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Határokkal szabdalt magyarság 
Nemzetegyesítő   gondolatok  

 
 

„A magyarság nem a test, nem a vér, hanem a lélek kérdése.” 
(Györffy István) 

 
 Mai rohanó világunkban sokan a nemzetiséggel, illetve az anyanyelvvel azonosítják be az 
egyén hovatartozását. Már csak azért is írhatom e sorokat, mert szlovák névvel és szlovák 
nemzetiséggel rendelkezem, de magyar szívvel és magyar anyanyelvvel. Egy rossz kedvében lévő  
anyakönyvvezető  meghatározhatja majd egy jövendő beli egyén életét? - kérdem én. Sok helyen nevem 
láttán megkérdő jelezik magyarságomat.    
 Györffy István szavaiból erő t merítve minden bizonnyal állíthatom, hogy a magyar ember nem 
csupán egy a lélektelen gépezet adatbázisainak sorában, vagy az anyakönyvi kivonatán viseli a magyar 
jelző t, hanem szívében, lelkében és szellemében is. Zászlónk színei biztosítják, hogy e nemzet népe hű  
maradjon a magyar jelző  méltó viselésére. A piros szín parázsló, tüzelő  szellemi szintet, a zöld 
természetes, egészséges testi szintet, a fehér pedig bűnöktő l mentes, tiszta, lelki szintet tükröz. 
 Vajon a véletlen műve lenne a számos magyar Nobel-díjas tudósunk? A szellemük parazsa 
vitte végig útjaikon. Ugyanilyen lelkesedéssel és szellemmel kell terjeszteni a magyarság eszméit,  
még élő  hagyományait. A Szent Korona földjére, a Kárpát-medence gyógyító ölébe születtünk, már 
több évszázada itt élő  népek tudását éltetve ereinkben célunknak érezhetjük a beteg világunk 
meggyógyítását.  Sokan ezt definiálják a magyar nép céljaként. Ha az apa elküldi a fiát kapálni, ad 
neki kapát. Mi sem bizonyítaná jobban a gyógyításra való készséget, mint gyógynövényeink, 
csontkovácsaink, és még a napokig sorolható egyéb gyógymódjaink. Megvannak a feltételek, 
„megkaptuk a kapát”. A Kárpát-medence az újkori Noé bárkája, az árvíz a 21. században bekövetkező  
Föld és ember egészségének hanyatlása - a pusztulás. Mindannyian a népmesénkben szereplő  király 
fiai vagyunk, akik nem mehetnek haza addig, amíg a kő vé vált testvéreit ki nem szabadítják.  
  
 Vegyük észre, hogy egy betokosodott, megkövesedett világban élünk! Legfő bb problémának 
könyvelhetjük el, hogy a nemzetünket - mint minden más nemzetet - megfosztottak természetes 
tudásunktól, iskolákba zsúfolták a fiatalságot, ahol az életrő l könyvekbő l tanultak és tanulnak. Ez 
másodlagos tudásanyagként szolgál számukra, hiszen hiányzik belő lük a lelkesedés, egy tanár huszon- 
esetleg harmincvalahány gyereknek ugyanazt mondja el.    
  

Az emberek városokba költöztek, és két generációnyi városi lét elég ahhoz, hogy annak utódai 
ne tudjanak alapvető  összefüggéseket, és félművelt emberek legyenek belő lük felnő tt korukra. 
Valahány híresség nevét fogják majd visszaböfögni, azonban nemzeti hő seink neve számukra elvész. 
Ha elveszik elő lünk a képet, a Teremtést, amely tükröt ad, akkor nem tudjuk mi igaz és mi nem. Az 
egyénnek így nem lesz képe a világról, képtelen lesz egyes dolgokra és az önálló, kritikus 
gondolkodásra. Ily módon tud megoszlani egy nemzet. 
 „Vedd el egy nép múltját, és azt teszel vele amit akarsz!” E mondat Napóleon közelségében 
hangzott el. Az égig érő  fát – a magyarságot – mint minden fát legegyszerűbben a gyökerénél lehet 
elpusztítani. Ebbő l az szűrhető  le, hogy a múltunkat, gyökereinket igenis ismernünk kell!  
A nyugati életmódnak köszönhető en immár emberek tömkelege van elbutulva a média, tévé és internet 
által. Fejüket az ég helyett a telefonjaik felé szegezik. Így nem csak az emberi környezetükre sem 
figyelnek, de Isten helyére is valami anyagi szintű  dolog kerül, egy bálvány, s azt követik. A 
történelembő l tanulnunk kell, hogy ne kövessük el ugyanazon hibákat, amelyeket elő deink elkövettek! 



A történelembő l erő t kell merítenünk, hogy a következő  kiszolgáltatott nemzedékeknek virágzó jövő t 
készíthessünk!  Hisz a történelem az élet tanítómestere - Historia est magistra vitae.  
 A második égig érő  fát mindenki sajátjának tudhatja; ez nem más, mint a családfa. A 
magyarság kollektív „családfájával” ellentétben, sokkal közelebb érezheti az egyén ezt a fajta múltját. 
Nagyszülei s azok ő seinek tetteibő l meríthet bátorságot: embernek maradni ott, ahol már senki sem 
akar az lenni!  
 S most átadom a fő szerepet a határnak. Jobban belemélyedve, a gondolatok közé csapva  az 
emberek olyan dolog miatt bélyegzik meg társaikat, amelyek csupán az elmében léteznek. Gyakran 
megélem, ha Magyarországra tart az utam, az emberek hajlamosak leszlovákozni, „letótozni” egy 
rendszám alapján. S most a felvidékiek nevében szólva: azért ítélnek el, mert - vállalva nemzeti 
öntudatunkat - magyarnak valljuk magunkat magyar földön, ahol szlovákok is élnek. Abszurd, nemde? 
A határ – ha tisztességesen húzták azt meg – eligazít: most az én földemen vagyok, melybő l 
teremtettem vagy sem? Az én esetemben igennel kell válaszolnom. Történelmünk folyamán sokan 
kényszerültek arra, hogy elhagyják szeretett hazájukat, mégis ott tapasztalták meg magyarságukat. 
Jóllehet, hogy a legmagyarabb emberek távol szülő földjüktő l  - külföldön – lesznek. 
 
 Bizonyára legtöbben hallottuk már azt a mondást, hogy nyelvében él a nemzet. Különös 
tekintettel kell felfigyelni a nyelvünkre – nemzetösszetartó erő nkre! Naponta hallhatjuk azt a 
közhelyet, hogy a szavaknak súlya van vagy a lelkébő l szólt, ami a szívén, az a száján. Hogy beszélni 
tudjunk, első sorban egy lélegzetvételre van szükségünk, magyarán szólva: a szavakat átjárja a 
lélekzetünk. A magyar nyelv rendelkezik azzal a képességgel, hogy tükrözni tudja egy ember 
személyiségét, amennyiben az megszólal. Nem véletlen a rengeteg féle kifejezésmód. S miért van a 
szavaknak súlya? Mert lélektő l lélekig száll az, illetve azok tudat alatt visszahatnak ránk. 
   A nyelvben benne van egy elv, egy olyan világfelfogás, amely befolyásolja a gondolkodás-
módunkat. Ő si szavainkban még fellelhető ek az analóg gondolkodás jelei. Az analóg fogalom alatt a 
látszólag eltérő  dolgok közti azonosság keresését értjük. Például szolgál nekünk egy nyomtatott „a” és 
írott „a”. Látszólag eltérő ek, de ha látjuk azokat, mindkettő rő l ugyanaz jut eszünkbe, azonosak. Ha 
ezeket összekötjük egy képzeletbeli síkkal akkor az „a”-n „a” lóg. Továbbá ott az egészség szavunk, 
vagy az egybeírandó fél elem. Érdekes módon mi sosem „megfranciázzuk” vagy „megangolozzuk”, 
hanem megmagyarázzuk a világot. Ezek csupán mindennapi szavak – sokan mégsem látunk mögéjük.
  
 Gyermekkoromban történt, hogy szüleim megadták a döntés lehető ségét iskolaválasztás terén. 
Elő ször a szlovák alapiskola felé fordultam, mivel testvérem is oda járt, de az utolsó héten, 
iskolakezdés elő tt fordult a kocka. Immár tizenegyedik éve járok magyar iskolába, magyar tanárok és 
diákok közé. Ez olyan ajándék volt az életemben, amelyet akkor még nem értettem meg. S bár nem 
látunk túl a meg nem értett döntéseinken, egy tanáccsal mindenképp szolgálhatok: más ismerni az utat 
és más járni rajta. A felvidéki szülő k jóhiszeműen adják be gyermekeiket szlovák iskolába az 
érvényesülés reményében és a diszkrimináció elkerülésének érdekében.   
  
 Bár ritkán álmodom, de októberben mégis megtörtént. Gondosan igyekeztem az álmomat 
feljegyezni még korán reggel, elő re éreztem annak fontosságát. Külföldön tartózkodtam, s a 
visszaérkezésem napján a felszállás elő tt még a reptéren ellenő riztek. Magabiztosan állítottam, hogy ki 
vagyok, közöltem adataimat, de valahogy az útlevelemet elő véve azok nem egyeztek. Mikor a 
személyi igazolványomra pillantottam, bizonyosodtam meg, hogy elcserélték minden iratomat, 
mellyel igazolhattam volna magamat.    
 Talán ez a rövid kis történet mutatja meg, milyen lesz az a magyar gyermek, aki idegen nyelvű  
oktatást kap és nem ismeri meg népe történetét, gondolkodását, nyelvét. Magyar felmenő kkel, 
öntudattal rendelkező  gyermekre ráhúznak egy más nemzetű  fátylat – talán azon családnak a 
magyarság gyászának fátylát. 
 Mondhatnám, hogy nem állok útjába annak, hogy a magyar gyermekeket szlovák iskolákba 
írassák be szüleik, de olyannyira nyilvánvaló, és sajnos mi magunk is tudjuk, hogy a szlovák nyelvű  
iskolákban nem folyik a magyar történelem és nyelv oktatása. Valljuk be, elenyésző en kevés azon 
szülő k száma, akik ellensúlyozni próbálják a szlovák oktatást a magyarságtudat elmélyítésével a napi 
nyolc vagy még több óra munka által rótt teher után. Létezik egy mondás, mely szerint döntésünk 



következményét hét generációra elő re kell látnunk. A szülő  kárára nem csupán a saját gyermeke, de 
annak gyermekei, folytatva a vérvonalat, egészen annak kihalásáig nem lesz több magyar a családban 
attól a bizonyos generációtól kezdve, amikor nemet mondtak a magyarságra. 
 Jelen korunkban a hazafiság s a hazaszeretet nem követel mártírhalált. Csupán egy erkölcs- és 
eszmerendszert, s egy parányi szikrát, egyfajta tettrekészséget. Gondoljunk bele, ő seink még a 
háborúk közepette is büszkén vonultak magyar zászlók alatt a harcba. Az egyénnek tudnia kell, hogy 
hova tartozik, honnan való. Hazatalálni nem csupán a hazánk területére való belépéssel kell, hanem 
spirituálisan, kulturálisan. A hazatalálás folyamata az egyén élete végéig tart.   
            Ne feledjük, nem szabad siránkoznunk! Nem szabad siránkoznunk a trianoni események miatt, 
hisz a mohácsi vész után is talpra állt a magyarság. A nevünkben is benne van: magyar. A magerő . 
Magok vagyunk.  
 
 A gyengébb, a lagymatag, életet tovább vinni képtelen elesik – ez a természet rendje, 
törvényszerűsége. Életpéldánkkal és összetartozásunkkal is bizonyítanunk kell a lassacskán két 
évezrede élő  népünk összetartozását! Mutassuk meg, hogy hiába szabdalják ezerfelé nemzetünket  
határokkal; hiába vegyítenek el minket eltérő  kultúrával rendelkező  népekkel, élni fogunk, mert az Élet 
él, és élni akar! A sötétségbe fényt viszünk, ahol beteg van, oda gyógyulást, ahol a halál 
áthatolhatatlan gátat képez, ott életet adunk. 

A magyarság egy nemes múltat, megbecsülendő  és példaértékű  értékrendet hordoz, melybő l 
bármikor lehet táplálkozni, vagy akár gerincet egyenesíteni. Amit a háborúkkal, fegyverekkel nem 
tudtak tő lünk elvenni, ne hagyjuk, hogy elvegyék mással! 
 Hiszünk abban, hogy nem a világegyetem porszemei vagyunk, hanem az Eget a Földdel 
összekötő  teremtő  lények. Abban hiszünk, amiben ő seink; hogy a világ közepe ott van, ahol a botunkat 
leszúrjuk! Mi a világban mindenhol leszúrtuk botjainkat. Szúrjuk hát le piros-fehér-zöld szalaggal 
díszített botjainkat, amely majd akkor is támaszt ad, amikor már nehéz lesz nemzetünk keresztjét 
cipelni!  

Végezetül ne feledjük:   Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak akik mertek. 
 


