
S Z E M L E 

Hadúr is százesztendős. A születé-
sük századik évfordulóját ünneplő 
földi halandók sorához csatlakozik 
egy halhatatlan, egy isten: Hadúr 
is. „Hogyan? — kiált fel az olvasó 
— Hadúr, aki Etelének ajándékozta 
kardját, hogy vele a világot meghó-
doltassa; Hadúr, aki az őshazából 
átvezette őseinket Lebédia pusztáin, 
Maeotis ingoványain Etelköz fo-
lyóin s a Kárpátok bércein; aki 
győzedelmet adott Árpádnak Alpár 
térein s a honfoglalók ellen fene-
kedő Ármányt a Tátra bércével 
agyonsujtotta — Hadúr csak száz-
esztendős volna? Ez lehetetlenség!" 
Pedig így van. Hadúr a halhatatla-
nok társaságában a legfiatalabb is-
ten, aki akkor látta meg a napvilá-
got, mikor Aranyosrákosi Székely 
Sándor 1823-ban, Igaz Sámuel zseb-
könyvében, a Hébé-ben kiadta kis 
eposzát: A Székelyek Erdélyben cí-
műt. Az I. ének 86 sorában bukkan 
fel először neve: „Zágon, Haddur-
nak Fő-Papja, beszélni így kezd"; 
majd néhány sorral alább a főpap 
imájában több más elnevezés társa-
ságában: „Haddur! Népvezető, 
Sczythák őrzője. Hadisten!" Szé-
kely Sándor előtt ez istennévnek 
semmi nyoma seholsem. A költő 
maga is tudja, hogy ő nevezte így el 
a magyar nemzet istenét s hivatko-
zik is erre a Hattyú-eposz Hunyadi-
ról című, később (1831) írt hőskölte-
ményében: 

— Haddúrt éneklém szittya 
[hadakban 

S honn Istent támasztva pogány s 
[vallástalan évből 

A Kaukaz bérczről hoztam hadaim-
ba segédet — 

Mert illett Istent harczban szágul-
dani hajdon. 

Íme Székely Sándor támasztott 
nekünk „honn Istent" Haddur né-
ven. Tőle veszi át Vörösmarty; de ő 
már Hadúrnak írja s azóta is így 
ismeri és szerepelteti az irodalom. 

Társa és ellenfele, a rossz elvnek 
megtestesítője: Ármány, hosszabb 
életpályával dicsekedik. Igaz, hogy 
származásra nézve német az isten-
adta, a XVI. században az idegen 
zsoldosok ajkán mint armmann, ar-
mon arra való volt, hogy a szegény 
parasztot szidalmazza: latornak, tol-
vajnak, rossz embernek. Ebből ma-
gyar képzéssel ármányos melléknév 
lett. A mult század elején az iroda-
lomban ármány szót vontak el be-
lőle s felruházva őt a perzsa Ahri-
man tulajdonságaival, mint Ár-
mány-t istenné emelték, kit Vörös-
marty lobogó képzelete vitt bele az 
irodalmi köztudatba. Így lett a 
„huncut paraszt"-ból: „Rémisten, 
gonoszoknak kútfeje" s ez sem meg-
vetendő pályafutás négy század-
nak folyamán. 

De még a Magyarok Istene sem 
nagyon régi, holott ma réginek és 
népiesnek érezzük az ilyesféle szólá-
sokban: Él még a magyarok Istene! 
Megemlegeted még a magyarok Is-
tenét! Megtanítlak a magyarok Is-
tenére! Nem rövidült keze a magya-
rok Istenének! Mindezek egytől-
egyig bibliai eredetű mondások, me-
lyekbe az a világszerte tapasztal-
ható törekvés, hogy az Istent kiki a 
maga nemzete számára foglalja le, 
beleillesztette a magyar jelzőt. A 
„Magyarok Istene" szórványosan 
előkerül már régebben is, így a 
XVII. század végén, majd Illei Já-
nosnál a következő század közepén, 
de csak a tüzeslelkű Dugonics And-
rás terjesztette el Etelka című re-
gényével s egyéb műveivel. 

„Hát semmi nem maradt meg a 
pogány magyarok hitvilágából?!" 
kiált fel ismét elkeseredetten az ol-
vasó. Bizony, szinte semmi. S amit 
Ipolyi Arnold püspöknek hatalmas 
Magyar Mythologiája előtt és után 
a pogány magyarság vallásáról ír-
tak, az övével együtt fáradságos, 
de csekély eredménnyel járó ipar-
kodás volt, hogy a mult hagyomá-
nyaiból s a jelen népies babonáiból 
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és hiedelmeiből fölépülhessen a ma-
gyar Olympos, a délibábos ábránd 
és költői képzelet teremtménye. A 
„véreskezű" Gejza fejedelem és fia, 
Szent István — kit az Andrássy-út 
végén (csonkán) álló ezredévi emlék 
királyszobrai közt joggal ábrázolt a 
művész apostoli kereszttel és harcos 
karddal — alaposan elbánt a po-
gánysággal. Míg Szent István ide-
jében még halállal büntették a po-
gányhitűeket és Anonymus króniká-
jának utolsó sorai szerint Thonuz-
Abát és feleségét élve temették el, 
mert nem akart kereszténnyé lenni, 
addig Szent László törvénye már 
csak egy tinó bírságot fizettet azzal, 
ki „pogány módra kutak mellett ál-
dozik, vagy fák, források és kövek 
mellett mutat be áldozatot". Alig 
két emberöltő alatt nyoma vész min-
dennek, ami az ősi hitre emlékezte-
tett, csak az oklevelekbe menekül 
néhány idevágó szó: áldókút, egy fa 
és egykő (annyi mint szent fa, szent 
kút, valamint egyház is szent házat 
jelent). Megtartotta azonban a ke-
reszténység a legfőbb lény ősi nevét, 
az Isten szót s a rossz megszemélye-
sítőjének ördöng, ördög nevét is; 
ezek pogány nevek, de eredeti tar-
talmukat és jelentésüket ma már 
nem ismerjük, csupán azt, amivel a 
keresztény vallásos fölfogás megtöl-
tötte őket. 

A költészet, mely nem lehet el az 
ember fölött álló csoda nélkül, egy 
ideig beérte a keresztény hitvilág 
alakjaival. De jön a renaissance s 
vele fölébred a görög-római Olym-
pos s hol szerényen megvonul az 
angyalok mellett, hol osztozik velük, 
hol diadalmasan visszafoglalja el-
vesztett állásait. Zrinyi és Gyön-
gyösi elbeszélő költeményei tanulsá-
gosan mutatják ezt. A csupa-ész 
Voltaire száműzi ugyan mind a két-
féle csodásságot s IV. Henrikjét az 
Ész, a Bátorság, a Harc, a Félelem 
megszemélyesítéseivel veszi körül, 
de ezek a hideg, testetlen és hagyo-
mánytalan vázak nem állják meg a 
helyüket. A XVIII. században kezd 
ébredni a nemzeti mult érzéke s a 
német Klopstock, bár a Messiást is 
énekli, hazafias drámáiban és ódái-
ban előhívja az ó-germán és skandi-
náv Walhalla isteneit. A nyomában 
járó romanticizmus lelkesedve föl-
karolja a nemzeti mitológiát s leg-
alább a költészetben régi jogaikba 
iktatja a nemzeti isteneket. Nékünk 

nem maradt sem Olymposunk, sem 
Walhallánk s ezért költészet és tudo-
mány egyaránt rajta volt, hogy föl-
fedezze a mult emlékeiben, vagy ha 
nem lehet, megteremtse. Dugonics 
még beéri a Magyarok Istenével és 
regénye végén oltárt emel neki a 
Rákos mezején. A tudomány azon-
ban a keleti származás nyomán el-
jut a perzsa Ormuzd és Ahriman 
kettőségéhez és lépésről-lépésre, 
azaz föltevésről-föltevésre haladva 
végül elfogadja a Jó s a Rossz elvé-
nek magyar istenségét. Ezeknek 
már csak nevet kellett adni s ezt 
megtette Székely Sándor a Haddur-
ral, Vörösmarty pedig a Hadúr 
mellé fogadott Ármány nyal. Így 
megkapta a romantikus költészet a 
maga nemzeti, pogány istenét. A 
nép hagyománya és hite erről sem-
mit sem tud. Ez tisztára irodalmi 
mitológia s mint ilyen hagyomá-
nyossá is vált s igen jól megállta a 
helyét. A költői ihletnek van jussa 
építeni ott, hol a századok mostoha-
sága puszta teret hagyott maga 
után. Csak az az óhaj szakad ki lel-
künkből, bár volna a százesztendős 
Hadúrnak ma is annyi ereje, mint 
mikor két esztendős korában lesuj-
totta Alpár mezején a magyarságra 
támadó Ármányt. 

Tolnai Vilmos. 

A magyar úttörő mesterek kiállí-
tása a Műcsarnokban. Husvét va-
sárnapján nyitotta meg a Képzőmű-
vészeti Társulat ezévi tavaszi tárla-
tát a Műcsarnokban. Az utóbbi esz-
tendők hagyományaihoz híven újból 
együtt találjuk itt a régit az újjal: 
Karlovszky Bertalan, Knopp Imre 
gyüjteményes kiállítása után most 
az úttörő magyar mesterek emléké-
nek és magántulajdonból kiállított 
műveinek szenteli a társulat az első 
termet. A kegyelet érzése vezeti eb-
ben a társulatot, amely megalaku-
lása után az itt szereplő mesterek 
műveiből rendezte első kiállítását. 

A többi terem a máé: a legutolsó 
esztendők művészi termését mutatja 
be, de csak töredékben. A mai ma-
gyar művészet egységes és teljes ké-
nét a Műcsarnok termeiben hiába 
keressük. Művészi életünkben a ver-
sengés, csoportokra szakadás és el-
különülés tán soha nem volt nagyobb 
arányú, mint éppen ma, amikor az 
erők közös és hatalmas arányú fel-
vonulására volna szükség, hogy a 




