- Nem fejeznétek be végre? - kérte Mathilde. - Szegény kicsikém, nem tudja, 
hogy kinek higgyen. - De - mondta apa. - Tudja ő. - Dinamittal? - kérdeztem.  
- Nem. Ásóval, csákánnyal. Csak a tacskók használnak dinamitot. Tudhattam 
volna. 
Apa mindig fölém kerekedik.  

Vály Sándor: Világfa 
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az ajkai között.  
- Teljesen elfelejtettem már, hogy milyen kellemes fürdeni - mondtam, amint ki-
fúrtam a fejem az égbe. Lassú tempóban úsztam.  
- Nem értelek - mondta.  
- Nem. Nem csak a gyerekek szeretik az úszómedencét.  
- Ez igaz - mondta Mathilde.  
Kiugrottam a vízből s leültem az asztal mellé. Kiittam az egyik pohár tartalmát. 
Nem én vagyok az egyetlen, aki a gint jobban kedveli a kávénál.  
Mathilde mellém ült. Mindketten ruhátlanok voltunk - eltekintve a fekete zoknitól, 
amit elfelejtettem levenni. Ő kezdett el simogatni, a fülem mögött, hátul a nyaka-
mon, ahová az ő kedvéért egy liliomot tetováltattam.  
- Túl sokat vagy távol - mondta, miközben óvatosan cirógatta a liliomot. - Nem 
törődsz velem igazán. Csak dolgozol, dolgozol, aztán hónapokra  eltűnsz.  
- Apa is említette.  
- Nem akarlak elveszíteni - mondta, és beférkőzött az ölembe.  - Én téged akarlak.  
Mathilde sírni kezdett, s egy idő után meztelenségünk kibírhatatlanná vált. Olyas 
valamikhez hasonlítottunk, aminek még a gondolatától is irtóztam; mint vágás 
előtti barmok a nyílt ég alatt.  
Hallottam a közeledtét, halkan csukta be az autó ajtaját. Láttam magam előtt, 
amint az ablaküvegben egy utolsó pillantást vet magára, lesimítja a haját, kihúzza 
a derekát.  
Köhintett, belépett a kapun. Időbe telt, amíg bennünket felfedezett. Állt lecövekel-
ve, mint egy tengeri bólya.  
- Remélem nem zavarok? - kérdezte.  
- De - mondtam.  
- Csak meg akartam nézni, hogy rendben van-e minden.  
- Nem kellene? - kérdeztem.  
- Tetszik a medence?  
Természetesen nagyszerű dolog egy úszómedence, minden ismerősöm úgy gon-
dolja, hogy jó dolog. A világon mindenki szeretne úszómedencét.- Talán előbb 
megkérdezhettél volna.  
- Igaz - felelte. - Sok mindent meg kellett volna kérdeznem.  
- Ügyes vagy. Sok mindenre futotta az idődből, amíg odavoltam.  
- Jórészt sikerült.  
- Mi lesz velem öreg koromra, amikor senki nem lesz, hogy ilyen fontos dolgok-
ban kisegítsen.  
- Megleszel te egyedül is.  
- Vicceltem. Nem gondoltam komolyan.  
- Ja úgy! -  nevetni próbált. - Mondhatsz, amit akarsz!  
- Lennél szíves inkább a kemény férfi szerepét játszani?  Ahogy szoktad.  
- Sajnálom - válaszolta.  
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Mögöttes beszéd nélkül, magyaros szókimondással, érthető egyszerűséggel írott 
vizsgálódásokból ért a nép, s talál magának követésre méltót a tiszta beszédből. 
Az elzárkózás az újtól, ezen a téren is, az európai és a világkultúrához vezető 
utunk gátja, s végül nemzeti vonásainkat sorvasztó lehet. 
Ha napra készen nem ismerjük értékeinket, miként őrizzük meg őket?  
(Lásd még: Györffy István A néphagyomány és a nemzeti művelődés, A magyar 
táj- és népismeret könyvtára, Bp.,1939)  
Magyarságunk megbecsülésének fogyatkozó jeleit látnunk kell életünk legapróbb 
dolgaiban is. A kivagyoskodást sugalló, semmire sem ráérő életünkben, a félmű-
veltség hordóiról zagyválók szívesen mellőzik érthető magyar szavainkat idegen 
kifejezésekkel helyettesítve, fitogtatják ragadós idegenmajmolásukat. Őket nem 
Széchenyi magyarságot gazdagító szabadelvűsége vezeti: „mutassunk az idegen, 
a minket gazdagító, s az anyanyelvvel majd-majd összeforrandó szó iránt éppen 
annyi vendégszeretetet, mint amennyivel régi magyar szokás szerint fogadjuk a 
jövevény”, hanem a saját nyelvünk értékeinek felületes ismerete, lebecsülése. 
Lásd a szoftver, hardver stb. kifejezések (angolban érthető, a magyarban érthetet-
len, hangalakját illetően is nehezen magyarosítható kifejezések) érthetetlen elter-
jedését.  Pedig jó példáért nem kellene messzire mennünk. Finn nyelvtestvéreink 
ragaszkodása anyanyelvükhöz példás, minden új dolog megnevezésére keresnek 
megfelelőt, miközben nem restek a kisebbségben élő svédek nyelvét és az angolt 
is használni feliratokban, a legapróbb dolgokban, még a busz- vagy villamosje-
gyeken is. Nem tévesztik össze a többnyelvűségre való törekvést a legfentebb ré-
tegnyelvként használható zagyvanyelvűséggel. Mi, akik annyira szívünkön visel-
jük a két- vagy többnyelvű helységnevek használatát, miért nem vezetjük be, mi-
ért nem állandósítjuk a két- vagy többnyelvű szakkifejezések használatát? Vajon 
nem így kellene, „magyaros módon” világnyelvek egész lakosságra kiterjedő ta-
nítását támogatnunk? Rövidlátásunk eredője, szókimondóan, a belénk rögződött 
elvtelen magyarkodás ((ultra)nacionalizmus). Ugyanaz, amiért az anyaországban 
élő nemzeti kisebbségek megfelelő képviselete még nem, vagy még mindig alig 
rendezett. 
Az időnként felkapott idegen kifejezések közül, íme egy mostani: Feltűnő gyako-
risággal hallom a rádióból, hogy az innovációkért mi minden tesznek a műszakiak 
és az Innovációs Hivatal, merthogy az innováció jövője… stb. Megfoghatatlan, 
hogy miért jobb, miért kifejezőbb az innováció az újítás szavunknál, amit már 
csak elvétve hallani a magyar hivatalnokok, közemberek és politikusok szájából. 
Különösen furcsa, hogy számos közintézményeink megnevezésében előszeretettel 
használnak idegen kifejezéseket.  Kinek jók ezek a fontoskodó nevek. Kár, hogy 
sikeresnek ítélhető, a városi üzlet- és cégnevek szabályozása nem terjed ki a kü-
lönféle hivatalok és intézmények nevének felülvizsgálatára, érthetőségének javí-
tására, magyarosítására is. Itt van például egy egészen friss példa, a nemrég ala-
kult Antikorrupciós Koordinációs Testületet. Miért kell az ilyen megnevezések-
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ben túltengnie az idegenszavúságnak? Az embernek az az érzése támad, hogy az 
ilyen hivatalokban betolakodó idegenek ülnek és hatalmaskodnak. Példák sokasá-
gával bizonyíthatnánk, hogy nyelvünk lebecsülése ma is betegségünk. Ennek 
szakavatott bizonyítása, a jövevényszavak mértékletes, indokolt befogadása nyel-
vészeink irányításával lehetne folytatása annak az egész társadalomra kiterjedő 
javítószándékú igyekezetnek, amelynek eredményeképpen magyarságunkat meg-
felelően gazdagíthatnánk, az eddig lezajlott népies-magyarság vagy európai ma-
gyarság vitában, hogy a természetes, a népi élethez kapcsolt beszédünkben meg-
maradjon, ami magyar: a szemléletesség, az életesség, a képes beszéd. 
A magyar írók mutatnak erre jó példát, irodalmunkban, „a szolgálattevés irodal-
ma”, mutatkozik a magyar jellem is, amely Farkas Gyula hetven évvel ezelőtti 
megállapítása szerint „története során sokat romlott, de nem ismeri a hízelkedést, 
a csalfaságot, az álnokságot, az emberi becsület áruba bocsátását.” Rózsás, hízel-
gő kép. Hol vagyunk már ettől?! Mindenképpen felülvizsgálatra érdemes téma ez 
is. A magyar jelleg felolvadni látszik, délibáb erkölcsünk viharos mezején. Ady 
riasztó jövendölése szerint: A Duna-táj bús villámhárító, / Fél-emberek, fél-
nemzetecskék / Számára készült szégyen-kaloda. Talán az európaiság levegője 
hozhat javító változást ezen a téren is. 
Kényes kérdés az is, hogy a határtalanságra való törekvés eredményei kitágították 
a magyarság fogalmát, amennyiben az anyaországiak egyre többet tudnak, jobban 
megismerik a „végeket”, a székelyeket, a csángókat például. Tudományos kutatók 
génvizsgálatából kiderült, hogy a székelyek csak néhány százalékban magyar ere-
detűek. A gatyás, kieresztett ingű, mejjeskeptáros, tarkacsíkos szövött övvel mu-
tatkozó moldovai csángókat nem könnyű befogadni a magyar népviseletűek társa-
ságába. De a kevertnyelvűségük alól kibukkanó ősi magyar szavaink megőrzésé-
ért az eddigieknél is nagyobb figyelmet érdemelnek. Évszázados elnyomásban 
csodával határosan megmaradt magyarságuk példamutató lehet az elkövetkező 
nyugatba való beolvadás erőltetett menetében. A Mi a magyar? meghatározásá-
hoz közelítő néprajzi elemzéskor nem feledkezhetünk meg róluk. 
Kodály Zoltán írja a kötetben közölt  Magyarság a zenében című tanulmányában, 
hogy „Az értelmiség kivetkőzött a magyar nyelvből, elidegenedett a magyar ze-
nétől. Ha találkozik vele: idegennek érzi. El lehet, hinni, hogy őszintén. Akár asz-
szimilált, akár „törzsökös”, nem közvetlen folytatása a népnek, nem él benne a 
nép kultúrája, mint felnőttben a gyermek, más a lelke, nem érti a nép beszédét, 
zenéjét, baját, örömét.” Ezen törvényszerűen jó irányban változtatott az idő, de 
még messze vagyunk a „honfoglaló lélek újjászületésétől”. De mai tudásunkra 
alapozva, ideje lenne többet, tudományosabbat tudni a magyarságba beolvasztot-
tak mibenlétéről, és a lélektani kutatások fényében a magyar „lélek” alakulásáról. 
Hogyan kell értelmeznünk ma az a kitételt, mely szerint „Nem lehet magyar, aki 
nem iszik a magyar kultúra csodaforrásából”. És, hogy „lelki magyarságunk töb-
bet ér, mint a vér.” Van-e, lehet-e ehhez valamennyire kimutatható szomjúság az 
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vize fenékig átlátszó, mintha nem is lenne benne víz, csak hívogató űr. Csaknem 
az egész kert felásva. Vajon kinek a hóbortos, hirtelen ötlete? Nem emlékszem, 
hogy megbeszéltük volna. Nagyot nyeltem, lehajoltam, óvatosan a vízbe dugtam 
a kezem. Kis idő múlva Mathilde lépett ki a házból, s távolabb megállt.  
- Végül csak hazajöttél? - kérdezte.  
Haja mint fényes csillagpor omlott a mellére. Mathilde barna hajához voltam 
szokva, nagyon meglepődtem. A fodrász jó sok szőkítőt pazarolt rá.  
- Úszómedence? - kérdeztem óvatosan. - Thomasnak?  
- Igen - válaszolta. - Az úszás jót tesz a gyereknek. Thomas írtó büszke rá, min-
den áldott nap áthívja a barátait.  
- Most hol van? - kérdeztem.- Anyámnál - a földet nézte. - Azt hittem, mérges 
leszel. - Mérges?  
- Nem várt Rolf a repülőtéren?  
- Nem - mondtam, s elindultam a medence rövidebb oldalán. - Ez egy vagyonba 
került!  
- Anyám adott rá pénzt - válaszolt gyorsan. - Arra gondoltuk, hogy jó lesz 
Thomasnak. Rettenetesen meleg nyarunk van.  
- Anyádnak sosincs pénze. Ha csak nem nyert a lottón.  
- Spórolnak az öregek - mondta Mathilde. - Nagyon szép volt tőle - válaszoltam. - 
Hihetetlenül szép.  
- Hát nem? - Gyere csak! - kértem s megálltam a víz fölé nyúló ugródeszkánál.  
- Nem tetszik a medence? - kérdezte.  
- Gyere már! - kiültem a  deszka legvégére. - Nem ülhetnénk itt egy  kicsit?  
Mathilde nem ellenkezett. Átkaroltam. A ruha felcsúszott a derekánál. Csupasz 
lába csobbanás nélkül tűnt el a vízben. Megérintettem a belső combját. Elhúzó-
dott, de én derékon ragadtam, s belevetettem magam a vízbe. Kiabált. Kiúsztam a 
medence szélére, s megfordultam. Mathilde néhány fölös másodpercig vívta még 
ellenem a csatát - amit már úgyis megnyert - mire észrevette, hogy a medence má-
sik végében kapaszkodom.  
- Mérges vagy - nyögte ki. A sekély rész felé úszott, s ahol combtőig ért a víz, 
felállt; a haját két kezével  csillogó, csöpögő lófarokba fogta, lapockái között ló-
gott alá.  
- Te kérted apát, hogy várjon a repülőtéren?  
- Igen. - S ő tette tönkre a kertet.  
Mathilde kilábalt a vízből. Levette a ruháját, s a nyugágyba feküdt meztelenül. A 
mellette lévő asztalon álló két poháron csillogott a nap. Letéptem magamról az 
inget, s a kert végébe hajítottam. A nadrág, az alsónemű, a cipő követte. Aztán 
nyi t o t t  szemmel  ví z  a lá  merü l tem.  Lebegt em.  Vár tam.  
Sok idő telt el. Felnéztem. Az ég és a fák foltjai lebegtek a vízen, egymással ját-
szadoztak. Megváltoztak a színek, Mathilde jött a medencéhez, lenézett rám. 
Mozdulatlanul állt. Nem hiszem, hogy mosolygott volna, de fogait megcsillantak 
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évszázadok óta befogadottakban? Mert a szentistváni idegen befogadásból merí-
tett új ösztönzés mellett az volt az elfogadott, hogy az idegen hatást károsnak vél-
ték, ha nem tudtuk őket a magunk képére formálni. Tehát magunknak idegen or-
szágban beilleszkedést, az idegeneknek pedig nálunk beolvadást ajánlunk? Miért 
és mit prédikálunk?! 
Pedig jól tudjuk, hogy a őseink a különféle törzsek megtelepedésükkor azok önál-
lóságát tiszteletben tartották. Az erdélyi szászok története is ezt példázza. Az ilyen 
felemásság csorbítja magyarságunkat a mai cigánykérdésben is. A Mi a magyar a 
cigányságban? vizsgálatával, áldatlan helyzetük emberséges megoldásához is kö-
zelebb kerülhetnénk. 
 
Távolodó szórványok 
 
Méltatlan az összmagyarság külföldre szakadt részével történő jelenlegi felületes 
bánásmód. Úgy tűnik, hogy magyarságuk ápolása immár nem országérdek, egyre 
hivatalosabbá válik az a nézet, miszerint a más hazába jutottak harmadik generáci-
ója, így is, úgy is beolvadásra van ítélve. Innen 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 értelemszerűen vannak 
Kárpát-medenceiek, az Európai Unió országaiban élők és külföldiek, akik nem-
csak nyugaton, hanem a világ legkülönbözőbb országában élnek. Az Eu-ban és 
külföldön élőket, nemcsak számukat illetően illeti megkülönböztetés, hanem több-
nyelvűségüket, jártasságukat, kapcsolataikat tekintve is értékesek. Munkájukkal, 
világnyelvűségükkel, de puszta jelenlétükkel is az anyaországot, a magyarság is-
meretségét szolgálják. Kapcsolatuk a szülőhazával nem lehet csupán gazdasági 
érdek, nyelvük és hagyományaink ápolása az anyaország nyilvánvaló érdeke. Az, 
hogy Mi a magyar? külföldön több figyelmet érdemel, és tetteket, amelyek a ma-
gyar műveltség külföldi fenntartását szolgálják. Hinnünk kell abban, hogy akár-
mekkora, az ezt szolgáló beruházás, kamatostól megtérül a jövőben. A külföldi 
magyarság minden egyes tagja, az anyaország rendkívüli nagykövete. Mindezt 
hangsúlyozottan és ismételten kellene a közvélemény elé tárni, ahhoz, hogy ezen a 
téren is szemléletváltásra bírjuk a különféle rövidlátó hivatalokat. 
Tudatában vagyunk annak, hogy a magyarság nyelvi közösségre alapuló lelki és 
kulturális közösség. Függetlenül attól, hogy hol élnek azok, akik politikai, vallási 
és állampolgársági különbözőségük ellenére, a történelem során eltérő állami ke-
retekbe kerülve, más nyelvi közösséget vállaltak, joguk és egyben önként vállalt 
kötelességük az, hogy magasabb szinten ápolhassák vagy tanulhassák a magyar 
nyelvet. 
A magyar politikában több ízben megfogalmazott igény szerint, tizenötmilliónyi 
magyar érdekében kell cselekednünk. Az innen kiinduló gondolatsornak el kell 
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jutnia ahhoz, hogy az anyaország, a Kárpát-medencei magyarságon túlmenően, a 
nyugati régió szórványaiban élő magyarságnak az anyanyelvi és hagyományőrző 
gondjait is felvállalja.  
A magyar nyelv európai nyelv, az Európai Unió egyik hivatalosa nyelve.  
Ebből következik, hogy a világ bármely részében élő magyarok anyanyelvének 
és kultúrájának megőrzése és gyarapítása, különös tekintettel az anyaországra, a 
Kárpát-medencében élőkre, és az Európai Unió országaiban megtelepedettekre 
is, állandó feladatunk.  
Az Európai Unió tagjaként, nemcsak a lehetőségeink, hanem a jogaink és köte-
lességeink is megnövekedtek. A Barcelonában, 1996-ban a Nyelvi Jogok Világ-
konferenciája által elfogadott Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata alapján, a 
magyar nyelvet beszélők többségének nyelvi korszerűsödése olyan államokban 
folyik, amelyek az európai közösséghez tartoznak, idegen szavainkat a velük 
folytatott társas kapcsolatokból, eredményes nyelvi együttműködésünk révén 
nyerjük, és a nyelvhasználatnak az egyének szabad cselekvése eredményeképpen 
hasznosítjuk, de ugyanakkor lehetőséget kell teremtenünk arra, hogy a világ bár-
mely részén élő nyelvtársaink a magyar nyelv magasabb szintű változatait is elsa-
játíthassák. Ebben az iskolai oktatásnak, a közösségek anyanyelvi nevelésének és 
a tömegközlésnek rendkívüli a felelősége. Nemcsak a magyarországi és a Kárpát-
medencei magyar iskoláknak, hanem az unióbeli régiókban működöknek is fel-
adatuk, hogy elősegíthessék a különböző régiókban élőknek az anyaországi ma-
gyar nyelvközösséghez való szorosabb kapcsolódását, önazonosságuk erősítését. 
 
A nyugati és az unióbeli szórványokban folyó anyanyelvi oktatás felületes vizs-
gálatából is kikövetkeztethető, hogy színvonala elmaradt a hazai iskolákban fo-
lyó munka színvonalától, nehezen felel meg a mai követelményeknek, a szülők 
elvárásainak. A nyugati régiók magyar iskoláinak a munkájába közvetlen bele-
szólása nem volt, nem is lehetett a magyar szakembereknek, de az unióbeli régi-
ókban folyó oktatás színvonalának emelése érdekében, az EU parlamentjében és 
a különféle szerveződéseiben, bizottságaiban tevékenykedő magyar képviselők 
és tisztviselők segítségével, megtalálhatják annak a módozatait, hogy az uniós 
országokban élő magyarok anyanyelvi oktatásának és művelődésének, az eddigi-
eknél hatásosabb segítői legyenek. Elképzelhető, hogy az uniós országok közös 
egyetértésben oldják majd meg a maguk anyanyelvi oktatásának szakmai és szer-
vezési kérdéseit az unió minden államában, és ezzel az eddiginél magasabb mi-
nőségi színvonalra emelik országukban a különféle nyelvek, más uniós országok-
ban pedig, a saját nyelvük oktatását. Nem tűnik elfogadhatatlannak az a felfogás, 
miszerint a magyar anyanyelv az EU országaiban való tanításának szakkérdései a 
magyar szakminisztérium illetékességi körébe tartozzanak. Ennek a szemléletvál-
tásnak nem lehet gátlója a mások belügyeibe való be nem avatkozás elve, hiszen 
a felek közös érdekében a szövetségi országban történik, és mindenütt a színvo-
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akarsz mondani?  
- Természetes - mondta. - Igen. Tudni szeretnéd. Sokat utazol, Mathilde teljesen 
magára maradt - köhintett.  
- Tudod jól, hogy nem szeretem a kávét - mondtam, és felálltam.  
- Ülj vissza! - mutatott a székre. Az emberek felkapták a fejüket, valószínűleg 
azt remélték, hogy szót fogadok. Senki sem szereti a reggeli felfordulást. 
- Ami sok, az sok- motyogtam félhangosan, és visszaültem.  
- Mathilde szerint is - mondta. - Unja az egyedüllétet.  
- Igazad van - mondtam, és rászegeztem a tekintetemet. - Jó, hogy mondod!  
- Na, na! Azért ne túlozz!  
- Nem, nem túlzok. Te mégiscsak egy igazi, valódi férfi vagy. Tanulhatnék tő-
led.  
- Fiam - mondta, és magába döntötte a kávét. Megborzongott, megtörölte a szá-
ját. 
- Derék, büszke legény vagy. Ezt szeretem benned.  
-Tőled örököltem.  
- Ne bolondozz! Máris késésben vagyok, nem tudlak hazavinni. Menj busszal!  
- Még csak az hiányozna, hogy fuvarozgass - jól megszorította kinyújtott ke-
zem. - Régóta nem szorulok a segítségedre.  
A buszmegállóhoz mentem. Apámra, s az arizonai kaktuszokra gondoltam. A 
kucsmaformájú hegyekre, melyek a máshol elképzelhetetlen, viola- és üvegszerű 
égbolt felé nyújtózkodnak. Embernél is magasabb kaktuszok, rozsdaszínű he-
gyek.  S amott felbukkan két alak. A férfi nem hajlandó lassítani, a gyerek lema-
radozik és utána kiált, hogy szomjas. A férfi káromkodik, kiköp.  
Az árnyékban állok, kólát iszom. A kihalt vidék egyetlen vegyesboltjának desz-
kafalát támasztom. Mindkét irányban háromórányira van a legközelebbi. Csak 
kaktuszok, és a furcsa hegyek. A férfi elsiet, pillantást sem vet az  üvegajtó mö-
götti választékra. De már elhatároztam magam, s a fiút sem kell kétszer kérdez-
ni. Barnára sült, vézna. Megragadja a kólát, a szájához emeli, de az apja csak 
annyira van tőlünk, hogy még nyílsebesen visszaér, mielőtt a fiú kortyolna 
egyet. Elviselem, hogy leteremtsenek, ha olyasmibe ütöm az orrom, amihez 
semmi közöm. De a fiú inni fog, ha belehalok is. Ez így működik a sivatagban, 
mi emberek túlzottan határozottakká válunk - így vagy úgy. Végül is lényegte-
len, de az apa magával hurcolja a fiát. S én, aki hajlandó lettem volna feláldozni 
az életemet, ott maradok. Belátom, hogy az apának ezt kell tennie. Indiánok. Ta-
pasztaltam korábban is. Az apa gyors mozdulatokkal darabol egy útszéli kak-
tuszt. Hosszában vágja szét, s a fúvócsőszerű belső rostokat keresi. Kipréseli 
belőlük a nedvet, a fiú szürcsöli magába. Elhajítom a kólásüveget,  nem ihatok. 
Az apa megcsóválja a fejét, s a gyomromra mutat, beteg leszek tőle, nem bírnám 
a kaktuszvizet, senki sem bírja első alkalommal. De a fiának meg kell tanulnia 
túlélni. A fiú hozzászokott régen, még csak az orrát sem ráncolja.  
Az úszómedence olyan volt, mint amilyen egy úszómedence lenni szokott. A 
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Kovács katáng Ferenc fordítása és grafikája 
Megjelent a Nagyvilág Könyvkiadó gondozásában, 2007-ben, a 78. Ünnepi 
Könyvhétre  
 
 
A repülőtér várócsarnokában Apa várt reám. Arra gondoltam, valami komoly do-
log történhetett Anyával, vagy megbetegedett Mathilde, talán Thomas. Ráadásul 
apa vinni akarta a hátizsákomat, s megkérdezte, nem innánk-e meg egy kávét. 
Nyitott inge alatt, beszéd közben, megfeszült a szőrtelen mellkasa. Ő ötven volt, 
én harminc, s a kávét egyikünk sem szerette. Kíváncsivá tett. De úgy tűnt, miköz-
ben kifizette a kávét, s egy asztalhoz ültünk, elszállt a kedve. Ilyen volt mindig 
Ilyennek látszom én is mások szemében, céltalan, elbizonytalanodott nagy vigyor-
nak. Elém tette a kávét, csukott szemmel kortyoltam. Túl gyakran voltam hasonló 
helyzetben.  
- Kár, hogy olyan sokat utazol - mondta, s nem nyúlt a kávéjához. - Csak magadra 
gondolsz.  
- Anya? - kérdeztem. - Történt vele valami?  
- Most rólad van szó - mondta. - Úgy jársz-kelsz, mintha semmi kötelességed sem 
volna. - Szóval, anyával minden rendben?  
- Ahogy én tudom. Beteg volt?  
A város egymástól távoli sarkában laknak. Nem csodálkoztam, hogy ezt kérdezte.  
- Különben miért jöttél volna ki elém? Soha sem érdekeltek az utazásaim.  
- Nem - mondta, és végigsimított a haján. - Milyen volt Amerikában?  
A beszélt norvég nyelv valójában szelídnek tűnik, de a tónusa, ahogy egyre foko-
zódik, egészen a nevetséges sípolásig emelkedik. Nem értettem, hogy miért jött 
elém.  
- Nem vagy te olyan kemény fickó, mint ahogy mutatod - mondtam.  
- Csakugyan? - horkantott felém.  Majd kicsit halkabban. -Túl öreg vagyok szerin-
ted?  
- Ugyan - válaszoltam.  - De biztos vagy abban, hogy működik még?  
- Azért te ne aggódj - válaszolta. - De valószínűleg nem is teszed.  
Megpaskolta az arcomat, s továbbra is derűsnek akart látszani. Ültem, a kezemet 
bámultam. Durva, napbarnított. Évek óta ácsoltam, asztaloskodtam. Apa is ezt 
tette. Amióta az eszemet tudom, folyton összemért magával. Azt, hogy fiatalabb 
vagyok, nem bírta megemészteni.  
- Rendben - mondtam, s eltoltam magamtól a kávéscsészét. - Tulajdonképpen mit 
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nalas nyelvtanulást, a művelődést szolgálja. 
Külön vizsgálódás érdemelne a magyar zsidó értelmiség tetemes hozzájárulása 
műveltségünk kialakításában. Tanulságos két évezredes megmaradásuk mikéntje, 
amely számos dologban követésre érdemes. Egy Izraelben megtelepedett újságíró 
társamtól tudom, hogy időszámításunk első évszázadának végén, amikor Jeruzsá-
lem romjai még füstölögtek, az iskola és imaház alapító Ben Zákáj kezdeményezé-
sére, az életben maradt tudós rabbik olyan vallási törvénykódexet dolgoztak ki, 
amely a későbbiekben kiegészítve láthatatlan falként emelkedett a világban szét-
szórt zsidóság védelmére. Ezek a törvények segítették és segítik mai is okos beil-
leszkedésüket, élenjárásukat az élet legkülönbözőbb területén, a legkülönbözőbb 
szokású országokban. A törvény eredményességét bizonyítja, hogy zsidóságukat 
nem kellett feladniuk. Kézenfekvő, hogy magunk s próbálkozzunk a szórványban 
élő magyarok tízparancsolatával: 
 

1.    Beilleszkedni igen, beolvadni nem! 
2.    Ne szégyelld anyanyelvedet. 
3.    Nemzeti ünnepeinket megtartsd. 
4.    Tiszteld gazdaországod szokásait, végy át belőle mindent, amit jónak 

látsz és ismertesd néped hagyományait. 
5.    Vegyesházaságban is beszélj gyermekeiddel anyanyelveden. 
6.    Három éves korától tanítsd anyanyelveden írni, olvasni gyermekeid. 
7.    Keresd honfitársaidat. Szoktasd hozzátartozóidat rendszeres anyaor-

szági látogatásra. 
8.    Kerüld a zagyvanyelvet. Havonként olvass legalább egy könyvet, he-

tenként legalább egy oldalt (levelet, naplót, stb.) írj  -  anyanyelve-
den. 

9.    Rendszeresen hallgass anyanyelveden rádióműsort, nézz anyanyelvű 
tévét. 

10.  Imádkozz anyanyelveden. 
 

Az ilyen vagy hasonló kitételek elterjesztése, ha nem használ, nem árt alapon, so-
kat segíthet a magára hagyott külföldi magyarság életében. Az anyaország vala-
mely megfelelő intézményének – mint például a Magyar Nyelv és Kultúra Nem-
zetközi Társasága – de egyházi, iskolai, művelődési intézmények ajánlásával és 
terjesztésében tudatosíthatná teendőinket magyarságunk megőrzésében. 
Ha elmarad a határon túli magyarság támogatása, ha nem érzi kellőképpen a haza 
éltető figyelmét, marad a „csakazértis” elszántsága és dühe, amely a legutóbbi ka-
tarzisos népszavazás után, számos értelmiségi kínos megbotránkoztatással ma-
gyarságának megtagadásával válaszolt. Volt, akik visszamondták magyar kezde-
ményezésű tudományos ülésen való részvételüket, vagy magyar nevüket megvál-
toztatták. Pedig a józanésznek inkább ama román fejedelem határozottságát kellett 
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volna és kellene mutatnia, aki „ha ti nem akartok engem, én akarlak titeket” üze-
netével tett tanúbizonyságot népe mellett.  
Intők Reményik Sándor hatvanhat évvel ezelőtt Mi a magyar? című, verssorai:  
 

„Magyarok voltak Magyarország nélkül, 
Magyarok vannak Magyarország nélkül, 
Magyarok lesznek Magyarország nélkül. 
Mert az országnál mélyebb a magyarság, 
Mert test az ország és lélek a nép –„ 

 
Ez akarjuk?! 
 
A magyar jelleget az idő és a hely szülte és alakítja ma is. Nem vagyunk jobbak 
vagy rosszabbak másoknál. Csak másak. Összeboronálásunk folyamatában egyre 
hasonlatosabbak más nemzetekhez. A lényeg az, hogy jó tulajdonságainkat meg-
őrizzük. S mert a nemzeti jelleg alakítható, szegényedését vagy kiteljesülését vi-
gyáznunk szükséges. Idegenek, idegen hatások, politikák rombolhatják. Hóman 
Bálint görög, szír, arab és nyugati források alapján a honfoglaló magyarokat így 
jellemzi: „szabadságot szertő, jogait ismerő, idegenekkel szemben óvatos, körülte-
kintő, sőt körmönfont, de alapjában nyíltszívű és egyenes, de sokszor álhatatlan, 
az élet küzdelmeiben bátor, munkabíró, nélkülözést tűrő, de a jólétet, a pompát 
kedvelő, hallgatag és szófukar, de mulatozás közben kedélyes”. Embere válogatja. 
Hasonló erényekkel bármelyik európai nemzet büszkélkedhet. Nagyon mélyre 
kellene ásnunk, hogy általánosan elismert sajátosságainkból újat előbányásszunk.  
A skandináviai országokba befogadott magyarok jellegzetes tulajdonságai között 
elsőként a szorgalmuk említhetjük. De ezt a tulajdonságukat, hasonulva az ősla-
kossághoz néhány keményen ledolgozott esztendő után, leginkább új állampolgár-
ságuk megszerezésével, rendre feladják, gondolkodásmódjuk lassul, elkényelmes-
kednek, művelődésigényük sem gyarapszik, közösségi szellemük elsorvad. Vál-
toztatni ezen otthonról kaphatnának ösztönzést. És régi hagyományaink feleleve-
nítésével és alkalmazásával javíthatnának egyre sanyarúbb közérzetükön. 
Itt van például a magyar szervezkedés ősi módszere a tizedesek rendszere, az egy-
mássegítés magyarság által sikeresen gyakorolt módozata. (Lásd még; Tar Kár-
oly: Magyar szerveződés, Szabadság, 2004; Tar Károly: Magyar dolgok, Erdélyi 
Kiskönyvtár 22, NIS Kiadó, Kolozsvár, 2002 )  
László Gyula, a honfoglaló magyar nép életét bemutató könyvében, (A honfoglaló 
magyarok élete, Püski, Budapest, 1997) bizonyítja, hogy a magyar nagycsalád 
neve, a szláv család jövevényszó megjelenéséig, a nép, had, nem, ág kifejezések 
csoportjába tartozó falu volt, amelyben a 10-es rendszer volt érvényben. Eleink 
mágikus erőt tulajdonítottak a tízes számnak. A falu tíz tagjának képviseletében a 
kiválasztott, akár tüzes próbát is tehetett a kisközösség tisztaságának bizonyításá-

2628                                              Mi a magyar? 

 
 
Mervel Ferenc emlékére 
 
nézd Ferencem 
úgy látszik mindhiába 
ez a globálisan felfújt  
világtudomány 
ha gombostűhegynyi  
apró lukon át 
hagyott téged a semmi 
sötétbe leperegni 
 
addig-meddig  
ez a világháló 
Internettnek csúfolt 
rossz kerítő 
kötött össze minket hogy 
férfiasan kezetrázzunk 
s egy kicsit együtt haljunk  
 
* 
azt mondod szép 
azt mondom nagyon 
azt mondod jó 
lehetne jobb 
hol a határ, kérded 
azt hiszem sehol 
 
* 
mint borostyánkő 
vagy kékeszöld árny 
 
a tavaszi halál 
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* 
Változik a föld, állatok 
s emberek jönnek, mennek. 
Csak a tenger örök 
bolygónk csillagokra 
örökkévalóságra tekintő 
kék szeme. 
Ha a földnek lelke van 
benne rejlik. 
 
* 
Köszönöm, jól vagyok 
a fák kopasz koronája 
ákombákom ceruzarajz a gyűrött 
selyempapíron 
  
Köszöm, jól vagyok 
meglátod fehér 
karácsony lesz megint 
csak ez a nyavalyás 
vezeték az orrból  
ne gubancolódna mindig. 
 
 
Rolf Jacobsen emlékére 
 
koppanó lépted (volt) 
a nagyváros zaja 

 
* 

 
tejeskocsi, koccanó üresüvegek, elsuhnó vonat, neonreklám, gőzhajó, autókere-
kek, firkált betonfal, útkanyar, mulató, éjszakai villamos, csatornarács, szakszafon 
az ötödikről, távírópóznák, csilingelő írógép, szennyvízlevezető, kőpincék, tükrö-
ző kirakatüveg, gávezeték,  – a város metafizikája 
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ra. Ha a templomtól távolabb eső falu népe valamiért nem mehetett templomba, „
mégis egy közülük menjen el mindnyájuk képében”, szól Szent László egyik pa-
rancsolata. A 10, 100, 1000, 10.000-es rendszer a keleti népek hadseregszervezésé-
nek alapja volt, és nyomai megtalálhatók Szent István és Szent László törvényei-
ben. Ilyenformán a tízes egységbe tartozó családok egybetelepítésével, „Szent Ist-
ván egyszerre szolgálta az ország katonai érdekeit és az egyházi szervezetet.” Mert 
hagyományainkban elevenen élt a gondolat, hogy a vezető, a fejedelem, a későbbi-
ekben pedig a király, nem a föld ura, hanem a nép vezetője. Régi közösségszerve-
zetünkben az ember volt a fontos, és ezt tükrözi tízes rendszerünk is. Első kirá-
lyunk tízfalunként rendelte el a templomépítést. Később a különféle települések 
szervezkedésében, a városok életében jelentős szerepet kapott a tízes szervezet, 
amely régi katonai szigorából engedve a polgári teendők szervezésére alkalmasnak 
szelídült. Az ősi szervezetben tíz család vagy ennél több is, tizedet alkotva teljesíti 
katonai kötelezettségét, de együtt végeznek közös munkában útjavítást, kutak tisz-
títását és más közmunkát. Az élén álló tizedes legfőbb kötelessége volt számon 
tartani a vezetése alatt álló közösséget. Ha valamelyik családjában baj történt, segí-
tett. A tizedes rendszerint a legtekintélyesebb családfő volt, évenként választották 
azt, akire az egész közösség hallgatott. Jakab Elek, Kolozsvár történetírója sze-
rint: „A városnak negyedekre felosztása tizedesi és kapitányi intézményekre, szép 
és egészséges alkotása volt a régi századoknak, lelkesítő emlékei egy küzdelmek 
és dicsőség között eltelt múltnak, mire büszkén gondolhat a mai nemzedék, s azt 
fejleszteni, a korhoz idomítva fenntartani az ősök emléke iránti tisztelet és a ma-
gyar nemzeti érdek követeli.” A székelységben, Kolozsváron, Debrecenben, Kő-
szegen, Szombathelyen, Győrött, Egerben, Szatmárnémetiben, Nagyváradon, Sze-
geden, Kecskeméten és másutt működő tízes szervezetek az ezernyolcszázas évek 
végéig fennmaradtak. Kolozsváron a második világháború éveiben néhány eszten-
dőre felújíthatták nemzetvédelmi céllal. Napjainkban, Egerben próbálkoznak en-
nek visszaállításával.  
A becsület, a tisztesség, a nyíltság az adott szó szentsége és más magyar sajátos-
ságnak akart jók mellé ma is hozzáírhatjuk a közszolgálat hitét. „Ahol hosszú ki-
sebbségi élet volt a tanítómester, ott beszélni lehet már közösségi gondolatról, 
szolgálatot vállaló jó szándékról, magánember és hatóság közötti együttműködési 
törekvésekről ... felelősségvállalásról. Rengeteg cselekvési vágy él az emberekben. 
Az egymásért való aggódás és tettrekészség mind olyan kincsek, amelyeket a tár-
sadalmi közösség javára kihasználatlanul hagyni vétség a nemzetközösség ellen.” 
Puskás Lajos hat évtizeddel ezelőtti tanácsa tanulmányozásra, alkalmazásra vár. 
Az életközösségek tizedesi munkáját egyszerű emberek végezték, az a magyar tö-
meg, akit mostanában cselekvésképtelenségre kárhoztat a meggondolatlan és elma-
radott vezetők kicsinyes felfogásából eredő gyakorlat. Otthon és a szórványban élő 
magyarok szervezkedésének megújítását jelenthetné a tizedes módszer vizsgálata. 
Vajon annyira megváltozott volna gondolkodásunk, hogy ne fogadná vissza e mé-
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lyen demokratikus szervezési formát. A testvértelen nemzet tudatából végleg ki-
került volna a szomszéd (utca, falu, község, járás, megye, ország), a természetes 
határokon belüliek gondja, baja, élete? A nemcsak vérségi kapcsolatokkal épí-
tett „nagycsaládok” összetartozásának gyakorlata? 
Szekfű Gyula a „dolgok önmagát” néző politikai magatartást ajánlotta annak ide-
jén az érzelmi politika, a gyűlölködés helyett. Az örökös viszály magyar átkát 
nekünk kellene végre megváltoztatnunk „a szétbomló ország, az egymás ellen 
agyarkodó nép” jelleme ellenére, amelynek eredetét a nyugatra került keletisé-
günknek köszönhetjük Koppány óta.  
A nemzeti gondolat egységét nem elég áhítoznunk, de megteremtenünk kellene, 
hogy nemzetfenntartó és országvédő ősi tulajdonságunkat visszaállítsuk és ne le-
gyünk, Zrinyi figyelmeztetése ellenére „a nemzeteknek és magunknak, ellensé-
günknek” prédájává. Jellemünk alakította történelmünk és történelmünk visszaha-
tott jellemünkre. Meggyőző példának itt van az elmúlt félévszázad, amellyel nem 
vagyunk képesek, leszámolni. Pedig ugyancsak tanulságos volna egykoron, ami-
kor máig érő hatásait bevalljuk, elismerjük, kijavítjuk. A nevelés, a nemzeti neve-
lés sem elegendő ehhez, mert úgy vagyunk vele, mint a szülővel, aki „
foglalkozik” gyermekével, ahelyett, hogy minden mozdulatára ügyelve példát 
mutasson neki. Széchenyivel előszámlálhatjuk nemzeti vétkeinket, de ha nem fe-
lülről kezdjük az orvoslást: a vezető réteg betegsége fertőzi, mert mindig is meg-
fertőzte, a magyarságot. A magyarság társadalmi kettészakadása, a katolikus-
protenstáns ellentét sem járt emberséges társadalmi hatással, és meghirdetett osz-
tályharcaink célját feledő diktatúra sem vált javunkra, nemzetellenességével, jó-
kora lapáttal, okozta mai siralmas állapotunkat. Hazafiságunk formáinak kialakí-
tását és irányítását jobb híján, jó ideje, a maguk szája íze szerint, a jövevények 
befolyásolják, diktálják. 
Vissza tehát, újra csak vissza kell térnünk a „paraszti józanészhez”, népi kultú-
ránk egyesítéséhez, amely az önismeretre építhető magyar szellemiség alapja. 
 
 A Mi a magyar? kérdésre adott mai felelet az eddigieknél szélesebb körüljárást 
igényel. Japán évszázad alatt európai műveltségű állammá vált, anélkül, hogy 
nemzeti hagyományait feladta volna. Vagy éppen azért, mert ápolja. Nekünk is, 
hányféle területen található sajátosságunkat illene előszámlálni a magunk megvál-
toztatása végett?! Az élőnyelv, a tudományok, az irodalom, a művészetek, a nép-
rajz, népszokások, a népi tudás, gazdálkodás, a honvédelem, az iskola, a zene, a 
tánc, a játékok, a viseletek, az építkezés mellett, a műemlékek, a sport, a konyha, 
a háziipar és még sok más terület nyújt izgalmas és felemelő tudást mindarról, 
amit a hagyományátadás és – átvétel végeláthatatlan folyamatában elsajátítva, a 
magunk és az utánunk következők életét, magyarságunktól megszabottan, a világ 
többi nemzeteihez hasonlóan, a legtermészetesebb útra, a velük azonos holnapok-
ba terelhetünk. 
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* 
mint a felhők moccanása 
rezdül a szívünk  
s kékké válunk mint az ég 
ülünk 
hallgatunk 
kékség 
derengő fényözön 
 
* 
Szeretném megfogni  
de nem találom a kezed 
 
 
Kolbein Falkeidnek 
 
Havazik 
nevezzük hónak 
angyal köntösbe  
öltözött jónak. 
 
* 
Megfeketedett ezüsttálcán 
decemberi napsugarat 
szolgálnak fel a reggelek. 
 
* 
A tengerhez 
mint elveszett gyermek  
mindig visszatérsz 
a hobbyvitorlás 
kocahalász idillt 
langyos öblökbe űzöd 
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