
Mi a magyar? A kérdés és a cím ugyanaz, a válaszok azonban néhány évtizeddel későbbről származnak. A Romsics Ignác és Szegedy-Maszák Mihály által szerkesztett, 

2005-ös tanulmánykötet fő gondolatainak áttekintése 

 
Szerző Cím Fő kérdés, fókusz Elemzési megközelítés 

Andrásfalvy Bertalan Mit nevezhetünk magyarnak? Melyek azok a tulajdonságok, sajátos vonások, 
amelyek a magyarságot jellemzik, megkülönböztetik a 
többi néptől? 

A magyar történelem bemutatása, a különböző 
népcsoportok közötti ellentétek feltárása.   

Bálint Csanád Ki volt „magyar” a honfoglalás 
korában és Szent István korában? 

A magyar nép, etnikum a két korszakban. A magyarság sokszínűségének bemutatása a személy- és 
helynevekből, régészeti leletetekre, folklórra és genetikai 
vizsgálatokra hivatkozva. 

Esterházy Péter Mi a mi? Mit jelent magyarnak lenni? Van-e a magyaroknak 
saját feladata? 

 

Fejtő Ferenc Régi és mai magyarok Mi a magyar ma? A 70 évvel ezelőtti és a jelenlegi állapot összehasonlítása (a 
Szép Szó Mi a magyar most? c. 1935-ös különszámának 
megjelenése). 

Grendel Lajos Magyar traumák – Magyar 
téveszmék 

Hol a magyarok helye az európai integrációban?  A magyarságról való gondolkodásunkat meghatározó 
sztereotípiák felülvizsgálata. 

Kányádi Sándor Otthonról hozott magyarság Miképpen születünk magyarrá vagy válunk azzá? Mi a 
magyar? Mi a nemzet célja? 

Iirodalmi esszé. 

Kornai János Itthon Magyarországon – Otthon 
a világban 

Mi az, ami Magyarországhoz köt? A szerző elmeséli, mi tartotta itthon, amikor leheetősége 
volt az emigrációra.  

Marosi Ernő Magyar művészet 
Magyarországon 

Mi maradt meg és mi változott az 1939-es Mi a 
magyar? megjelenése óta, milyen a probléma mai 
állása? 

Gerevich Tibor 1939-es, A magyar művészet szelleme című 
esszéjének értékelése. 

Ormos Mária Magyarok itthon, otthon, tegnap 
és ma 

Ki számít ma magyarnak? Olyan csoportokat vizsgál, amelyeket a közvélemény nem 
tekint egyértelműen „magyarnak” (romák, zsidók, határon 
túliak), a magyarság megosztottságának okait tárja fel. A 
nyugat- európaiak magyaroktól alkotott képét elemzi a 
középkortól kedve.  

Romsics Ingác A kereszténység védőpajzsától az 
uniós tagságig 

Mit gondolt a magyar szellemi és politikai elit a 
magyarság és Európa kapcsolatáról? 

Történelmi elemzés (a középkortól kezdve). 

Somfai László Mi a magyar Bartók Béla 
zenéjében? 

Bartók Béla munkássága, magyarsága. A zeneszerző munkásságának áttekintése (a Magyarország 
területén élő nemzetiségek zenéjét is gyűjtötte). 

Szegedy-Maszák 
Miháy 

Folytonosság és megszakítottság 
a kulturális örökségben 

Hol a magyarok helye az európai integrációban? Mi a 
magyar? 

A tanulmány a nemzetet a nyelvre és a hagyományokra 
vezeti vissza. 

Végel László Magyar labirintus Miben más a magyar, mint a környező népek? A Délvidékről származó szerző saját személyes 
családtörténetének bemutatása. 

 


