
Molnár István 
 
 
Röda Nejlikan  
 
Jag har lurat dem. 
 
De tror att jag är en tönt 
fåfäng ytlig feg äcklig illaluktande korkad och dum 
 
De tror att jag har mjäll på kragen och de tror att 
jag blir  
röd i ansiktet när jag presenteras för fröken 
Granath och de tror  
att jag snubblar över tröskeln till klassrummet när 
jag vikarierar på 
högstadiet på Gransjöskolan i Vallentuna 
 
Jag har lurat dem. 
 
Naturligtvis  
skulle jag kunna se fröken Granath djupt i ögonen 
och  
säga mycket angenämt och  
Naturligtvis  
skulle jag kunna ta mig över tröskeln på många sätt 
 
Men jag får inte visa vem jag är.  
 
De tror att jag är ensam och tror att jag gråter och 
tror att 
jag sitter i badkaret med ett rakblad i handen och 
vrålar 
tyst inuti huvudet 
 
Jag har lurat dem. 
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taló megjegyzéstől eltelt időben bekövetkezett tudatos és kétségtelenül „sikeres” 
elnemzetlenedés szocialista éveit is odaszámítjuk, a lerombolt nemzeti tudat épí-
tését az alapoknál kell kezdenünk. Az alap pedig a család, az iskola és így tovább. 
De ehhez a felnőttnevelést is ugrásra kellene késztetni. Örök kérdés: ki neveli a 
tanítókat?  
Hol van az a lelkiismeretből fakadó belső ösztönösség, amit egykor a kisebbség-
ben szenvedő magyarok között, egy gyermekorvosi várakozóban tapasztaltam: a 
kisfiával várakozó apa csemetéje fülébe súgva tanította a magyarok hét vezérének 
akkoriban szigorúan tiltott névsorát. Mi késztethette erre a cselekedetre? Bizonyá-
ra családjából vagy egykori tanítójától kapta az indíttatást. Ehhez képest, a nem-
zeti öntudat mai kialakításának vérszegény módozatait is sokallják egyesek, hi-
szen életük a pénzről, a szórakozásról, elhatalmasodott önzésekről és az értelmet-
lenül átviharzott életévekről szól. 
Ha magyarázatot keresünk hígmagyarságunk eredőjére, nem kerülhetjük el a csa-
ládneveinkben is mutatkozó idegeneredetiség tényét, sem azt, hogy génjeink vizs-
gálatából kiderült, hogy Magyarországon, a lakosság alig néhány százaléka ma-
gyar eredetű. Csak fel kell ütni a telefonkönyvet ahhoz, hogy erről meggyőződ-
jünk. Az évszázadok óta nálunk gyakori névváltoztatókkal együtt, kis túlzással, 
állíthatjuk, hogy Magyarország nem magyar. (Lásd még: A nevekről és a Magyar-
ország nem magyar! című írásaimat a Magyar dolgok című kötetben, Erdélyi kis-
könyvtár, NIS Kiadó, Kolozsvár, 2002) De, mert elfogadott gyakorlat szerint, ki-ki 
olyan nemzetiségű, amilyennek vallja magát, és a magyarság számos kiemelkedő 
egyénisége, akikre méltán lehetünk büszkék, bevallottan idegen származású, bán-
tó következtetésekre nem juthatunk. De nem kerülhetjük meg azt a lelkiismereti 
kérdést, amely szerint az ősök tiszteletén alapuló hazaszeretet örökös kétséget tá-
maszthat az idegenekben: ha megtagadják, ha megváltoztatják nevük, őseiket ta-
gadják meg. A kettős önazonosság létráján kapaszkodva, a magyar becsület azt 
sugallja, hogy az ezer éve országunkba fogadottak, őseiket tisztelve, vállalják ma-
gyarságukat. Egyetlen példa, beszédes bizonyítéka annak, hogy csak ilyenformán 
hiteles hazaszeretetük. A Stockholmban élő, világhíres Klein professzor, lehetett 
volna Budapesten Kiss, svéd földön Liten vagy akármilyen nevű, de világpolgár-
ként is kitartott magyar zsidósága mellett. Feleségével együtt végzett, sok évtize-
des tudományos kutatómunkája mellett a magyar irodalom jeles ismerője és ter-
jesztője, egész estét betöltő versműsora, nemrég pedig a nagy Karinthy írófiával 
folytatott, a Nagykövetségen folytatott nyilvános beszélgetésével is bizonyította 
törzsgyökeres magyarságát. Bizonyítja, hogy családjából, iskoláiból kelt hazasze-
retete életre szólóan kíséri második hazájában is. Mi a magyar az ilyen emberben? 
Az, mi talán a legfontosabb, és éppen ezért egyetemes emberi tulajdonság: a be-
csület.  
A magyar meghatározásának lényege a becsületből fakadó nemzetszolgálat, „a 
romlott haza megtartása és védelme”. Ehhez nem kis- vagy nagymagyaroknak 
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buzdítás gyakorlata. Szemléletváltás szükséges ehhez is, bel- és külföldön egy-
aránt. „ A magyar pártoskodás egészen különös valami, sajátos formákkal és jel-
legzetes motívumokkal” – írja nagy költőnk, és a megalkuvást, a „struccpolitikát”, 
a jogfenntartást és a bujdosást jelöli meg eredményeként. Ez utóbbira megjegyzi, 
hogy „a magyar a saját hazájában is bujdosó”, és hogy türelmes nép vagyunk. Lát-
noksága késztessen alapos vizsgálatra, hiszen türelmetlenségünk, civódó, útszéli 
viselkedésünk immár világismertté vált. Az erdélyi magyar félévszázaddal ezelőtt 
még viselkedni, becsületet tanulni látogatott el az anyaország fővárosába, aztán 
apránként, kénytelenül fel kellett felfedeznie, hogy a balkáni viselkedés csápjai, a 
megbízhatatlanság, a mellébeszélés, a tolvajlás legyalulta azt a magaslatot, amely-
re jó volt felnéznie. Ma már az erdélyi ember nem ül taxiba Pesten, nem jár ven-
déglőbe, mert átejtik, és „a maga mit szórakozik itt velem” ökölrázókat megcsö-
mörlötten kerüli. A két emberöltővel ezelőtti anyaországit „pökhendinek” nevezte 
az erdélyi ember, aki ezt éppen úgy megvetette, mint a hegyeken túli oltyánok ki-
vagyiságát, balkáni modorukat. Ma a kötekedő bunkóság sűrűsödő tömegeivel ta-
lálkozva, maga is utánozza, s ha teheti még túl is tesz rajta, mohón utánzó törteté-
sében. A egykori magyar bátorság, harciasság és lovagiasság elfajzott maradékát 
örököltük, a nemes küzdőszellem hiányát a magyar sportban sem a magasra emelt 
léc fölött uraljuk, hanem inkább a tisztes győzelem helyett átveréssel. (Lásd ajzó-
szeres botrányaink.) A Mi a magyar a sportban? kérdés újabb adalék lehetne vizs-
gálódásunk kötetének tágításában. 
A magyarság külföldi rossz hírnevét a honfoglaláskor a rabló hadjáratok alapoz-
ták, most vajon mik öregbítik rossz hírnevünk, és milyen tettek, milyen kiemelke-
dő események és emberek javítják egykori megítélésünk? 
 Példaképnek mi maradt a magyar hazában? Érdemes volna előszámlálni jót, rosz-
szat. 
 
A hazaszeretet iskolái 
 
 A hazaszeretet alapja az otthon, a család. Innen nyerjük szellemünk nyíltságát, 
szemlélődő fölényünket, fegyelmezettségünket, alkotásra késztetettségünket. Ri-
asztó számok mutatják a magyar családi élet bicegését, amputáltságát a gyakori 
válások miatt. Hiányzik ennek megdöbbentő módon való nyilvánosságra hozatala, 
amely a magunkba nézést serkentené, és újból felelevenítené ősi hagyományain-
kat. A közösségi együttélés új, emberi formáit kell hagyományaink alapján nép-
szerűsítenünk. 
A közösségek összetartozásának eddig legfontosabbnak tartott kifejezője a nemze-
ti öntudat, amely a nemzeti önismereten alapszik. „A nemzetről szóló képzetek 
nem élnek a maguk teljes világosságával, mélységével és gazdagságával a közös-
ség minden tagjában.” – állapította meg egykor Keresztury Dezső. Ha ehhez a csa-
ládot, az iskolát, a templomot, az egész társadalmat, és az egész országot elmarasz-
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A piros szegfű 
 
Becsaptam őket. 
 
Azt hiszik, hogy bolond vagyok, 
beképzelt, felszínes, gyáva, utálatos, büdös, agyalágyult és buta. 
 
Azt hiszik korpás az ingem gallérja, és 
elpirulok, mikor bemutatkozom Granath tanítónőnek  
meg azt is, hogy megbotlom az osztályterem küszöbén, 
amikor helyettesíteni megyek a vallentunai Gransjö iskolában. 
 
Becsaptam őket. 
 
Természetesen  
Granath tanítónőnek mélyen a szemébe tudnék nézni 
mondván: Örvendek az ismeretségnek és 
természetesen többféleképpen is át tudnám lépni a küszöböt. 
 
De nem tárhatom fel előttük igazi önmagam. 
 
Ők azt hiszik, hogy nagyon egyedül vagyok és sírok, 
hogy pengével a kezemben ülök a kádban 
és legbelül őrjöngök.  
 
Átvertem őket. 
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Ali Baba 

 
       Här har jag allt.  

Guld och silver. 
Hur tar man sig ut?  

Ädelstenar och aktier. 
Dörren är låst. 

Bokhyllan Billy och Spegeln Pär. 
Simsalabim? 

Pass och visum. 
Abrakadabra? 

Statsministern och regeringen. 
Jag har glömt. 

Gud och fosterland. 
Annars har jag allt. 

Liv och död. 
Jag sitter fast. 
 

 
Ali Baba 
 
Itt mindenem van. 
             Arany és drágakő. 
Hogyan lehetne kimenni? 
              Drágakövek és részvények. 
Az ajtó zárva. 
              Billy-könyvespolc és Pär-tükör. 
Hókusz-pókusz? 
             Útlevél és vízum. 
Piri-pókusz? 
             Államelnök és a kormány. 
Elfelejtettem. 
              Isten és szülőhaza. 
Amúgy mindenem megvan. 
              Élet és halál. 
Itt ragadtam. 
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És még mennyi sok minden a teendő magyar kiejtésünk idegenségeinek megtisz-
tításában. „A nyelv is énekel, a zene pedig beszél” állítja Kodály Zoltán. E kettő 
pedig összefügg, a nyelv zenei eleminek tudatosítása, közelebb visz a magyar ze-
ne világához. „Születése még senkit sem tesz magyarrá. Azért is meg kell dolgoz-
ni.” Ehhez pedig művelődni kell. Nézzünk hát körül: Mi a Magyar a kultúrában? 
Harc vagy béke ázsiai hagyományaink és a nyugati kultúra között, amelynek át-
járhatóságát ezer éve erőltetjük. 
A beözönlő idegen szavak ellenére szegényedik a nyelvünk, és vele együtt jelle-
münkben is sorvad mindaz, amit magyarnak tartottunk Ha ezt ezeréves országunk 
levegője táplálta, („képzeletünk színgazdagsága, méltóságteljes nyugodtságunk, 
lényeget tömörítő hajlamunk, tiszta, egyenes beszédünk” stb.) és megméretteté-
sünk hiányjeleket mutat, valószínűleg baj van a „levegőnkkel”.  
A Mi a magyar? kérdésre adott őszinte feleletekből majd mindig kitetszik, hogy 
nemesítésünkért gyökeres változtatásokra lesz szükség, egész népünkre ható vál-
toztatásokat követel az idő.  
 
De lássuk, hogy mi mindent kínálnak még gondolatcserére a kötet szerzői. 
 
Határtalan hazában 
 
Ma más kell, hogy legyen haza fogalmunk, mint az egykor volt. A Kárpát-
medence magyar földje most újra kitárulóban, a régiók, a határokon átlépve újra 
közösségformáló erejüket mutatják. De még elkerüli a társadalom figyelmét a 
régi Magyarországon kívül élő azon másfélmillió honfitárs sorsa, akik még nyel-
vükben vagy egyre inkább már csak emlékeikben hordják a haza fogalmát. Rend-
re otthon lesznek más hazában, vagy a hordozható haza kifejezéshez szoktatják 
maguk, mert valahol otthon kell lenniük a világban. A haza éltető figyelme nélkül 
nemzeti érzéseik halványulnak, elhalnak, s ezt emberileg a maguk kárán teszik, az 
anyaország szempontjából pedig veszteségről kell beszélnünk. Belenyugvással 
elterjedt a gondolat, miszerint a hazánktól távolabb, a „külföldön” élő magyarok 
harmadik nemzedékére már nem számíthat az anyaország. Vizsgálatra érdemes, 
hogy honnan ez a lemondás. Az emberiséget számos titokzatos betegség rágja, de 
a kutatók sohasem adták fel, ezek okozóit, gyógyításának módját keresni. A hatá-
ron kívülre menekült, ott rekedt magyarok maguk őrzésére ne volna a felgyorsult 
civilizáció fantasztikumot tágító körülményei között orvosság? A svédországi 
Lundban, kétezer kilométernyire szülővárosomtól, hamarabb olvasom kedvenc 
napilapomat az Interneten, mint amikor otthoni előfizetője voltam, hiszen a postás 
legalább 12-20 órával később kézbesítette, s ráérősen teszi ma is. Ilyenformán 
feltehetném Ady kérdését: Én nem vagyok magyar? De kirekesztettségemet, kire-
kesztettségünket elvégezte az emberi irigységet felvert piszkos politika, közömet 
szülőhelyemhez elállja a kisszerűség, és a kaparj kurta, neked is lesz, harácsolásra 



igaznak bizonyulnak. Ennek kevés a valószínűsége. De bármennyire is elmarasz-
taló legyen, a jövőben folyamatosnak ajánlott tudományos vizsgálódás, hasznáért 
időnként mindenképpen meg kell tennünk, mert csak így derülhet ki nyelvápolá-
sunkat körvonalazó teendőink súlya és sürgőssége. 
Meg kellene vizsgálni, miben változtunk ezen a téren is az eltelt három emberöltő 
súlya alatt. Merre halad nyelvünk dicsért friss képszerűsége, európai egyénisége? 
Kérdőjeles már az is, amit tudományos kutatás nélkül is érzékelhetünk. Mi az oka 
a fenyegetően terjedő zagyvanyelvűségünknek? Mi az egykori latin és német ha-
tást felülmúló, se nem angol, se nem magyar keveréknyelv eluralkodásának or-
vossága? Miért használunk annyi nyelvi sémát, gondolkozásnélküliségünket mu-
tató sablont, szavaink értelmével ellentétes, divatszót? Miért hallgatólagosan elfo-
gadott szabály, hogy nyelvünket nem érdemes különleges odafigyeléssel palléroz-
ni, mert a nyelv olyan, mint a minőségi villanyborotva, megbízhatóan öntisztító? 
(Lehet, hogy csak engem bánt már az, hogy a  pár kifejezésünk a néhány helyére 
tolakodott, amelynek, az értelmező szótár szerint csak másodlagos jelentése. Utá-
nanéztem, már Jókai is – sűrűn - így használta. Pedig még ma is, néhány kisváros-
osunkban a pár tojás, éppen kettő, mintahogyan az ifjú pár sem pár ifjú, hanem 
csakis kettő, amióta a többnejűséget, legalábbis hivatalosan, még a törzsi életünk-
ben elhagytuk. És az is zavar, hogy örökösen odahaza és idehaza az otthon és az 
itthon neve, és hogy a szajkózott Elnézést! is említsem, amelynek mondandójában 
hibánk beismerése csak halványan van jelen. A bocsánatkérést száműztük, elné-
zett hibáink pedig halmozódnak, mert ha mindent elnézhetnek nekünk, semmi 
okunk arra, hogy javítsunk magunkon. Ez már annyira sablon, hogy a francia fil-
mek szereplőinek pardon!, az olaszok scuzi!, az angol excuse me! kifejezését is 
csakis „elnézést”-ként halljuk vissza a filmekből, a tévéből. Úgy tűnik, a magya-
rok nem hajlandók bocsánatot kérni. És az is meggondolkoztató, hogy nem min-
den divatos sablonkifejezés kopik ki egyhamar a köznyelvből, némelyik állandó-
sul, nyelvészeink sorolhatnák szavainkat, amelyek jelentéstartalma fogyatkozott, 
átalakult, netán ellentétesé vált.)  
Nyelvünk őreinek elbátortalanodása lehet az oka, annak, hogy félévszázaddal ez-
előtt a magyar ember csak gyereket  csinált , ma elterjedt a választékosság hiányát 
mutató cselekvésmegnevezés, a csinál homálya alá minden belefér, ilyenformán 
mintha valamiféle ádáz verseny folyna, agyatlan divat kelne lábra azért, hogy az 
eleink által használt szókészletünkből mindössze néhány százat vagy ezret hasz-
náljunk. „Zolnai Béla megállapítása, hogy jó szándékú nyelvújításunk is, az ide-
gen gondolkozás szolgai utánzásával, hozzájárult nyelvünk németesítéséhez. Ezt a 
betegségét nyögjük ma is, az angolból átvett szokással, a segédigék sokszor fölös-
leges használatával például. Svéd- magyar unokámmal naponta kell megküzde-
nem, hogy kigyomlálja ezt magyar beszédéből. („Én tudok menni veled… én tu-
dom látni a kocsit… a …keresztül meggondolatlan és feltűnő gyakoriságú haszná-
lata stb., stb.)  
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Vid konsumkroken 
 
Vid konsumkroken väntar jag. 
Husse handlar. Allt vi behöver. 
 
Husse har pengar. Har två ben. 
Får gå in. Allt vi behöver. 
 
Vindar över torget. 
Vindar från fjärran. 
 
Sniffa. Flåsa. 
 
Blunda. Yla. 
 
Längta. 
 
Spricka. 
 
 
Az üzletsarkon 
 
Az üzletsarkon várok 
A gazdi vásárol. Minden szükségeset. 
 
A gazdinak van pénze. Van két lába. 
Bemehet. Minden szükségeset. 
 
Vásártéri szelek. 
Távoli szelek. 
 
Szimatolni. Lihegni. 
 
Szemet behunyni. Nyüszíteni. 
 
Vágyni. 
 
Szétpattanni. 
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Sheherazade (dag)  
 
Mitt liv har aldrig varit mitt. 
 
Till och med det lilla kräket - förlåt! - 
den allsmäktige Sultanen har förstått  
att det inte är mitt liv som hänger på sagan. 
Det är hans liv som hänger på sagan. 
 
Jag räddar hans liv, oavsiktligt, natt efter natt. 
Jag kan inte göra någonting annat. 
 
Det lilla kräket - förlåt! - 
den allsmäktige Sultanen 
måste få leva en dag till. 
 
Det finns inget annat val. 
 
Mitt liv har aldrig varit mitt. 
 
 
Seherezádé (nappal) 
 
Az életem sose volt az enyém. 
 
Még az a kis féreg – bocsánat! – 
a nagyhatalmú Szultán is megértette, 
hogy nem az én életem függ a mesétől, 
hanem az övé. 
 
Megmentem az életét, akaratlanul, éjszakáról-éjszakára. 
Nem tehetek mást. 
 
Annak a kis féregnek – bocsánat! –  
a mindenható Szultánnak 
élnie kell még egy napot. 
 
Nincs más választás. 

 
                                 Az életem sosem volt az enyém. 
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következményei csorbítják magyarságunkat. Lemérhető, hogy az elszakított or-
szágrészekben élő magyarság inkább ragaszkodik sajátosságaihoz, mint az anyaor-
szágban. Ennek felismerhető oka az, amit „a súly alatt nő a pálma” költői megfo-
galmazás alatt értünk. A Széchenyi által megfogalmazott feladatot, miszerint „
Magyarország nem volt, hanem lennie kell”, még nem teljesítettük. Sem alanyi, se 
szellemi téren. Mert ehhez az összmagyarság szellemi együvé tartozása is szüksé-
ges. Mennyire igaz, az, hogy hazánkat nem azért szeretjük, mert szép, hanem azért, 
mert a miénk! Otthon kell lennünk a hazában! A kérdés azért bonyolult, mert a ma-
gyarok egyharmada a határon kívül él, és ezek száma a jövőben tovább növekszik. 
A magyarság, mint érték, egységességének függvényében mutatkozhat meg.  
Babitsi gondolat, hogy önmagunkra eszmélésünk életfeladat. Kilétünkről megbizo-
nyosodni, szembenézni azzal, hogy mik vagyunk, és mi van bennünk, kikerülhetet-
len az ilyen történelemfordító időkben. „Ezer évet éltünk már e honban, s alig-alig 
jutott még eszünkbe, módszeresen vizsgálni magyarságunk jelentését és jelentősé-
gét. A nagy szótár… magyar-érzésünk önmegértéséhez még nem készült el.” Nem-
zeti tudatunk bizonytalansága betegségként már kikezdte népünk. Intő jel, az anya-
országiak csúfosra sikerült népszavazásában a legfájdalmasabb: a határon túliak 
iránti érdektelensége. A kór megelőzését elmulasztottuk, elhanyagoltuk, ezt beis-
merve kell ezután gyógyítanunk magunk. Innen a mai tükörtartás fontossága, kike-
rülhetetlensége. És nem az akármilyen tüköré, amelyben főként a „mit jelent ma-
gyarnak lenni?” kérdését látjuk, mint, amikor szédítő kútba nézünk, hanem az utol-
só évtizedekben átélt magyar sors nyersmérlegét mutató öneszményítés nélküli, 
igazmondó tükörre van szükségünk. Ha tükröződik benne káprázatmentesen való-
ságos képünk, valóságos világunk, ha nem látjuk meg benne mindenféle hibáink 
szeméttelepeit, és hanyagul elszórt, útszélre hányt rendetlenségeinket, a továbbiak-
ban is magunkkal kell cipelnünk őket, és tovább rontjuk közérzetünket és a nem-
zetközi életben rólunk kialakult, kedvezőtlen képet. 
 
Nyelvünk mindenekelőtt 
 
Babits Mihály A magyar jellemről című írásában a magyar nyelv sajátosságaival, 
európai különlegességével is foglalkozik. Zsírai Miklós Nyelvünk alkata című ta-
nulmányában Ravasz Lászlót idézve figyelmeztet, hogy nekünk a nyelvünk a leg-
főbb kincsünk, fontosabb, mint a föld, vagy mint a történelmünk,  „leghűbb ké-
pünk, mert nem nyelvünk olyan, mint mi, hanem mi vagyunk olyanok, mint a nyel-
vünk.” Mai nyelvünk állapotát ezért is fölöttébb szükséges kritikusan szemügyre 
vennünk, hiszen benne valóban megláthatjuk a magunk eltorzult arcát.  
Szavaink kevésbé halványak, mint más immár „elhasznált” nyelvek szavai, „
átlátszóak”, és „aki magyarul gondolkozik, nem gondolkozik sémákban.” Jelle-
münkhöz tartozónak véltük, hogy inkább kételkedő, mint cselekvő nép vagyunk, 
de nem cinikusak, hanem józanul azok. Jó volna, ha ezek a régi állítások ma is 
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is kiterjedő „sanyarú” időkben, egy esztendeje keresi identitászavarának orvoslá-
sát. Anyagi támogatásának fogyatkozásával, elöljáróinak köre is zsugorodott, vá-
lasztmányi tagjai is jobbára már csak a még nem elégé megszokott levelezésre 
szorítkozhatnak, közösségi munkára lendületesebb vezetés híján az eddigieknél 
kevésbé foghatók. De mert tagjai magyarságszolgálatukban elkötelezettek, képe-
sek a szemléletváltásra, a megújulásra, új stratégiájuk kidolgozására,  
Komlós Attila (volt ügyvezető elnök) ilyen irányú javaslatával egybehangzóan, a 
Társaság választmányi tagjaként javasoltam, hogy munkánk középpontjába álljon 
az összmagyarság önismeretét elősegítő, hagyományait megőrző, művelődését 
felmérő olyan tanácsadó tevékenység, amelynek eredményeképpen évenként egy-
szer a köztársasági elnöknek, a miniszterelnöknek és az Akadémia elnökének cím-
zett jelentést készítsünk és hozzunk nyilvánosságra. Magyarságunk megtartásának 
hogyanját mutató legidőszerűbb teendőink évenkénti felsorolása a civil nyilvános-
ság előtt valószínűleg nem marad válasz nélkül, minden bizonnyal serkentőleg hat 
ebben a sziszifuszi, az egész népet illető munkában.  E feladat elvégzésére keresve 
sem találunk alkalmasabb közösséget a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társaságánál. Közel kétszáz, többnyire a tudományos életben tevékeny, a művelő-
dés különféle területein és a közügyekben is jártás elnöksége és tagjainak, az 
anyaországi, a Kárpát-medencei, az Európai Unió országaiban és nemcsak nyuga-
ton, hanem külföldön mindenütt élő magyarok nemes szolgálata lesz ez a nem hét-
köznapi munka. Meggyőződésem, hogy a Társaság választmányi tagjai szavazatá-
val indult, és elnökség irányításával felgyorsítható tevékenységhez a gyakorlati 
teendők előszámlálásával, további javaslatok megfogalmazásával juthatunk előbb-
re.  
Ettől az indíttatástól vezéreltetve javasolom, hogy folytassuk a két –három ember-
öltővel ezelőtt indult gondolatcserét, adjunk a mai ismeretekre, tudományos kuta-
tásokra támaszkodó, kötetbe foglalható választ a Mi a Magyar? kérdésre. A társa-
ság elnöksége, amely megegyezik a Nyelvünk és Kultúránk folyóirat szerkesztő-
bizottságával, többféleképpen bizonyíthatóan alkalmas arra, hogy e kötet kovásza, 
szervezője, szerkesztője és kiadója legyen. 
 
Az új Mi a magyar? kötet mielőbbi  megjelentetésének szükségességét hangsú-
lyozva, a kérdés új körüljárását, szerintem, a következő tartalmi okok indokolják: 
 
Öntudatosabb és erősebb magyarságot 
 
Kell-e a magyarságért a létet, illetve a létért a magyarságot feláldozni? A Ravasz 
László által megfogalmazott kérdés ma már nemcsak a kisebbségi, a szórványok-
ban élő magyarokra vonatkozik. Az bezárkózottság, majd az egyetemesülés 
(globalizáció) parancsának engedelmeskedve az anyaországban is nyilvánvalóan 
megmutatkozik, - csak az nem látja, aki nem akarja -, hogy önmagunk feladásának 
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Sheherazade (natt)  
 
Inte tänka på sagan. 
Aldrig tänka på sagan. 
Allt annat men inte sagan. 
 
 Aladdins steg i mörka 
gränder. 
Ali Babas hud mot kylig 
sten. 
Sindbad vid rodret. 
 
Inte tänka på sagan. 
Aldrig tänka på sagan. 
 
En kopp te. En sidensjal. 
Brända mandlar. 
 
Jag hör 
en röst.  
Min röst. 
Ibland. 
 
Inte tänka på sagan. 
Aldrig tänka på sagan. 
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Seherezádé (éjjel)  
 
Ne gondolni a mesére. 
Sose a mesére. 
Mindenre csak a mesére ne. 
 
 Aladdin léptei a sötét  
sikátorokban. 
 Ali Baba bőre amint  
a kőhöz simul. 
 Szindbád a kormány mögött. 
 
Ne gondolni a mesére. 
Sose a mesére. 
 
 Egy csésze tea. Egy selyemsál.  
Sültmandula. 
 
 Egy hangot  
hallok. 
 A sajátomat.  
Néha. 
 
Ne gondolni a mesére. 
Sose a mesére. 
 
 
 

Lőrinci Ágnes fordítása 
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Tar Károly 
 
Mi a magyar ? — 2  
 
Ezt a kérdést nemcsak a nehéz időkben, hanem naponta kellene magunknak fel-
tennünk.  
 
Hangsúlyosan, éppen hetven esztendeje, amikor a magyar magyarra mutatott, „
mint rossz, gyönge, hamis, beteges magyarra”, a Magyar Szemle Társaság neves 
tagjai – Babits Mihály, Bartucz Lajos, Echardt Sándor, Farkas Gyula, Gerevich 
Gyula, Kerecsényi Dezső, Kereszturi Dezső, Kodály Zoltán, Ravasz László, 
Szekfű Gyula, Viski Károly, Zolnai Béla és Zsirai Miklós -  fogalmazták meg 
feleletüket a Szekfű Gyula szerkesztette, méltán nagy visszhangot keltett, és ma 
is figyelemre méltó, a kérdéssel azonos című kötetükben.  
A Mi a magyar? időszerűségét nemcsak a kötet megjelenésének közelgő évfor-
dulója, hanem az a korszakváltás, amit  országunk Európai Unióba való belépése 
ró a magyarságra, teszi parancsolóan szükségessé. Szekfű Gyula ma is találó 
megfogalmazásában azért, hogy: „…öntudatossá tegye az emberekben magyar-
ságukat és megóvja őket a tévelygéstől, az illúzióktól, az ingoványba süllyedés-
től”. Mert az európai közösséghez való tartozás újabb kötelességeket jelent nem-
zetiségünk, sajátosságaink, hagyományaink őrzésében. A tudatosan vállalt ma-
gyarság továbbéltetésének kötelezettsége indokolja ma is, hogy tudományos 
vizsgálattal, újabb elemzések alapján válaszoljunk a kérdésre.  
Úgy tűnik, túl vagyunk már a magyar romlás századán, ha az elmúlt századot, 
vagy századokat, ha Kárpát-medencei történelmünket tekintjük, és valamilyen új 
élet kapujában állunk, mintegy tizenötmillión, az európai nemzetekkel való 
egyesülés kavalkádjában újabb megpróbáltatások előtt, amikor illik tisztáznunk, 
mit viszünk magunkkal a nagy közösségbe, mihez tartsuk magunkat a magunk 
megőrzése és a másokkal való állandósuló kapcsolatokban. A begubódzódástól, 
az ostoba elzárkózottságtól, nemzetiségünk, nyelvünk, jellemünk, szokásaink 
feladásáig terjedő skálán szólhat hagyományaink hattyúdala. Amennyiben ha-
gyományainkon szellemi javainkat értjük, a legértékesebb javainkat féltő aggo-
dalom környékez minket, s teszi kikerülhetetlenné, hogy nemzeti önismeretünk 
kérdésére időnként körültekintő, jövőt mutató választ keressünk. 
 
Kérdés az is, hogy kik folytatják majd ezt a munkát, kik lépnek az egykori Ma-
gyar Szemle Társaság köré csoportosultak nyomába.  
 
A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, a mai magyar művelődésre 
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2614                                             Hancz Imre fotói 

Hancz Imre további 
munkái a  

Képtár mellékletben. 

Osebergskipet  
Az Oseberg vikinghajó 

 
Buday Károly fotója 


