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Ferkó Réka 

Mi lesz velünk, magyarokkal? 

  Ha életünk folyamán megemlítjük a mi dicső , hő si magyar nemzetünket, mindannyian tudjuk, 
hogy nemcsak a Magyarország határain belül élő  legfő bb néprő l beszélünk, hanem a kívülálló, 
megpróbáltatásokban szenvedő  magyarokról is, kik a határokon túl élnek, egy idegen nemzettel 
körbevéve. 

 Azt hiszem, mindnyájunk szívében van valami kín, valami gyötrelem, még valamikor 1920 forró 
nyarából. Noha nem voltunk ott, nem állhattunk a Nagy-Trianoni Kastély hatalmas folyosóján, 
ahol a békeszerző dés megírattatott, és ahol nemzetünk részekre szakadt, szívünkben hordozzuk azt 
a számunkra meg nem élt pillanatot, mikor egy aláírás következtében beállt az a helyzet, amiben 
most vagyunk.  

   Kárpátaljai vagyok, ukránokat látok minden nap, hallom a fülemnek idegenen csengő  nyelvet, 
látom más kultúra jegyeit mindenféle formában, a kék és sárga zászlót már kezdi megszokni a 
szemem, tudván azt, hogy engem is ehhez a nemzethez sorolnak. Nem veszik tudomásul az 
ereimben csörgedező  magyar vért, nem veszik figyelembe a magyar gyökereimet, nem érdekli ő ket 
az általam is képviselt kultúra és nemzettudat, csak azt mondják rám: „ukrán vagy”. Más azt hinné, 
már a népünk beolvadt az idegenek közé, nem hordozzuk tovább a több száz éve élő  magyar 
hagyományokat és szokásokat, nem ismerjük a népmeséket, nem tudunk régi dalokat, a 
történelmünkrő l és eredetünkrő l fogalmunk sincs, hiszen legtöbbször ez következik be. Viszont 
büszkén hordozom magamban azt a tényt, hogy nem vesztünk el. Ismerem Pető fit, Jókait, Aranyt, 
tudom mi az a „Csiga-biga gyere ki”, mit jelent az, amikor azt éneklik, hogy „Háromszínű  a 
nemzeti lobogó”. Értem és értékelem a fanyüvő t, a hétágú fát. Vannak még magyarok körülöttem, 
működnek magyar iskolák, ahol saját nyelvünkön oktatnak minket, az istentiszteletünk is magyarul 
szól, és az elkövetkezendő  generációból is vannak, akik jól tudják, melyik nemzetet képviselik. 
Ilyenkor valami mélyen felcsendül bennünk, határokon túlra szorult magyarokban: van remény! 
Viszont felötlik az a már nagyon jól ismert kérdés, melyet rengetegszer hallunk: mi lesz velünk, 
magyarokkal? 

   Mint tudjuk, a sors kiszámíthatatlan és minden láncszerűen követi egymást, nem tudhatjuk 
pontosan, mit is tartogat nemzetünk számára a jövő . De mindig van valami, ami annyira valószínű , 
hogy mindenki aszerint képzeli el az elkövetkezendő  idő ket. Elfogadják azt, amit hallanak. 
Reménykednek, de nem tesznek semmit annak érdekében, hogy népünknek közös útja 
megmaradjon.  

   Ha megkérdeznék bárkit magam körül, hogy szerinte mit hoz a jövő  a magyarok számára, 
biztosan az országunkban lévő  politikai zavargásokra hivatkozva azt mondaná, hogy nekünk itt 
nincs sorsunk, és hogy hamarosan nemzetünk neve a feledés homályába vész Ukrajna területén 
belül. Az emberek félnek, kétségbe vannak esve, ha a televíziót vagy a rádiót bekapcsolva, vagy 
épp az újságban az új híreket elolvasva rájönnek, milyen közel van a háború. A fiatal férfiak 
segítségkérés helyett behívókat kapnak, meg van parancsolva nekik, hogy képviseljék azt a 
nemzetet, amely közé nem is tartoznak, s ha nem teszik, komoly büntetésre számíthatnak. Így hát 
összepakolnak, és minél hamarabb menekülnek el az országból a kontinens nyugatibb csücskeibe, 



vagy még annál is messzebb, hátrahagyva alkalmanként családjaikat is. Beolvadnak az idegenek 
közé békét és nyugalmat remélve. Ezt nem lehet csak az ő  hibájuknak titulálni, hiszen csak akkor 
fut az ember, ha valami riasztja ő t. Ő k kényszerbő l hagyják el azt a földet, amely bölcső jük volt 
egykoron. Ő slakosok ezrei tűnnek el évek alatt. 

   Vannak azok az emberek, akiken semmiféle nyomás nincs, nem fenyegeti ő ket semmilyen 
veszély hazájukon belül, mégis elhagyják a helyet, ahol felnő ttek. Ő k jobb jövő re vágynak, 
háromszoros vagy akár négyszeres jövedelemre, ki akarják kövezni a maguk elő tt megnyíló utakat, 
reménykednek egy szebb világban, miközben elfelejtik, honnan is indultak. A magyar embert 
büszkeséggel tölti el, ha egy külföldinek elmesélheti, melyik országból származik. Olyan dicső  
múltunk, jövő nk és jelenünk van, hogy ilyennel talán csak mi lettünk megáldva. Mi értelme 
tagadni népünk nevét, és az idegen nemzet nevét vallani a sajátunk helyett?  

   Az elmúlt években a keleti konfrontáció miatt körülbelül húszezer magyar hagyta itt Kárpátalját. 
Amit nem tudott elvégezni Trianon majd száz év alatt, azt talán megteszi helyette majd a jelen? 
Egyik legnevesebb költő nk, Ady verseiben azt kérte Istentő l, hogy minél nagyobb csapásokkal 
verje a magyar népet, hiszen csak ekkor tart össze nemzetünk. Talán nekünk is ezért kellene 
imádkoznunk? Azt mondjuk, kevesebb baj ér minket, mint évszázadokkal ezelő tt, de biztosak 
vagyunk ebben? A magyar nép egyre jobban széthúz, és a jövő ben talán már újra milliókkal 
kevesebben leszünk.  

   Most pedig azokra terelném a szót, akik nem tűntek el, hanem tiszta szívvel, lélekkel és ésszel 
vallják azt, melyik nemzethez tartoznak. Igazságtalan az, hogy mi, akik kitartunk népünk és ő seink 
mellett, mennyi elnyomást kapunk. Mire tudnánk így számítani? Ahogy valamivel feljebb is 
említettem, a jövő  útjai kiszámíthatatlanok, senki sem tudja, mit hoz a magyaroknak a holnap. A 
nagy kérdésre felelvén azt tudjuk elmondani, hogyha nem hiszünk önmagunkban, a hazánkban, ha 
nem kérjük Isten segítségét, ha félünk a mi drága szülő földünkön maradni, a magyarsággal nem 
lesz semmi! Nem következik semmi, csak egy helyben fogunk toporogni, várni, míg valaki elég 
bátor lesz ahhoz, hogy tegyen valamit a mi érdekünkben, és hogy kiálljon a magyarok mellett. Én 
viszont hiszem és reménykedem egy szebb, békésebb és hozzánk jobban illő  dicső  jövő ben! 
Hiszem, hogy amíg ez a Föld forog, mindig lesznek tiszta lelkű  magyarok, akik tovább és tovább 
viszik nagy múltunkat, és egyre több közénk tartozóban ébresztik fel a nemzettudatot. Ahelyett, 
hogy szöknénk a nagyvilágba, teremtsük meg azt szülő földünkön belül! Az összetartással olyan 
dolgokat tudunk elérni, amelyek most még lehetetlennek és megvalósíthatatlannak tűnnek. Nem 
szabad kishitűnek lennünk, hiszen így hogyan lehetne olyan sorsunk, amely méltó 
Magyarországhoz és annak elszakított részeihez? Nekünk maradnunk kell! A haza nem azoké lesz, 
akik itt születnek, akik itt teszik meg első  lépteiket és megtanulják a naponta hallott nyelvet. A 
haza azoké, akik dicső n vallják, hogy honnan származnak, akik minden egyes kiejtett magyar 
szóra büszkék, akik összefognak nemcsak a határon belüliekkel, hanem a kiszorítottakkal is. 
Akiknek kicsordul a könnyük, amikor felcsendülnek himnuszunk első  akkordjai egy-egy közösségi 
alkalmon. Ő k nem fogják hagyni, hogy most az emberek által következzen be az, ami a trianoni 
békeszerző dés óta nem történt meg. Ez is jelent valamit! Isten így akarta. Erő ssé tette a 
magyarokat ahhoz, hogy tudják, hová tartoznak, és nem olvadtak be az idegen népek közé.  

  Amíg élek, hiszem, és remélem, hogy nemzetünk az idő k végezetéig fent marad, mert mi nem 
egyszerű , múltunk nélküli emberek, hanem igazi magyarok voltunk, vagyunk és lehetünk örökkön-
örökké!  

 


