
Mi a magyar? A táblázat a Szekfű Gyula által szerkesztett, 1939-es tanulmánykötet fő gondolatait foglalja össze 

 

 

Szerző Cím Fő kérdés, fókusz Elemzési megközelítés 

Ravasz László A magyarság A magyarság öntudatosítása („Jobban kell ismernünk, mi a magyar 
és jobban kell akarnunk, ami magyar.”). 

„megmutatni: a kor egy adott pontján egy magyar ember minek tartja a 
magyarságot” A  néplélek elemzése. 

Babits Mihály A magyar jellemről „A meghatározás érdekel. Mi a magyar? A jellemzés csak eszköze itt 
a meghatározásnak. A magyarság lényege érdekel, az, ami benne 
sajátra és összetéveszthetetlen, ami mindentől megkülönbözteti.” 

„A lényeget és maradandót csak más vetületekkel való összehasonlítás sejtetheti 
meg. Ehhez szükségem van az egész történelemre.” – a magyar jellem és 
viselkedés vizsgálata. 

Eckhardt Sándor A magyarság külföldi arcképe Mit gondoltak a magyarokról Európában? Történelmi adatok, középkori krónikák, főként német irodalmi művek magyarság-
képének vizsgálata. 

Keresztury Dezső A magyar önismeret útja Nemzeti szimbólumok, jelképek (bujdosó, eltévedt lovas, ősmagyar 
harcos toposzai), magyar önismeret feltérképezése. 

„Annak tehát, aki a magyar önismeret kérdéseivel foglalkozik, első feladata az, 
hogy a történeti változások szeszélyes és ellentmondó hullámzásában ama 
forgalomban lévő képzetek történelmi gyökereit megkeresse, a magyar önismeret 
fejlődésének fővonulatát követve, a történelmi azonosság tudatának folytonos, 
napjaink zűrzavarában is ható sugárzására rámutasson.” 

Bartucz Lajos Magyar ember, típus, faj Mi a magyar? Embertani vizsgálat – a magyar nem egységes rassz, sokféle vonás keveredik; 
antropológiai megközelítés.  

Zsirai Miklós Nyelvünk alkata A magyar nyelv esztétikája („iparkodjunk inkább a nyelvek alapvető 
anyagi és szerkezeti vonásait, egyéniségük titkát megismerni”). 

Nyelvészeti elemzés. 

Zolnai Béla A magyar stílus A magyar nyelv kifejezőkészsége, a magyar nyelv hatása az 
irodalomra és kultúrára 

Irodalmi művek elemzése, nyelvészet, a magyar nyelv összehasonlítás a német és 
francia nyelvvel. 

Farkas Gyula A nagy költők tanúságtétele „Hogyan fejeződik ki a magyar népi-nemzeti 
jelleg a magyar költészetben?” 

Balassa Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Katona 
József, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Arany János, Petőfi Sándor, Madách 
Imre, Vajda János és Ady Endre műveinek elemzése 

Kerecsényi Dezső Magyar irodalom „Van-e magyar nemzeti irodalom, ott van-e már, ahol lennie kellene, 
olyan irányban fejlődik-e, mely egyetlenül helyes, nem tért-e olyan 
álutakra, melyek hanyatlásba viszik? Azt mondja-e, amit mondania 
egyetlenül szükséges?” 

Irodalomtörténeti elemzés. 

Viski Károly A magyar jelleg a néprajz 
tükrében 

Képet alkotni a magyar néplélekről. „A mindenütt jelenvaló néplélek, azaz a kollektív egységnek gondolt közösségi 
lélek megismerésére sincs más mód, mint nyilvánulásai útján közelíteni meg; 
lehetőleg a jellemzésre alkalmas megnyilatkozások összessége segítségével. E 
megnyilatkozások foglalata a nép hagyományos műveltsége: nyelve, költészete, 
zenéje, szokásai, … társadalmi magatartása, szokásjoga, hite, erkölcsisége, vágya, 
cselekedete stb., szóval hagyományosan alakult kultúrája teljessége.” 

Kodály Zoltán Magyarság a zenében Mi a magyar zene? Az európai országok zenekultúrájának elemzése. 

Gerevich Tibor A magyar művészet szelleme Mi a magyar művészet? „A magyar művészet lényegi megismerésének egyik legcélravezetőbb módja, ha a 
történelmen keresztül éppúgy, mint ma érvényesülő állandó vonásait elsősorban 
a német művészettel való összehasonlításból, a két nemzeti művészet között 
fennálló alapvető különbségekből vezetjük le.” 
 

Szekfű Gyula Ά magyar jellem történetünkben „a nép vagy nemzet, idők folyamán saját jelleget vesz fel, mely őt 
minden más néptől megkülönbözteti” A magyarság jellemének 
keresése. 

A magyar történelem elemzése. 


