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Turóczi Péter 
 

Migráció hatása a nemzeti karakterre* 
 
 Sajnálom, hogy nem tudok személyesen meg-
jelenni a mai napon, mindazonáltal nincs nagy 
jelentősége annak, hogy kinek a szájából hangza-
nak el ezek a szavak, amiket írok, a tartalmuk a 
lényeges.∗ 
 Arra kaptam felkérést, hogy a migráció nem-
zetek karakterét átalakító hatásáról tartsak elő-
adást, ami meglehetősen nehéz téma. Az ilyen 
léptékű folyamatok jelen idejű megítélése megle-
hetősen nehéz, tekintettel arra, hogy a nemzetek, 
kultúrák változása csak évszázados léptékben 
mérhető jól. Mégis úgy gondolom, hogy ez, a tör-
ténelem folyamán eddig lassan zajló folyamat, mai 
korunkra felgyorsult és szinte láthatóvá váltak a 
nemzetek arculatát évről évre átformáló ese-
mények. 
 Engedjék meg, hogy kiindulási pontként 
idézzem Soros György hét pontból álló programját, 
melyet az Európai Bizottságnak adott a migrációs 
válság megoldására. Soros úr pontjain keresztül 
jól feltárható, hogy mi is a probléma a válsággal 
kapcsolatos gondolatokkal, és hogy hogyan lehet 
jól belátott problémákra rendre rossz válaszokat 
adni. 
 Íme a program pontok: 
1. Az EU-nak nagyszámú bevándorlót kellene 

befogadnia, aki ide áramlik. 
2. Európának erős közös határőrizetre van szük-

sége. 
3. Megfelelő pénzügyi keretrendszert kell te-

remteni a válság kezelésére, amihez hitel-
felvételen át vezet az út. 

4. Egységes rendben kell elbírálni a menekült-
kérelmeket. 

5. Egyetértésen alapuló összeurópai rendszert 
kell kidolgozni a menekültek elhelyezésére. 

6. Az EU-nak és a nemzetközi közösségnek sok-
kal bőkezűbben kéne támogatnia a konflik-
tusövezetekkel szomszédos befogadó álla-
mokat. 

                                                 
∗Elhangzott a XXI. Magyar Őskutatási Fórumon (Miskolc, 
2016. augusztus 1-5.) 

7. Ha megoldódott a menekültválság a gazda-
sági bevándorlókat is be kell fogadni, akikre 
igenis szükség van a demográfiai okokból ki-
merülő európai munkaerőpiacon. 

 Haladjunk sorban. Az első pont megalapozza 
a többit, nevezetesen, hogy az alapvető megoldás 
Európa számára a válságban az, hogy miden ide-
érkezett bevándorlót befogad. A korábbi évek ta-
pasztalatai, illetve tetszőleges nyugat-európai vá-
ros utcáin való séta ennek szöges ellentétének 
gondolására ösztönzi az embert. A nyugat-európai 
államok a kolonizáció mellékhatásaként rengeteg 
harmadik világbeli bevándorlót fogadtak be az el-
múlt 50 évben, akik egyáltalán nem tudtak, sőt 
nem is akartak alkalmazkodni a többségi társa-
dalom elvárásaihoz. Az ezen családokból szárma-
zó másod és harmad generációs bevándorlók azok, 
akik az utóbbi egy évben Franciaországban három 
súlyos (kettő Párizsban és egy Nizzában) iszla-
mista indíttatású merényletet követtek el, amiben 
összesen 221 ember halt meg. Ugyanez a szám 
Belgiumban 32, és már az eddig biztonságosnak 
hitt Németországban is 9 a müncheni és würtz-
burgi esetek óta, ahol ezzel a frissen érkezett mig-
ránsok is belekezdtek a gyilkolásba. Kell ez Euró-
pának? Kell ez nekünk? Soros ezt ajánlja, miköz-
ben Mexikó felől hatalmas vasbeton falak védik új 
otthonát az Egyesült Államokat. 
 A második pont azt tanácsolja, hogy közös 
határvédelmet alakítson ki Európa. Ha vissza-
tekintünk az elmúlt egy évre, mást sem lehetett 
hallani az európai bürokraták és a fősodorbeli po-
litikusok szájából, mint hogy közös európai meg-
oldás kell a migráció megfékezéséhez, miközben 
naponta tízezrek özönlöttek be a schengeni hatá-
rokon és szóródtak szét Nyugat-Európában min-
denféle feltartóztatás, vagy akár azonosítás nélkül. 
A közös európai megoldás azonban elmaradt, a 
közös határőrség a Frontex migránsokat mentett a 
Földközi-tengerből, hogy utána útjukra bocsássa 
őket Európa felé. Egészen addig így ment min-
den, amíg a nemzetállamok, élükön Magyaror-
szággal meg nem elégelték a dolgot, és nem kezd-



BÖLCSELET 

 3 

ték el betartani, az egyébként mindvégig életben 
lévő törvényeket, ezzel először elterelve, majd 
megállítva a menekültáradatot, miután Közép-
Európa együttesen lépett fel, újabban Cseh-
országot, Lengyelországot és Szlovákiát követően 
Horvátországot és már Ausztriát is beleértve. Itt 
valósult meg a küszöbünkön Európa kétsebessé-
gessé válása, amit annyian emlegettek, csak a 
gazdaságpolitika helyett a józanész hozta létre a 
különbséget a „régi” és az „új” Európa között. 
Miért akarnánk olyan közös határőrizetet, ami 
bárkit átenged és bénázásán a fél világ nevet, 
ahelyett, hogy mindenki a saját határát védené, 
ami egyébként jól felfogott érdeke, és immár 1000 
éve működik? 
 Valószínű, hogy mikor Soros úr megfogalmaz-
ta pontjait, azt leginkább a harmadik pontja miatt 
tette. Hitelfelvétel, európai benzinadó és a kohé-
ziós politika visszavágása volt a három fő javaslata 
a magyarnak született tőzsdemogulnak, melyek 
közül az elsőhöz fel is ajánlotta saját bankjainak 
szolgáltatásait. A Soroshoz hasonló pénzemberek 
a történelem folyamán mindig jól kerestek a konf-
liktusokon és válságokon, így motivációi ugyanúgy 
évszázados hagyományokon nyugszanak, mint a 
magyarok azon józan gondolata, hogy hitelt csak a 
legvégső esetben kell felvenni. Nem minősül 
azonban legvégső esetnek harmadik világbeli gaz-
dasági bevándorlók jóltartása, főleg kiegészítve 
olyan intézkedésekkel, amelyek a súlyos adók 
mellett pénzt vesznek el az emberektől (benzin-
adó), és a fejlesztési források csapjait is elzárják, 
ami az innováció és így a versenyképesség egyik 
fő mozgatórugója. Miért kellene egy a brexit után 
regionális szereplővé vált, válságban lévő Európai 
Unóinak felelősséget vállalnia ilyen áldozatok 
árán más kontinensek migránsainak ellátása ér-
dekében, s hozzá amerikai hitelt felvenni. Attól az 
Egyesült Államoktól, aki demokrácia exportjával 
a kis-ázsiai és észak-afrikai térség destabilizáció-
jáért, az európai elitek boldog tapsolása mellett, 
gyakorlatilag egymagában felelős. 
 A negyedik és az ötödik pont összevonható 
Soros úr programjában, ennek lényege az egy-
séges és közös – értsd a liberális elitek által dik-
tált – menekültkérelem elbírálás és migráns el-
helyezés, ami tulajdonképpen nem más, mint a 
kötelező betelepítési kvóta virágnyelven történő 
megfogalmazása. Ma, Magyarország az egyetlen 

állam, aki felemeli a szavát ez ellen a döntés el-
len, melyet a semmilyen valós politikai felhatal-
mazással nem rendelkező Európai Bizottság az 
Európai Tanács tagjainak – népesség arányos – 
mindössze 2/3-a támogatása mellett hozott meg, 
12 ország tiltakozása ellenére. A kötelező betele-
pítésnek, illetve a helyette megfizetendő büntetés-
nek egy oka van. A jelenleg már a régi tagoknál 
jobb gazdasági növekedési és versenyképességi 
adatokat produkáló közép-kelet európai országok 
fejlődési ütemének visszafogása, és a jelenlegi 
európai elitek hatalmának, és gondolat diktatúrá-
jának megtartása. Ennek eszköze a politikai kor-
rektség, ami olyan ideológiai síkra tereli a vitát, 
amiben az elitekkel ellentétes véleményt megfo-
galmazók csak nácik lehetnek, akik szolidaritás 
helyett csak magukra gondolnak. Október 2-án a 
kissé nevetséges plakátok szövegének megfelelő-
en tényleg küldhetnénk egy üzenetet, azt, hogy a 
magyarok még józanul gondolkodnak és hisznek 
abban, hogy van nemzeti önrendelkezés és csak a 
kemény munka és a kötelezettségek teljesítése jo-
gosít fel bármilyen igény megfogalmazására, a 
ránk kényszerített okosságokból pedig köszönjük, 
de nem kérünk. 
 Végezetül a hatodik és hetedik pontot is ve-
hetjük egyként, mivel azok általánosságban fogal-
maznak meg nagy okosságokat nekünk európaiak-
nak a tengerentúlról. Ezek szerint pénzelnünk 
kellene a válságrégiókkal szomszédos országokat, 
melyeket szinte mind polgárháború dúl (immár 
Törökországot is), így akár a kútba is szórhatnánk 
a pénzt, az úgyis csak fegyverekre megy el és to-
vább eszkalálja a konfliktust. Amennyiben a ko-
rábbi stabil rendszereket nem kritizálták, majd 
döntötték volna meg a demokráciára hivatkozva 
(lásd: Líbia, Egyiptom, Szíria, Irak), akkor a prob-
léma nem is létezne Európa számára, mely de-
mokrácia exportot a következményekből nem ré-
szesülő (és gyakorlatilag 0 migránst befogadó) 
Egyesült Államok küldte a térségre. Donald 
Trump programalkotó beszédében ígéretet tett a 
demokrácia export leállítására. Vajon tényleg egy 
ilyen pojáca képes csak egész Amerikában józa-
nul gondolkodni? 
 Hasonló a helyzet a gazdasági bevándorlók 
befogadásával is. A demográfiai és munkaerő-
piaci problémákra nem lehet bevándorlás-
politikai válaszokat adni, ez az elmúlt 50 év ta-
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pasztalataiból jól látszik. Miért olyan nehéz meg-
érteni, hogy egy kultúra, egy ország fennmara-
dását család-politikával, és ha kell technológiai 
fejlesztéssel kell szavatolni, nem átformálással. 
Mert átformálásról beszélünk. Tisztelnünk kell az 
arab kultúra minden behurcolt extrémitását, mi-
közben ők még a nőket megillető alapvető tiszte-
letről sem hallottak, miközben merényleteket kö-
vetnek el öltözködésünk, hagyományaink és jelké-
peink miatt, melyeket ők nem tolerálnak. Toleran-
cia egy intoleráns közegben? Fából vaskarika. Ne  
 

hagyjuk elveszni kultúránkat és nemzeti karakte-
reinket Európában, különben úgy járunk, mint a 
túl nagyra nőtt Római Birodalom, mely jólétében 
ebek harmincadjára juttatta önmagát, ezzel több 
száz évre visszavetve a fejlődést. Még nem késő, 
csak figyelni kell, és nem Sorosra, hanem arra 
amit a szívünk diktál. 
 Merjünk szembe menni a fő sodorral, és 
előbb utóbb a józan ész utat tör majd magának az 
őrületen át is. Kitartás és büszke dac, amíg az idő 
minket nem igazol. 
 
 

----------------------      ***       ---------------------- 

 
 
 

GYÁRFÁS ÁGNES 
 

A magyar gondolkodásmód 
 
 Féja Géza írta, hogy a „a magyar szellem leg-
jellemzőbb vonása, hogy éppen olyan eredendő 
erővel tör előre, mint gyökerei felé”. (7. old.)1 
 Mindaddig, amíg a történelemhamisítók ros-
táján átengedett ismeretek lepték el az agyamat, a 
gyökerek ezer évnél nem mentek mélyebbre. A 
tisztánlátásomhoz hozzájárult a doktori vizsgám 
témája, az hogy miért a költészet és nem a filozó-
fiai irodalom virágzott Magyarországon. Felkészü-
lés közben találkoztam a nagy szótáríró Sauvageot 
véleményével. Az mondta, hogy a magyarok ké-
pekben gondolkodnak, s nem annyira az algebrai 
rendszerű, mint inkább a szimbolikus kifejezés-
módot kedvelik. Konkrét tényeket tárnak fel köl-
tészetükben, s nem a filozófiában. (247. old.)2 
Gyakorlatilag versekben filozofálva. Ez a mondat 
segített hozzá szellemi életem kibontakozásához. 
 Trianon után megélénkült a magyar jellem 
iránti érdeklődés, mert a világ meghökkent a 
csonka ország teljesítésén, s erre még misztikus 
magyarázatokat is kerestek. 
 Az 1930-as évek ismert magyar filozófusa 
Halasi Nagy József az önismeret oldaláról fesze-
gette, hogy milyen a magyar ember gondolkodás-
                                                 
1 A régi magyarság. A magyar irodalom története 1772-ig. 
Pallas ny. é. N. Bratislava. 
2 Dékány István: A magyarság lelki arca. Athenaeum 1942. 

módja. (Magyar önismeret, 1939.) Szangvinikus, 
csapongó, érzékeny. 
 Szekfű Gyula 1940-ben 13 tudós nézetét fog-
lalta össze egy kis könyvben.3 
 Még ebben az évben történt, hogy a Magyar 
Pszichológiai Társaság magyarság-lélektani szak-
osztályt alapított.4 Ehhez fűzte hozzá máig érvé-
nyes véleményét Dékány András: „Kívánatos, 
hogy itt a magyar irodalom és a néprajz ismerői is 
elmondják a magukét, …hogy a magyar néplélek-
tan felszabaduljon egyénlélektani szűk fogalmak 
alól. Mert a magyarság nem lélektani laboratóri-
umi objektum, hanem történeti sorsot vállaló kö-
zösség, melynek lelkisége elsősorban a történeti 
tettek és a nagy szellemi alkotások terén mutat-
kozik meg és az ott is keresendő. (263. old.)5 
 Ez azt jelenti, hogy a nyugati eredetű „egyén-
lélektant” (individuál psychology) felül kell bírál-
ni, ha a magyarság gondolkodásmódján át a lelkét 
is szeretnénk megismerni. A magyar néplélektan 
kutatásához módszereket kerestek. A legfontosabb 
kutatási lehetőséget úgy vélték a nagy írók és köl-
tők adták, feltűnt a költészet által való megis-
mertetés. Ez fontos, de nagyon óvatosan kell ke-
                                                 
3 Mi a magyar, 1939. 
4 M. Pszichol. Szle. 1940. 178-181. 
5 Dékány András i.m. 


