




akaratát. Társadalomnévelést . csak akkor végezhet. az .EgYhf!,z,ha 
e·tt Krisztus lelke. Theologns falu-város munkásnak lenni töJJbetje1en( 

rn,inE 0sak küzködni és vergŐ"dni a s2':em \3lőtt le\vőkkeL Jélenti a "thm-:a.pia" 
<llyújtá.sát: A minden embeTi nyomorúsag egyetlénnagy ténye, a bűn alóli 

szClbad'li.lás hirdetését nítmkában, életbén,Írásban- csak híven! 

Balikó Zoltán. 

kérdts~§· .összimiliiÍtió. 
N aJ?jai!hkpolihká i diva fjakülönösenelőtérbehelyezte a faji kér

dést. Keverék társadalmunk pedig idegesen szere.tné. tagadnijelenj;ő~é
~'S~ét és a magasabb hlltúrközösségek lelket asszimiláló. hatását. állítja 
:vt;Ie sze.~k(jzt .. Aké!'désben zavart okoz, hogy a természettudomány 
egy~s Mapigazságait figydmen kívül hagyják, pedig csak azok i,smere
Jébenhtdjuka.kérdést magasabb nemzeti szempontból megítélni. 
. Sokan úgyképzelik el a fajkeveredést, mint mikor egy pohárban 

. ' •. és kék folya.dékot töltünk és az lila lesz. Elemeire többé fel nem 
~#~~;';>. tJ{)!l1:Jla,tÓ. Ilyen,,liIa" volna a magyarság is némeHel, tóHal, román

;új keverék nép, mindegyikből van benÍle valami. Mű-
· .. ·,haHhaf.juk, hogy "ezért vagyunk oly~n tehetséges nép, 
van ennyi nagy egyéniségünk". Eszerint egY' Berzsenyiben, Arany

a magyar mellett ep:y adag' német, szlá~ volt (Petőfiben így.a szláv 
rrtelleH egy kis ~agyar is) .s ebből alakult volna a nyug'ateurópaitól el-
ütő sajátos egyéniségü.k, . , 
, A természeHudománytanúsága szerint azonhan fajok ilyenféle ve~ 
gyülése nem létezik. A különféle fajok tulajdonságai kereszteződés
kor együtt öröklődnek. Egyik uralkodó lesz, a másik rejtve marad; 
néha egyik sem tud teljesen uralkodóvá válni: (Diszharmonikus lelki 
alkat, vágv pl. kiHső tulajdonságokban : mikor a ha,j, szem színe idővel 
megsötétül.) Azonhan az utódokhan a különböző fajelemek megint 
szétválnak, amint azt az iskoláha)t;,Mendel:,.,szabályokból mindeIlki meg
tanúlhaHa. Persze a okféle keveredés bonyolulttá teszi a dolgot. Min
dig ~50kféle k,everék n, de a tiszta fajol<: azért nem szűnnek meg. 
(A,nnálkevésbbé, mert hiszen a parasztság körében. soha nem volt OIYétll 
f,ykúkeveredés, mint a középosztályban és munkásságban. Hiszen sok· 
szor még Hlvég-felvég, gazdají-zsellér is mereven elkiilönülnek, nem há·· 
zasodfak össze. Különhöző fajúak pedig ritkán, csak egyes érintkező 
tel ,üle teken. ) 

.... ..14 magya'r faj .tehát ép úgy nem tilnt el, mint ahogyan Európa, 
Az~ia, Afrika évezl'edek óta egymás mellett élő fajai közül egy sem. 
Tehetségeinket sem a kev.eredésnek köszönhet,jük, hanem. külön-külön 
vngy a magyar fajnak vagy/ha idegen származású, valamely másiknak. 
Természetes, hogy a különböző leki alkatú egyéniségek kölcsönös. ha
tása egy:rp.ásra. sokfél~s~get, gazdagságot hoz .. létre stílusban~ eszközhen, 
~angulat.Ü'kbaIl. (PLrnod~rn képzőművésze(,,'ftt,en.) Igya magyarságba 
beolvadtidegen származásúak i,s gazdagították szellemi életünket. De 
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· .aionharinl 
\lg;y~IIis, melybőla 

.TUI'<:tIHJllaK nevezett u!!:or és török ~tem 
(Keleteurópa kivétel. Az or~szök na?'v;refize 

JélszláyóI{ közt 'viszont s'Jk LL turáni 
gyarság nenrH:t.szii:leteHa hevándorló. lIlCHVl!'ü 

yagy(lzi~e heszivárg,ó/n~pekbőt .'~ mint 
és . rOI}1al'riépek'haláláhól született~ A 
p(')litjkai~htlai ... szervezettel, sa,játos 
l.:ultú;réÍyaI,>mely ittálla:mpt alkotva a 
telemben vett k;ultÚrnemZleft.é fejlődött Ha 
idegen elem is került, az mindig tudatosan i 
p:yarságonnemériett'ek ·és ma sem 
deti fajelemet s mIndazt, ami enuek 
leme, . kultúrává.Maguktól értetődő dolgok 
egyéni útakon .járnak. A biológus Lenhossék pl. 
keletbaHi és q turáni elem mellett a clil1ári. (rác) és álliesí>;(s"li~~};, 
tÓEl aUm t elemei a· magyar "etnikumnilk" .H()loH 
megI}1agyllrosodott idegen származásúak lehetnek. 
Imnr~.' es ez a "tudományos" beállítás alkalma~ 
maradjon magyar, amint van és fütyüljönminden as.l~zím12~~13~oiJ.'(l: 

IIányféle formában nyilatkozik mega m~t:ktleS.eJr1el'l:§-2"eg,i:íli~§ 
jelentőségével szemben! Tagadni a fajullk,mint .uL"n·.'-'SL~L .'c'é,",,"'.''"c''~ .• + 

a létezését, tagadni nemzdalltotószerepét, vagy 
dózni lehetőleg olyant, amilyenhez magunk is 
azért, mert .haelislllerem, hogy van. magyar Ja,j, .és 
alnelyet a nyelvv~l együttn,em .dabhatunk el c n'n·nlrtiYl. 

vábbilmllzekvenciákai: jelent az egyén .és a KO'ZOSSe)?;, .szlrmc~l'a,;, 
nén elég az, ha magyarul beszélünk, 
de megtarijuk . a magunk németből, 
.iát, ízlését, ázolcásait, megtartjuk egész idegen léh 
Ulek. megnyilatkozásaitól elhúzódunk, .va{J,ynern 
mást, sőt. tagadjuk a létezését is. "Mindez" mégnern Tn,lgI/étl" 
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és,~k 
" "~~,~~~!Jtf4f~,, '" : 

,LU'"".,..., viszonyok között <természetésyk és maguk~ 
társadalom a kisszámú·beolvadót ,aJ .maga 

~m.'Lu' •• , ,engedi, érvény~sűlni,kikben ma~árais," 
lu"t"P,fj'PflP!Z' valamitköszönh~i. '.' De nálunk:, mint ,a~t 

. ,'a:unyian megállapítbtták, ",;:t: Ill:agyar 
sZ,orult";l Ezért van, ,nálul}:K .~i~Ie~ett 
a hangoztatása, hogy , tl m.ag.!arságot .', 

megillető szerephez, nem 'ielentiazt"hQg:y 
becslLl1€lteS'.' <k'J;~!.HLLuláciÓ lehetőségét., tagadná. De'allla9'Y~J;sag

társadalmi és ,kultúrálistére~oIya:i:r;:rna,g)Tar 
sziIitén. v.illalni ken, ha valaki a, magyarságIlóz;al~ar 

azt IllÜridja 'a parasztság szociálisfe1iemeléséY~l .. k;ap" 
ebben a felszabadító, segítő küzdelembeÍlrész~vettaz 

'aparaszt,sá,g;g'a;l, s nem keH félnie,hógy 'nj~m.ka;.l),:iallle'; 
. ztsá,gtólazt a ,megbecsülést, elismeJ'éstsz~l'ete*et és 

mintértdIniségi élt" s amelyéd élniérdemes:<', " 
am~gyarságés ,az asszinüláltak viszonyáJ'a:által~nÜ's

ebben' afels.zabadításbau' résztvett, az már azonosult 
ke}LfélIiie, hogya közösség visszauta,sítia. 

Va'rgYasLiJ;.jl1,'5. 
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