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Lendvai Ildikó képviselő asszony részér e
Magyar Országgyű lés

BudaDest

Tisztelt Képvisel ő Asszony!

A Miniszterelnök úrhoz intézett, az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény
42. § (8) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő „Hogyan kell értelmeznünk
Miniszterelnök Úrnak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével való találkozó n
2012. július 26-án elhangzott mondatait?” című, K18114. számú kérdése kapcsán engedj e
meg, hogy az alábbiakban megosszak (Önnel néhány, a kérdésében felvetettekhez kapcsolódó
gondolatot, amelyek kontextusba helyezik, és bízom benne, hogy ezáltal egyértelművé teszik
azokat az elvi alapvetéseket és irányokat, amelyek meghatározták a Miniszterelnök úr álta l
elmondottakat, és amelyek egyúttal az önben megfogalmazódó kételyeket is eloszlatják .

Annak érdekében, hogy a kiemelt figyelmet kapott néhány szó helyesen értelmezhet ő
legyen, szükség van arra, hogy tekintettel legyünk azok értelmezési kereteire, azon logikai
láncolatokra, amelyek egyértelművé tehetik a közösen gondolkodó, egymással párbeszéde t
folytató felek számára, hogy mib ő l erednek egyes következtetések, ezen keresztül árnyalva
azok jelentéstartalmát, és feltárva megfogalmazásuk valódi okait .

A mi konkrét esetünkben – úgy gondolom – érdemes az átfogó kép feltárás a
érdekében a kérdés gyökereitő l elindulnunk. A magyar őstörténet kapcsán rendkívül kevés
kapaszkodót hagyott ránk a történelem. A magyarok eredetét vizsgálták már a fennmaradt
kortárs beszámolók alapján, a régészet, a néprajz, a genetika és a nyelvészet eszközeivel is, d e
számos részletet illetően továbbra is a sötétben tapogatózunk . Két dolgot azonban tényként
lehet kezelni : a magyarok az Urálon túlról, vagyis Ázsia nyugati részér ől indultak útjukra, é s
szerencsésen megérkeztek – ma már minden értelemben – Európába . Meggyőződésem, hogy :
ezt mind a ketten így látjuk, és mind a ketten helyesnek értékeljük ezt a fejl ődési irányt, még
ha a magyar történelemnek más-más szakaszai is ébresztenek bennünk kellemes, vagy éppen
nosztalgikus érzéseket.

Az Európába, nyugatra tartó kalandozó magyarokat mind a Kárpát-medenc e
túlnyomórészt szláv népei, mind Nyugat-Európa a hunok, illetve a szkíták utódainak tartották ,
sőt, maguk a magyarok is Attila leszármazottaiként tekintettek önmagukra . Más kérdés, hogy
aligha nevezhető töretlennek a leszármazás a Vereckei-hágón átkelt honfoglalók és a mai
magyarok között . A magyarok megértették Szent István íntelmeinek egyik legfontosab b
állítását, miszerint „az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő”, ezért egy nyitott és
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életerős országot építettek . Befogadták a kunokat, jászokat, szászokat . Emiatt az idők során
szükségképpen tompult a magyarok els ődlegesen keleti jellege, legalábbis ami a géneket
illeti . A magyar lélek ugyanis továbbra is tartalmaz Európában egyedülálló, keleti vonásokat.

Magyarország az elmúlt ezeregyszáz esztendőben mindvégig a Nyugat és a Kele t
határvidékének számított, ezért nem csupán eredetünk, hanem történelmi helyzetünk folytá n
is meg kellett őriznünk nemzeti karakterünk sokszínűségét. A magyarság évszázadoko n
keresztül pajzsként védte a keresztény Európát a törökt ől, amely kapcsán a humanista
történetíró, Antonio Banfini a török áradatnak való ellenállás egyik korai szakaszában még
így fogalmazott: „[ . . .] Isten azért telepítette a szkíták dacos maradékát a keresztény közösség
eme végvidékérg, hogy a helyes vallást magába szívja, s aztán az igazi hitet minden
hitetlenséggel szemben védelmezze .”

Mi, magyarok a Kelet örökségét és a Nyugat adományát is évszázadok óta őrizzük
abban a tudatban, hogy sajátos helyzetünknél fogva egyedül vagyunk Európában, mégi s
történelmi sorsunk és értékválasztásaink révén alakítói és részesei is vagyunk Európának . Az
európai közösség is a sokszínűség megőrzésére alapul, ezért bízhatunk abban, hogy a
magyarságot végs ő soron olyannak fogadja el Európa, amilyen valójában . Nem haszontalan
ezért megidéznünk azokat a nagyjainkat, akik politikai meggy őződésüktő l függetlenül úgy
gondolták, úgy érzékelték, hogy a magyar lelki alkat a benne fellelhet ő európai alkotóeleme k
mellett sajátosan keletiekkel is bír.

Milyen is tulajdonképpen a magyarság, miből áll ez a sajátosan magyar karakter? E
kérdések megválaszolásának egyik Ieggyümölcsözőbb útja éppen a magyarok lélektan i
örökségének feltárásán keresztül vezet, amelyben a legnagyobb magyar, gróf Szécheny i
István járt az élen. Á Kelet népe című művében a magyarság keleti eredete mint probléma é s
mint küldetés jelenik meg : „a' magyar népnek nincs csekélyebb hivatása, mint képviselni —
Európában egyedüli heterogen sarjadék — ázsiai bölcsőjében rejtező, eddigelé sehol ki nem
fejlett, sehol érettségre nem virult sajátságit . ". Érdekes megfigyelni, hogy Széchenyit éppen
amiatt támadták kortársai, mert ki merte mondani a nyilvánvalót, vagyis nemzetünk kelet i
eredetét. Ugyancsak A Kelet népében így idézi fel a vádakat: „mintha én a durva, mindenben
hátramaradt, kivált lelki kifejlésben pangó Ázsiának vadoniba akarnám visszarántani Európ a
fejledező népét, a magyart [ . . .]” . Egészen biztosan nem erről volt szó Széchényi esetében
sem, amikor azonosította a nemzet lelkületének azon jellemzőit, amelyek a reformok
kívánatos irányait befolyásolni képesek, sokkal inkább önmagunk teljesebb megértése volt fő
motivációja .

De a keleti eredet hagyományát, az »egzotikumot" a közeli rokon nélküli magyar
nyelv is önmagában képes erősíteni, amint azt több jeles írónk véleménye is bizonyítja . Ezek
közül kiemelendő Móricz Zsigmond, aki Zempléni Árpád költöbarátjának halálára irt, a
Nyugatban megjelent nekrológjában azt írja, kissé túlzóan, de mégis, jellemzően, hogy „a
magyarság ('tehát) idegen, vadidegen népség egész Európában. Egy keletről előre mozgott
sejt, mely szinte kétezer év előtt megakadt a mai földön s ma is itt él. Keleti sejt, mely
nyugaton él, keleti vér, nyugati élet.” Aztán később hozzáteszi : „a magasabb, uralkodób b
rétegek társadalmi és szellemi kultúrája, irodalma, m űvészete, ipari, kereskedelmi, produkáló
kultúrája, az már európai_ A mélykultúra, tehát az a kultúra, amely a földműves
magyarságnál van, mint egy nagy gyűjtőmedencében, álló és tószerű állapotban: alapjában
ázsiai nomád kultúra . ”

Ázsiai . eredetünk a magyar költészet egyik jellemz ő toposzává is vált, amelyen
keresztül költő ink minden időben nemzetünk sorsának mélyebb megértésére tettek kísérletet .
A teljesség igénye nélkül csak néhány példát idéznék fel Képvisel ő asszonynak . Az egyik
legnagyobb költőnk, Kölcsey Ferenc úgy kezdi önmagáról írott Kölcsey című versét, hogy
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„Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzsöke fámnak [ . . .]”. Később nemzeti költészetünk
másik nagyja, Vörösmarty Mihály ír így Zrínyi című versében: „Néz nyúgatra, borús szemmel
néz vissza keletre/ A magyar, elszakadott testvértelen ága nemének” . Sokat tett nemzet i
önreflexiónk elmélyítéséért Ady Endre is, aki a lírai én távolságtartásán keresztül ugyan, d e
végső soron önmagáról és a magyarokról beszélt, mint a Kelet távolba elszármazott
gyermekeirő l . Mára már szállóigévé nemesedett a költő egyik legtöbbet ídézett versének
címadó kezdősora, miszerint „Góg és Magóg fa vagyok én”, de Ady ős Kajánjának ihletett ,
féktelen alakja is Keletről jött, még. ha nem is vonható egyértelmű párhuzam valamely
ősapánk és az ős Kaján alakja között .

Illyés Gyula Ki a magyar? címmel kiadott feljegyzéseiben találóan fogalmaz, amiko r
azt írja : „A magyarság ősi alaptulajdonságait azért jó megismernünk mert e tulajdonságok
révén tudtunk beilleszkedni oly tökéletesen Európába . A keleti származású magyarság
szabadságszeretetével, türelmével, eredendő bölcsességével öntudatlanul már Azsiában
ugyanazokat az eszményeket követte, amelyeket a latin műveltségű Nyugat maga elé tűzött. ”
Egyszóval : nem tudunk nem-európaiak lenni. Azok az értékek, kezdve a kereszténységtő l
egészen a polgári demokratikus, jogállami értékekig, amelyek naggyá és erőssé tették
Európát, Magyarország számára ma is követendő és érvényesítendő szempontokat jelentenek.

Európához nem csupán a történelem, hanem a jövőnk szempontjából i s
felbonthatatlanul kötődünk. Kötődünk annak ellenére, hogy időrő l időre megjelennek olyan
eszmék és mozgalmak, amelyek megpróbálják a magyarokat er őnek erejével visszatereln i
Ázsiába, azonban nem gondolom, hogy részletesen be kell mutatnom ezeket a vonulatokat ,
hiszen Ön jóval több ismerettel rendelkezik ezekr ő l, mint hogy egy kívülálló magyarázatára
szoruljon. Miként azt is egyértelműnek látom, hogy ezen eszmékkel szemben Miniszterelnök
úr hol és miként foglalt állást azokban az id őkben, amikor a magyarság visszavette sorsána k
alakítását a tő le azt elorzóktól .

Ahhoz azonban, hogy a magunk kezébe vehessük sorsunkat, önmagunk megértéséhez ,
az előrelépéshez elengedhetetlen nemzetünk mibenlétének megértése . Ezt a reflexiót egy nép
sem spórolhatja meg magának, ezért arra bátorítom Képvisel ő asszonyt is, hogy a számára
elérhető eszközökkel segítse a magyarság önmegértésének folyamatát .

Bízom benne, hogy a jelen válaszomban foglaltak megfelel ő kibontását adták
Miniszterelnök úr szavainak, és érthető , alátámasztott választ adtam kérdésére .

Budapest, 2012 . augusztus 16.
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