
magyarok ragaszkodnak múltjukhoz, hagyományaikhoz, anyanyelvükhöz, nemzetiségük-
höz s ápolják az anyanemzethez fűződő kapcsolataikat, s ezért ítélünk el minden megsebesítő 
vagy megakadályozó szándékot. A honismereti mozgalom mindig a teljes magyar nemzetben 
gondolkodott, a politikai határokat sohasem tekintette a magyar szellemi elet és a magyar 
művelődéstörténet korlátainak. 

Ezért kell fokozott figyelemmel kutatni, hogyan élnek e szellemi kulturális örökséggel az 
utódok, van-e egyáltalán lehetőségük, hogy éljenek vele. Ebben pótolhatatlan szerep jut a 
nemzetiségi intézményeket segítő, közösségüket felvállaló falusi tanítókra, papokra, önkén-
tes népművelőkre, néprajzosokra, a kultúra mindeneseire. Munkásságuk nélkül elképzelhe-
tetlen a kisebbségi kultúra állapotának felmérése. Ezért van különösen nagy jelentősége a 
honismereti mozgalomnak a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatban is - hiszen a szülőföldhöz 
való ragaszkodást, a közösségi érzést erősíti, a nemzeti azonosságtudatot szilárdítja, melyre 
igen nagy szükség van a határok mindkét oldalán. Örülünk, hogy e mozgalom elkötelezettjei 
itt vannak közöttünk határainkon túl is. 

Köszöntőm talán túl hosszúra sikeredett. Mégis úgy érzem: csak éppen jelezni voltam 
képes - azt is hézagosan - , miként gondolkozom a honismereti mozgalomról most. Bízom 
benne, hogy az akadémia uján nekem is több lesz - csakúgy, mint Önöknek - önmagunkról 
a mondanivalóm. 

Pozsgay Imre: 

A magyarság helye Európában 
Tisztelettel, jó barátsággal köszöntöm az akadémia minden résztvevőiét. Örülök, hogy 

oly sok kedves ismerős körében ismét szólhatok a Hazafias Népfront egyik tiszteletre méltó, 
nagyszerű fórumán. Feladatom a Magyarság helye Európában címmel bevezető előadást 
tartani, s ha telik még időmből, akkor kérdéseikre válaszolni. Nagy érdeklődéssel hallgattam 
az eddig elhangzott szavakat, gondolatokat, s azt mondhatom, hogy egy tárgyilagos 
előadásnak helye van itt, miközben én is emelkedett érzéssel hallgattam azokat a gondolato-
kat, gondolatok mögötti tapasztalatokat, amelyekről a megye tanácselnöke, a honismereti 
mozgalom elnöke, a népfront elnöke szólhatott. 

Előadásom elsősorban egy szűkített tárgyra, a magyarság és Európa kapcsolatára irányul, 
és ebben az összefüggésben szeretném a mai Magyarország helyzetét bemutatni, bizonyos 
eljövendő esélyekről, lehetőségekről szólni. De aki ilyen témában előadást vállal, maga sem 
kerülheti meg a történelmi előzmények felemlegetését. És ezek közül a történelmi előzmé-
nyek közül ezer évre visszapillantva legfőképpen arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
próbáljuk közösen megérteni azt a csodát, amit magyarságnak nevezünk. Egyáltalán nem 
pejoratív hangsúllyal szeretnék erről szólni, mert sokfele önmarcangolás, gyötrés és 
gyötrettetés közben és után hajlamosak vagyunk önmagunk feladására, az önlebecsülésre és 
az öniróniára, ami nem rossz tulajdonság sikerek idején, de lefegyverző és bénító a 
küzdelmek idején és időszakában. Miközben valóban azt mondom sokunkkal együtt: van 
okunk arra is, hogy hamut szórjunk a fejünkre, van okunk arra is, hogy önkritikusan 
szóljunk történelmünkről, a honismereti mozgalomnak azzal is szembe kell néznie, hogy a 
magyarság a Kárpát-medencében, olyan történelmi előzmények és események után, amelyek 
ezt a népet sújtották, magyarként, sajátos kultúrával, nyelvével és alkotóképességével fenn 
tudott maradni egy olyan korszakban, amelyben népek, etnikumok tűntek el úgy, hogy 
némelyiknek már a nevét sem emlegetik; olyan korszakban, amelyben még nyelvet is 
váltottak ahhoz, hogy az európai kommunikációba valahogy bekapcsolódhassanak. Nos, 
ebben az évezredben a magyarság önnön nyelvét megőrizve, európaiközeledésre alkalmassá 
téve, sajátos kultúrával és nemzeti öntudattal, önmeghatározó képességgel itt van, és újra 
szerepéért jelentkezik Európa közepén. Erről a jelenségről nem szólni, mielőtt jelenünkről 
és jövőnkről beszélnénk, azt hiszem történelemhamisítás lenne, és erről a jelenségről szólva 
a nemzeti büszkeség érzését is megélhetjük anélkül, hogy kihívást intéznénk bármely más 

6 



nemzet fiai ellen. A magyarság ezt az ezer esztendőt ily módon alkotóképességének teljében 
- még ha néha megroggyantották is - képes volt túlélni és új szerepet vallalni, és ezt éppen 
annak tulajdonítom, no^y nem elzárkózó, hanem befogadó típusú nemzet vagyunk, 
voltunk, önmeghatározásunkban nem a származás és az etnikai szemlélet, hanem a 
befogadási hajlam az erős és az integrációs képesség. Ezt mindenképpen szerettem volna 
megemlíteni, mielőtt mai európaiságunkról szolok, hiszen e tájnak a szülötte - akit itt ma 
már őszinte tisztelettel többször is emlegettek —, Illyés Gyula volt az, aki kimondta: 
magyarnak lenni nem származás, hanem választás, vállalás kérdése. Ez azért fontos ebben 
az európai útkeresésben, mert nem kizáró ok arra, hogy mások másként határozzák meg 
magukat. Bár minket is megérintettek előítéletek, mi is hajlamosak voltunk néha az 
elzárkózásra, azért az uralkodó eszme és szellemi magatartás ebben a térségben az volt: úgy 
meghatározni magunkat, hogy másoknak ettől ne kelljen feszengeniük és rossz közérzettel 
élniük. Amikor ezek a rossz közérzetek eljöttek, akkor szinte mindig felfedezhető a külső 
hatalmak beavatkozása és a nagyhatalmi ambíciók megjelenése ebben a térségben. Amikor a 
sorsunk felőli döntés ránk bízatott, akkor többnyire megtaláltuk az együttélés és az 
együttműködés lehetőségeit, formáit más népekkel, nemzetekkel, kisebbségekkel, nemzeti-
ségekkel. Én ezt tartom az egyik legfontosabb tanulságnak, amelyre érdemes visszapillantani 
még akkor is, ha az önmarcangolásnak, öngyötrésnek is megvannak a történelmi okai. E 
tekintetben is meg lehet teremteni azt a szabad légkört és demokratikus nyíltságot, ami azt 
követeli, hogy senki ne adhasson nekem nevet, én nevezhessem meg magamat. Akkor 
magyarnak, németnek, szerbnek, románnak lenni nem elkülönülést jelent, hanem egy 
olyanfajta önmeghatározást, amely egyszersmind a kapcsolat lehetőségeit is tartalmazza. Ezt 
úgy hívják - és itt már Európánál tartunk hogy türelem, tudálékosabban kifejezve 
tolerancia. Európa határai nem ott húzódnak, ahol a geográfusok azt kijelölték, hanem ott, 
ameddig a türelem, a tolerancia magatartása terjed. Ez az, ami kulturálisan, lelki alkatban és 
sokféle tulajdonságunkban összeköt bennünket Európával. 

Ebből a meghatározásból és előzményből kiindulva, immár a mai magyarság helyzeténél 
tartva, a következőket szeretném elmondani. Újra és újra, néha nagy hangon, néha nem 
elég alaposan, az európaiságot emlegetjük. Mit is jelent az európaiság? A szemnek azt 
jelenti, hogy Toledóban vagy Esztergomban, Szegeden vagy éppen az Északi-tenger 
partján, a templomok freskóin, stílusán, az emberek egymás közötti érintkezésében 
felismerjük a közös vonásokat. S már ez sem csak a felület, már ez is történelmet hordoz. 
Ennél azonban többről van szó: egy olyan sajátos teljesítményről, ami a világnak csak ezen 
a részén díszlik. Egy olyan európai kulturális magatartásról és eszmekörről, amit sem a 
felfedezett új világok, sem a más hagyományokat, kultúrákat létrehozó egyéb kontinensek 
soha a történelemben nem tudtak felmutatni. Azt a fajta kulturális közösséget, amely 
lényegében a görög, a zsidó és a keresztény kulturális kör nemzeti feldolgozásából alakult 
ki. Vagyis amelyik nem zárja ki a nemzeti azonosságtudatot és az Európával való 
együttműködés lehetőségét. Ez az egyik és nagyon lényeges, még mindig inkább az 
előzményekhez, semmint a távlatokhoz tartozó dolog, amit fontos tudni mostanában, 
amikor késztetést érzünk hosszú-hosszú, legalábbis nemzedékünk szemében hosszúnak 
tűnő, négy-négy és fél évtizedes legújabb kori történelmi tapasztalatok feldolgozása után 
az európai belépőjegy megváltására. 

El kell gondolkodni azon, hogy egyetlen lépcsőfokon beléphetünk-e, visszaléphetünk-e 
Európába? Eszembe jut egy nem régi történet, hogy milyen furcsaságai vannak az életnek. 
Gazdag kanadai üzletemberek egy csoportjával találkozhattam, ahol az egyik degeszre 
tömött zsebű felszólaló nagy-nagy szellemi fölényt érezve, az európaiság nevében üdvözölt 
bennünket, magyarokat. Bár én magam a toleráns fajtába tartozom, nem hagyhattam szó 
nélkül ezt a megnyilatkozást és azt kellett mondanom, hogy uraim, önök nem tudják, 
igazából nem is tudhatják, mit jelent az európaiság, s egyáltalán nincs joguk európai 
diplomákat osztogatni. Majd ezt a diplomát mi fogjuk kiállítani. Önök csak. hozzák a 
pénzüket, hogy lábra kaphassunk ehhez. Ugyanis arról van szó, hogy a magyarság léte és a 
magyarság felemelkedése csak akkor képzelhető el, ha európaiként is meg tudja határozni 
önmagát, nemcsak magyarként. Illetve magyarként is csak akkor tudja igazából meghatá-
rozni önmagát, ha európainak tekinti jelenlétét. Ez azonban semmiképpen nem könnyű 
lecke — és itt akartam a lépcsőfokokról beszélni —, azt jelenti, hogy vissza kell lépni 
Közép-Európába. Mégpedig a kulturális és politikai értelemben vett Közép-Európába, 
vagyis nem abba a század eleji gondolatkörbe, amely a Mitteleurópa-eszmét csupán 
valamilyen német hatalmi vonzáskörnek tekintette. Nekünk itt újra kell rendeznünk a 
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viszonyunkat a németséggel, Svájccal, Ausztriával, Olaszországgal, Csehszlovákiával, Ju-
goszláviával és Lengyelországgal - azt hiszem fel is soroltam a Közép-európai országokat 
egy olyan térséggel, amelyben az európai kultúrán belül egy sajátos kulturális kör jött létre: 
az egymásrautaltságé, az eredetiségé. Krakkótól Zágrábig, Zágrábtól Berlinig vagy éppen 
Münchenig, Stuttgartig terjedő körben, le egy kis kanyarral Milánóig, valami olyan sajátost 
hordoz, amelynek történelméből kitűnnek ugyan a sanyargatás és elnyomás emlékei, de 
valójában az előbb említett kulturális üzenet olvasható ki. Az én szememben az Európához 
való közeledés nagyon lényeges és fontos követelménye újra meghatározni Közép-Európát, 
nem álomnak, hanem valóságnak tekintve - ezt a kulturálisan és előbb-utóbb gazdaságilag is 
közösséggé váló térséget. 

Magyarország ebből a megfontolásból kiindulva és politikáját a megújulás és demokratizá-
lás jegyében ehhez igazítva, kétségtelenül egy válságbatyut is bevisz ebbe a Közép-Európába. 
Barátainkkal - mai vagy leendő partnereinkkel - tárgyalva gyakran felhánytorgatják, nogy 
nehéz a mi beköltözésünk ebbe a Közép-Európába, mert túlnagy a válságteher a vállunkon 
és Európa nem fogja jókedvvel és szívvel-lélekkel vállalni ezt a terhet. Nem akarom a költő 
szavait kiforgatni - szívére veszi gondunk, vállára venni nem bolond de elhárítják, nagyon 
gyakran ellenállást tanúsítanak Magyarország, Lengyelország vagy éppen Jugoszlávia 
válságterhei iránt. De erősödik a meggyőződés - és ezt legfrissebb tapasztalataim is igazolják 
- , m d y szerint Európa úgy véli, hogy önnön biztonsága, stabilitása csak akkor távlatos és 
ígéretes, ha nincs a hátában egy válságba sodródott, destabilizált övezet. Mondhatnám azt is, 
hogy Európa kifizetheti tartozását velünk szemben, mert ez még olcsóbb, mintha egy újabb 
katasztrófa terheit vállalná. Ezt a gondolkodást és ezt a fajta megközelítési módot kell 
közép-európai belépőül és az európai intézményekbe való belépésnél is számításba venni. 
Ezekről az ügyekről államférfiakkal, politikusokkal tárgyalva világosan ki kell mondani, 
hogy Magyarország nem tekinti múlandó és kitörölhető emléknek a Kelet-Európához való 
tartozást, a természet és geográfia által szabott szövetségi rendszerrel való elkötelezettséget, 
s nem kíván egyoldalú kedvezményezéseket tenni a nemzetközi viszonyok megváltoztatásá-
ra, mert Európa biztonsága és az enyhülés fő irányvonalának a megtartása alapvető céljai 
közé tartozik. Ezért nem tekinti ma közvetlen ügyének a katonai tömbök rendszerével való 
foglalkozást, hanem nyitni kíván, Közép-Európába belépve tájékozódni az európai intézmé-
nyek iránt. Önök is tudják, hogy egy korlátozott értékű, de nagy politikai jelentőségű 
megállapodás született a Közös Piaccal. Tudják, hogy megfigyelői státussal ott vagyunk az 
Európa Tanács ülésein. És mi magunk is törekszünk segíteni Ausztriát abban, hogy mielőbb 
a Közös Piac tagja legyen, és ezen a korridoron keresztül Nyugat-Európához is megnyíljék 
a gazdasági közlekedés lehetősége. Nos, ezek azok a kondíciók, amelyek Magyarország és a 
magyarság Európában való jelenlétével összefüggnek. 

Magunkról szólva, itthon és a nagyvilágban élő magyarság helyzetéről szeretnék valamit 
elmondani: mindenekelőtt az új kormánypolitika jegyében kimondani, hogy Magyarország 
93 ezer négyzetkilométeren élő népessége, magyarok és nemzeti kisebbségek, egyaránt 
alkotói ennek a hazának. Valamennyiük felelős kormányzata az, ami most működik, s amely 
nyilván megerősödik majd egy szabad választás által. Amiért ezt újra meg újra deklarálni 
kell, annak az az oka - amire itt a bevezető előadások is utaltak m á r - , hogy mi itthon, ebben 
a hazában nemzeti és kisebbségi politikát úgy kívánunk folytatni, hogy az a kollektív emberi 
jogok követelményeinek megfeleljen. Nálunk ennek a politikának a folytatása nem nemzet-
közi alkudozások tárgya, vagyis nem kívánunk reciprocitást, viszonosságot; e tekintetben a 
magyar politika alkotmányos alapon áll, s az új alkotmány alapján még inkább önnön 
népének lesz elkötelezve, tekintet nélkül, hogy ebben a népben milyen arányokat képvisel-
nek a magyarok, németek, szerbek, horvátok, szlovének, románok és más kisebbségek. 
Vagyis szeretnénk a humanizmusnak ezt a fajtáját is végérvényesen megtelepíteni a 
Kárpát-medencében, a Duna-Tisza mellett, hogy tudniillik nemzetiségi politikánk, kisebb-
ségi politikánk nem függ és nem függhet attól, hogy más országok e tekintetben milyen 
magatartást tanúsítanak. Az itt élő nemzetiségek nem a magyarságért való küzdelem túszai, 
hanem egyenjogú állampolgárai a hazának, közösségeket alkothatnak és értékei ennek az 
országnak. Ebből kiindulva és ezt leszögezve szabad csak kimondanom azt, ho^y ugyanak-
kor a magyar kormány elismeri az itt élő nemzetiségeknek a kapcsolatépítési jogát 
anyaországukkal, a nyelvtanulástól, iskoláztatástól, kulturális kapcsolatoktol kezdve a 
gazdaságig és a közlekedésig, a személyes érintkezés minden formájáig. A magyar kormány 
egyszersmind felelősséggel tartozik a világban élő magvarságért is. A natárainkon kívül élő 
magyarok, akik talán ezer év óta nem hagyták el lakóhelyüket, csak egy olyan világ 
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következményeit élik meg, miként arra már Kanyar József is utalt, hogy a XX. században az 
országhatárokat mint lakberendezési tárgyakat tologatták idébb-odébb. Ebben a világban mi 
lojális állampolgárokként kívánjuk magyarjainkat látni határainkon kívül. De érezzük, 
tudjuk, hogy nemzeti történelmük, kultúrájuk közössége alapján ide is tartoznak és a magyar 
kormányzat ezt a felelősséget vállalja. 

A másik nagyobb köre a világban élő magyarságnak, a nem túl szerencsés kifejezéssel 
szórványnak nevezett magyarság, amelynek nagy része kényszerekre bár, de mégiscsak 
személyes elhatározás alapián került az ország határain és történelmi vonzáskörén kívülre. 
Nagyon jelentős politikai fordulatról számolhatunk be, s ennek a lényege, hogy Magyaror-
szág - amely első tétova lépéseit a jogállamiság felé már megtette - úgy véli, megszűntek azok 
a politikai okok, amelyek miatt évtizedeken keresztül a szórványban élő magyarság jelentős 
részét politikai emigránsként kellett számon tartani. Nincs ok a politikai emigránsként való 
megkülönböztetésre. E tekintetben itthon van elsősorban tennivalónk és nem a külföldön 
élő magyarságban. Mert ha erre a következtetésre eljutunk és ennek összes konzekvenciáját 
vállaljuk, akkor az 1975-ös helsinki megállapodás magyar részről beteljesedik. Hiszen az 
emberi jogok dolgában semmiféle olyan fenntartás nem maradhat meg Magyarországgal 
szemben, amely eddig bizonytalanságot okozott a népek közötti kapcsolatok építésében. 
Bizonytalanságot okozott egyebek között az emigráció és a lakhelyváltoztatás helyzete is. 
Ebből a szempontból - és itt a honismereti mozgalom gondolataira is utalva — azt tartom a 
legfontosabbnak, hogy megszűnvén a politikai emigráció, az egész magyarság számára 
egyetlen magyar nemzeti nyilvánosság lesz, éljen bár Ohióban, Sidneyben vagy Bukarestben 
valaki. Hogy a befogadó ország, vapy a lakóhelyül szolgáló haza ezt méltányolja-e, ez már 
kívül esik a magyar kormány akaratán és lehetőségein, de a magyar kormány a jövőben ebből 
a politikai megfontolásból kíván kiindulni és egységes, egyetlen magyar nemzeti nyilvános-
ság mellett kötelezte el magát. Ez a magyar alkotmány tiszteletben tartásával újra kulturális 
közeledést, kommunikációs lehetőséget jelent - a versek és művészeti alkotások megjelente-
téséig, a politikai gondolatok nyilvánosságra hozataláig - , mindenki számára. Úgy vélem, 
hogy ez a legnagyobb tettek egyike, amellyel kapaszkodván, küzdvén európaiként határoz-
hatjuk meg magunkat ismét, s a közép-európai lépcsőn az európaiságba juthatunk el. 

Európai kapcsolatainknak még hosszú ideig meghatározó tényezője lesz az ország gazdasági 
helyzete. Kétségtelen, hogy az előbb emlegetett válságunk miatt az európaiság még hosszú-
hosszú időn át elsősorban program lesz, a felzárkózás, az utolérés programja. Be kell vallani, 
hogy a modernizációnak és a gazdasági felzárkózási programnak az a formája, amely itt 1948 
óta ilyen-olyan elbicsaklott reformkezdeményezéseken keresztül, de végig tartósan megma-
radt, alkalmatlan arra, hogy bennünket Európához közelítsen. Ellenkezőleg, a periféria felé, a 
leszakadás felé sodor. Tenát amikor politikai vágyainkat és törekvéseinket megfogalmazzuk, 
akkor ezzel a vaskos ténnyel is számolnunk kell, hogy gazdaságilag a kooperáció gyengülésé-
vel, a tőkemegtérülés lelassulásával és az újításra való ösztönző erők szunnyadásával jár együtt, 
hogy Európa gazdasági törzséről leszakadó nemzet lettünk és a felzárkózás, a modernizáció 
ismét mint program áll előttünk és nem túl közeli realitás. Ezt is meg kell mondanunk. 
Magyarország ezt a lemaradást nem segélypolitikával tudja felszámolni, hanem csakis önnön 
gazdasági szerkezetének megújításával és a működő tőke, az európai és az amerikai tőke 
bevonásával úgy, hogy eközben a magyarság öntudatát is megerősítő vállalkozói szellem lábra 
kapjon ebben a térségben. Mire gondolok elsősorban és legfőképpen? Az új vállalkozásokban, 
a jogállam és demokratikus berendezkedés megteremtéséért folytatott küzdelemben Magyar-
országnak számításba kell vennie, hogy a társadalmi békét az 1970-es években és az 1980-as 
évek első felében rosszul felhasznált hitelekkel vásárolta meg. Ez az út nem járható. Annak a 
18-20 milliárdos bruttó adósságállománynak a legnagyobb része nem a belső szerkezetátalakí-
tást és a gazdaság megújítását szolgálta, hanem egy rosszul értelmezett konszenzus jegyében a 
társadalmi béke megvásárlását, hogy ne kelljen változtatni és ne kelljen az országban tervszerű 
változásokat végrehajtani. Egyszerűbb és kissé földhözragadt kifejezéssel ezt úgy szokták 
mondani, hogy ablakon kidobott pénz volt. Hiszen egy olyan adósságcsapdát hozott létre, 
amely öngerjesztő módon emészti, viszi tovább a nemzeti jövedelem pazarlását, a gazdasági 
növekedés pedig stagnál. Ezt a helyzetet nekünk alapvetően vállalkozással és nem segélyprog-
rammal kell megváltoztatni. Mert segélynek untig elég volt és kiábrándító az a húszmilliárd 
dollár, amit beletömtek ebbe az országba. 

Ebből a megfontolásból - és most már az államépítés megfontolásaiból kiindulva — 
szeretném végül azt elmondani, hogy az új államiság, és abban az új módon meghatározott 
önrendelkezésre képes állampolgár lesz az az alany, amely megteremtheti a megújult 
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Magyarországot, amely által Magyarország ismét, a szó legszorosabb értelmében és nemcsak 
tradíciói által, európai ország lesz. Különösen fontos tehát gyorsan befejezni az intézmény-
építés munkáját. Az új alkotmány és a szabad választás után létrejön a markáns és legitim 
parlament, amely a néppel a háta mögött elég erőt képvisel ahhoz, hogy olyan kormányt 
hozzon létre, amely meg tudja majd hozni az évek óta elodázott döntéseket. Én ezt látom a 
legfontosabb követeimenynek, amely a már oly sokszor emlegetett európaiság jegyében 
elvezethet bennünket egy alkotóerejének teljében lévő, öntudatos Magyarországhoz. Ahol 
azért lesz büszkeség magyarnak lenni, mert európaiak tudunk lenni. Nem felsőbbrendű 
érték a másoktól való megkülönböztetés, hanem ellenkezőleg: az egymást gazdagítás 
forrása. Ezért is üdvözlöm én magam is örömmel azt a vállalkozást, amelyet a Szekszárdon 
megrendezett Honismereti Akadémia jelent, ahol szép és ígéretes programjuk szerint 
ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására is lesz lehetőség. 

Andrásfalvy Bertalan: 

Népmozgások Magyarországon 
a XVIII-XX. században 
Tisztelt Hallgatóság! 

Pozsgay Imre arról a csodáról beszélt, hogy mit jelentett magyarnak lenni és magyarnak 
maradni az elmúlt évezredben, Közép-Európában. Erről a csodáról szeretnék tovább 
beszélni. Arról, hogy itt, Közép-Európában 15 millió magyar él és összefogja egy nyelv. Ez 
a nyelv egységes. Vannak benne nyelvjárások, de ezek nem a megérthetőség akadályai. 15 
millió ember megérti magát ezen a magyar nyelven, bármilyen nyelvjárást beszéljen is, talán 
csak a Románvásár körül lakó, úgynevezett északi csángó töredék az, akinek a szavát 
valamivel nehezebben értené meg az alföldi vagy a dunántúli magyar. Ez magában is csoda, 
mert sokkal kisebb területen, sokkal kisebb lélekszámú népek több olyan nyelvjárásra 
oszlanak köznyelvükben, hogy szinte nem is értik meg egymást. Ez a hallatlan egység a 
nyelvben párosul a népi kultúra, elsősorban a szellemi műveltség, a népköltészeti hagyomány 
meglepő egységességével. Ehhez még hozzá kellene tennünk, hogy ott helyezkedik el a 
Kárpát-medencében, ahol az európai kultúra különböző variánsai, ahogy Hamvas Béla 
fogalmazta, géniuszai találkoznak. A magyar népi kultúrában megtalálhatók az európai 
műveltség északi, déli, balkáni, keleti és nyugati tájainak típusai, a tüzelőberendezéstől 
kezdve a különböző gazdálkodási módnak, az aratásnak, a cséplésnek olyan változatossága, 
amely mind mind túlmutat a magyar nyelvhatáron. Tehát rendkívül sokszínű anyagi kultúrát 
fog egybe ez a nyelvterület, és mégis megtartotta ebben a sokszínűségében is csodálatos 
egységet. Erre az egységre keresek magyarázatot, és úgy vélem., ennek az alapja az egyes 
népcsoportok állandó mozgása, állandó kicserélődése, ami ezt a nyelvterületnek a műveltsé-
gét mind összekeverte és kiegyenlítette. Ennek a népnek nem volt egyetlen egy szélcsendes 
zuga sem a történelem során. Amikor háborúk zúgtak végig rajta, minden egyes részét 
érintették, megbolygatták, elűzték, visszahívták és összekeverték egymással. 

A történelmi előzményekkel szeretném kezdeni. Az elmúlt 2000 év során Európának ezen 
a részén ingaszerűen, a kialakult birodalom- és országhatárokon áthatoló nagy népmozgások 
történtek. A népvándorlás utolsó hullámaként érkeztünk erre a területre, utánunk már csak 
töredékek jöttek keletről. De megindult az európai népeknek, népcsoportoknak egy 
ellenkező irányú, nyugatról kelet felé való áramlása is. A Drang nach Osten, ami hazánkba is 
behozta nemcsak a németeket, az erdélyi és felvidéki szászokat, de a burgundiakat, a 
vallonokat, a franciákat is, akiknek a telepei több száz éven keresztül megtartják a nyelvüket 
Eger, Esztergom és több más város területén, Dél-Baranyában is. Jönnek a középkorban 
tenát Európa minden részéből. Ennek a mozgásnak utolsó szakasza az, amikor a korai 
hitújítások idején nyugatról újra kelet felé indulnak azok, akiket ott nem tűrnek meg: a 
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