
ni álni az etnikum adta különl egességeinket.
Lázasan igyekszünk önmagunka t megfigyelni,
meghat ározni, létünket, létjogosultságunkat
igazolni. Mi a magyar ? Mit ér az ember. JUJ
magyar? Eltorzult magyar alka t. zs ákutc ás ma
gyar tort énelent. Kiváló elemz őkészs éggel

megáld ott elmék küszköd tek az önvizsgálato t
megnehezítő öncsal ásmechanizmusokkal. Sok
patetikus igazság lett a nekiveselkedésck ered
ménye. Mert a nemzeti je llemvonáso k megha-o
tár ozása igencsak ingoványos' talaj . Amikor
például Kant értekezik, mondjuk a spanyolok
j ellern ér ől . neki is csak ilyen közhelyek re telik :
..A spanyo l komoly, hallgat ag és igazmondó ".

Úgy tűnik tehát, hogy egy nép vagy nemzet
(jó) tulajdo nságai t azér t kell meghat ároznunk.
mert ez szolgáltatja az oko t a (jogos) nemzeti
büszkeségre. Magyarán: ezért érdemes ah hoz
a közösséghcz tartoznunk . Ilyen ravasz okos
kodásra van szükségü nk ahhoz, hogy meg
indokoljuk magunkban az etnikum irá nti ter
mészetes lojalit ást, ami ha nem is velünk szüle
tett. mint egyesek vélik, de életünk korai sza
kaszában minde n k ül ő n ösebb ideológiai in
doktrináció nélkül egyetemes érvénnyel kiala
kul.

Még bonyolultabb az etnikumtudat jellege
olyanoknál, akik ő riszá n tuk b ó l a sorsközössé-

gen kívül kerü ltek , vagy kivül rekedtek. Meg
marad hat-c ilyenkor az etnikumhoz tartozás
igénye és tuda ta ? Ha valaki élete nagyobbik
részét külföldön töltött e '? Más állam polgára?
Más éghajla t alatt él, más értékrendszerekkel
konfront álódik nap nap után , s önkéntelenül
összehaso nlításra kényszerül?
Meggyőződésem , hogy az etnikumtudat ,

min t valami titkos hatóanyag, megmar ad az
asszimilációs máz alatt is, csak a tuda t rné
lyebb régióiba kerül , s ott munkálkod ik.
Meggyőződésem az is, hogy noha az etni

kum iránt i lojalitás kis népeknél nem szüks ég
szerűen azo nos az állam iránt i politikai lojali
tássa l. lehet még időtáll ó és egyérte lmű , bár
könnyebben sebezhető és összekeveredhet té
ves premisszák alapján kifund ált hasznossági
lojal it ásokkal. nem úgy, mint a nagy népeknél,
ahol az etnik um iránti lojalitás miértje soha,
vagy csak nagyon ritkán merül fel, mivel egy
beesik az állam iránt érzett politikai lojalitás
sal.

..Amikor cselekszem - írta Montesquieu - ,
honpolgár vagyok , de amiko r írok : el sőso r

ban ember."
Ezt a mondatot csak fordítva írhatom le :

.Amikor cselekszem, elsőso rban ember va
gyok, de amíko r írok : magya r író vagyok" .

Templomaink

Plébániatemplom Egyháza sfalun
(Győr-Sopron megye).
1541-ben itt működött
evangélikus lelkész ként
Erdős i Sylvesz ter János.
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