
Az eevediili fit
(Pad"inyi Viktor utan)

A Trianoni trag6dia, mely a rnagyffi nemzetet 77 6ve, 1000 esztendd utdn
'zsrlkutc6bataszitotta, fajdalmasan vetette fel a nemzet szitmfira a k6t alapvetd k6rd6st:
mi az, hogy maryar, 6s mi a magyars 69 szercpe, elhivatotts6ga Eur6p 6ban A Trianoni
Nemzed6k legjobb maryff elm6i gOrcsdserl az 1letmentds k6nyszer0 moh6s6g6val
pr6b6ltak felelni ene. Felelni kellett, mert bebizonyosodott, hogy annak az eleddig
igazlnak hitt elm6lefirek, annak a nemzeddkrdl nemzeddkre szdll6 hitnelq hogy
szinadokon 6t a kereszt6nys6g 6s a Nyugat v6ddb6sty6ja volt a rendeltetdsiinlg.,csak
mi kdpzelfiink tartaln:rrt. Mert ez 6ppen a Nyugat 6ltal lett megc6folva Trianonban,
m6gpedig barbrir m6don. Az a magyars6g uryanis, amely azttitte, hogy ha m6st nem
is, de legal6bb h6l6t 6s egyiitt6rz6st vrirhat azokt6l, akrk szinadokon 6t hasz,not httz/rak
arnagyar v6rehull6s6b6l, mert az dletteret, kelehdl vddett hatdrokat biztositott nekj, az
a magyarsdg h6la helyett a legdurv6bb m6don arcul tittetett, megalftrtat'ntt" 6s

dletveszdlyesen megcsonkittiatott. :,,

Nemzeti szerep-felfogtsunk teh6t tdves, sdt, dngyilkos 6s 0npusztit6 volt, mert
tudatunkba "6nvddelem" helyett "nyugat-v6delem'o feszkelte be nwg6t. E^ az 1000
6ves dn-ftlrevezetettsdget aztin 6z6nvu szerOen sodorta el a Trianoni lecke, 6s

helyette a k6rddst l6kte felszinre: mi h6t amarya\ s ha van, akkor mi a mai tennival6ja
Eur6pa k6zepdn.

Ezt kdrdezt6k akkor mind a nagyjaink: a Szab6 Dezsdk, a M6ricz Zsigmondok,
a Ko6s K6rolyolq a Ndmeth L6szl6k, Erd6lyi J6zsefek, Barfricz Lajosok, Kodolanyi
J*nosok, Bart6k Bdldlq Liszl6 Gyul6k, 6s mind-mind, neves vagy ndvtelen katon6i a
ha161os sebet kapott magyarsilpak. Kutattilk, kdrdeztek a nyelvet, az 6si
hagyomanyokat, a n6pszok6sokat 6s nrh6kat, szerszimokat 6s diszitdelemeket.
Zenenket, vigalmainkat 6s gltilszainkat. Az embert: a fajtht, a vdrk6pet, a koponya-
alkatot. A tdrt6nelmet a rdgr sfrokat, a k6dexeket, a keresztf;ikat 6s faragott kdveket.
Mindent, ami tapinthat6, l6that6, hallhat6, vagy m6rhetd volt. Sz{nan 6s szinan
Kdnywarakat tdltdtt meg a sok fj kOnyv, annyit frtak 6ssze keserviikben, 6s ezzel
ldtrehoztak ery fj nemzeti tudomanyf a Hungarollgrilt.

Ennek a kolossz6lis 6s mdgrs erybecsengd szellemi erdkifejt6snek a gyiimOlcse

lett aztin az a fehsrnerdsn hory a maryars6g legdsibb, legtiszthbb rajzolata a viddki
n6pben, a parasztsilgbanmandt meg leg6rintetlenebb0l, s iry kapta a maryax szellem
katon6inak ezen tibora a N6piek elnevez6st. Mondom: ezen tilborc, mert ez.zel a
kinyilatkozlatSssal szemben -maryar trijon vagyunk!- automatikusan sorakoztak fel az

un. Nyugatosolq akik viszont azt mondtik, hogy kulturankat 6s szellemtink l6nyeg6t
fvszfnadokon 6t aNyugat adtu s mivel sorsunkat ide kdt6tftik 1000 6wel ezel6tt,h6t
enndl is kell maradnunk. S mivel egy6bkdnt is csak annyit 6riink, amennyi a nyugati
kultura vastagsdg rajtunk (ide eszembe jrfi az rijabbkori



megfogalmaz6s: a ffiil6s barack meg a bdgatya), tehffi csak annyit 6rtink, amennyi
nyugatr6l rdnk ragadt, ezdrt reprezentillni is csak azok tudnak benntinket, akik

'legkdzelebb 6llnak kdzfllfink a nyugati eszm6khez. Vagyis ugy€, akik legllvolabb
6llnak arnaryar eredetitdl, a n6pitdl.

Mindezt megc6foland6, a n6piek kdnnyOszerrel kimutaftilV\ hogy a magyar
szellem 6s kultura szinte minden teriilet6n csup6n v6kony tnilz, felszini karistolSs, amit
a nyugati kultura okozott. Kimondtrik 6s bizonyitott6k, hogy n6ptink egy6ni kultur6j6t
tisszehasonlitva akrirmelyik ern6pai n6p egy6ni ku1tur6j6val, mi kertiltink ki gydzteserq

mert a mi6nk a karakterisztikusabb, 6s - eliitdbb. Bizonyitottdk azt is, hogy a
magyars6g fej6re olvasott elmaradotts6g nem az alacsonyabbrend0s6g mutatoja, hanem
a magitfil 6rtet6d6 idegenkedds eredm6nye az idegen eszme-6s gondolatvililgt6l.
Hiszen mindv6gig nem a saj6t elemiinkben voltunk, s az egflsz nyugatu6l6si,
nyugatu6l6d6si tdrekv6s csak saj6t belsd 6lm6nyvil6gunkt6l val6 megfoszklst
eredm6nyezett. S nem asszimil6l6d6st hozott, hanem a mag6nyoss6g 6rz$s6t.

Buonyitja ert, hogy szok6srendiink, haryomdnyaink nary r6sze, vdrm6rsdkletiink 6s

erk6lcsi felfog6sunk m6g 1000 6v ut6n is tObbet 6rz sajfrt dsis6gtinkbdl, mint amennyit
ez idd alatt felvett nyugah6l.

Kdt 6vtizeden 6t folyt az elkeseredett harc Ndpiek 6s Nyugatosok k6z0tt, s
lassan egyre ink6bb a n6piek gydzelme kezdett kirajzol6dni a horizontorl amikor az

eg6szre rilszakadt a II. Vil6gdges, 6s ez aztAn lenintott 6s betemetett mindent: a solg
bizonyitdsnak dsszehordott anyagot, 6s az dsszehord6kat egyar6nt. M6sik 50 dv alatt
pedig m6g a val6s 6s k6pletes harcokb6l megmaradt folians t0reddkek, tov6bb kiizdeni
mer6szel6 6ntakar, vagy elme is elndmfttatott, megsemmisittetett, vagy vililggafizetett.

Napjainkig teluit m6g mindig nemjutottunk el a nary kdzds felismer6sig hogy:
de hiszen m6r "hivatalosan" is 1100 6ve 6lUnk, vagJns dolgozunk, alszunlg

iinnepeltink, 6s ry6szolunk a vil6g eryazon pontj6rL a Kdrpfit-medencdben, Eur6pa
kellds ktizep6n, de ha haragosaink meg akarnak sdrteni minket, akkor mdg mindig
"frzsiainak,' nevezlek! Hi6ba volt egyes "kim0velf' frk nyugat narft titplillt szerelme,

az mindig viszor:zatlan maradt, pedig rendszeresen tagadtuk meg miatta eglsz keleti
atyafis6gunkat! S a nyugati ndpek arnainapig sem hajland6k testvdn6 fogadni minket,
hi6ba vettiik ki szorgalmasan rdsziinket - a szeretet utani szemles0tdttv6ggya[- minden
kultur-eredmdnyiikbdl. Es ha az angolsz6sz, a lahr\ vary akfr a szl6v n6pek tzgy,
vil6grasz6l6 kiteljesiildsdt mfu innerU sziildhaz6nkon kiviilrdl szeml6ljtik, akkor
m6gink6bb a remdnytelen egyedtill6he, ftlrelOkdtts6gre, a fajtank irdnti kiizdnyre
eszm6liink itt is, ott is.

Mindebben pedig a legddbbenetesebb az, hogy ez az elerdtlenitd maginy 1100

6ve nyomaszt benntinket akkor, amikor kdzel I milli6rd rokonunk 6l a h6tunk mdgOtt



3.

az ndatlan eurazsiai kontinensen! S ha erre gondolunk, akkor m6r r6miilten kell
beismerntink, hogy mennyire elhibrizott, mondhatni dletellenes volt a magunkba beszdlt
-identit6s-tudat, s a hiir rem6ny, hogy keletr6l az5rt talarl nyugatinak l6tszunk! S az

ebbdl azalap6ll6sb6l fakad6 tetszik-nemtetszik "Nyugat vdddb6sty6ja" szerep!
Ez pedig minden j6zan elme szfimfua csak azt bizonyithatja, hogy Karp6t-medencei
"rendeltet6siinko', 6letteriink csakis egy lehet: v6gre kibontako^atni 6s felhaszndlni a

keletrOl magunkkal hozott 6s gdnjeinkben" szok6sainkban, zsigereinkben" zen6nkberq

ttincainkban, gondolkoddsm6dunkban 6s 6rzelemvil6gunkban m6g mindig dominans

tulajdons6gainkat, k6pess6geinket. Re6lis felhaszn6l6si teret teremteni ezeknek,

dtvdni 6ket a mix magunkba szivott nyugati elemekkel, 6s <intudatunkbarl
dnbecsiil6stinkben igy meger6sddve, kiengeszteld 6s segftd testvdrjobbot ny0jtant a

kelefie 616 rokon n6peknek, koz6s sors-javit6sra 6ket is kiemelni az uoliilts6gbol.
Ern6pai hidffije lerni annak a hatalmas ndptOmegnek, melynek - az eur6paiak

szem6ben is - 1100 dv elteltevel mdg mindig tagiai maradtrurklEz.zel egyedtiLll6tiink is
megsz0nik, s Eur6pdnak sem lesztiirk tdbbd utcara ldk6tt ryerekei a szlil es indo-
germ6n tengerben. A t6rs6g nyugati szemmel is fontos elemdvd v6lva bizonnyal tdbb
Trianont6l sem kell ftlntink, s6t a rajtunk mir elkdvetettet is nagyobb sullyal
orvosolhatjuk.

De nem 6m a hirtelen felftlngol6 6s hamar hamvad6 tettvdggyal, a mindig
csod6kban b:r;6 es m6sok segfts6g6re apell6l6 (ds ezdrt mindig hoppon marad6)

6nsajn6l6ssal! Hanem a kitart6ssal vdgzett sok kicsi, de folyamatos cselekv6s ritj6t
jfuwa; nem rdgl dicsdsdgek elmriltan brislakodva, de a mindennapok apr6,
szorgalommal dsszerakosgatott t6gl6ival 6pfteni rij, dletk6pes hidfrt! S egy ilyenfajta
6pitdmunk6b6l m6g mi, a nemzet test6nek ilyen sz6mkivetettjei is j6csk6n kivehetjiik a

16sziinket.
Ez melt6 rit, 6s a mai t6rtdnelmi konstell6ci6ban jtlrhat6 rit is. Mert, Rem6nyik

Srindort id6zve:
"...Lehet ronr, 6s lehet remdnytelen,
Vir6g nd rajta mdgis: friss vir6g! "
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