
N A P K E L E T 

FAJ ÉS K U L T Ú R A . Irta: Gallus Sándor. 

A faj. 

MA, AMIKOR tudományos kérdésekből sok esetben állampolitikai és 
világnézeti problémák keletkeztek, fokozatosan kell törekednünk 
arra, hogy szenvedélyektől mentes, tiszta fogalmakat építsünk fel 

önmagunk és kortársaink számára. Az utóbbi években a nagyközönség tuda-
tába dobott féltudományos fogalmak kavarodást, zavart és homályt okoztak. 
Ezenkívül megindult a napilapok megjegyzés és értekezésáradata a fajról és 
a vele összefüggő kérdésekről. 

Legelőször a terminológia kérdését kell tisztáznunk. Lenhossék a «rassz» 
szót magyarra a «fajta» szóval fordítja, míg a «faj» szóval a «species» fogalmát 
tolmácsolja. Ezek szerint az ember, mint egységes «faj» áll az állatvilág mellett 
és különböző «fajtákra», «rasszokra» vagy «variációkra» oszlik. Az általános 
szóhasználat tudományosan helytelenül állandóan összekeveri a «fajta» és 
«faj» fogalmait. A következőkben a «rassz» szót én is a «fajta» szóval helyette-
sítem. A természettudomány fajtafogalmát három jellemző tulajdonsággal 
írhatjuk körül: változatlanság, különbözőség, átöröklődés. A változatlanság 
úgy értendő, hogy az átöröklődés folyamán fellépő egyéni változások (szín, 
nagyság stb.) egy bizonyos merev formahatáron belül maradnak. Az átörök-
lődés tehát annyit jelent, hogy az utód csak ugyanazon formahatáron belül 
jöhet létre, amely formahatáron belül a szülők életlehetőségüket elnyerték. 
Hogy fajtának csak olyan életformát nevezhetünk, amely állandó jegyekben 
különbözik más életformáktól az csak természetes, hiszen a faj ta és magasabb 
fokon a fajfogalom segítségével igyekezzük az élőlényeket rendszerbefoglalva 
egymástól elkülöníteni és megkülönböztetni. 

Felmerül tehát a mai kor kérdése, hogy micsoda szerepet játszik a 
természettudományi fajta fogalma az emberi létnek abban a megnyilatko-
zásában, amelyet államnak, népnek, birodalomnak és kultúrának nevezünk. 
(Meg kell jegyeznem, hogy fejtegetéseim a zsidóságra nem vonatkoznak, 
amelynek különleges helyzetével külön kell foglalkoznom.) Napjaink német 
közszemlélete leegyszerűsítette a bonyolult problémát, a faj tá t és a kultúrát 
azonosította és erre a két azonosított fogalomra építette fel a harmadik 
birodalmat. A magyar szellem sohasem elégedett meg leegyszerűsített magya-
rázatokkal. A jellegzetesen magyar világszemlélés az egyszerű megoldások 
mögött is bonyolult összetevőket sejt és a világot a maga szinte szétbogoz-
hatatlan komplikáltságában igyekszik megérteni. Érdeklődésünk a minden-
ség egymásbakapcsolódó, összefonódó és rejtélyes összefüggéseire irányul, 
szemünk a dolgok rejtett szövevényét szeretné kikutatni és nem elégszik 
meg a leegyszerűsítés tudományával, amely gyors és határozott állásfog-
lalással ajándékozna ugyan meg bennünket, de mögötte mindig égetne a 
félelem, hogy a leegyszerűsítéssel oly jelenségeket hanyagoltunk el, amelyek 
a valóságban léteznek és így világképünk felépítésével erőszakot követünk 
el a való dolgok ellen. A fajta és kultúra fogalmainak egymáshoz való viszo-
nyát azért nehéz megvilágítani, mert a tudományok fejlődése folyamán 
más és más tudományágakban fogalmazták meg őket. 
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A kultúra. 
Schmidt bécsi etnológus a kultúrát az emberi psziché megnyilatko-

zásának tartja, abból a fizikumot, a testnek formaadottságait és e forma-
adottságok változásait kirekeszti. Martin német antropológus viszont az 
antropológia területéről száműzne minden kutatást, amely az ember szelle-
miségével foglalkozik « . . . a varietas vagy rassz zoológiai és antropológiai 
meghatározás, amely az etnológia «nép» fogalmától élesen elválasztandó. 
Az összes kisebb vagy nagyobb egységek (törzs, klán, nép, nemzet) nem 
egyebek fajtakeveredéseknél vagy fajtasokaságoknál, amelyek etnikai egy-
ségbe olvadtak. A döntő szó itt nem az alaktani egyezést, a vérrokonságot 
és egyező származást illeti, mint a fajta fogalmánál, hanem, ami egy nép 
tagjait egybefűzi, az az egyező nyelv és kultúra, a történelmi multtal bíró 
nemzeti érzés, az egységes államforma, a politikai határok és a többi. Az antro-
pológia területén tehát a «nép» fogalmával mit sem kezdhetünk.» Spengler 
és Frobénius kutatásai óta tudjuk, hogy a kultúra is organizmus, életforma, 
amibe az egyes emberi individuum a születés és neveltetés által belekény-
szerül. Lelkünk és szellemünk alkotásai akaratunktól függetlenül létező 
egységbe rendeződnek. A kultúra nem egyéb, mint az emberi lélek azonos 
formájának megnyilatkozása beszédben, szokásokban, vallásban és tárgyi 
alkotásokban. A sematizálásra hajlamos német világlátás a fizikum formába-
kötöttségét és a lélek formájának megnyilatkozását, tehát a faj tát és a kultú-
rát azonos fogalmaknak ismerte fel. Jogos-e a kérdésnek ily leegyszerűsítése? 

A természetben mindenütt erős kötöttségeket látunk. A fajta kötött 
testi formáihoz kötött pszichikai tulajdonságok is tartoznak. Átlépve az 
ember világába, ennek a kötöttségnek a lazulását kell, hogy tapasztaljuk. 
Az ember életét természetkényszerből a kultúra közösségében éli le. Ez a 
közösség megnyilvánul azonos tárgyi formákban (lakás, eszközök), azonos 
kultuszban és a közösség egyéb berendezkedéseinek azonosságában. (A tár-
sadalom szervezete, család stb.) De az emberi intellektus szabad akaratot 
is jelent a pszichikai funkciók területén. Az emberi közösség nem hasonlít-
ható össze az állati formaközösségekkel. Az emberi psziche felszabadul a fajhoz-
kötöttség alól és önálló erőközpontot alkot: ez a kultúra. Az állatvilágból nyert 
fajfogalom nem vihető át teljes egészében az ember világára. A kultúra, 
mint önálló erőközpont, amely különböző fajtákat olvaszthat magába, ez az 
alapja az etnológusok kultúrakör elméletének is. A kultúrának önálló erőköz-
pont jellege nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy ezt az erőközpontot 
ugyanegy fajta alkossa, de azt a lehetőséget sem, hogy ugyanabban a kultúr-
formában több fajta együtt ne élhessen. A felvetett problémákat azonban 
azáltal, hogy elismertük annak lehetőségét, hogy az emberi kultúrákba külön-
böző fajok is beolvadhatnak, nem oldottuk meg. Hogy tisztán láthassunk, fog-
lalkoznunk kell a «kultúra» és a «nép» fogalmainak egymáshozvaló viszonyával. 

A nép. 
A nép fogalmánál abból a meghatározásból indulunk ki, amely a közel-

multban vált elfogadottá. A nép napjainkban nem jelent politikai egységet. 
A nép tagjai különböző államok területén is élhetnek. A «nép» tehát etnikus 
egységet jelent. Wilhelm Schmidt így határozza meg a nép fogalmát: «hogyha 
a fajiságot a testi jegyek különbözősége . . . jelenti, úgy világos, hogy eze-
ket a különbözőségeket, mint általában minden anyagi természetű jelen-
séget, összehasonlíthatatlanul könnyebben tudjuk felismerni és körülhatá-
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rolni, mint minden egyebet, ami a szellem örökké hullámzó és végtelenül 
gazdagabb életével van összefüggésben. A szellem életének különbözőségei, 
mint ahogy az gondolkozásban és érzésben, erkölcsben és szokásban, a tevé-
kenykedésben és az élet lefolyásában megnyilvánul, alkotják azt az ismer-
tetőjelet, ami által a népek és törzsek sajátos lényegükben egymástól elkülö-
nülnek». Meg kell említenünk, hogy a kutatók egy része szerint az emberiség 
fajiságához határozott lelki tulajdonságok is hozzátartoznak, tehát nem 
ismerik el Schmidt éles elhatároló vonalait. Schmidtet túl merev álláspont-
jában mi sem követjük. Elismerjük, hogy a születés pillanatában az ember 
a fajiság által predesztinált testi és lelki tulajdonságokkal bír. Amíg azonban 
a fajiság testi bélyegeit nem vethetjük le sohasem, addig valamely lelki és 
kulturális közösség, amelybe beleszülettünk, tradiciói és környezethatás útján a 
lélek tulajdonságaira mélyen átformáló hatást gyakorolhat. 

Láttuk, hogy a kultúrmorfológusok kultúrafogalma olyan egységet 
jelent, amin belül az emberek alkotásai a szellem (a lélek) azonossága által 
determinált lényeges egyezést mutatnak. Azt is láttuk, hogy az etnológusok 
a «nép» fogalmánál nem a fajta azonosságából indulnak ki, hanem a «szellem 
életének különbözőségeiből». Az előadottakból tehát világossá válik, hogy 
a különböző utakon nyert két fogalmat, a «kultúrát» és a «népet» azonosít-
hatjuk. Mindezek alapján kimondhatjuk azt is, hogy valamely népközös-
ségben eredetileg különböző fajták is keveredhetnek egymással. Megfogal-
mazom a következő tételt : az etnológusok népfogalma és a kultúrhistóriku-
sok kultúrfogalma nagyobb zavar nélkül azonosítható, ami annyit jelent, 
hogy valamely kultúra mindig csak valamely népkez kötve jelentkezhetik, 
a kultúra azonban nincsen örökre összeforrva azzal a néppel, amely pilla-
natnyilag tartálya és hordozója, mint ahogy öröklött lelki tulajdonságaink 
sincsenek visszavonhatatlanul testiségünkhöz kötve. Mindezek után most 
már feltehetjük legfontosabb kérdésünket, még pedig azt, hogy mi a sze-
repe a fajtának egy kultúra vagy nép életében? 

Faj és kultúra. 
Mondottuk, hogy akadhatunk oly kultúrákra vagy népekre, amelyek 

túlnyomórészt egy fajta egyedeiből állanak. A másik végletet azok a népek 
képviselik, amelyek több fajta együttélésének köszönhetik létüket. A kézi-
könyvek egy része kitart amellett az álláspont mellett, hogy a fajták keve-
redése nem vezet új fajta keletkezéséhez. Ennek az álláspontnak ellentmond 
az a tény, hogy a tudatosan irányított fajtakeverés és kiválasztás (tenyésztés) 
új és átöröklődő alakzatokat teremt. A kiválasztódás természetes úton az 
ember irányítása nélkül is bekövetkezhet. Ha valamely nép több fajta 
(törzs) ^egyesülése és együttélése által keletkezik, úgy a népet alkotó fajok 
bonyolult kölcsönhatásba keverednek, aminek nemcsak faji, hanem törté-
nelmi, kulturális és társadalmi következményei is vannak. Hogy a fellépő 
folyamatok egyrészét megismerhessük, a magyarság kialakulásával kell fog-
lalkoznunk. Az antropológusok, történészek és nyelvészek a magyarság 
kialakulását és faji összetételét a következőkben ismertetik : 

Bartucz kutatásai és felfogása szerint «a honfoglaló magyarok között 
törzsek szerint nagy. antropológiai különbségek voltak», «a honfoglaló magyar-
ság törzsökös része rasszbelileg már akkor kevert volt, amikor ideérkezett, 
s legalább négy főtípus és annak különböző irányú kereszteződései mutat-
hatók ki bennük». Bartucz típusai közül a legfontosabbak : I. a kaukázusi 
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mongoloid. A honfoglaláskori magyarság törzsökös részének legjellemzőbb 
és legáltalánosabban elterjedt típusa, amely valószínűen a török etnikum-
mal áll kapcsolatban. Feltűnő, hogy a gazdagabb sírokra jellemző. II. Kelet-
balti (mediterrán vonásokkal). Inkább a szegényebb mellékletű sírokban 
fordul elő, tehát a köznépre vonatkoztatható. Esetleg az ugor etnikummal 
hozható kapcsolatba. 

Lenhossék a mai magyarság összetételét vizsgálva, kétféle főtípust 
különböztet meg: I. «törökös» típus, amely különösen nagy számban a 
középosztályban és a magasabb rétegekben van képviselve. II. Keletbalti 
típus. Átlagban egyharmadát képviseli a lakosságnak. 

A nyelvészeti kutatások eredményeit Hóman foglalta össze : «A magyar 
nyelv . . . az uráli nyelvcsalád finnugor ágának keleti, ugor ágazatához tar-
tozik. A nép, amelytől nyelvünket örököltük . . . finnugor nép volt». Ezt a 
népet Hóman előmagyar népnek nevezi. (Kr. e. VII—II. sz.) A honfoglalás 
idejében a magyarság az előmagyaroknak a régi szóemlékek alapján kimu-
tatható kultúrájánál már sokkal magasabb műveltség birtokában volt. 
«Az előmagyarok primitív kultúrája csak valamely magasabb színvonalon 
álló idegen kultúra tartós és intenzív hatása alatt mehetett át ily nagy-
arányú és minden tekintetben bámulatos fejlődésen.» «A nyelvi tényekből 
kétségtelenül megállapítható, hogy a finnugor népcsaládhoz tartozó elő-
magyarok kezdetleges kultúrája török hatás alatt alakult át.» «A magyar-
ban a Volga-Káma melletti finnugorság keleti s az altájvidéki törökség 
nyugati ága egyesült új, tartós vérközösségben.» 

A magyarság kialakulásának menete igen fontos tanulságokat rejt 
magában. Világosan szemlélhetjük a történelmi néppé fejlődés derekán egy 
fajta, jelen esetben a török fajta (kaukázusi-mongoloid) sorsdöntő szerepét. 
A török fajta egy csoportja szervezte meg a keletbalti fajiságú előmagya-
rokat. A néppé szervezés egyúttal kulturális tény is volt, szintézis a kelet-
balti halász-vadász kultúra és a török lovasnomád életforma között. A török 
fajta szervező ereje nélkül ez a szintézis sohasem következett volna be ! 
A kultúra, mint szintézis, csakis valamely fajta szervező erejének köszönhető. 
Ahhoz, hogy valamely kultúra élhessen, közösségre, kultúrahordozóra van 
szüksége. A közösség csupán megszervezetten létezhet. Szervezés csak akkor 
lehetséges, ha nagyobb számú, természeténél, öröklött fajiságánál fogva 
egyformán gondolkozó, egyformán reagáló, tehát bizonyos esetekben egy-
mástól függetlenül is hasonlóan cselekvő ember létezik. Ily egyformaságot 
külső erőszakkal nem lehet elérni. Kényszert (minden szervezés bizonyos 
fokú kényszert jelent: formakényszert) csak egy fajiságánál fogva egyező 
csoport alkalmazhat. Ezáltal a szétszórt fajtájúakat, vagy a magasabbrendű 
organizációra képtelen fajtákat megszervezi és néppé kovácsolja. «»Termé-
szetesen itt csak olyan fajtáról lehet szó, amely faji tulajdonságai közt az 
erőteljes szervezési képességet hordozza. 

Megfogalmazhatjuk tehát a következőt: Kultúra szintézist jelent. 
A kultúra felépítésében az összes tiszta és kevert fajtájú alkotó egyéniségek 
résztvesznek, akik valamely népi és területi közösségben, mint történeti 
egységben együtt élnek. A kultúra építője és hordozója tehát a közösség, 
a nép. A népközösség szervezői azonban, a kultúra életlehetőségének meg-
teremtői, a forma megőrzői oly egyének, akik szervező erejüket tiszta, ter-
mészettudományi értelemben vett fajiságukból merítik, amely szervező erő 
fajiságuk örökletes tulajdonsága. A fajta pusztulásával elpusztul az orga-
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nizáció, elpusztulnak az összekovácsoló és összetartó tehetségek és vele 
pusztul a kultúra is. A vezetőrétegek mindig érezték a vezetés fajtához-
kötöttségét. Ösztönösen tiltakoztak az exogámia, a keveredés ellen. Társa-
dalmi síkon ennek a mésalliance fogalma felel meg. 

A mai magyarság kultúrája nem a törökös réteg egyedüli sajátja. 
A mai magyar kultúrában egységgé keveredett az ősi törökös örökség a 
keletbalti ugor örökséggel, kiegészült az itteni talált népek ősi tulajdon-
ságaival és a nyugati népek kultúrájának beáramlásával. Mindez hatalmas és 
különleges színezetű szintézist jelent, amely szintézis megalkotója a fejlődés 
elején a tiszta török fajta volt. Az Árpádok tiszta török vérből származtak. 

A magyar fajta. 
Mindezek után felvetődik a kérdés, hogy jogosult-e a «magyar fajta» 

terminus technicus használata? Hiszen a «magyar fajta», mint ahogy az 
Bartucz idézett kutatásai alapján kiderülni látszik, nem egységes, hanem 
különböző természettudományi értelemben vett fajták keveredési arány-
számát jelenti. Felfogásom szerint a terminus technicus használata jogo-
sult. Hogy ezt beigazolhassam, egy eddig még nem érintett igen fontos 
tényező hatásával kell foglalkoznunk. 

Az emberi életviszonyokra nagy behatással van a táj, a környezet 
(milieu). A környezet az élet minden terén elhatározó irányt adhat a közösség 
fejlődésének. A táj kihatással van a közösség megélhetési viszonyaira és 
szellemi fejlődésére. Az elágazó és fontos behatások között minket a tájnak 
a fajfejlődésre gyakorolt befolyása kell, hogy érdekeljen, Vannak tájak, 
amelyek zártságot jelentenek. A táj szigorú geográfiai egység képében jelent-
kezhetik, amely mint valami tartály összetartja a benne élő népet. Egy 
népet, amely ilyen geográfiai tartályba került, nemcsak a szervező 
erő, hanem a geográfiai helyzet is összetart. A táj tehát, mint megőrző és 
egységbefoglaló szerepel. Ilyen egységen belül a beléáramló ember megtor-
lódik és évszázadokig megmarad. A belékerült nép népiségének határai 
alkalmazkodnak a geográfiai határokhoz. A geográfiai egységen belül tehát 
endogámia alakul ki. A táj által összefogott közösség, a táj kényszerének 
hatása alatt, a táji egységen belül házasodik. Ha a zárt tájban élő nép külön-
böző fajok keveredése, úgy az állandó endogámia hatása alatt addig, amíg 
kívülről jövő események a folyamatot meg nem akasztják, egy olyan táj-
fajta alakul ki, amely számára a keveredés bizonyos arányossága és jelleg-
zetessége jellemző. Ezt a folyamatot elősegíti az endogámia kísérő jelen-
sége, az őscsökkenés is. A tájon belül tehát jellegzetes antropológiai és lelki 
bélyegekkel ellátott embercsoport alakul ki, amely a tájon kívül élőktől 
megkülönböztethető. Ilyen zárt táji jelleggel bír a magyarság szállásterü-
lete, a Kárpátmedence. A Kárpátmedence különálló egysége az őstörténet 
folyamán is nyomon követhető, a Kárpátmedence fajalkotó szerepe kimu-
tatható. A honfoglalók a török faj vezetése alatt megszervezték népüket a 
Kárpátmedencében. A honfoglalás óta a Kárpátmedence és az államszer-
vezet egysége fenntartották a fajkeveredés arányosságának állapotát és így 
táji elhatároltságában a Kárpátmedencén kívüli népekhez viszonyítva vilá-
gosan kirajzolódik számunkra a magyar népiség, a magyar kultúra és a 
magyar tájfajta. A táj és közösségszervezet együttes hatása alatt új egység kelet-
kezett, amely új egység az itt eltöltött ezer év eredménye. Ezt az új egységet nevez-
zük magyar tájfajtának, vagy rövidebben magyar fajtának. A fajta (rassz) 
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szó használata nem tudománytalan. A tájfaj ta ugyanis nem más, mint vala-
mely természettudományi értelemben vett fajta kialakulásának esetleges 
előstádiuma. Mert annak ellenére, hogy az örökölhetőséget tekintve sokkal 
egyensúlytalanabb, mint a szigorú természettudományi szempontból értel-
mezett fajta, mégis élő és felbonthatatlan egység! Aki a magyarságban 
nem lát mást, mint mozaikszerűen, esetlegesen és feloldhatóan egyberakott 
fajtabélyegeket, az eltávolodik az élettől. Az állítólagos mozaik élő egész, 
valóságos egység, amelynek szétbontása a halált jelentené ! Európa minden 
népi közössége ezt a képet mutatja. Ezt Szabó Dezső a következőképpen 
fejezi k i : «az európai fajok történelmi fajok : a közös történelem és kultúra 
eredményei a hajdani vérközösség alapján. 

A magyar fajta, török ősei szervező tehetségét önmagában hordozva, a 
Kárpátmedencében szervező, birodalmi szerepre hivatott. A Kárpátmedence 
kultúrája az elmondottak alapján szintézis, sok eredő egységbe foglalója. 
A magyar népen és kultúrán belül élhetnek idegenből ideszakadt más fajúak 
is, akik a kultúrát továbbépíteni segíthetik, de a Kárpátmedencében ennek 
a kultúrának megalkotója, őre, vezetője, szervezője és fenntartója az egy-
séggé kovácsolódott magyar fajta. A kultúra testileg nem örökölhető. A kul-
túra az emberi szellem alkotó erejének a külvilágban látható megvalósulása, 
az emberi szellem alkotása az őt körülvevő anyagban. A kultúra alkotásai 
az emberen kívül (fizikumán és testiségének génjein kívül) rögződnek meg, 
alkotásokban, amelyek időállóak és a közösség életének tradiciótömegében, 
ami szintén az emberen kívüli külvilágot jelenti (intézmények stb.). A kul-
túra tehát az egyéni emberen kívüli közösségben és egységes geográfiai táj-
ban, mindkettőjüktől összetartva és megőrizve, létezik. A kultúra így szem-
lélve : az egyéni embertől függetlenül létező, szellemi erőt kisugárzó valóság, 
amely az egyéni ember számára sorsot jelent, tehát valamit, ami erősebb 
lehet az esetleges átöröklött faji jellegű lelki tulajdonságoknál és hajlandó-
ságoknál is. Ennek a tradiciótömegben megrögzített és megvalósult kultúrának, 
az életlehetőséget valamely faj egységesen viselkedő egyedei adják meg. Ebben 
a szervező szerepben találhatjuk meg tehát a fajiság funkcióját és lényeges szerepét. 

Összefoglalva a magyar fajtáról mondottakat: a tiszta természet-
tudományi fajtafogalom absztrakció, amely sem történelmi, sem népi egysé-
gek megértésére nem alkalmas. A történelmi és népi egységek sokkal bonyo-
lultabb életfolyamatokon épülnek fel. A magyar fajta tehát nem pusztán 
természettudományi fogalom. A magyar fajtához legközelebb az etnológia 
«nép» fogalmának elemzésével jutunk el. A magyar nép, különböző természet-
tudományi fajtákból alakult, kulturális és táji kötelékektől egybefűzött 
egység, amely egységet a magy arnép törökös (kaukázusi mongoloid) alkat-
elemei tartottak mindezideig fenn, faji szervező adottságaik segítségével. 
Dacára annak, hogy elméletben a magyar faj törökös és ugoros (keletbalti) 
egyénekre bontható fel, az alkatelemek összekapcsolódása annyira állandó és 
szilárd, hogy ennek a szigorú és az átöröklődésben is megnyilatkozó egység-
nek a fel nem ismerése, az élet legelemibb tényeinek a tagadását jelentené. 
A magyar fajta olyan fogalom, amely csak három tudományág, a fajbiológia, 
az ethnológia és a kultúrmorfológia eredményeinek együttes alkalmazásával 
írható körül. Ez az egység, amelyet a legszabatosabban «történelmi tá j fajtá-
nak» nevezhetünk, esetleg egy új, már természettudományi értelemben vett 
fajta alakulásának képezheti kiindulópontját, ha külső, idegenből jövő, ellen-
séges vérű bekeverődések a folyamatot meg nem akasztják. 
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Magyar nép, magyar nemzet és magyar birodalom. 
A magyar nép fogalma azonos a magyar fajta fogalmával. A magyar 

nemzet fogalma ennél tágabb. A magyar nemzet tagjai mindazok, akiket a 
magyar kultúra, tradició, lelkiség és szervezés ereje ehhez a tájhoz köt és 
magyarságának megvallására kötelez. A magyar állam (a magyar birodalom) 
a magyar kultúra ereje és magasabbrendűsége által egybefűzött közösség, 
amelybe más fajtájúak is bekapcsolódhatnak (szlávok, germánok), ha magu-
kat a magyar fajta szervező erejének és vezetésének alávetik, tehát szellemi 
és testi erejüket a magyar táji egység, a magyar kultúra szolgálatába állít-
ják. Azok a szellemi termékek (művészi alkotások stb.), amelyek a magyar 
impérium, a magyar kultúra területén alkottattak, a magyar szellem szol-
gálatát jelentik, ahhoz a környezet domináló hatása alatt alkalmazkodtak 
akkor is, ha azt idegenből származott mester alkotta. Kultúránk igényt tar t 
minden nagy szellemi alkotásra, amely a magyar impérium és táj közös erő-
központjában született. Mindezekre nézve egyébként utalok Szabó Dezső 
rokontárgyú fejtegetéseire (Ludas Mátyás füzeteiben). 

A történelem folyamán a Kárpátmedencébe beszüremkedő idegenfaj-
tájúak a magyar állam tagjaivá, a Magyar Szent Korona testévé váltak. 
Ha elég sokáig éltek a Kárpátmedencében, esetleges tiszta fajiságuk lassan 
felbomlik és a magyar fajtához hasonlatos antropológiai képet mutat. Ebben 
az esetben már a magyar néphez számíthatjuk őket. Ha az idegen vérkevere-
dés a történelem folyamán oly naggyá és erőssé lenne, hogy a régi magyar 
hagyományokat, a szervező képességet felbomlasztaná, akkor a magyar 
öncélúság elhanyatlik és kultúránk felbomlik. A magyar állam hivatása a 
magyar birodalmi gondolat hordozása, amely a magyar Szent Koronában 
bírja szimbolumát. A birodalmi gondolat a magyarság szervező elhivatott-
ságának kifejeződése, ennek a szervezésnek pedig eredeti és ősi talaja a 
Kárpátmedence soha fel nem adható geográfiai egysége. 

A zsidókérdés. 
Az első oldalakon említettem, hogy fejtegetéseim nem vonatkoznak a 

zsidóságra. A zsidósággal külön kell foglalkoznunk. Valamely kultúrán belül 
a fajták együttélése elé a fajtákban magukban rejlő tulajdonságok akadályo-
kat gördíthetnek. Hiába hirdetjük a szellem magasabbrendűségét, ha a testi 
adottságok ereje a szellem egységesítő munkásságát megakasztja. A zsidóság 
fajiságának Európától távoli (kisázsiai és afrikai) eredete oly határokat von, 
amelyek az együttélést az európai fajtákkal és a magyar fajtával is lehetet-
lenné teszik. Amíg az európi fajták (dinári, alpin, nordicus, balti stb.) együtt-
élése könnyen bekövetkezhetik, addig a csupa idegen elemből keveredett 
zsidóság nemcsak, hogy nem élhet közösségi életet a magyarsággal, hanem 
idegenségének erejével roncsolójává is válik (Bosnyák). A német tudomány-
nak megállapításai, miszerint valamely népközösség szempontjából káros-
nak kell tartanunk azt a bekeverődést, amely idegen (artfremd) fajták részé-
ről borítja el a népközösséget mindenképpen megállják helyüket. 

A magyarság birodalomalkotó ereje, amelyet a honfoglalóktól örökölt, 
és amelyet a magyar fajta változatlanul őrzött meg az idők folyamán, alá-
hanyatlott. Azt tart ja a néphit, hogy az elásott kincs minden hét évben 
messzire lobogó lánggal tisztítja magát, ledobja a reárakódott salakot. Mi is 
megsalakosodtunk. Idegenségek salakja borította el az Országot és a magyar-
ság ősi szállásföldjét, a Kárpátmedencét. Munkálkodjunk a megtisztuláson! 


