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Bletigenlo vildskep 6s erktilcsi
rend amagyar nyelvben es nepi

miivelts6gben

A v6r hordja a test tiriikl6s6t'
a nyelv a l6lek6t

Ndnteth Laszl6

Egytest a mi haz6nk

Hi6ba vallja hittel 6s m6'ig hat6 6rv6nnyel Babits a fejezetcimiil valasztott
igazs6got:

A haza, a haza egYenld oolt rnindig
ezer 6o 6ta mar, ds mindig az marad,
mert nern darabokb6l ilsszetdkolt darab:
egytest a mi hazd,nk, elersen ualami !
Nem lehet aet csak ilgA oagdalni, toldani.
van-e m6g nemzet, akinek szitz 6yig sem 6r az eml6kezete, orszfghat6rig sem

a birtoktudata? M6g nem telt el 90 6v, 6s bizony m6r sokan vannak maryarok
a csonka orsz6gban 6s az elcsatolt r6szeken eryardnt, akik beletor6dtek' akik
term6szetesnek 6s megm6sithatatlannak foga4i6k el ezt a csonkas6got, akiknek
m6r nem f4j T?ianon.

Van Kecskemften ery szobo4 amely a|1aza t6rk6pe f0I6 hail6 Sz6chenyi Ist-
vint fubtitzolja. Az 6rct6rk6p sz6lei lehdlanakaz asztal6t - iry jelzi a k6pz6mf-
v6sz, hogy T?ianon 6ta eryharmad6ra zsugorodott sz6chenyi Maryarorszaga.

pedig az elmrilt hrisz 6vben kaptunk m6g n6h6ny es6lyb, de Maryarorsz6g
vezetd politikusai mindeniket elszalasztottdk. Hatalmi 6rdekeiknek megfelel6
alapszerz6d6sek, elvbelen parlamenti szavazdsok 6s a meghamisitott december
5-i n6pszavazds szab6oll6j6val qira 6s ujra lenyisszantottfk a lehajl6 t6rk6pr6-
szeket. Kevesen vannak, akik azon f6radnak, hogy feleme[6k, helyiikre igazits6k
6ket, emberi 6s koziiss6gi kapcsolatok ezer kotel6k6vel kdss6k ossze, ami $sz-

szetartozik.
Akik tisztdn ldtnak az Anyaorsz6gban mar 16g felismert6k: a r6gi6k maryar-

s6ga fel6 fordulva nemcsak ryarapitanak, hanem magUk is ryarapodnal<. Mint
mar annyiszor tort6nelmunkben, a vesz6lyeztetett v6gek mened6kk6 vdlnak, a
romlott koz6pnek 6p kar6jdv6. Panaszkod6b6t biztat6v6.

Ne f6ljetek, testv6reink a bels6 trazitban: az 6it6l nemcsak az fjszaka legsot6-
tebb pilanata, hanem eryben a h4inal kezdete is. A 90 6vnyi kisebbs6gi l6t meg-
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eryet gondoln6k v6gig e jelens6g szomoni kdvetkezm6nyei kozul. Legteliesebb

euli"X"t a szakma, a karrier 6pit6s6re szdnjuk' Gondoljuk el: micsoda nemze-

d6kek novekedn6nek fel, ha gyermekeinkbe 6piten6nk bele azt a szellemi, lel-

ki energiat, amit a munkahelyiinkre, a p6,Iy6nkon vat6 halad6sra vary a puszta

meg6lhet6sre sz6nunk.
SIrep"n hangzik, de bizony agyonkoptatott, kiiiresedett 6s megt6veszt6 a jel-

sz6: a nemzet sorsa az any6k m6h6ben d6l el. Mert ahhoz, t1ory az erd6lyi rom6n

vary a koszov6i alb6n p6lda, a gyermekekkel val6 honfoglal6s megtort6nhess6k,

az any6k6s * persze - az apdkfej6ben, sziv6ben, a koz0ss6g 6rb6krendj6ben kell
az 6lett6rv6ny6nek megfogannia. Ez pedig nem az any6kon, hanem a tanitokon'
a papokon, a torv6nyeken, v6gs6 soron pedig a koz6ss6g szellemi 6s politikai

u"i"toitt mulik. Az ir6stud6k, a dont6shoz6k felel6ss6ge, illetve 6.rul6sa.

Ervk6nt 6s okul6sk6pp hadd 6llion itt k6t, feladat6hozm6lt6, felel6s dontes-

hoz6 p6lddia.
Bethlen G6bort nem kellett megry6zni a nevel6s, az egyhitz 6s az iskola felet-

te sziiks6ges vott6r6l. A Naryenyedi Koll6gium alapit6 okirat6ban igy ir: Miolta
Isten kegielmdbdt feied.etrni d,ttapotban aaggunk, mindenek Jelett arra aigyazni

atcaruni, nogg Istennek ecclisidja 6s annak uetemlnges kertje, az tisztessEges

icota gaamitittassdtc, tud.pdn, hogy endtkill semmi dltapotbon ual6 boldogsd.g

nem lihetne. Ezeket megdllapitva a Nagy Fejedelem a koll6giumnal< 6s i6sz6-
gainak szdlldst 6s maraddst rendelt, 6s meghagyta, hory senki e kozdnsiges io
-d.otgd.aan 

akad.d.lyoskod.ni ne merjen! A koll6gium k6rny6k6n megtiltotta a zajt

okoz6 szekerek k0zleked6s6t, mert a tanul6 6s tani.t6 elme mindenek felett io
csendessEget kiadn. Kdtelezfiud tdtetett az enyedi polgaroknak, hory a kollfgum
tandrait az utcan kalaplev6ve koszontsek.

A huszadik s zinadimagyar oktat6s legnaryobb alakja, gr6f Klebelsberg Kuno

az erd€lyi Maryarp6csk6n sziiletett. Taniigyminiszterk6nt 1922 6s 1931 kozott
mindossze kilenc 6v alatt val6sitotta meg m6ig hat6, mrivelt koz6posztdlyt neve-

16, Nobel-dijak sor6t term6 iskolaprogramj6t. T?ianon kflzveUen arnyekaban az

osszetort, akkor is m6lyponton lev6 nemzetnek az egyetlen kiutat mutatta meg'

szavai szerint: Lehet egg nemzetet szeginngi,, koldussd. term,i, de ha a nemzetben

lakoz6 szellemi 6s erkbicsi er1ket megtartani 6s gAarap[tani kipesek aagyunk,

akkor a nemzet nincs eltteszue, 6s rnind.ent uissza lehet szerezni. 4000 iskolSLt'

b00 6vod6t, 1b00 k0nyvt6rat alapitott. Ki6pitette a teljes falusi 6s tanyai iskola-

h6l6zatot. A tanit6knak lak6st, tarsadalmi 6s ezzel szorosan osszefirgg6 anyagl

megbecsiilest biztositott, a diakoknak 6lvezettel megtanulhat6, nemzeti tanter-

vet. Cr6f nebelsberg Kun6 reggelente e szavakkal l6pett munkatfrsai koz6 az

oktat6si miniszt6riumba: - Uraim, azzal a fetet\ssdggel aigezeilk munkd'nkat,

hogy ez itt a nemeetaddelrni minisztdriurn'
eoaig is, amig az igazi megalakul, a csal6d, az iskola 6ntorv6nyf mikrokoz-

moszfban minden s"ti'16, mi.tden nevel6 megalapithatja a maga nemzetv6delmi

miniszt6riumft.
Ahhoz, hory a nemzet jov6j e az any6kkez6ben biztonsagban legyen, el kelle-

ne 6rntini, hory kist6nyaink nevel6se ne 6vodai sz6mit6g6pes 6s angol kurzussal

kezd6dj6k, hatmazelm6lettel, kozgazdas6gtannal folytat6dj6k, 6s rekldmpszi-
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Mindenen okulva tanit, s az dlethez holtig gyfiiti a kedvet

Tam6si Aron szellemes, biztat6 szavai 6rv6nyesek n6punk 6szj6r6sara, haryo-
m6nyos 6letform{ara, eg6sz t6rglyi 6s szellemi mrivelts6g6re: a magyar k0z0s-

seg 6p kor6ban mdg tudott okulni, szeretett tanitani, 6s frissen csobog6 kedwel
akart 6lni.

Most csupdn azt meritsuk ki e tiszta forr6sb6l, ami t6m6nkhoz illik: az 6let
igenl6s6nek , az anyasirytisztelet6nek, a gyermekszeretetnek n6h6ny p6ldaiat.
- Nyelvtink az emberizinkt6l kezdve, a csimot6n 6t, a napsugaramig szirz sz6val

bec6zi a ryermeket. A boldog anya pedig d]dott dllapotban, m{sfLllapotban van,

vdrand6s, visel6s, b6lcs6rc hiz6, de soha nem terhes. Az anyifi 6s a ryermeket
az eg6szi<6zoss6g, de f6leg az asszonyok 6fieLk, kim6lt6k, imdval, ritusok v6d6-

fafAval vett6k kortll. A sepsiszentg:yorryi Sz6kely Nemzeti Mfzeumban, de bar-

melyik ndprajzi gyrijtemeny l6tt6n 6mulhatunk, 6s sz6gyenkezhetiink a h4idani
sziil,6nek,-nagyszdl6nek m6g tutotta idej6b6l, iiryess6g6b6l, szeretet6b6l tuli-
p6nos bolcs6re, himzett p6lyara, 6s tutotta trirelm6b6l mesteri apr6l6koss6ggal
kifaragott, meryarrb i 6t6kokra, kisszek6rre, kisl6ra, babaruh6ra.

Eleink nem nyaltdk-faltdk csemet6juket, nem hizelegtek neki, viszont ismer-

t6k 6s tiszteletben tartott6k 6letkori sai6tossdLgait. A ryermek, mint Latinovits
fogalmaz: ezer-d,gri, ezer-tou{r, csod.d,s, 6gb6l-i6tt, f\ldre-pottyant, szdmyas-mee-

telen. H6t6ves kor6ig m6g kozel a Kuld6hoz, Isten tenyer6n van. A r6giek nem

r6ngatt6k le onnan: nem kapott semmilyen feladatot, a csal6di f6szekbol nem

cipettex int6zm6nyes neveld6kbe, hiszen tudt6k, hory m6g sem munka, sem ta-
nul6s nem kell neki, csak szeretet, otthonossdg,i6t6k 6s mese.

A mes6t nemcsak 6vszdzados csiszolts6ga, formai-tartalmi tdk6letess6ge mi-
att szereti a ryermek minden m6s mrifajnal jobban, hanem az6rt,mert meg6rzi,

hory a mese-ti6pi nyelven a Mindens6gr6l vall, arr6l a Rendr6l, amib6l m6g csak

alig szakaclt ki, aminek iizenete m6g ott zsong lelk6ben' Amig hallja ezt a han-
goi, osztonosen az eg6szs6g 6s az 6let folybat6s6nak ttirv6ny6t koveti. A n6pme-

se meger6siti benne ezt a tud6st, a j6 v6gs6 ry6zelm6nek biztos ig6retet.
Dr. Boldizs6r Ildik6 mes6vel ry6ryit. S ez egy6ltal6n nem csoda, hiszen a mese

kristalytiszta 6rt6krendj6re zilalt korunkban naryobb szuks6g van, mint valaha'

A mai ryermek mdr nem a nagycsal6d vary a j6lszervezett k0zoss6g biztons6gos

kozeg6ben n6 fel. Naphosszat mag6ra marad a k6perny6vel. A mese segit neki
eligazoclni a szfretlen inform6ci6k 6s az onmegismer6s k6osz6ban. Nem aztize-
ni, ttogy minden rendben van, hanem azt,hogy minden rendbe hozhato.

'VegytiX 
sorra n6pmes6ink n6h6ny kordivatnak ellentmond6, rendet teremt6

uzenet6t.
Itdozat n6lktil nincs gy6zelem. A h6st nem az ol6be pottyant f6nyerem6ny,

hanem neh6z pr6bat6telek sora avatja h6ss6, melyek sor6n nem k6nyezteti, ha-

nem lery6zi,fel|Idozzaonmag6t. Mint az anya, mint az apa, mint a mag'

soha nem a nyers er6, a r6men6s agresszivit6s kap es6lyt, hanem a b6tors6g,

a kitart6s, a segit6k6szs6g.
Soha nem Jcs6bit6, dnz5, szesz1lyes sz6ps6g h6dit, hanem a szelid, a i6, a

l6nyeget-I6t6.

ffi ;iY"#i'*ekb en me?e st e sult 6tetet'
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soha nem az gy6z,aki a kdnnyebb utat, a legpompasabb lovat, a csillog6,

Oj fegyvert v6lasztja' Vajon ki r6tia,r9a 1"S " 
X'i'^Ogf-"; rillan a pr6bat6telt'

a roskatag gebeben ";;it;-t' 
a rlgi xaranan' rozsoas p6nc6lban a haryom6ny

erej6t?
Kedves6desap6m...sz6lah6s,hiszenn6pmes6inktisztelkazoregeket'Tud6-

suk nem trilhaladott, ** f"S'itit6sre melt6' lassris6guk n"1n-11:t'

Ami szd.,rnunkr" .rriiiJu"ilgfontosabb: mes6inx axar evermekvallaldsi-rek-

l6mok is lehetn6neo. "x* 
*rrr" axar:unesz, a csardd akkor a legboldogtala-

nabb, ha nem sztitetu #t*;x9:9.". ""ryi"ilien 
addig silyx=-1nax' epeked-

nek, amig az rsten *"Jlu* ":i"q6k."1T^:k"t "ggva 
vigv tizenkett6vel' Ak6r

virdgb6l, ak6r norssze-rib6l, a]<ar pipaxupJnoi t"-ti*, a gyermex annyi 6romet'

szerencs6t, gazdagsigot hoz a csal6dba, rrory csoa 6i6r-aiirr a {tag 
Akinek pedig

eleve annyi ry"rrrr"x"i "J 
az tsten, *i"t 1r{Jt" rixt, tot egryel m6g ann6Ll is tob-

bet, a vilag€rb sem t";;;;;;ory ereg' inxaib elindul' hory keresztapa 6s ega

kar6jjal nagyobb o""ie, "it'itiri".rvr"Jrt" 
az Isten gyermeket ad, kenveret

tt 
1u;Tff?;t 169 elveszitettiik. Elsorvadr a ber6re szuletett haryom6nv is' Pedig

ha sikertilt uorrra megtartanunk, e rrasvomali,*9st"ry"t1"1t11-minket' Tam6si

Aron tudta 
"ut 

xonii"i;;;;;;iiii"epiitetfinndnak 9"gr:?"t tetki is testi

szerkezetdr6t... neatJii iilii *'i" mint a niiti' Nem kezd'etet tat a szirtetdsben

6s nem tstlget a naniii, i,inem csatc szernei'tii od.tto.zdst mind 
7!Lett6ben' 

s nem-

csak az enxb enrck ";;: 
;;;; ; ;t6 kapcsohlii iiio aw o"za, hdnern a sz6rsets6set'

metget a tertnrlszett"i", i-tii"nnet'mtnd.niai*rt nit meg kell k\tniink' owan

,tetfonna 
"", 

*"Wain"o;6;;";;i;"" "tra 
/i tiiabb szemdls' s tetkdben od'ttozat-

ton,csupdno" otaaiZ, iiiirc cszrdtite "ga*i;;.-M"s 
k6ne{rniennek aformd'nak

atesti istetki r""r*"J"tZi,-iiia aneot"it,i"1i *t;asokbon 6s osztd'taokban 6t'

eszmdtkedidk raita, 6s ldtekben egyetlen szemdly legyen'

EP nYelvben 6P l6lek

Miel6tt teremto erejri kincsiink, anv.anyelvtink gyerm"ryl_ :t 
j6v6t var6zsl6

erej6t hivndnk 
"16, 

;;"J;;isunxie t"egigv n"ru{nnvdmerevedett, b6nit6 sti-

iyn"Xij etentest : besz6lni neh6z'
p6csy Blanku 

"r"O""*" 
iiszt6 munXala ir6nti teljes tisztelettel - vitatkozom

a mozgalom rr"ue""i"e iti"wi1s9"v"-1".ste vezell'szitnd6ktlelv l6trehozta a

Besz6lni nerrez XorIX"t,;;;;;y;Xet, r6Ol6mrisort igen nemes' de a n6v elriasz-

r,ri, kiilonose" 
" 

*rliiJ"rt'xel"v"r*iyg'l"6"Urt"e"i"i kozott' 90 6ve a tobbs6gi

ncmzet, 4b 6ven af" Xo-ri*rrnista AiXtatrita igyeklzett benniinket a "ne sz6lj'

sz:ittr,nemf6jfeiemaggiaiv6"neyitali'ftta-ziAeje'horysz6l6srabiztassuk
liozossogiink"t. 

"""'J'ixizmond6snakit 
igt'u van' okosan' megfontoltan' de

''']'lil] I;ri?;xilherv haszn6tat ift ezerkiils6 er6 kori grizsba, arisha szeren-

,.:,,.:; ;\./,,/itllliztatni nyelvi kozoss6giink "i"r"uu"go 
tasil1t,trory maryarul be-

:..,r'lrrr l.nrtinvLeleniil neh6z' Ezen a 
"tupa*" 

a iyetvmrivel6s hovatov6bb egy

szrikirl6 nyelv6sz-tana-r-diak csoporb elef6ntcsonttornydba z6r6dik be, hiszen
taszit. ami eleve neh6znek hirdeti mag6t. Manaps6g ery6bk6nt sem aITa biztat
a t{rsadalom, hogy a nehezebbet v6lasszuk. (Hol van mdr az az elsz6nts6g, amit
a hatvanas 6vekben Kocsis Istv6n monodr6m4ia, a Bolyai est6je iry siritett pa-
rancsba, ery nemzed6k 6letritjdt ltatirozva1y;egezzel: Ember, v6laszd mindig a
legnehezebbet.)

A mozgalom neve nem meger6siti, ink6bb elbizonytalanitja term6szetes
anyanyelv-6rz6ktinket. Ugy j6runk, mint Miksz6th h6lyogkov6csa. Ami dszttlne-
inknek eryszeni 6s konnyf volt, azt tudatunk fontoskod6sa bonyolultt6 6s ne-
h6zz6 teszi. Ha j6l bemaryardzzuk magunknak, hogy l6legezni vary j6rni neh6z,
ha eleget m6ricsk6ljiik, osztjuk-szorozzuk a tiid6nk vagy l{bizmaink mozg6sa
kozben hat6 er6ket, eljuthatunk oda, hory a neh6z 6s 6lland6an tulladassal il-
letve botldssal fenyeget6 l6legz6s, jar6s helyett a biztons6gos mritiid6t 6s tol6-
kocsit v6lasztjuk.

Milyen sz6p, hory 6nekelni 6s r4jzolni m6g minden kisryerek tud, 6s mer. Es
milyen szomoni, hogy 12-16 6v tanulds eredm6nyek6pp mar 6ber Oncenzfra fojt-
ja el ezt a tud6st.

Az anyanyelven val6 sz6l6s Istent6l kapott, naryszeni k6pess6gunk. Tbrm6-
szetes, bet6nk-k6dolt, tehdt konnyri. Felt6ve, ha pici korunkt6l anydnk szavai-
ba oltdzik lelkrink, any6nk szavaihoz kot6dik vil6gra-6bred6sunk- Es uryanriga,
ahogy - hacsak betegs6g nem b6nit - holtunkig nem felejtunk el l6legezni, jarni,
nem v6lna neb6zz6 az anyanyelven val6 sz6l6s sem, ha tiszta viz6t kortyolhat-
ndnk, abban m6rt6zhatn6nk me g pillanatonkent.

Nem besz6lni neh6z. hanem mondani valamit.
Maryarul besz6lni pedig ordm, szellemi kaland, kihiv6s 6s beteUestil6s.
elit6Ugeergson mondotta DienesVal6ri6nak, hory ha 6 maryamak szuletik,

bizonyfra kott6 lett volna, nem filoz6fus, hiszen a maryar nyelv maga filoz6fia.
Nem k6ts6ges, hogy a magyar nyelv p6raUan logikai ereje sokszorozta meg

annak a maryar tud6snemzed6knek a tehets6g6t, szorgalm6t, akik az atomkort,
az rirkutatdst, a sz6mit6g6pes vil6got teremtett6k meg, akiket hitetlenkedve
Mars-Iak6knak nevezett a nyugati tudomdnyos vil6g, s akiknek teliesitm6nye
nyom6n Robert Capa iry kialtott f.el: Nem el6g tehetsdgesnek lenni. Maggarnak
is kell lenni.

Teller Ede szavait ismerjiik: Bdrnulatos is hatalmas a szdp mdgAor nyelu ki'
fejez6 ereje 6s hatd.sa a rnaggar fiatalokra. Ha nem Adg nyeluin ismertem aolna
neg a. uildgot, nern lettem ootna t6bb egy d.tlagos k\z€piskolai Jieikatand.m.d,l.
(1991)

Ove Berglund sv6d orvos 6s mrifordit6 iry nyilatkozott: Ma md.r, hogg oan

fogatrnarn a nyeht struktird.id.r6l, az a adlem4nyem: a Tnagucff ngelo az emberi
lo gik a c silc sterm4ke. ( 2 00 3 )

Mar Grimm is megry6z6dott arr6l, hory: A rnagaar nAela logikus 6s tiikeletes

fel4pi.tdse feliilmntl m.inden mds nyelaet.
Vajon mi6rb nem George Bemard Shaw drdmair6 6rvel6s6vel kezd6nek a ma-

ryar6r6k? Ha arnagyar lett aolna ae anyanyelDern, dz iletrmiaem sokkal 6rtdke'
sebb tehetett aolna... mert ezen a kill1nOs, 6si er6t6l duzzad6 nyeloen sokszorta
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pontosabban lehet lei.rni a pardnUi kiildnbs4geket, az 4rzehnek titkos rezdille-

seif. Beleborzongunk, ha fefismerjirk t6rben, id6ben, kultrir6ban oly messzir6l,

Bernard Shaw szinte sz6 szerint a mi J6zsef Attil6nkat visszhangozza: Nyel-

aiinkkel megmintdzhatjuk a kdttd.g6 rnotorok perg6 zaidt s ae udoar sarkdban
gubbaszt6 iaroknyi szattnaszemit atig-alig zizzend rebbendsit." Naeltsiink 6si

6s rnod,ent,... dzsiai 6s eur6Pai.
ork6n-erejri k6lt6nk, serzsenyi D6niel elm6lytlt a nyelvek tanulm6nyoz6-

sdban is. AzLredm6ny Bukd.ozdsaim haszon ndlkill nem maradtak, s oromest

tapasztaltatn, hoga a-nxa.gaor nyetrs tdn az egisz 6uildg ngelaeinek gadkere ds

anyja.
A titoxnot t"gtobbet tal6n sir John Bowring (1792'1872) nyelv6sz sejtett meg:

A mdgAar nAela a riryriltba uezet. Szerkezete anta td'ttoli iddkre nA&lik tsissza,

omircor a tegtdbb eur6pai ngetts mig netn is l4tezett. Ez ega olgan nyelo, melynek

togikd.ja 6s rnatematittdia aleszitett htr erej4nek kezelhet6s6g6ael s rugalmas-

sdgd.aatbir E nyelt: aligrigibb ds legdics6sqgesebb emtikmfiue anemzeti 6ndl'

t6idgnarc is sziltemi fiiggetlensdgnek. A magyar nyefis kialakuldsa..' bdmula-

tos..-. Aki ennek titkdt rnegotdia, az isteni titkot fogia kifeiteni'
Elhisszuk v6gre az elfogultsaggal aligha v6dolhat6 idegeneknek azt, amit leg-

nagyobbjaink ii tuOtat<, vary 6reztek, de t6liik ezt kolt6i g6zk6nt vary maryar-

kod6sk6nt fogadta a,,tudomanY"?
A magyar ny eN: botunk, bataut'k, feggueriitnk (K6ny6di S6rrdor). Mondhat-

juf< - igyJlw6 porszemk6nt -, hory 6i,zzilk anyanyelvunket. De val6j6ban 6 6riz

*i"X"i. Nem a fdtd., nem a foty6k tartid,k ,6ssze a nemeetet, h,anem a ngeht - ls-

merte fel KisfaludY S6ndor.
A cimad6 gondolatot Bornemissza P6ter 6s a Biblia-fordit6k er6t6l duzzad6

nyelve Xapcs6n fogalmazta meg N6meth Ldszl6:. At.,6'r hordia atest orokl4sdt' a

nbeus a tircrcet. Aiemzet egudnisdgdt 6rzd teghatalmasabb mti; a magyar nyel'u'

i *oga* ngeht titkos sritgpontia a rigisdgben 6s a r4gisdget 6rzd rulpngeltsben

uon. LignagUobb nemzeti ir6ink neg senx sziilettek mig, s d. rnagAar nAelu 6p Es

ggonydr"fr, aolt."-Villantsuk 
fel n6hdny nyelvtinkbe k6dolt iellemz6j6t a magyar n6pl6leknek,

viligk6pnek, erkolcsnek.
,{ notisztii<us vilfgszeml6let szerint az eg|sza r6sszel szemben els6dleges 6s ma-

t,.irsabb rendf. Rokon ez a kisryermek, a term6szeti n6pek 6s a teremt6sfiloz6fla

1,;krlr:rlis l6t6s6val, mely az eg6szet, a l6nyeget l6tja an6lktil, hory r6szletelae bon-

t:rrur Avalahakerekegeszk6tfelean66saf6rfi,ajin6sajang.Erreutalnaknyel-
vrrrrl.:l11rr ir.ftilesdg,iletempd.riakifejez6sek.Amagyarnyelverysfgbenl6tjaavil6-
1,ot . ;r't. r.rrrlrerb, tte* ne*elg'e oSztva. Ez nem primitivS6g6nek, hanem 6siS6g6nek

r.1,r,.itr lrr;rorryrt,eka: a n6vSz6i nemek hi6nya az Isteni egys6gtr6l val6 kiszakad6S, a

111, 1.,,....,1,1 lr;il1'.r:l<itti6llapOtotttikr$z|Af6neveknemekszerintimegosztasaaz1!j
rrir l,r l, lrr.rI ilsil,l,az6gordgalatinisrijnakSzimlitatobbt'tzezet 6ves6Snyelvhez
I'r1,r I ifrr':,,.',r'1{'szettrutttvil6g,a,,rnind,enegdszeltindtf"bizonytalansdg6ravall'
rr:,:ff | ||ri if rilrll,:()ll:r:rzt,,hogl akond,lhi,mnemft,aaitlan6-,akisseml'egesncmfi'
i. ,,ti, ,t ,t, t r ,tilt'1. t!tt,(iabel,dAsMeSser? Ezm6gCsak6rbelmetlen6SfoldSlegeS, de

.r i,,!i r r, r,'r, ..' li . I rr rl,,v (, I tilry sem,lnges narui - do;ls Mridchen'.

lfjus6gi es demogr6fiai konferencia - KotozsvAr

Nyelvtnkben a p6ros testr6szek szerves erys6get k6peznek: eryiitt egyek, ku-
l6n csak felek. Gytiker6t vesztett nyelv6rz6kre, idegen nyelvi hatdsra vall a sze-
.rnei, szamgai tobbes szrimri alak vary az egyik szen'Le, egyik szd.m,gaklfejez6s
haszndlata a szerne, szd.mga, fdl szerne, fdl szd.rnya helyett.

Hasonl6an nem a r6szletet, a felszint, hanem a dolgok l6nyeg6t, biol6giai c6l-
j6Lt ragadjuk meg, amikor egyes sz6mban haszn6ljuk a k6rtn6t' a hajat' a tollat'
apikkelat.-Aryonhallgatott 

6s elfeledett nary nyelv6szeink tudtdk, hogy a maryar nyelv

*apja az egysz6tagos ryokrendszer, melyben az 6rtelmet a k6t m6ssalhangz6
noiaozza, a koz0ttiik iil6vit\toz6 magdrrhangz6 futnyalia, ahozzi4uk ragasztott
rijabb ryokok, toldal6kok pedig v6gtelen sz6mri rij sz6v6 6gaznak-bogaznak,
dris sz6bokrokkdL tereb6lyesednek. A Czuczor-Fogarassy sz6tir vaskos kfltetei'
Kardcsony s6ndor nyelvtana ezt a ryokrendszert irja le, mint a maryar nyelv

t0mors6g6nek legf6bb forr6sdt. A ryokrendszelTe mutat vissza nyelvtink 6si'

egysz6tagu alapsz6Xincse. Beleborzongunk nyelvtink m6lys6geibe' ha csupdn

eryetlen izoryoxunxr6l letujjuk a kollektiv felejt6s por6t, 6s eredeti, val6di ie-
tentese szerint kezdjiik hely6re illesztgetni. A szer kezdetben rendet jelentett.
Szertelen szavunk m6g 6tzi ezt a jelent6st, de mennyivel tobbet mond ezzel az

6rtelemmel telitve szerzdd.6s, szerfdtdtt, szerit ejti, szerszd'm, szeres telepiiles'
szerl)ez. szerel szavunk. AszereleTn, aszeretet pedig - eryedril a mi nyelWnkben
, a legf6bb, az 6todik elemk6nt, szeraezd elvk6nt Istenrendi6thozza eI foldi vi-
bgunkna. A szeretet mozgat napot ris csillagot. - 6lI Dante Isteni szinj6t6k6ban.
Ahonrao pedig ez a rend, a szer-elem hi6nyzik, ott ielenik meg afil-elem mint a
p6ros kereks6g, az erys6g, a teljess6g legszomonibb hi6nya. Az ember egyedtil
jet - sztrnyaszegett, 6s retteg. L6m, nem vfletlen, pusztdn alaki egybees6s, mint
azt amunyelvdszet tanitja, hanem eryazon sz6gyokiink igek6nt 6s n6vsz6k6nt

m6lyen osszetartoz6 j elentese.
t 6nyegre tor6, tomor nyelviink at6boz ragasztott sz6elemekkel, k6pz6kkel'

jelekkel, ragokkal 6s a v6gtelen vari6ci6t magdban rejt6 igekot6nkkel' no meg

a sz60sszet6tellel Ot-hat nyelvtani viszonyt 6s ezer rij tartalmat k6pes kifejez-

ni eryetlen sz6ban. Ld.thattdt - tu ai putut sa ma oezi, tu, rn'as pu uoitl le-, fel-,
ki-,be-, dt-,6ssze-, uisseo.-, szdhter, ablakszem, iiaegszem,bilzaszem, gyongyszern,

tengerseern, s?erniiDeg, szemfendk, szernpont, szemszog'

Nyelviink tdmors6g6re 6s logikai szigor6ra vall, hogy foloslegesen nem ismetli
az inforrcrirci6t, nem jelfili k6tszer a nyelvtani viszonyt: sz6p ggermekek - copii

frumosi, d,es beaux enfants, at Iiu - cinci baieti, cinq garcons, sok sz6 - multe
cursinte, b eaucouP de mots.

A l6tige jelen ideje belesrinisodik a n6vsz6i dJlitm6nyba:. sz6p a oildg, ggo-

nA6r-ti aiitag... (Dsida) - lurnea este fntmoasa, le rlond.e est beau,. Vqion mierb

nem mondjuk ki a legfontosabbat, a l6tig6t: azt, hogy van? Messzire vezet ez a

k6rd6s, ha elfogadjuk, hogy nyelviink sarokkove' a teremt6s el6tti l6tet kifejez6

Ige, a VAN 6snyelviinkben mag6nak az Istennek volt a neve. Az pedig palancs

n6lunk, magyarokn6l, hogy Isten nev6t hi6ba ne veryed'
U6ty nioz6nai i.izenete van nyelvrink tulajdonszeml6let6nek is: a birtokolni

ige helyett anekem uan aJakol haszn6ljuk, amely tiszteletben tartja a birtok t6-
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den tul4jdonunk totuttu* 
ebben az 6lett6rben. Ember cs t-err-ngs1et szoros szo-

N6Piink 169 otthon
vets6g6nek ur*roottt]l*iik;6lt6i 9'-"r'i pii"6rainx' mervex testr6szek nev6-

vel fejezik ki a tai o"'it"T'"' i""' eu"t"k' oou"""i"iiiuraidons6gaival az embere-

k6t: h.egasennc, oarti'i'si'ai''"rcWow:i?::i;;;;eireaicsu' 
sz6l6saink is akkor

szirtettek, amikor * "or-n", 

"d"rrrrJ6tt_" t"t#;;;tb;tt, "n"t- 
6s n-iir6nvk.zelben

csod6lkozott 'a 
ut"'"fii"?ili"a""'eg'u a7o nvervtinkben'me-s6inkben' diszi-

t6mriv6szettinxnen e#ar-iJ ol'""l"tt' otii"'il#; 'iti iZ!Y'!: 
az ember roldi

ritiat raizoUa mes 
" 
#"?;"'J""i;F;*i: " 

i"u"r"ia6' lerele ad6' term6 6gakie:

feiadatunk rsten rere i*e?"ir i r"rxu'x"t e , iii"" roffi1t 19y1i31dni 
az eletet' A

vitasf aamagvarviln#?tffi;p".q"f *'"t";a'amindenseg 
jelk6pe'azalvtrit-

e6.afoldilet66sa'"'itlxritaamie+svoiete;koronaszimmetri6Liaaterem-
[6s atapetv6t arutja ";t;;;; van lent' ;ffitil-t;*i' "tittt 

bent' a mikro- 6s

Zsigmond Emese

A FORDULAT

liinkftrggetlentrlvalol6tez6s6tis,al6izattalfogadvaelaTeremt6d6nt6s6tmin-
J"tt tnraiOo"ottx folott' .afr6rrren Ember 6s term6szet szoros sz6'

birtokosai.

"1fHf*"""fi*""qpii,{i:}"*:T,f;,h#I'X#"-:;:,adrosan'1nd
ou ardnsz6csarad * ;;fi;; li'I. ""::,y 

;;; ;;';;;s*o-!Yi azt jelenti:

""'#;;;;,;,,',*Tffii#,?3;"ft :fi *i;i;A:y":t:t*l,#3'1*ff ';v6di humorral, de a ni

Tamdsi Aron'
Egyenes jellemre.vall a maryar.sz9-1Tq:t" mondathang-srily' sz6rend 6s be-

sz6d-darlam. Nem *ttorzui"rrrrx, 19p, 
rgnlil"tjtix -a. 

pon!{xozepeig vagv

6ppenav6g6ig"",#iti't^-t-"glttit""ttait"r"icttmegmondjuk'hang-
srilvozzuk e, r"g*ugir^uui'"" "it.""ri":,' 

tii'JiJ&.-L;;apr: ':.mindic 
az els6

szotagotrrans$ityozluk-.aou:ru*9re1,xeo"6,t.l'"ntr6txezd,6samondatv6g6re
elcsitul. csak akkor t"fi*;;6' n"te'a""titii"et "'t ""*:elzi 

k6rd6sz6'

e nyins6g, ", "rr#r.iJi*I" 
t"*"',*;J*"JJtntoit11911-.es ddtumhasz-

nalatunkat i't r'i"""-tliit-"r vit6sosaunt'1tiiv ffi a keresztn6v 6s nem a nap' a

:rl*f-:n$-f $:*'i-il:3fil.t*tlg*m"t:;gffi
Hfit'Jffi "",1"i?ili:il:Tilffi 

#$$$;;;;;u""'now*"s*otassonAmi
helyesir6sunk ""* ";;;;; 

;;fi ko;#ffi; n;t* eevsz:.* 6s k6zenrekv6:

ami sziveme", u '"ui?" 
Zs tsv""orvT f iiiliii: 

" 
t"uam-ott' s'at'aink tritnvom6

tobbs6s6ben """riiit] "*'iEit""o' 
ct"u i' J fr5nvitu-"j y"T?i - s6hait fel erre

a kisdi6k. peaig eres ttrttint< ;t "":!'^-76"ilti'lt-r"H"oezheti 
az arnvalat'nvi

kiil6nbs6set' Nem i! t""er""-" ma m6r' id;i:Fl ;:l*::f'u hosszri-riivid

hangokr6r. o""o ou*iir?*iiu ,iix"t is rriian6, tra hltvesen ejten6nk 6ket' Erre

utarnak Marx Gvorry szavar: !,*y'y^W;*|i ifuyy'ulna iD at kdnna ebb

meotanulni otaosni\s imi' mint 
"ga 

ongiiiok uaga froncid'nak' hogy a maggar

ouerekeknek ,onrroiioii'iieiutc iii a *"ii#"tiiEii' iem csod'a' hosv olv sok a

O*;#ffi,{;=:,'f#riii!;::;"anrerbecsr'hetetrenkincsnek6ser6nekvaewnka

lfjus6gi es demogr6fiai konferencia - Kotozsv6r

Emeljtk fel fejrinket. Legytink buszk6k, bizakod6k hatalmas az oroks6giink.
Anyanyelviink ereje nemcsak arra eleg, hory megnevezzuk, hanem arra is, hogy
meg6rtsuk, s6t alakitsuk vele a vil6got. Mi a marsallbotot nem tarisznydnkban
hordozzuk, mint Nap6leon katon5.i. Agyunkba, jellemtinkbe van belek6dolva a
nyelv, a szokdsrend 6s tud6s, amely megalkotta a nem euklideszi geometri6t,
a dinam6t, a torzi6s ing6t, a telefonkdzpontot, a sz6mit6g6pet, a gyuf6t, a go-
ly6stollat, a C-vitamint. fs megalkotta a vil6g els6 vall6sszabadsdg-trirv6ny6t,
Bart6k Mikrokozmosz6t, Csontv6ry C6drus6t, J6zsef Attila Eszm6let6t.

R6nk is v6r ery feladat. Keressuk meg. L6ssunkhozz6..
Nagy LdLszloval vallom: Hiszek a sz6ban. Kdtelessdgemf,gaelni a sz6ra. Bdn-

nom a sz6ual: odaadds dsfeleldss4g. Hiszem aztis,hogy elaezet apecsi.tekmdgd,
ahol dppen rdtn udmak a titkok.

Sokan akart6k mar nyelviinket megreform6lni, fjitani, kicsavarni, megaltm-
ni, lekicsinyelni, de az 6let torv6ny6t hordoz6 bels6 l6nyeg6nek nem rlrthattak,
mert Isten teremtette, Isten v6di. Er6s a maryar nyelv. Kapaszkodjunk bele, 6s
elvezet a pecs6tek mdg6, ahol r6nk v6rnak a titkok. A letagadott mriltunk, az
elhazudott jelenunk 6s a megig6rt, megszenvedett, meg6rdemelt jov6nk.

Zsigmond Emese
a Napsug6r ryermeklap f6szerkeszt6je

1955-ben sziiletett a Hargita m.egyei Szentkeresztbd.nUd,n. 197t1-ben €rettsdgi-
zett a marosadsdrhelgi Unirea Gimnd.zium humd.n tagozatdn. 1978-ban a Babes-
Bolgai Tudornd,ngeggetemen maggar-franciatandri okleuelet szerzett. 1978-89
kozott tandr Kolozsad.ron, 1989 szeptemberdtdl a Napsugdr ggermeklap szer-
keszt6je, 1992-t6l fdszerkesztdje. Eggetemi duei alatt f6szerkesztdje kolozsadri
Visszhang Didkrddi6nak, kiilsf munkatdrsa a rnarosadsd,rhelAi 6s a kolozstsd,rt
Rd.d.i6nak. ird,sai gyermek- 6s ifrtisdgi lapokban, rnil.oet6d.6si ds szakfolU6iratok-
ban, napilapokban jelentek rneg. Szerkesztdi rnunkdjanak eredmdnye a, Napsu-
gdr 6s a Sziud.rad.ny gyermeklap tartalmi, grafikaiigdnyessige,magaspdlddny-
szamban aal6, rendszeres megjelendse, a Kdrpd,t-rnedencei maggar gyemtekla.p-
ok egyiittmtikdddse, egg kozds kiadud.ng, a Barangol6 megszilletdse, egA sereg
ertikes gyermekkdngo megjelendse, szakmai konferencidk, gyermektd.borok,
anyanyelui 6s m{iaeltsigi aersenyek szeraezi,se, szakmai irdnyitdsa. Szerkesz-
tdsdben aerseskdtetek, mesegUiljtem€ny, portrdalbum, munkafiizetek jelentek
meg. Euek 6ta ggertnekirod.almi szaklektora az Erddlyi Maggar Kdngoes Cih
pdlyazatainak.
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Csep Siindor

ora
N6pesed6si riad6, avary peregRek

a24. percei
86r demogr6tusok,statisztikusok 6vbizedek 6ta kongatjrik a v6szharangot,riry
tfinik,hogy a dont6shoz6k a megfereld eszkdzrik nirtbxhuan sem crolgoznak kistrategi6t a sflyos demogr6fiai helyzet orvosr6s6ra. A deficit6rius n6peseo6,_si folyamatok b6r eg6sz Eur6p6ra jelemz6ek,a Karp6t-medencei maryarsag
eset6ben eg-yenesen ijeszt6ek. Evente egy v6rosnyi popurdci6 - Bo-bo.ooo
- ember tfnik el. szinte napokban,hetekben szamomato,hory mikor bukik 1omillio al6 az anyaorsz6g lak6inak sz6ma. Az ut6d6llamot< riagrar krizdss6gei
meg dr6maibb m6rt6kben g5z6nilnek. Az 6vtizedek 6ta tart6 ii6pess6gfogy?s
mert6ke az ut6bbi id6ben felryorsult,s6t tov6bb fog gyorsulni 6s a tarsadalmikorfa alakulflsa az id6sek ar6ny6nak eddig nem tapiiztalt nrivekedes6t mu_tatja.

Ennek a folyamatnak a v6giggondol6sdra 6s egy cselekv6si tervre vonatko-zoan nincsenek elk6pzel6sek. A trineti xezet6sen hil nem lelni nyomAt a tiw_lati megold6soknak,a trirsadalmi 6s gazdas6gi 6let valamennyi tenilet€re kiha-t6 le6pril6s kovetkezm6nyeit felm6r6 odafiryel6snek,adekv6l megoldasoknak.
Gondoljunk csak az egyre roml6 munkaer6 utdnp6ti6sra,a szoca:lis elkitas fo-koz6d6 gondjaira. A - rom6niai viszonylatban - tet evi ry"r-"k r"uel6si sza_
bads6ggal egyottj6r6 anyagijuttat6s az anyas6g megnecsrii6s6nek kifejez6d6se
lehetne,ha a k6t 6v letelt6t a ryermek feln6tt6-v6l6sag tarto rrat-xony xorm6ny_zati tftmogat6s kcivetn6,vary a ttibb gyermeket felnevel6 any6t hasonr6 jogok
illetn6k mint a barmely m6s hivat6st f6foglalkoz6sk6nt rorytito szemelyek. Azad6kedvezm6nyek,a flatalok f6szekrak6s6t el6segit6 rendelkez6sek annyirajelent6ktelenek,hogy nemfokozzftkagyermekv6llatdsi kedvet. Nevelesi rendsze-
r0nkben 6s a magatart6s-formdinkat meghatriroz6 szellemi-erkcilcsi eletrinkben
a csal6d,mint nemzetfenntart6 kozriss6g,mint tarsadalmi alapsejt nem kapja
meg az of megillet6 helyet.

Kezd elterjedni a kozgondolkod6sban 6s kdzbesz6dben a defetista 6s pesz_
szimista beletdr6d6s,miszerint ezen a helyzeten nem lehet m6r semmikeppv6ltoztatni,beteljesul a Herder j6slata,el6bb-ut6bb eltrinunk a t6rk6pr6l'&
22oO-ban eltemetik az utols6 maryarb. Ennek a krizhangulatnak a kialakul6sri-
ban drint6 felel6ss6ge van a teheteilen,un. ,,meg6lhet6si"politikusoknak es a t6r_
sadalmi kdz6metet negativ ir6nyba alakit6,mondhatni deform6l6 szelemi_mf _

v6szeti dramlatoknak,kOztrik els6sorban a divatos hedonista szeml6letet propa_
gdl6 m6diumoknak. Mondhatn6k,hory ez tobb mint ferel6ss6g:ez m6r brin. Nemakadt m6g egyeilen olyan miniszter,vary parramenti t<6pvisJ6,axi azt mondta
volna,hoglr mindezen b4iokra van egy nem is leheteilentil neh6z megold6s:any
agi,szervez6si,nevel6si eszkdzok osszehangolas6val 6s maximritis rrat6t<onys6grl
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bevet6s6vel el kell 6rni,hogy 2,lVo leryen a term6kenys6gi index,varyis 20 any6-

nakleryen2l ryermeke'
r11'ebeoig azonnal p6nzt,szewez6-v6grehait6 kapacit6st kell l6trehozni a leg-

fels6 torv6nyhozdsi szinttdl a helyi Onkorm6nyzatok szintjeig'
igy mar niztositva van a n6pess6g reprodukci6ia, az eg6szs6ges t6rsadalmi

6let alapfeltetele.
Xiragadva a szdmos rem6nweszejt6 ok,akad6ly, jelens6g hinarj6b6l azt az egy

t6nyez6t, trory ird 6s mon dd:2,lfto,vagys kett6eg6szegytized szazal6k megmara-

Ofzunt< egyUtihat6ja,bfvos sz6ma ! - m6r nem trinik lehetetlennek, mindaz,amit

a kisnitriJk,a gy6mottalanok,a gydv6k,az onfelad6k ,,lehetetlennek" tartanak
A korm6nyzasi-orsz6gvezet6i vet6sforg6 szerepl6ir6l azonban mindegy-

re Churcill lenyegl6t6 meg6llapitdsa jut az ember esz6be,miszerint a politi-

kusok mindig a kovetkez6 v6laszt6sokra gondolnak 6s csak az Sllamf6rfial<

azok,akik a k0vetkez6 nemzed6kekre gondolva cselekszenek. Megalapithatjuk
kesenien,hory nincsenek,avagy alig vannak dllamf6rflaink'

Mar most akkor mit terytink mi, akik t6vol vagyunk a makrotarsadalmi, tr89Y-

politikai eszkozok ig6nybev6tel6nek lehet6s6geit6l?
Az afqjta v6lasz term6szetesen sz6ba sem johet, hory m6labriba, hal6]var6

hangulatba zuhanva v6rjuk a v6get. Ha tudjuk azt,hogy nem csak a l6t (6s nem

minOig els6dlegesen) hatitozzameg a tudatot, hanem a tudat a l6tet 6s a tudat
amagatarlilst,-akkor mdr alapos 6s re6lis lehet a rem6nyiink, arra n6zv6st, hory
kilfbalunk ebb6l a demogrdfiai vdls6gb6l 6s lesznek uiabb 6s ujabb nemzed6-

keink, akik tovdbb viszik mindazt, amit az elmrilt ezredek sordn az emberis6g

asztaldra mi, maryarok letettiink.
Gyakran emlegetik, hory a t6rv6nyhoz6, v6grehqit6 6s bir6i hatalom mel-

lett 
-6s 

ut6n a modern korban kialakult a neryedik hatalom: a m6dia hatal-

ma. Ojs6goX, r6di6k, televizi6k, rijabban az internet rendkiviili hatdst ryakorol
tarsadafmi tolyamatok alakulds6ra. Kormd,nyokat buktatnak, rijakat segitenek

hatalomra, 6letstilust, divatot diktalnak. - Ideje, hory besz6ljtink az otodik ha-

talomr6l: a civil vildg hatalmbx6l, a polgdri szervez6d6sekben halmoz6d6 ha-

talmas energi6kr6l, amelyek a jov6ben egyre ink{bb meghat6roz6vit v6lnak-

v6lhatnak.
A Magyarok Vil6gsz6vets6ge S.Lttal kezdem6nyezett Rem6nys6g Hazai, a NOE

-wagycsat6oosok orsz6gos Egyesrilete - , az online Demograflai F6rum,.a Nagy-

csal6dosok Erd€lyi Szefuezeti, az Erd6lyi Csalddsegit6 Szervezet, az Eletfa, a

Xis-a*alO"b, a V6rand6sok Klubja, a Maryar Mozgdssfrti{tek T6rsas6gdnak

LefnyanydLkat t6mogat6 Programja, a Maryar lllris6gi Tbn6cs, az Erd6lyi Ma-

gv". i6"t, az araas-Ncpess6g Mozgalom - mindezek az els6 l6p6seit jelentik

annat a hosszti, nem konnyri, de re6lis 6s v6gigialhat6 ritnak, amely kivezet a
jelenlegi siralomvolryb6l. Amely ritnak addig kell tartania, amig ery igazi ha-

2afi,, efu 61lamf6rfi XiaU a parlament sz6sz6k6re 6s siirg6s, rendkiviili torv6ny-

tervezetet terjeszt et6 az ei6Un elmondottak 6rtelm6ben... Es hory ez az dlla;;r-

f6rfl miel6bb kiemelkedjen a n6masdgb6l, sz6t emeljen 6s cselekedni kezdjen'

nektink, civileknek kell faradhatatlanul kovetelntink ezt a torv6nyt, az ELET
iOnVfirreT, a MEGMARADASIINK TORVENYET egyre hangosabb sz6val,

lfjus6gi es demogrdfiai konferencia - Kotozsvar

mindaddig, amig feljut a magas tdrvdnyhoz6s ftrl6ig. Nem leheteilen, hiszen voltm6r hasonl6ra p6lda!
Szd.munkra,civil szem6lyek sz6md.ra az afeladat marad, hogy felhagyjunk asirdnkozdssal 6s hirdessrik,terjessztik magdn6letunkben, t6rnyezetunxnen,

szervezeteinkben, eryhrizainkban, munkaheryrinkcin, pdrbunkban, csaladunk-ban: nincs v6ge a magyarok tort6nelm6nek, hanem rijanu napienyes, tapjait ir-hatjuk... Es ez kizS.r6lag rajtunk mrilik, ktzir6laga mi kitart6sunkon a mi akara_tunkon, elhat6rozdsunkon, hazaszeretetrinkon 6s rem6nys6gunt<on, hittinkrin,amely nem ery vil6gcsod6t mrivelt eddig a hist6riaban...
Kolozsvdr, 2oo8. Jrilius ?.

194 Budapest, 2008. augusztus 16-20- A Magyarok vll. vit6gkongresszusanak kcjtetei 195


