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GYŐRFFY ISTVÁN:

Ki a magyar?
Maga az embertan tudománya is azt bizonyítja, hogy többféle magyar típus van.
Már a honfoglalók is kevert fajtájúk voltak. Nincs olyan törzsökös magyar, aki
igazolni tudná, hogy ezer esztendőre visszamenőleg minden őse magyar fajtájú.
Leszármazási alapon tehát nem bizonyítható a névvel, mert hisz' a gyermek
egyformán hasonlíthat az egyik vagy másik idegen származású vagy nevű
szülőre, vagy akár ezek felmenőire is. A „Páter est incertus" (Az apa bizony-
talan) elve pedig minden népre vonatkozik. Embertani, genealógiai vagy név-
elemzési alapon tehát senkinek sem lehet eldönteni a magyarságát. A magyar-
ság nem a test, nem a vér, hanem a lélek kérdése. Azért, hogy valaki törzsökös
magyarnak vallja magát, de csak magyarkodik, nem magyarabb, mint a lélek-
ben is teljesen magyarrá vált idegen eredetű magyar.

Az idegen eredetű testben lakó lelket azonban a közösség lelke alakítja. Ha a
közösségi lélek elég erős és magyar, hosszabb-rövidebb idő alatt magyarrá
gyúrja a közénk került idegent is. Ezt a lelki folyamatot azonban siettetni nem
lehet. Az új magyar elsősorban természetesen a külsőségeket veszi át, és rende-
sen ő állapítja meg magáról, hogy jó magyar, nem pedig a magyar lelkű közös-
ség, aki a megállapításra egyedül hivatott. Hosszabb, több nemzedékre terjedő
együttélés alatt — ha zavaró külső hatás nem jelentkezik — lassanként lelkileg
is hozzánk simul, hogy végül elszakíthatatlanul magyar lelkűvé váljék. Ennek
bizonyítékát pedig azzal adja, hogy minden visszavonulásra alkalmas hidat ön-
ként feléget maga mögött, s akkor is vállalja a magyar sorsközösséget, ha az
szenvedéssel jár, mert a közös magyar szenvedés zúgolódás nélkül való elvise-
lése és a menekülni nem akarás az igazi próbája a teljes beolvadásnak.

Ha a félig megmagyarosodottak közül most sokan elpártolnak tőlünk, azon
ne csodálkozzunk, hiszen alig törekedtünk a lelkűk megnyerésére: beértük min-
dig a külsőségekkel, a magyarkodással.

Sőt mi magyarok a magunk lelkét sem vizsgáltuk meg, hogy az magyar-e
még, vagy már az is idegen? A magyarság lényegét jelentő néplélekkel s az
ebből fakadó néphagyományokkal pedig ki törődött? Gondolkozás nélkül szál-
lunk a nyugat-európai kultúra vakító világa, fénye felé, hogy abban elégve
betöltsük a művelt népek mindenkori sorsát. (1936)
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