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A magyar emberi lélek és viselkedés rejtelmei 

Pável Márta  

A magyar emberi lélek és viselkedés 

rejtelmei 

Ez nem nacionalista írás, és nem is a kiváltságos 

létünket hangsúlyozó, mint sokan gondolják, és 

nem az elkülönülést erősítő gondolatok. Viszont 

ebben a cikkemben sem kívánom a hagyomá-

nyos, jelenleg tudományos elemzési sémákat követni. Az egyéni 

meglátásomat írom le. 

Ki is – MA – a magyar? 

Ezzel a megválaszolhatatlan kérdéssel/állapot firtatásával kez-

dem. Nem osztom a „magyarkodók” véleményét, akik szerint hun 

és mag, meg egyebek, és mindenki magyar, szerintük még Jézus 

Krisztus is, meg Szűz Anya is magyar volt. 

Nekem ez a felfogás, azon túl, hogy nem tudok vele azonosulni, 

gyerekesen mesés. Ugyanakkor ez is benne van a lelkivilágában 

az embereknek (más népeknél is vannak hasonló törekvések, el-

képedve hallgattam az észteket egy filmben, hasonlóakat mon-

danak, hogy ők a kiváltságos nép) és most ez itt kijött. Már az is 

elemzésre méltó lenne, miért akar minden nép kitűnni és „kiváltsá-

gos” lenni? Ha az önzést, a nemzeti egót leszedem, akkor is komoly 

kérdés maradna, miért vannak ezek a törekvések? 

Hogy ki is az ősi magyar, azt genetikailag a sírokban talált leletek 

alapján lehetne elemezni, és azt is össze lehetne hasonlítani, hogy 

a lakosság hány százaléka részesül az ősi génekből. Az így tapasz-

taltak és egyéb tényezők ismerete is nyilvánosságra került, hason-

lítgatni, és elemezni is lehet a lakosság milyenségét. 

Az ismert tipikus testalkatot alapul véve kiszűrhető, ki a magyar 

vagy ’magyarabb’. Viszont a szubjektív megközelítések, viták, 

szemléletek megosztóak, és több kutatóra jellemző módon, ala-

posan elemezve kiderülhet, hogy szinte mindenkire ráhúzható vo-

nások is vannak – szerintem – a mai „magyar” lakosság körében. 

Itt már csak az a kérdés, mennyire dominánsak. 

http://istvandr.kiszely.hu/ostortenet/016.html „Turáni vagy turanid típus. A férfiak 

átlagos testmagassága 165-167 cm körüli, a nőké ennél alacso-

nyabb, a testalkat kissé zömök. Az arc kissé széles, a járomcsontok 

kissé előreállnak, az orrhát egyenes, a szemrés kicsi, a szem kissé 

"húzottnak" (ferdének) tűnik, a szemek sötétek, kisgyermekkorban 

előfordul a "mongolredő", a száj kicsi, a fej rövid, a nyakszirt gyen-

gén kidomborodó, a haj sötétbarna, vastag szálú, egyenes és dús. 

E típushoz tartozók ősi szállásterülete Kelet-Turkesztán ("Ázsia 

Szíve"); az ottani (asztanai) Kr.u. III. századból származó temetőbe 

eltemetetteknél gyakori.” 
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Ezen kívül még vagy 4 variációt ír le. Az is közismert – legalábbis így 

őrzi a hagyomány –, hogy mikor Atilláék bejöttek a Kárpát-meden-

cébe, kétféle, jól elkülöníthető „magyar” volt; az egyik vékonyabb 

és magasabb, jobban kinéző, belőlük kerültek ki a vezetők, és a 

másik az alacsonyabb, köpcösebb, „dolgozó” réteg, de úgy tűnik, 

nekik volt „szebb” a lelkiségük. Igaz, sok más vélemény is van. 

Így nem is ezzel foglalkozom.  

Inkább az érdekelne, MA ki a magyar? 

Ha a történelem forgatagát nézem, népek, hódítók, az országot 

elpusztítók jöttek-mentek, sokszor a kihalás szélén voltunk, majd 

betelepítésekkel „megoldották”. Szinte folyamatosan kevered-

tünk. Lehet, hogy naiv vagyok, de nem hinném, hogy pár száza-

léknál, vagy ezreléknél több echte magyar lenne a hazánkban.  

Nos, ki is ma a magyar? A napokban láttam egy '56-ban emigrált 

zsidó, magát magyarnak valló embert beszélni, meg kellett előtte 

a kalapomat emelnem, nem beszélhetett volna szebben, az átlag 

magyartól jóval többet tett a nevünkért, a nyelvükért, a jó hírün-

kért. Ő a mai értelemben magyar, pedig zsidó származású.   

A kutatók szerint meghatározott jellemző antropológiai jegyek 

alapján nehéz teljes biztonsággal elkülöníteni, kik is a magyarok – 

szerintem nem lehet megállapítani –, mert ez is, az is keveredik 

bennünk.  

Talán csak a magyar eredet dominánssága az, ami megállapít-

ható. 

 

Gének, személyiségjegyek 

Gének – mint említettem: ásatások során feltárt sírokból előkerült 

csontvázak alapján kimutathatók lehetnek, vagy nyomokban 

meghatározhatóak. Megvallom, magam apai ágon Pável va-

gyok, ami nem magyar név, és nem is voltak azok. Mégis a szívem 

mélyén – nem nacionalista módón, de – nagyon is „tiszta” ma-

gyarnak érzem magamat, halálosan magyarnak. Soha nem tud-

nék elmenni, élni más országokban, mert a honvágy annyira erős 

bennem, hogy akár el is pusztíthatna. Innentől ez is érdekes, mert 

ezzel sokan vagyunk így. 

 

Személyiségjegyeink   

Mint mindenkinek, a magyaroknak is vannak, lehetnek jellemző 

személyiségjegyei, de mára – szerintem – ez is erősen szubjektív, 

mit vehetünk ki a halmazok sokaságából. 

Mit hangsúlyozhatnánk, ami a többi népben nincs meg? A ven-

dégszeretetet, az érzékenységet, a rebellisséget, mit? 

Kérdés: kollektíven, tájegységenként vagy elszórt személyenként 

nincs-e meg a jellemző személyiségjegyek egyike vagy mind-

egyike más népeknél is? Mi a válasz? Valószínűleg megvan. 
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A virulensség sem lehet a válaszunk 

Mi, akik magyaroknak hisszük vagy hittük magunkat, virulensek va-

gyunk-e? Régen valószínűleg jobban, mára szerintem, a szó min-

den értelmében, nem nagyon vagyunk virulensek. Ugyanúgy hüp-

pög a szaporodási kedvünk, mint Európa többi országában, így 

valószínű, hogy kulturális, társadalom szülte bizonytalansági kérdé-

sek, felelős gondolkodás, lokális és egyéb tényezők játszanak eb-

ben is szerepet, és nemzeti kérdések.  

A virulensség meg az élni akarás is, de ránk jellemző a depresszióra 

való hajlamosság – amiről tudható, hogy rossz helyen állunk. Ko-

moly kérdés: mennyire akar ez a nép élni – mondjuk szaporodás 

nélkül…  –, vagy csak az egyén ragaszkodik a személyes bezárt 

életéhez, talán kissé önző módón? Ez is kérdés? 

Itt erősen felmerül egy súlyos, nem nemzeti, de emberiséget te-

kintve etikai kérdés, amivel most bővebben nem foglalkozom. Ha 

Európa, benne a magyar nem akar szaporodni, mert valahogy 

nem jön össze, akkor kinek van joga a területhez? Ez esetben az 

emberek azon része, akik akarnának sokan lenni, szaporodni, de 

nincs vizük, sivatagosodik a létterük, egymás között nincs békéjük 

– mondjuk az itt sem lenne, mert látható, magukkal hordoznak egy 

nagy adag békétlenséget,  persze nem mind – elmennek keresni 

„üresebb” területeket, ahol élhetnének. Ilyen terület az ő szemük-

ben Európa. Mélyen elgondolkoztató kérdés, miért van a Föld, – 

hogy az embereknek létterük legyen, vagy – rá van-e írva: ’ez az 

európaiaké’, vagy a területet előbb meghódítóké, még akkor is, 

ha nem éltek rajta elegen? 

 

Szaporodóképes utódokkal hogyan állunk.  

Régebben jobban, mint ma. A világ civilizáltabb részein, így köztük 

a többi európai néphez hasonlóan elvesztette az emberi faj a vi-

rulens jellegét, 1,3 szaporodási ráta körül vagyunk. Mintha belefá-

radtunk volna az életbe. És ezzel nemcsak magyar területen van-

nak így az emberek, hanem kulturáltabb területeken szinte min-

denütt jellemzőbb a minőség a szaporodásban (értem alatta ke-

vés utód, de jómódban felnevelve, iskolázott, kulturált lehessen), 

mint az, hogy inkább mennyiség lesz (ahol nem érdekli, mi lesz be-

lőle, éhen halnak-e, csak szülnek.)  

Ma a természetes szelekció nem működik, mert mindenkit – véle-

ményem szerint tudat alatt egyfajta fajellenes humánumból – 

megmentenek, azt is, aki kábítószeres szülőtől, esetleg 5 hónapra, 

betegen szültetett, és szenvedni fog, mert intézetből intézetbe ke-

rülhet. Hogy ez jó vagy nem jó, erről sem írok – most –, nem be-

szélve arról, hogy nem is keresztényi, de nem szeretnék hazug sem 

lenni. 
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Egy biztos, ami a virulens fajt hosszú távon fenntartja, az a termé-

szetes szelekció, ami az állatvilágban kérdés nélkül elfogadott, de 

– amibe az emberek intenzíven beavatkoztak – így ez a szelekció 

nem működik. Ez hosszútávon a faj pusztulását okozza, mert az el-

satnyult, életre képtelen egyedek is szaporodnak, holott a virulen-

sen fennmaradó állatvilágban erről szó sem lehet. 

 

Kiszolgáltatottságtól való félelem. 

 

Aki magyar, a többi néphez hasonlóan fél: a kiszolgáltatottságtól, 

a betegségektől, háborúktól és a megélhetés miatti félelem jel-

lemző a mai emberekre. Azt gondolom, jobban szorong – ezt mu-

tatja a depressziós hajlam is –, és a legkevésbé tűri a kiszolgálta-

tottságot, a megalázást, aki „magyar”, aki ebben a hazában él, 

talán érzékenyebben éli meg, mint a környező népek. Jelzik ezt a 

forradalmak is. Igaz, mára egyre leépültebben, birkásan veszik a 

lázadásokat, talán ellaposodik és korcsul a magyar virtus. De még 

mindig jobban megvan, mint a környező népeknél. Az még job-

bára mindenkiben benne van; meg kell tudni mindenkor védeni 

magunkat. 

 

Példa, neveltetés 

 

Valahogy mi magyarok olyanok vagyunk, a dolgainkat magunk 

szeretjük megoldani, kissé konokul, de úgy véljük, amit mi teszünk, 

az van jól. Ezer éves példák vannak előttünk, ami magyar, arra 

büszkék is vagyunk. Régi gyökereinket, és magyar nagyjaink pél-

daértékét ápoljuk és mindig láttatni is kell. Az oktatásnak arrafelé 

kell hatni, hogy múltunkat ismerjék és tiszteljék a következő nem-

zedékek is. 

Ismétlem a neveltetésnél mindig a hagyományainkat is és a mély 

gyökereink hajtásait is figyelembe kell venni, s e mentén haladni. 

Igaz, a sok „nagy”, gyökértelen népség nem érti meg, sőt szeretné 

a többit futóhomokra épültté tenni, de ebbe mi magyarok nem 

mehetünk bele.  

Mi a magyar nevelés? Az már alig mondható, hogy jelen van, mert 

mint a gomba micéliuma, a társadalom lelkiségét a liberális laza-

ság, igénytelenség, és csak a teljesítmény és fogyasztás felé való 

orientáltság hatotta át, leépítette és már az igénye is eltűnőben 

van. Sajnos ez van a magyaroknál is. Aki még keményen magyar-

nak tarja magát, az próbálja a családját, az utódait tradicionális 

értékek mentén tartani, nevelni, nehezen megy és sajnos az öre-

gebbek kihalásával ez a színvonal egyre gyérül, eltűnőben lesz. 

Ugyanakkor a nagy szabadság-akarásunk megvan, ami sokszor 

szabadosságba csap át.  
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Mégis észlelhetően van, maradt egy nagyobb szabadságvágy a 

magyarban. Aki itt él, az szabad akar lenni, és ha veszőben a sza-

badságérzése, akkor egy idő után lázad, legalábbis eddig így volt. 

Remélhetőleg a továbbiakban is időben felébredünk. 

 

Vallás, a kereszténység szerepe 

 

Népünket ezer év óta meghatározza a katolikus kereszténység, 

amiből mára sokan kiváltak és eléggé vegyesre alakult a kép, sok 

ember elszektásodottra vette már az irányt. 

Szerintem a katolikus vallásnak sokat, nagyon sokat kellene tenni, 

hogy az eredeti szerepét, feladatát maradéktalanul betöltse, a 

hívő bázisát visszaépítse, és ezen belül a magyarságtudatot ne ir-

ritálóan, hanem vonzóan élesse meg. Ma leginkább az ájtatos, fa-

rizeusi lelkület látszik, ami ebben a nagy liberális világban még ta-

szítóbban hat, mint eddig. Az őszinte beszéd, nem a hatalmi szó, 

hanem a nyílt párbeszéd segíthetne, de ez sehol sincs. Eddig nem 

nagyon sikerült, de másként, megfrissülve tenni kellene érte. Az 

erőszak, a csípőből való döntéshozatal mindig gondot okozott, a 

vallás terén meg még jobban! Sőt, a vallás ellen fordította a tö-

megeket. 

A vallásoknak vissza kellene adni, bemutatni a nemzet, az egyén 

létének, sorsának okát, irányát, és segíteni a kiteljesedésben, az 

önmaguk szolgálata helyett. Ugyanakkor azt is éreztetni kell, hogy 

Isten is szabadságot adott nekünk, amit ők se vehetnek el. 

A magyar lélek szép, és még szebb lehetne, ebben a cizellálásban 

a vallásoknak igen nagy szerepe lehetne. Amelyik népnek van ön-

érzete, tartása, jóra való irányultsága, ott gyümölcsök teremnek, 

ami az emberiségnek is követendő lehetne. A korrupciót nem le-

het emberi mivoltunk visszanemesítése nélkül megszüntetni, a há-

borúkat és a terrorizmust sem. 

 

Elfogadó vagy elutasító viselkedés 

Mi a jellemző a magyar lélekre, viselkedésre? 

A jó hírünk az, hogy vendégszeretőek, befogadóak vagyunk. Ez 

még akkor is igaz, ha elsőként mi zártuk le a határainkat a beván-

dorlók elől. Ugyanis a vendég és erőszakos behatoló az kettő, és 

ilyenkor megszólal a nép lelkében a vészcsengő, mert történel-

münk során jöttek már be az országunkba hódítók, olyanok, akiket 

később fegyverrel kellett kiverni. Érthető és elvárt az óvatosság. 

Védenünk kell a határainkat, mert ez az életterünk, és nekünk kell 

meghatározni, hogyan és kivel akarunk élni. Ezek súlyos tények, és 

semmiféle jószívűség, megtévedt (liberális beütésű) vallásosság 

nem változtathat rajta, mert akkor vége lenne a létterünknek. 
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Nem hinném, hogy ha a magyar nem érzi magát veszélyben, ak-

kor ne lenne kedves és befogadó. 

Minap egy áruházban a pénztáros egy mongol fiú volt, a vevő na-

gyon kedvesen elbeszélgetett vele, és sok mindent megtudtak 

egymásról. Milyen érdekes a magyar, mi nem egy néppel va-

gyunk rosszban, hanem a céljaikkal. 800 évvel ezelőtt a mon-

gol/tatár veszedelmet jelentett (mert hódítani akart) és harcoltunk 

ellenük, ma csak lenni, élni akarnak nálunk/velünk, hát legyenek. 

Akitől nem kell félni, hogy erőszakosan térít, vagy a torkunkat 

vágja át, vagy terrorcselekményeket akar végrehajtani, az ma-

radhatna. De aki nem akar népünk élete szerint integrálódni, és 

nem a mi, hanem maga hagyományait akarja ránk erőltetni, an-

nak a nép szerint itt nincs helye. Ezt magam is így vélem, így van 

jól.  

Látható, a magyar a tatárjárás után is milyen jól megvolt/van a 

betelepítettekkel. Ha baj volt, azt csak a politikusok keverték, uszí-

tottak, valamilyen csinált okok mentén. A magyaroknál senkinek 

sem kell megtagadnia a származását; hogy sváb, szerb, zsidó, hor-

vát, szlovák, cigány, orosz stb. Sőt büszkén vallják ezzel együtt: a 

magyarság, az ország ügyéért dolgoznak, rég magukénak tudják.  

S ez így van jól. Ebben az értelemben a magyar igenis nagyon 

erősen befogadó nép. 

Az agresszió az oka, hogy ha valakiket önként nem engedünk be, 

ők pedig erőszakkal be akarnak hatolni, ostromolják a határt, nem 

érdeklik a szokásaink, a földünk, a bevezetett életünk, semmi, csak 

a saját maguk akarata. Az ilyen behatolónál az erősen gyanús, 

hogy élhető területszerzésre megy ki a játék, ebben az esetben, 

amíg tud, a magyar ellenáll, mert ellen kell állni. Nekünk a terüle-

tünket az éltünk biztosítása miatt is meg kell tartani. Az ember az 

állatokhoz hasonlóan territoriális lény, és őshonos hazánk területét, 

amit a munkájához, a mindennapi tevékenységéhez, az életéhez 

igényel, meg kell védenie. Ha nem teszi, akkor jogos az elpusztí-

tása, mert élhetetlen. Sajnos itt is farkastörvények uralkodnak.  

Vissza a vendégszeretetre. Egy biztos, túl sűrűn nem szeretünk 

lenni, jellemző az 'én házam az én váram' felfogás. Ha befogad is 

a magyar, elkülöníti egy szobába, ha teheti, a ház másik felébe. A 

befogadás nem jelenti, hogy túl közel jöhetnek. Ilyenek vagyunk 

mi magyarok, mert a magánszférára szükségünk van, és úgy tűnik, 

ez jellemzőbb, mint más népeknél. Ez az a bizonyos 3 lépés távol-

ság. Minél délebbre megyünk, ez a távolság, úgy tűnik, rövidül. Az 

intim szférába a magyar nem szereti, ha behatolnak, diszkomfort 

érzést kelt, és igyekszik a közelségtől megszabadulni.   

A nyálas, hazug, szemforgató viselkedés nem az ősi magyar mo-

dor. 
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Manipulatívság 

 

Ez a tulajdonság sem jellemző a magyar népre. Mi inkább a balek 

kategóriába esünk, és mindig a ló másik oldalán kötünk ki. Talán 

túl hiszékeny a magyar, és sajnos így könnyen manipulálható. Ha 

nem lenne pár éles szemű és eszű vezető vagy gondolkodó (Szé-

chenyi, Kossuth, Pázmány, Prohászka stb.), aki lerántja a hályogot 

a szemükről, sokkal nagyobb bajok is lettek volna hazánkban. 

Önérvényesítő képességünk alapjában nem nagy, sőt alacsony. 

Mostanában felsőbb szinteken ezt tanítják, viszont vannak népek, 

akikkel ez vele született, de azok nem a magyarok. 

 

Agresszív viselkedés 

 

A magyar népre általánosságban a „normális” agresszión kívül 

nem jellemző ez a tulajdonság. Az igaz, mára kitermelődtek olyan 

nem kívánatos egyedek, akik a proletár rétegből származnak 

vagy semmi kategóriába sem sorolhatóak, inkább lumpen ele-

mek, ők azok, akik követelőznek, dolgozni nem, de jól élni szeret-

nek, és ezt agresszív tettekkel érik el. Őket ki kell iktatni a társada-

lomból kis börtönnel, hogy ne féljen a többi ember tőlük. 

A normális agresszió az, amikor pl. a kicsi gyerek nem adja oda 

játékát a másiknak, vagy erőszakkal elveszi a másikét. Ilyen dolgok 

neveléssel korrigálhatóak. Viszont mára a nevelésbe (is) beleszól 

az állam – én ezt megtiltanám –, így a szülő és a tanár kezében 

szinte semmi eszköz sem marad, mert a jó szó nem mindig hatha-

tós. A rendőrség, a szülő és más neveléssel foglalkozó is sokszor 

kényszeragressziót alkalmaz, mert sok személyen más nem nagyon 

használ. Ilyen a dolgok véghezvitelének megakadályozása, más 

útra terelés, nevelő intézményekbe helyezés, fogva tartás stb. 

Az agresszió még más területeken is kisebb-nagyobb szinten jelen 

van.  

Ilyenek, hogy a szociális közösségekben hierarchikusan szerveződ-

nek az emberek, és sokszor agresszió által tartják fent a vélt elsőbb-

ségüket. 

 

Stílus, öltözködés  

 

Nagymértékben attól is függ, hogy a magyar nép melyik társa-

dalmi rétegéhez tartozik. Nem az előkelő réteget írom le, mert ne-

kik sokféle rangból származva, más népekkel keveredve (összehá-

zasodva), az európai divatot is követve nem volt ennyire elvágó-

lagos a megjelenésük, mint a szegényebb rétegeknek. Pl. az igazi 

magyar parasztember nagyon rokonszenves stílussal rendelkezett. 

Szófukar, munkás természet. Ügyes, nem igen ismert akadályt, 
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mert a lehetetlent kevésbé fogadta el. (Ha kellett, kanalat fara-

gott, vagy igát barkácsolt a teheneinek.) A természettel szervesen 

együttműködött, és ismerte az időjárás furfangjait is. Prímán kiiga-

zodott a maga környezetében, ismerte lehetőségeit és bölcsen 

ítélt és cselekedett. Nem szélhámos, nem simlis, jellemzője, hogy 

igazat beszélt és tett. Lehetett rá számítani, családját is megbe-

csülte, sőt elsőnek tartotta, érte halálig dolgozta magát. Volt em-

beri tartásuk, néha, ha nagyon mérgesek voltak, csúnyán beszél-

tek. A XIX. század vége felé és a XX. század elején még lehetett 

látni a hétköznapi életben is igazi magyaros viseleteket nőknél és 

férfiaknál is. Ma ezeket már csak táncos népi összejöveteleken lát-

hatunk. 

Megjelenésük komoly, még ha lenge magyarban is voltak, a férfi-

aknál a fekete-fehér dominált, és méltósággal viselkedett a ma-

gyar parasztember. Ők nem olyan parasztok voltak, akiket ma ne-

gatív értelemben annak neveznek. 

 

Lelkileg érzékenyebb-e a magyar nép? 

 

Úgy tűnik, nagyon is érzékeny, ezt mutatja a depressziós, öngyilkos 

hajlam is, amivel az élen vagyunk a többi nép között. 

Érzékenységét jelzi a sok szép népzene, tánc és a különböző mű-

vészeti alkotások, festmények is. Sok tudós és feltaláló is kikerült a 

magyarok közül, mert valahogyan érzékenyebbek voltak az újra, 

és spirituálisan fejlettebbek, hallóbbak voltak, megértették a lehe-

tőséget. 

 

Konklúzió: ki is ma a magyar? 

Nagyon sokan nemzeti gyökereinktől függetlenül „tiszta magyar-

nak” érzik magukat, olyan ez, mint egy fertőzés, egy jó fertőzés. 

Látszik, hogy mi minden keveredik bennünk; a sváb, a kun, a szlo-

vák, a német, a zsidó, a horvát, a cigány stb. Nem számít a keve-

redés, mert ebben a hazában ők is a magyarok. Van jogunk azt 

mondani, nem vagytok azok? NINCS, honnan lenne, minket is 

meg lehetne tagadni.   

Mégis mitől magyar a magyar? Nem jutottunk közelebb a válasz-

hoz, mert ezek után csak azt tudom mondani: aki annak érzi ma-

gát, aki elkötelezett az ügyünkben. 

Akinek Magyarország a hazája. 
 
 

  


