
GUNDA BÉLA

MI A MAGYAR?

Mi a magyarr-: ezen a címen 1939-ben Szekfű Gyula szerkesztésében könyv jelent meg, amely
ben az akkori idők legkitünőbb tudósai, gondolkodói különbözö szemlélettel igyekeztek a kér
désre válaszolni. A tanulmányok eredményei, az alig összefoglalható feleletek azonban nem hoz
hatók közös nevezőre, azok nem ötvözhetők össze. A szerzők gyakran ellentmondanak egymás
nak. A költő, az etnográfus, az antropológus, az irodalomtörténész, az egyházi bölcselő szemlé
letében áthidalhatatlan szakadékok vannak, az egyik gondolat kiveti magából a másikat, ami a
kérdés és a válasz bonyolultságát jelzi. .

Maga a kérdésfeltevés a harmincas évek végén nem volt új. Szekfű Gyula kezdeményezését
nemcsak a korszak társadalmi és politikai hangulata szülte, hanem Salvador ae Madariagának
akkor már egy évtizede sokat emlegetett karakterológiai munkája, az Englishmen, Frenchmen,
Spaniards (1928) volt a könyv ihletője. Az ilyen jellegű munkáknak, gondolatoknak az előzmé

nyeit természetesen már megtaláljuk a középkorban, az újkor elején. Ezek egyike Rotterdami
Erasmusnak A balgaság dicsérete (1511) cirnű munkája, amelyben elmondja. hogy a britek, a
gallok, Itália népe, a germánok mint vélekednek önmagukról, miben látják nemzeti sajátságai
kat.

A Szekfű Gyula szerkesztette kötet előtt több mint száz évvel korábban a magyar jelleg már
foglalkoztatta az írókat és tudósokat. Csupán emlékeztetőül idézem fel Bél Mátyás (1735),
Mokry Benjámin (1817), Csaplovics János (1822) és mások karakterológiai megállapításait,
amelyek egyaránt figyelembe veszik a nyelvet, a müveltséget, a szokásokat, az antropológiai al
katot, a magatartást s még sok egyebet. Különös figyelmet érdemel Edvi Illés Pál törekvése, aki
I835-ben a Magyar Hazai Vándor című kalendáriumban hosszabb tanulmányt írt arról, hogy
melyek a magyar "nemzet" sajátságai. A nemzeti sajátságokat mindenekelőtt a nyelvben látta,
de hosszasan felsorolja azokat a néprajzi jellegzetességeket, amelyek a nyelven kívül nemzeti jel
lemvonásainkat kifejezik. Tanulmányát tervezetnek és útmutatónak szánta a magyar etnikai sa·
játságokról írandó könyvéhez. A könyv sohasem készült el, de a kérdés f'-lszinen marad. Rónay
Jácint például a Győrben megjelent Hazánk kereskedelmí és szépirodalmi lapban 1847-ben Mi
lyen a magyar? címmel 14 folytatásban próbál a kérdésre felelni. Szeretnék emlékeztetni Bátky
Zsigmondnak 1905-ben megjelent Magyarország néprajzacímű tanulmányára. amelyben figye
lemre méltóan nyújt átfogó jellemzést a magyar népi magatartásról és műveltségről. Sajnos,
Bátky Zsigmond tanulmánya elkerülte a kérdéssel később foglalkozó kutatók figyelrnét. Pedig a
harmincas-negyvenes évek irodalmában a "népi, nemzeti" karakterológiai kérdések - nemegy
szer élénk visszhangot keltve - napirenden vannak. Gondolok Prohászka Lajos Vándor és bujdo
só (1936), Illyés Gyula Ki a magyar? (1939), Veres Péter Mit ér az ember ha magyar (1940) cimű
munkáira. Hosszú felelet a mi a magyar, ki a magyar, milyen legyen a magyar kérdésére Györffy
István A néphagyomány és CI nemzeti művelődés (1939) című műve, Különböző formában foglal
kozik a kérdéssel Szabó Dezső, Németh László, Karácsony Sándor, s vannak lappangó tanulmá
nyaink, amelyek ide klvánkoznak (pl. id. Bibó István Földrajzi szempontok a magyar lélek mai
megltélésében, 1930; Bartucz Lajos A magyar nemzetismeretrál, 1936). Feledésbe merült Makkai
Sándor Magunk reviztoja (1931), Dékány István A magyarság lelki arca (1941), Márai Sándor
Röpirat a nemzetnevelés ügyében (1942), Lükő Gábor A magyar lélek formái (1942) című

munkája.
Ha mindezekhez még hozzávesszük a két világháború közötti ifjúsági mozgalmak (Barta Mik

lós Társaság, Sarló, Kelet-európai Szeminárium, Kőtörő, Erdélyi Fiatalok, KALOT stb.), a Ma
gyar Élet körül csoportosult irók s más társaságok, intézmények törekvéseit, érzékelhetjük, hogy
a ml a magyar,'mllyen a magyar? kérdése ötven-hatvan évvel ezelőtt mennyire előtérben állt.

Mindaz, amit eddig elmondtam, csak mondatfoszlányokba foglalt, rövid áttekintés volt.'
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A probléma - közvetve vagy kőzvetlenűl >- különbözőmegfogalmazásban napjainkban is fel
vetődik. Haladó hagyományaink, nemzeti értékeink ápolása szoros kapcsolatban van a rni a ma
gyar? kérdésével is. De gyakran a távoli múlt ban vagy a fennmaradt, funkció nélküli reliktu
mokban vagyunk hajlandók meglátni magyarságunk jellernzőit. Valamiképpen nagyobb súlyt
kap magyarságunk megítélésénél a regösének, a pentatónia, a cifraszűr, a szilajpásztor és a kop
jafa, mint azok a gazdasági, társadalmi és szellemi áramlatok, amelyek európai nemzetté tettek
bennünket. Hamisan értelmezzük a hagyomány fogalmát. amelyet közvéleményünk és tudomá
nyunk ma is valamiféle történeti kategóriának tart és a paraszti világban gyökereztet. Le kell
azonban számolnunk ezzel a - romantika talajában gyökerező- felfogással. A hagyományt nem
lehet az idő mértékével mérni! Nemcsak az hagyományos, ami ezeréves, hanem rnindaz, ami be
kerül a népi kohó izzó falai közé, amit a közősség magáévá tesz, életformájába beilleszt és azt to
vább formálja, alakítja, műveltségét vele színezi, de igen gyakran gazdasági és társadalmi szintjét
is emeli. Ezért nemcsak a pogány ráolvasás hagyományos, hanem az a summás dal is, amelyet
valamely táj népe egy közeli történeti időszakban létrehozott. Hagyományos ideologiával együtt
az a földműves és bányász életforma, amely a gazdasági iskolák, szakkönyvek, mérnökök irányi
tása révén állandóan alakulva, nemzedékek tapasztalatait magába foglalva, politikai erővé ková
csolódva emberi, gazdasági és társadalmi világunk fejlődését előrelendíti s a visszahúzó erőket

kiküszöböli. Ezzel érzékeltetni szeretném, hogy a hagyomány nem történeti. hanem társadalmi fo
galom. Számtalan ősinek vélt hagyatékunkat nem is a történeti múlt hagyta hátra, hanem a szű

kös gazdasági körülmények. A politikai változások, vagy a földrajzi adottságok hozták létre.
A Hortobágyon a török világ előtt falvak állottak, s pásztorvilága nem a honfoglalás előtti idők

valamiféle nomadizmusának maradványa, hanem elsősorban a gazdasági és földrajzi környezet
hez való alkalmazkodás sajátosan kialakult formája. A hortobágyi "nomádos" pásztorok csak
akkor létezhettek, ha mögöttük állt a jómódú, megfelelő jószágállománnyal rendelkező gazdaré
teg. Ezzel távolról sem akarom azt mondani, hogy pásztorkodásunkban nem maradtak meg igen
ősi elemek, szokások és használati eszközök, de az egyes elemek még nem jelentik a kultúrát . Ősi
elemek magas szinten organizált gazdasági, társadalmi és kulturális közösségekben is fennma
radhatnak. A pásztorkodás ősi műveltségi elemeit azonban a természeti környezet formálta.
Minden pásztorkodás az ember és az állat nagyfokú alkalmazkodási törekvése révén alakul ki és
ezért elsősorban ökológiai egység, s ezt az ökológiai egységet bonyolult jogi formulák füzik más
közösségekhez: parasztokhoz, uradalmakhoz, falvak és városok közigazgatási faktoraihoz.
amelyektől az ökológiai egység léte függ. Amikor pásztorkodásunk ősi elemeinek fennmaradásá
nál szerepet játszott a földrajzi környezet, ezeknek az ősi elemeknek a folytonosságát gazdaság
társadalmilag is lehetövé kellett tenni. Itt két tényező jelentőségét emelhetem ki: az egyik az,
hogyapásztorfoglalkozás nemzedékrőlnemzedékre öröklődik, s a másik, hogya pásztorok kő

zött érvényesült a foglalkozási endogámia, azaz a pásztor lehetőleg pásztorcsaládból választott
feleséget magának. Ez a két tényező kizárta, korlátozta az oldalról, más társadalmi közösségek
isányábóljővő hatásokat s konzerválta mindazt, ami "ősinek" nevezhető. Az ősi elemek fennma
radásában része volt régi, napjainkra már kipusztult állatfajtáinknak (racka juh, podoliai szar
vasmarha, parlagi ló) is. Eléggé ismert, hogy állatfajták és tenyésztési eljárások összefüggenek
egymással. Természetesen más tényezőket kell tekintetbe venni a székelyföldi és a moldvai ma
gyarak pásztorkodásánál. Mivel a székelyeknél és a moldvai magyaroknál igen gyakran alkal
maznak román pásztort, a hagyományok menetébe belép egy idegen etnikai faktor, amelynek
kulturális lecsapódása a nyelvben, a folklórban, az etnográfiai javakban egyaránt visszatükröző
dik. A magyar gazdaközösségek azonban megmaradnak organizáló tényezőnek, amely a gazda
sági kultúra funkcionálásának. növekedésének az alapja, döntő tényezöje.

A hagyományokról beszélve szeretném felhivni a figyelmet arra, hogy a hagyományok lánco
lata kapcsolatban van egymással, de a későbbi nem feltétlenül a korábbiból alakult ki. Egyik ha
gyomány csak feltételezi a másikat. A későbbi éppen ellentéte lehet a korábbinak. Az egymással
szinkronban lévő és vertikálisan alakuló hagyományok egymást befolyásolják, s lehetőleg az'élet
minden területén formákat hoznak létre. A múlt századi betyárvilág nemcsak a népköltészetben
hagyott nyomot, hanem szinmű- és regényirodalmunkban is. Hatott népművészetünkre,monda
világunkra. Foglalkoztatta politikai és közigazgatási szervezeteinket.
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Helytelen úton jár az, aki azt képzeli, hogy a parasztság a múltban valamiféle mozdulatlan vi
lágban élt. A parasztí műveltséget, életformát, magatartást mindig a változás és újjáteremtés jel
lemezte. Parasztságunk állandóan távolodott a múltjától.Ez a távolodás, változás és újjáteremtés
az elmúlt századokban sokkallassabban ment végbe, mint korunkban, amikor a technikai civili
záció, az elektrifikáció, majd később a szecialista átalakulás a múlttól való távolodást rendkívül
meggyorsította. Az etnográfusok és folkloristák által gondosan vizsgált gyógyítóvers, táltoskodó
fortély vagy ősi munkaeszköz használata mindinkább funkció nélküli maradvánnyá, elavult
gondolkodási és gazdasági modellek jellemzőivézsugorodik össze. Ha egymás mellé helyezzük a
századvégi és a mai juhász képét, a századvégi hagyományokból csak a juhászkampó maradt
meg, ami már nem is annyira munkaeszköz, hanem foglalkozást jelző szimbólum. Még a pásztor
pulija is elkorcsosult. A pásztor ma már tranzisztoros rádiót hallgat és táltostörténeteit inkább a
rádióból, mint az esti pásztortüzek hangulatából meriti,

A legtöbbször nem jelentett tartós eredményt a távoli-finnugor és török népek műveltségével

való kapcsolatok keresése, noha ez tiszteletre méltó filológiai apparátussal ma is folyik. Magam
is végzek ilyen kutatásokat. Gyakran azonban csalódás ér bennünket! A halfogó vejszék külön
böző formáit a finnugor és ugor egység korából származtattuk s e téren a nyelvtudomány ered
ményeit választottuk útmutatóul. De az újabb ~izsgálatok szerint vejsze szavunk ismeretlen ere
detű, s ilyen primitív - Európa-szerte elterjedt - halászeszköz nem lehet alkalmas arra, hogy több
ezer éves népközi kapcsolatokat bizonyítsunk vele, különösen akkor, ha nem kapaszkodhatunk
meg anyelvtudomány mentőövébe.Ami ezekből a kapcsolatokból esetleg megmaradt - társa
dalmilag, földrajzilag és szellemileg is a peremekre szorult reliktum. Ámbátor a népek kapcsola
tát nemcsak sámánok és vejszékjelzik, hanem az érzelmek is, különösképpen, ha ezeket az érzel
meket táplálja a nyelv. Jó példája ennek éppen a finnekkel és észtekkel való kapcsolatunk, amely
azonban semmiképpen sem a népi műveltség kapcsolatán, hasonlóságán, az azonos történeti ala
kuláson nyugszik, hanem a közös származási tudaton, amít csak a nyelv bizonyit. A többi bizo
nyítékok jórészt elvesztek a történelem homályában.

A dolgozó magyar nép a honfoglalás óta, a sokoldalú biológiai keveredés jegyeit magán visel
ve Európa kőzepén él s éppen úgy, mint az írásbeliség képviselői, a szellem kitűnőségei megtalál
ták a kapcsolatot a görög-római eszmevilággal, a kereszténységgel, a reneszánsszal, abarokkal
- a nép is kialakította kölcsönös szellemi érintkezését, szokásrendszerének kapcsolatait a kör
nyező más etnikumokkal. Évszázadok folyamán azonban tanitómesterei révén az európai szel
lem legkülönbözőbb kisugárzása is befogadásra talált egyszerű hajlékában. Az antik és középko
ri orvostudomány tapasztalatait, korai orvosi könyveink gyógyító eljárásait őrzi népi gyógyásza
tunk. XVIII. századi méhészkönyveink antik gyökerű és nyugat-európai mágikus cselekmények
re oktatják a 'méhészeket, s tanúságuk szerint a méhek gondozója nem is annyira méhész, mint
inkább varázsló. Őrzi népünk a középkori katolicizmus és a későbbi puritán protestantizmus vi
lágképének emlékeit. A kalotaszegi fazekasok művészetében mély nyomokat hagyott a rene
szánsz. A barokk vonalvezetés észrevehető építményeinken és bútorainkon. A francia-vallon te
lepesek és a vándor görög kőművesek új mondanivalót hoztak balladaköltészetünk számára.
Népünk alkotásaiba, szellemi termékeibe éppen úgy beolvasztotta a számára újat, nemesebbet,
szebbet, az élményt adát, a haladást elősegítő eszméket, gondolatokat, amint azt Berzsenyi Dá
niel tette verseiben a klasszikus világgal vagy a gazdálkodó Pethe Ferenc külföldi tapasztalatai
val. Ha-az elmúltszázadokban népünk elzárkózik a különböző szellemi áramlatoktól, népművé
szete, népköltészete, egész kultúrája végtelenül egysíkú marad. Sajnos, csak a XVIII. század vé
gétől kísérhető nyomon, hogy parasztságunk lépésrőllépésremint veszi át a gazdasági újításokat
és találmányokat, s ugyanakkor saját magának is megvannak a feltalálói, újitói. Minden túlzás
nélkül mondhatjuk, hogy dolgozó népünk immár több mint ezer éve állandóan menetel Európa
irányába, s erről az útról a tiszteletre méltó Julián barátok sem tudták letéríteni.

Ebben a menetelésben részt vettek és részt vesznek irók, művészek, tudósok, szabadságharco
sok és politikusok is, akik a lemaradókat nem hagyják az útszélen, hanem előretámogatják.De
nemcsak csalogattak bennünket Európa fényjelei ~ amelyeket éppen úgy felvillanthatott Dante
vagy Shakespeare, Bach vagy egy XVIII. századi szerszámkészítő -r-, hanem ezeket a fényeket
magunk is erősíteni tudtuk, sőt új fények fakasztására is képesek voltunk és vagyunk. Ady End
rének van egy csodálatos írása, az Ismeretlen Korvin-kodex margójára (1905), amelyben nemcsak
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figyelmezteti az Európa ellenmenőket, de Erdély történetének lapjait forgatva arról is hitet tész,
hogy mennyire mélyen tudtunk európaiak lenni.

A magyar népi műveltség egészeeurópai. Természetesennem tagadom azt, hogy népi művelt
ségünk egyeselvékonyodott szálai nem vezetneka finnugorok vagy a törökök irányába. Arról is
bizonyos vagyok, hogy népi kultúránk nehezen követhető ösvényeken kapcsolatot tart a rég a
földbe temetkezett Ó-Európával is. A szálak és ösvények azonban a már említett elavult gondol
kodási és gazdaságtársadalmi modellek tartozékai, s ezenkívül egészen más gazdasági és társa
dalmi jelrendszerben foglalnak vagy a századfordulóig foglaltak helyet, mint sok ezer évvel ez
előtt. Sokkal világosabbak azok az utak, amelyek a környező népekkel kapcsolnak össze ben
nünket, illetvea környező népeket velünk kapcsolják össze. Ugyanakkor érzékelhetjük térben és
időben népi műveltségünk belső fejlődésének szakadatlan láncolatát, amelyek révén külőnálló

etnikai egységek jöttek létre (gondoljunk csak a matyókra vagy a sárköziekre).
A magyar népi rnűveltség az Őrségektől a moldvai csángókig, a Zobor-vidéktől a szerémségi

magyarokig sajátságosan integrálódott, egymással láncszerűen összefüggő, vonalhatárokkal el
nem választható, az etnikumot is kifejező szubku/túrák sokszlnűfreskoja.Lehetséges, hogy amint
visszafelé haladunk az időben, ez a sokszínűség, tagoltság kevésbé volt meg. A X. századi ma
gyar régészeti anyag mégisfigyelmeztet arra, hogy már a honfoglalás korában voltak egymástól
elkülönülő kulturális régióink. Lényeges különbségek vannak Göcsej és Moldva, a palócok és a
székelyek népi műveltsége között. A különböző területek és etnikai egységek kultúrájában az ele
mek különböző forrásból integrálódtak egésszé, úgyhogy az élet minden területét magukba fog
lalják. Tudnunk kell, hogy az integrációban részt vevő, a műveltséget jellemző elemeknek önma-

. gukban is külön történetük van. Az idő és a tér más szektoraival tartanak kapcsolatot. De az Őr

ségés Moldva, a palócok és a Szerémségsajátosan integrálódott, egymástól eltérő, külőnbözőgyö
kerű kultúráját hatalmas és hézagmentes ívben kapcsolja, tartja össze magyarságunk nélkülözhetet
len tartozéka: - a magyar nyelv. Mindazok a lazábban vagy szorosabban összefüggő szubkultú
rák, amelyeketa közös nyelvösszekapcsol,a magyar népi kultúra egészéhez tartoznak, ha eleme
ikben külőnböznek is, s ha ezek az elemekegyetlenetnikai, néprajzi vagy kulturális terület eseté
ben is eltérő eredetűek és korúak. Talán úgy is fogalmazhatnám a fentieket, hogy a nyelvi határo
kon belül a népi műveltség többféle területi és timéneti variációjával találkozunk. A variációk ele
mei pedig a nyelvihatárokon túl is terjedhetnek, de ezek az elemeka nyelvvel együtt a szubkultú

.rák között - különbőző térbeli és időbeli mélységben - összekötő szerepet is tölthetnek be. A né-
pi műveltségjellemzője, hogy a marginális részekena centrum felé orientálódás vehető észre. így
például a szerémségiek ésmások őrzik származási tudatukat. A származási tudat -legyen az tör
téneti hitelességű vagy mondai - a szubkultúrákat a kultúra egészébe kapcsolja bele. A centrum
irányába való orientálódást egy moldvai (Lészped) magyar asszony ilyen kérdéssel fejezte ki:
Ugye, Szent István országából jöttek? Ilyen mély történelmi értelmű kérdést magyar faluban
még soha nem tettek fel előttem! A centrum felé orientálódás kifejezője az is, hogy a moldvai
csángók népköltészetének geográfiai világa magyar: a balIadákban, a bujdosó énekekben Csi
kot, a Tiszát, Debrecent emlegetik.Galac vára egy katonadalban előfordul ugyan, de akkor sem
valamelyik moldvai fejedelem vagy Ferdinánd király üzenetére megy a legény a háborúba, ha
nem Ferenc Jóska hívására. A centrális részekkelkapcsolatos magatartást rnutatja, hogy például
a moldvaiak között megtaláljuk a múlt század végén keletkezett betyárballadáinkat. Ez pedig a
kapcsolatoknak egyik szilárd láncszeme. Nagy lelki vonzódás és rokonság, kohézió és affinitás
keII ahhoz, hogy ilyen balIadák Moldvában gyökeret verjenek.

Az előbbiekben a nyelvjelentőséget hangsúlyoztam. Meg kell azonban mondanom, hogy az
organizáció magasabb szintjén a nyelvenát az etnikumtól és kultúrától idegen, annak sajátságait
megtagadó eszméket is lehet terjeszteni, elültetni. Ennek tanulságos példái az Erdélyben ma
használt magyar nyelvü történelemkönyvek.

Tudnunk kell,hogy az etnikai közösség nemcsak nyelvében él, hanem gondolkodásában, ma
gatartásában, müveltségének egészében is. Ha a népnek - akár az anyanyelvén - idegen történeti
eszmékettanítanak, etnikai öntudata felIazul, megszűnik kapcsolata a múltjávals kezd beolvad
ni. Népcsoportjaink nem válhatnak közönyössé múltjukkal szemben. Meg kell, hogy őrizzék a
határainkon kivül is magatartásukat. öntudatukat. A magatartás, az öntudat, a nyelvhez való
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ragaszkodás fennmaradásához azonban az is szükséges, hogy meglegyenek a megfelelő kulturá
lis intézményeik, iskoláik, a közigazgatásban, hitéletükben is használhassák magyar nyelvüket.

Néhány gondolattal szeretném még kiegészíteni a kulturális területekről mondottakat.
Minden geográfiai elterjedés, valamint földrajzi és társadalmi értelemben vett reliktum, szór

ványelőfordulás valamiféle történetiséget rejt magába. Még a szemiotikai rendszereknek és a Lé
vi-Strauss-féle - teljesen ahisztorikusnak képzelt - struktúráknak is története van. A történetiség
pedig a múltba vezet, amely éppen úgy lehet pár évtizedes, mint ezeréves. A múltba vezető ösvé
nyek természetesen nehezen járhatók. Ezért mindig csodálom a-régészek merészségét, akik né
hány lelőhely, cseréptöredék vagy kőeszköz alapján már "kultúrákról" beszélnek. Mi, etnográ
fusok tartózkodóbbak és szerényebbek vagyunk, noha lényegesen több anyag áll a rendelkezé
sünkre, mint a régészeknek, s fejtegetéseinkhez segítségül hívhatjuk a nyelvtudományt és több
történeti fogódzóval is rendelkezünk. Amikor a régészek Moustérien-, Kubán-, Körös-, mioli
thikus pengés vagy fésűskerámia kultúráról beszélnek - sajnos mi még nem dolgoztuk ki a Sze
ret-, a Hargita-, a palóc-, a szérűs- vagy a regös-kultúrák területét. A .megszépítő messzeségbe"
bátrabban kalandozunk, mint népi műveltségünk közelmúltjába és jelenébe.

Újabban sok felesleges energiát pazarolunk akivándorlottak életmódjának tanulmányozásá
ra, s ehhez még külföldi segítséget is igénybe veszünk. Nem a távoli államok keretébe már beil
Ieszkedett kivándorlottak, hanem a helyben maradók, a sorsvállalók a fontosak és lényegesék,
mert ezek őrizték mega számunkra - Pozsgay Imre szavaira gondolva - alkotóerőnk legfonto-
sabb elemét, nemzeti kultúránkat. .

A mi a magyar fogalma és tartalma történeti korszakonként és társadalmi rétegek szerint vál
tozik. Más volt a magyar a honfoglalás korában, Mátyás király ragyogó udvartartása idején, a
parasztmozgalmak és ajobbágyrendszer korában és más a szocialista építés folyamatában. Ami
kor a kérdésre keressük a feleletet, nem lehet tekintetünket csak a paraszti közösségekre fordíta
ni. A magyarság ismertetőjegyei nemcsak a fonók, a szilajpásztorok, az ünneplő és dolgozó pa
rasztok körében lappanganak, hanem életformánk egészében, az alkotásokban és küzdelmek
ben, a győztes és vesztes csatákban, a sikerekben és csalódásokban, pozitív és negatív tulajdonsá
gainkban. A mi a magyar? fogalmához, tartalmához hozzájárult és hozzájárul politikusaival
együtt dolgozó munkásságunk is, s ha történeti távlatban gondolkozunk, nem zárhatjuk ki azo
kat az alkotásokat sem, amelyeket a nemességnek és főurainknak köszönhetünk. A mi a magyar
fogalmához hozzátartozikBerzsenyi, Petőfi, Arany, Ady, Kassák és más költők különböző uta
kon járó költészete éppen úgy, mint képzőművészetünkalkotásai: Szinyei Merse Pál Majális-e
mellett Nagy-Balogh János komor, gondterhelt arcképei, Csontváry-Kosztka cédrusai. Magyar
Szépművészeti Múzeumunk, amikor falain EI Greco, id. Frans Hals és Giorgione képei függe
nek, mert magyar szellemi orientációt, befogadókészséget s a művészetért való áldozatunkat
- vállalói legyenek akár főurak; püspökök, akár városi polgárok - is kifejezik. A magyar tudo
mány oszlopait lerakó Apáczai Csere János törekvései, a kollégiumok NagyenyedtőlPápáig.

Németh László gondolatrendszere a mi a magyar?sokszínű freskójár61letörölhetetlenek. Erre a
freskóra kerül a mérnöki és fizikai munka minden alkotása. A haza nálunksokfélehaladóés alko
tó magyart tud befogadniés megszólaltatni. A magyar lélekkel és tájjal annyira összeforrott Ju
hász Gyulát éppen úgy, mint a Jónás könyvé·ben hitvalló Babits Mihályt. A nemzeti poézist ma
már másképpen látjuk, mint Kölcsey. Alkotóink serege nemcsak a magyar földet, a magyar szel
lemet gazdagítja. Az alkotások építőkövei annak az Európának is, amely évszázadokkal ezelőtt

nem késztette és kényszerítette visszafordulásra a honfoglalókat.
A szocíalísta építés korszakában anakronizmus a magyarság lényeget a múlt olyan maradvá

nyaiban keresnünk, amelyet a parasztság már visszavonhatatlanul eltaszított magától, amelyek
ma már csak fejlődést akadályozó tényezők. A haladó hagyományokatne tévesszűk összea hátra
felé haladóhagyományokkal. Igazat kell adnunk Babits Mihálynak,amikor azt írta, hogy "Az a
magyarság, amely bennem él, már sokkal többet és mást jelent, mint az ősi és eredeti. Én nem az
ősit akarom visszaállítani, én ennek a ma létező és bennem is élő magyarságnak mibenlétét és je
lentését kérdezem. Ehhez szükségem van az egész történelemre. Régire és újabb korira egyfor
mán."

Éppen ezért a múlt népi értékeit nem vetjük el. De azokat nem kívánjuk az elkövetkező nem
zedékek számára öncélúan konzerválni, körülöttük sámánkodni, hanem minden múltbeli értéket
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történeti tudatunkba építünk be. A történeti tudatban megőrzött hagyományok a nemzeti lét .
szempontjából mindig fontosabbak, mint az időlegesen színpadra kerültek vagy a falra akasztot
tak. A folklorizáció természetesen a népi hagyományoknak a történeti tudatba való felszívódá
sát jelentősen elősegítheti, egészséges vérkeringést indíthat meg. Ne felejtsük el azonban; hogya
festett tányérokkal és színes hímzésekkel teli szoba még nem jelenti a nép múltjával, jelenével és
jövőjével való azonosulást. Korunk népművészeiés az elmúlt korok népművészeteközött funk
cionálisan lényeges különbségek vannak. A népművész a kereskedelem, a rádió, a televízió, a
sznob számára termel, de a múlt századi sulyok- és guzsalyfaragó legény készítményeivel érzel
meket, szándékot, kapcsolatokat is kífejezett. A céhkorsóknak, a palac kettős tálaknak közössé
gí funkciói voltak. A művészkedés jelenségei rítusokkal állottak kapcsolatban. Kifejeztékaz élet
kort, '!. szokás~k mágikus tartaImát és még sok egyebet.

A palócok szokásai, a székelykapuk faragása, a moldvaiak bujdosó éneke, a verejtékkel szán
tó sárréti földműves és a mecseki bányász tevékenysége történelmünk szerves része, amelyek tág
teret nyújtanak a múltat feltáró tudományos búvárkodásnak, a nép megismerésének. A velük
való foglalkozás azonban nem lehet a kalmárkodás civilizáltabb formája. A közművelődésben

ezek a hagyományaink pedig meg kell hogy előzzék a homokvihartól rongált piramisok és a bű

bájosan tipegö antarktiszi pingvinek ismeretét. Ihletet adhatnak költőknek, festőknek,zeneszer
zőknek. De az alkotók azokat nem utánozhatják. A történeti értékű hagyományokat fel kell ol
daniuk zsenialitásuk választóvizében s azután újabb formába önteni, amely formák természete
sen közelebb lesznek zsenialitásukhoz, mint a forrásokhoz. Ezt tette Bartók a népzenével, s távo
labbi példaként Marc Chagall művészetére hivatkozhatom. A népi műveltséggel foglalkozó tu
dósoktól: az etnográfusoktól, folkloristáktól, nyelvészektől olyan magatartást vár el társadal
munk, amely munkájukon keresztül megmutatja, hogy a dolgozó nép életformáját, a nyelv révén
kifejezett gondolkodását történelmünk és magyarságunk számára foglalták irásba. Minden
munka irányjelzőkell, hogy legyen a jelenben is. Ilyen munkáink bőven vannak. Ilyen munkákat
az említett tudományok képviselői és intézményei az utóbbi évtizedekben rangos tartalommal
tettek le az asztalra. 2 Éppen ezért élvezhetik és kell, hogy még jobban élvezhessék a szocialista
kultúra és tudomány irányítóinak bizaimát és támogatását. Meg vagyok győződve arról - leg
alábbis a néprajz részéről -, hogy többet is tehettünk volna, de gyakran mintha visszavándorol
tunk volna a népmesék világába, s ott mitikus harcokat folytattunk. Ilyen mitikus harc, amikor
egyesek .rnaffiaszerű szervezkedést", "egyéni haszonszerző akciókat" látnak ott, ahol alkotó
munka folyik, s művek özöne jelzi a tevékenységet. A tehetetlenség legnagyobb bűne az eredmé
nyek elhallgatása. A néphez való hűséget szolgáló munka során természetesen a tudósnak szinte na
ponként meg kell újulnia: nem azért, hogy elveit feladja, hanem azért, hogy az új eszmeáramlátok
felbukkanásához hozzámérjeeddigi kutatási eredményeit, 'módszerét, szemléletét.

Az említett tudományok számtalan eredménye nemzetközi elismerésben részesült. Az elisme
résekkel is alkotó részeseivé lettünk annak a gomolygó szellemi organizmusnak, amit Európá
nak is nevezhetünk. Ez nem kozmopolitizmus, hanem kilépés abból a szűk világból, amelyből

minden magyartlkotó igyekezett kilépni, hol keleti irányba, mint azt Kőrösi Csoma Sándor tet
te, hol nyugat felé, mint azt a Bolyaiak matematikai gondolkodása mutatja. Még akkor is, ha
céljaikat nem érték el.

Mindig tudatában kell azonban lennünk annak, hogy a mi a magyar? fogalma nemcsak a
múltra, aje!enre vonatkozik, hanem ajövőre is. Hogy mi lesz a magyar a jövőben, az a ma élők

től és dolgozóktól, saját magunktól függ. Mindenekelőtt attól, hogy a jelenben milyen etikai ma
gatartással oldja meg az egyén és a közösség szocialista hazájában a reá háruló feladatokat.

A szellem embereiben, a tudósokban. írókban, művészekben, a művelődés irányítóiban lesz-e
elég alázat és hivatástudat ahhoz, hogy mindig a legmagasabb mércékhez igazodva szolgálják
népünket. Népünknek azokat a csoportjait is, amelyeket a történelem a centrumtól távolabbra
helyezett; - a Zobor aljára, a Fruska Gora tövébe, a Szeret mellé vagy máshová. A szocializmust
nem lehet olyan spanyolfalnak tekinteni, amely mögé húzódva az elvtelenség, a kritikátlanság, a
köpönyegforgatás. az ezeket leplező cimboraság és a szocializmus etikájával ellenkező magatar
tás kap helyet,' mert akkor a mi a magyar fogalma a jövőben mindinkább eltorzul, s a történelem-
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be kell hátralépnűnk, hogy feleletet kapjunk a mi a magyar kérdésére. A jövőben magyar mivol
tunkat még Inkább erősíteni kell azzal, hogy történelmünket ne hagyjuk magunk mögött, hanem
azon álljunk, mert alkotásaink és alkotóink, népünk egésze a legnehezebb történelmi időkben,

akkor is, amikor hozzákezdtünk szocialista kőzösségünk kialakításához, tanúbizonyságot tettek
arról, hogy nem vagyunk halottak, akik életre vannak ítélve.

Jegyzetek: 'Tanutmúnyom előadásként elhangzott a Magyar Néprajz; Társaság 1981. november II-i iilésén. A tanul
mányban nem térhetek ki a mi a magvar :' kérdésének múltjára. Csupán néhány' törekvésre hivatkozom. A kérdés ircdal
mának értékelése, kritikája még feldolgozójára vár. - 2Csak a kollektív munkák sorából említek meg néhányat: Magyar
Néprajzi Lexikon, Szolnok megye néprajz; atlasza, A magyar nyelv történeti etimológiai szótára, Új magyar tájszótár, a
Magyar nyelvjárások atlasza. 3Szeretnék itt néhány gondolatot idézni kiemelkedő fiatal fizikusunktól. Kuti Gvulatol.
De ezeket megtalálja az olvasó az Élet és Irodalom 1979. évi 22. számába~.

A megszokott szeretet románca

Nap: Láng-korangja éltető erő,

mig kelni látod. Minden rámered.
Oly ámulattal nézed és csodálod,
hogya tüzétől lelked megremeg.
Aztán. mikor nincs már tenyérnyi hely,
amit he ne járt volna szent heve,
mikor az élet eltelt már vele,
mikor a hálád vágya izzik benne,
olyan már, mintha nem is lenne.

Eső: Az érte esdő áhitatban
a péppé lágyult nyári por felett
az első cseppek koppanásai
tetítik meg csak hálával szived.
S ha áldását tovább is osztja bőven,

hogy ne csak lomb s a felszinen a gyom,
de lenn mélyen a gyökér is igyon.
akkor neked ugye nem érthető.

hogy mért esik még mindig az eső.

Rét: Újra zöld. Az első télfelejtő

virágszálától kábulsz önfeledten.
Letéped önzőn és viszed haza,
hogy vázádból csak mindig rád nevessen.
S mikor a nyár dús, tarka szőttesét

terítgeti már boldogan eléd,
megúnt, mihaszna lesz a drága kincs,
átgázolsz rajta, s másfelé tekintsz.
S ha már a szépség minden célja érett,
ha hinti szét belőle szüntelen
a végtelenjövőt az őszi szél,
a száradó rét teljes gazdagsága
tenéked már semmit sem ér.

NÉMETH EMIL
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