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Milyeneka vajdasagi; a delvideki magyarok? Masok, mint ;11-

talaban a magyarok? Vagy csak annyiban kiilonbomek, mint

amennyire nyelviikben, nyelvjarisukban sem egyfonn3k? Ho-

gyan batot! Jijuk (link) a kisebbsegi let, az anyaorSzagtol va-
10 kii1oneles? Vannak ennek pozitivumai is, vagy csak a hatni-

nyarol beszelbetiink?:Milyen a taj es a leJek osszefiiggese eb-
ben a vonatkozasban?

Eo altalaban veve, a nemzet egeszet tekimve, killonoozimk-e mas
nepektol? Van-e magyar.ok gondolkodasmodjanak, erzelemvilaga-
nak; viselkedesenek ol)'3n ismelVe, ami mas nepekre nem, vagy ke-
I'esbe jellemzo? Masokban milyen kep alakult ki rolunk, cs milyen-
nek laguk mi oke!? A pszichologussal kesziteu inteIjiisorozatunkban
ezekre a kerdesekre kerestilk av:ilaszt, de helyzetilnkkel, korulme-

nyeinkkel, kozerzetilnkkel kapcsolatos mas pszichologiai temak is
szoba kerultek.

. Mi, lIMve Id 0 magyar? Hovo vezetheto vissza az emlitett ~Iel-
Id torzulas" eredete? . .

- Ha elfogadjuk, bogy a magyarsag lel~illeteben tares allt be,
nehez volna megmondani, bogy az pomosan mikor lortent. Bizo-
nyosra I'eheto, bogy egeszen mas volt a magyarok honfoglalas elot-
li. cs honfoglalas utini eleterzese. Korabban a hatirtalan SJ1<sag
urai voltak, korlatlanul barangoltak, aztin bekeriilve a K:irpat~me-
dencebe, amil sohasem tudtak teljesen belakni. egyUuelesre keny-
szeriiltek az ill talalt, vagy kesobb ide bev:indorolt nepekkel.

A.1.egykori biz:inci 'CSasz:ir,Boles Leo a korabcli magyarok jel-
legzetes vonasai kozou emliti szabads:igszeretetiiket cs a vitez, ba-
tor magatartisukat, amelybol valami talan a kesobbi sz:izadokra is

maradt. A magyar nep azonban mar a honfoglalas elou jelentos ke-
veredesen mem keresztill, a K:irpat-medenceben toltott ezer cv alau
a tortenelmi korillmenyek folytin (nagyvelVesztesegek, nagyara-

- nyti betelepitesek kovetkmeben) euc! Colyamatosan szembe kel-

leu nczni. A keveredes hatisa nyilvan kolcsonosvolt: amennyi "ide-
genseget" magaba olvasztou;i nep, annyit a "magyar szellemisegbol"
iI ranyomou a betelepiilt. beolvadt elemekre.

Aztin jotlek a sorscsapasok. A manoni orsz:ig-csonk!tis merhetet-
leniil stilyos es maradando scoot iuou a nemzet lelken. Altal:inosdep-
ressrio lelt urr:i az egesz nemzeten. Meg mag:ihoz gem lerl,jott a m~-
sodik vilaghaborti. a szovjet megsz:il1:is,a kommunista diktattira. Es

megis, 1956-ban tijra erol vett magan a nep, fclizzott valami a iigi
lelkilletbol A forradalom levereset kovetoen aztin tovabb melyiilt.
sri!!te beleegeu a nemzet kollektiv twlatiba a folytonos veszteseg_.
erzes. '. .

. A sokat entlegeteu .Tam:isi Aron gondolat, mely szerint alert
vagyuilk 0 wagon, bogy valahol otl)lon legyilnk benne, jellemzii a
magyarokra? AzotthontaJansag erzese is beleegett a kollektiv ludo-
tunkba? .

- Aligha letezikolyan tudomany, amellyel a lelkiilet apro ossze-

tevoit szet leheme valasztani. Vannak azonban olyan lelki sajatossa-
gal, amelyek sz:izadokon anvelnek, es a mai magymagra isjellem-
rock. IIyen pCld:iul az otthontalansag,elies. Ez az erleS elsosorban

.a kisebbsegben elok sajaya, de az anyaor,z:igiak sz:imara sem idegen.
A mag)'3rok - eljenek b:irhol a vilagon - mindeniitt aJV:inak, ott-

hontalannak erzik magukat. Kisebb vagy nagyobb .mertekben, de ide-
Ken sz:iniukra a korulouiik levo vilag, ahogyan ok is idegenek a kii-
ritlottilk elo nepek sz:imara. Vannak mas allandonak tuno.ismerve-
ink is. Ravasz L:iszlo szerint a magyar mindig a let esnemlet kerde-

sevel van elfoglalva. Mindig keszen :ill a legrosszabbra. viszom a leg-
melyebb elbuk:isbol is labra :ill. A5Orscsapasok folytin lelkiilete ha-
5Onlo azokhoz a szigetlakokehoz. alike! idonkent e\sodor az aMz,
de elotte is. utina is sz:intanak, vemek. aramak, teszik a dolgukat.

A kisebbsegek pedig (tgyClnek,mint a tuzh:inyok oldalara telepiilt
kozsegeklakoi, a fenyegeto elemi csapas :irnyek:iban. valami meg-
foghatatlan vegzetszeriiseg azonban oda koti oket ahhoz a tijhoz,
ahol elnek. Az otthontalansag,es fenyegetettseg-erzes miatt persze
sokan v:indorbotoi fognak. am b:irhova veti oket a sors, azotthon-
tilamag-enesetol nom szabadulnak. lohet. bogy igyvan, lehet, bogy
nom. Mindeneselre ezt az erzestjol ismeri minden mag)'3r ember.

. Sokan entlegetik, bogyjellemzo r:ink az .Ej, raeriiilk am meg!".
magatartast is. .

.-Azt mondjak.bogya Trianonban szeuort Mag)'3rorsz:igeMu
kemenykiallasuak voltaka felmeno oseink, olyannyira bogy mindeD
kir:ilynak.eloszor a rendszeres.kevely ellenzekiseget kellett megtor-
nit. s csak aztin iitkozou meg a kiviilrc31jovo ellenseggel. Ennek a
5Okszorpassziv ellen:ill:isban megmutatkozo konoks:ignak koszonhe-
toeD a magyar sokaig kepes turni, cs peldatlat1 terheket tud elhor-
doznLRavaszL:iszlo szerint enneka tiirelemnekaz elfajul:isa az er-
telmetlen lures, a.tehetetlen beletorodCs, apatop:ilos Ielki maga-

tart:is. amely a sorozatos sorscsap:isok utin kezd mindink:ibb altala-
nos nemzetijellemvon:iss:i valni.

Ki ne tudna sz:izpeldat felsorolni mulasztisainkra, amelyek nem
csak kovetkezmenyei,hanem okai is voltak balsonmnknak. Ismeros
vonas ez is, szomortian magyar vonas. Hadd illusztr:iljam egykinal-
kOlO peldaval. A kommunista rendszer oSszeomlasat kol'etoen az
ellentmondasospolitikai, gazdas:igi. tirsadalmi atalakul:isiidoszakot
az erintett nepek tobbsege. kisebb vagy nagyobb mertekben, de ke-
pes volt sajat javara forditani. Csak a magyar nem elt a lehetosegek-
.kel. Egykedvuen hagyta. bogy az ido elmuljon COlotte.Az egvilagon
semmitsem lartott erdemesnek arra. bogy megmozduljon erte. Azo-
kat is, "kik mozdultak volna. cserbenhagyta, gondoljunk csak a ki-

sebbsegi autonomiak. a kettos allampolgarsag ilgyere, vagy a nem-
zeu integracio iranyaban Lettbarmilyc.njellegii kezdemenyezesre. Ez
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a faradt eneketlenseg, ez a megjuhaszkodott lures. az iires sz:ijhc3s-

kodes, acselekveskeptelenseg mark:insanjelen vali ugy az anyaor-
sz:igegy helyben topogasaban (\'3gyink:ibb elszegenyed6eben). mint
az elcsatolt nemzetTeszek szendergeseben.

. Szeregiik 0 tortenelmet okolni azokert 0 sorsaap:isokert, aIDe-.
IyekeitekbenJ1iinkeLTenyleg.atortenelmiigazsigtalansigokaIdo-
zaw vagyui1k?. .--

- A sorozatos sorcsap:isokat a magyars:ig .tortCnelmi ipgla1m-

s:igkent' fogja eel es eli meg. A tortenelem azonban se nom ip-

gas, se nom igazs:igtalan. kozombos a nepek harcaval cs az embe-

rek szenvedesevel.~emben. Persze e(tol meg a I'eresegek s(tlyos tra- '

umatjelentenek. Es mivel.elegtetelre" nem nyIlt Jehetc3seg. ma-
radt a bels6 orlodes. A sorozatos sorscsapasok a nemzet eszmei~
chologiai onvizsg:ilatit szinte ininden Idemelkedo ertelmisegi sz:im:i-
ra kotelezo eiVCnyiivetetlek. A szellemi elet Idv:ilOs:igaia nemzeti le~
kisegben kezdte keresni a balsors ok:it, mignem eljmottak a .lelki
torzulas"gondolat:iig. Ez a vadaskodo onvizsgalat maigjelen van a
magyir kozgondolkoqasban. A kimeletlen onosioroz:is. deheroil:i-

.Ias kozepette - ennek mimegy ellensulyoz:isakent -. felmeritlt az a.

gondolat is, bogy. talan nem is a mag)'ar nep lelkiiletevel van baj,
hariem a vele eg):iitt elo nepek, a .mas lelki alkatu" emberek felelo.
sek nemzeti balsorsunk a1:ikul:is:iert.

. A pszichologia jol. ismeri a bunbakkepzesi mechanizmus~

amel)~lyel szoruli helyzetekben olyko~ mindann)1an elimk. Az "ide-
genlelki alkattiakkaJ" szembeni ellenenes beleillik oboe a jelenseg-
korbe. Wny ugyanakkor, bogy a magyar tirsadaJom nem teljesen ho-
mogen, s a kwonoozo erdekcsoportok politikai. gazdas:igi, szellemi

beColy:is:inaka filggvenyeben alakult a tortenelem. es szelVezc3dikma .
is.az elet. .

A nemzet eszma-rricholOgiai onvizsgal;uaban merfoldkonek sz:i-
mit a Szekfu Gyula altal szerkeszteU Mi a mag)'3r? cimu tObb mint
felezer oldalas konyv, amelyben a magyarsag szellemi nag)jai valh-
nak a nemzethez fiizc3dokapcsolatukrOl, utbaigazitist kin:il\'3 azok
sz:imara, akik a kiilonfele befol)':iWk, szellemi aramlaiok, prop&-
gandak k:iosz:iban nem tudj:iktobbe. kik is, mik is ok valojaban.

A konyv, meg mielott megjelent volna,puszt;in cimenek a kiszi-

varogtatis:ivalnagy visszhangot kdteu, cs inspir:ilOan halott a ma-
gyar szellemi elelre. A jellem, i nemzeteszme, a mi a mag)'ar?, ki a
magyar?, mive vdl! vagy lesz 0 magyar? jellegti kerdesekkel foglalko-

zo konyvek es cikkek lavinajat indigo meg. amelyek - a kozelgo \1-

harCelhok hatisara (ne feledjiik. bogy a masodik \ilagh:iborti kii-
szoben vagyunk) .: csakhamar. vigasztalan feketere festettek a mag)'ar
egboltoi, elsiratva a mag}'ar mul\at. jelem esjovot.

(folylaljuk)


