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Avar-domb kincse

A ma nagy magyar géniuszai kincset, tüzet, forrást keres
nek a szenvedő Jelen alatt. A kincs nemcsak a nagy Multra
utal, ígéret a nagy Jövőre is, A hagyományok tüze közösségbe
melegíti a síri bujdosókat, a megtalált forrás vize új erőt ad
a lankadt inakba.

Prohászka naplójában ilyen tünődésekre bukkanhatunic
"A kultúrák s a kultúrközpontok s az élő nagy kultúrhordo
zók, költők, irók, emberek, szentek mind csak egy ideig fény
lenek. Forrásaik kiapadnak, Assisi is valahogy kiapad. De az
különös nálunk, hogy ... a források ki nem apadtak, de bete
mették; a tűzhely ki nem aludt, de széthányták; s így a for
rások még fakadni, gyöngyözni s a parazsak még virítani tud
nának, ha rájuk akadnánk, ha megtalálnók. ha fölismernők..

A magyarság, a kereszténység lelke ki nem adta erejét; sok
fel nem használt elem, sok szén és lekötött hő várja a feltáró
kezét a történelemnek, várja a nagy idők alágyujtásál!"

Más alkalommal azt írja, hogy "elő kell dobbantani a
magyarság kincseit, de nem csárdástjáró lábbal, hanem a
szántóvető és arató lépések megfeszülésével ..."

Ezeket a kincseket keresi Ady is, mikor így énekel:

Vad népe Bajánnak,
Véres fejű avarok
Nekem üzentek:
"Vad népe Bajánnak,
Neked kincseket hagyott."

Vad népe Bajánnak,
Béna lesz már a kezem:
Asok, csak ások
Vad népe Bajánnak,
Azt a kincset keresem.

Kodály figyelmeztető szava: "A tűznek nem szabad ki
aludni."

Bartók szarvaskirályfia "csak tiszta forrásból" kíván
inni ...

De mi is ez a kincs, ez a tűz és ez a forrás?
Ily különböző életsodrú géniuszok milyen KÖZÖS értékek

meghirdetésében visszhangozzák egymás szavát?
Szabo Dezső egy keleteurópai ideológia fókuszába látja

bele a magyar parasztságot: "Ha akadnának nagy álmú, hősi

elszántságú tiszta építők, micsoda történelmi katedrálist lehet
ne építeni veled az új idők küszöbére l"

De ugyanekkor a középkor felé is tekint. Már 1920-ban
megírja, hogy mit lát!ott meg, mire döbbent rá párizsi útja
alkalmával. "Hogy minden, ami sub specie aeternitatis szép,
nagy és nemes, a régi nagy lelki egységek termése volt. Egy
ség, egység, egység: ez lett életem örök refrénje." "Hogy a
katolicizmus, gyermekkoromnak ez a máglyás, inkvizíciós, Ar-
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buez Péteres, Johanna papas prikulicsa,* az embertörténet
legnagyobb csodája volt. Hogy örök időkre rátalált az em
beri lélek azon törvényeire, melyek alapjai minden közösségnek.
Hogy dogma, hierarchia, díscíplína nélkül nincs emberi ter
més."

A "Tanulmányok és jegyzetek" közé ezt a megdöbbentően

időszerű gondolatot is berójja: ,,6 ti, kik a jövő felé mentek,
régi hiteknél hitebb hittel, a középkortól tanuljátok el azt,
ami mindig ember."

"A magyarság, a kereszténység lelke ki nem adta ere
jét ..." - Idéztem Prohászkát. S Szabó Dezső ugyanezt mond
ja, mikor leírja ezt a missziés parancsot: "A kereszténység
és magyarság életkérdése, hogy minden életképes gondolat
szárnya legyen, hogya legszélesebb emberiességet s a legmo
dernebb, a legtágabb szociális haladást jelentse. Hogy a ke
reszténységnek és magyarságnak kell az örök emberi forra
dalom élére állani."

Nehéz lenne két ellentétesebb magyar géniuszt találni,
mínt Prohászka és Szabó Dezső. S ha két ily homlokegyenest
ellentétes karakterű géniusz egy bizonyos kérdésben mégis
oly meglepő egyezést mutat, akkor kell ott valami nagy-nagy
igazságnak lappangania!!! Olyan igazságnak, amely mellett
minden más - eddig oly végzetesen óriásnak érzett - ellen
tétnek is: liliputivá kell zsugorodnia !

E nagy igazság fényében szálljunk most alá a keleten
rópai mult középkori történetébe s hozzunk fel onnan egy-két
aranyszálat - dús palástra emlékeztetőt -; s tekintsük vé
gig a középkori mult keleteurópai történetét egy-két gondolat
futó villanásában.

Szent István birodalmának hivatása Kelet-Európa megle
remtése volt. Amikép Nagy Károly célja Nyugat-Európa né
peinek olyan egyetlen birodalomba építése volt, amelynek vi
lági feje a császár, egyházi feje a római pápa, - ugyanez
volt a cél Kelet-Európában is: az itt élő népeket olyan egy·
séges birodalomba szervezni, amelynek világi feje a magyar
király, egyházi feje a római pápa. A szentistváni birodalom
lassan, de biztosan haladt e nagy programm kiépítése felé.
III. Béla idejében egy csodás keleteurópai rügyfakadásnak
vagyunk a tanui.

Egy század során azonban az Arpád-ház lejtőre jut; egy
Kún Lászlóban a Róma ellen vonuló Attila dühe él, Attila mél
tésága nélkül. S míkor a török óriás előreveti komor árnyát:
még nem akadt egy Hunyadink ... De akadtak az Anjouk,
kik miközben a délszláv nép lelkében a törökverő Kraljevics
Márkó legendája szövődik, - távoli álmokat szőnek. .

*T. i. a protestáns nevelés és a liberális középkor-szemlélet
hatása alatt ...

(Ezek az idézetek egyébként egy fontos jelenségre világítanak
rá: az apokalipszisban "szétáradó" tipusnak neveztem Szabó Dezsőt,
most látjuk, hogy életfejlődésének egy pillanatában közel volt hozzá
a kristályosodás.)
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A birodalom-idea mellett álló Dante kortársának: Dubois
Péternek művében már kibontakozik egy nemzetközi állam
szövetség gondolata, melyet az Anjou-ház épp úgy igyekezett

.a maga javára kiaknázni, ahogy ma a világháború után a
Nemzetek Szövetségét a Brit-Frank imperium. - Amíg a ma
gyal' közvélemény mit sem akart tudni az országot - hir
szerint - pápai hűbérül felajánló Anjoukról, addig a szent
szék - első ízben! - nyiltan kilépett semlegességéből. De az
a pápa, aki ekkor Szent Péter székén ült (VIII. Bonifác),
Dante poklának bugyrában kuksol "fővő talpakkal, s lefelé a
fejjel".

Az első Anjou első dolga: elveszti a déli tengerpartot II

Erdélyt, s kárpótlásul a magyar-cseh-lengyel szövetségen dol
gozik. A Bazarába vajda esete a magyarság keleteurópai
egyensúlyának első megbillenése, az Árpádok konnacionalista
politikáját felváltó Anjou-imperializmus a keleteurópai rügy
fakadást tiporja malomkövek alá. - Dante figyelő szeme
meglátta a Magyar Birodalom évszázados erős alapjainak
megrendülését, Színjátékában nem véletlen ez a figyelmez
tetés: ,,0 beata Ungheria, se non si laseia piu malmenare"
(Oh boldog Magyarország! csak ne hagyja magát félre vezetni
már ...) S a mi Adynk mély ösztöni meglátását jelzi az, hogy
őséről szölva büszkén vallja: hogy habár "Árpáddal jött, ma
gyarul élt", mégis: "Anjouknál kopját nem törött" ...

De az Árpádok alatt felgyült roppant helyzeti energia
még néhány évszázadig előre lendíti a magyarság sorsát. Hu
nyadi nándorfehérvári diadala nyomán a déli harangszó Ka
pisztrán keleteurópai keresztes parasztságának dicsőségében

hirdeti a középkori magyar lélek töretlenségét. - Ám an
nakidején az Anjouk új tervű szándékaiknak új nemességet.
hűbéreseket emeltek magukhoz (nem a legsimábban: miként
a párját ritkító Zách Felicián eset is mutatja) - innen, hogy a
csak Hunyadi személyes zsenialitásával s a ferences hit (Ka
pisztrán!) izzó erejével összeforrasztott keleteurópai népek
nagy nándorfehérvári győzelme után, az egymásnak omló ke
leteurópai "tejtestvér" népek mellett, a Dózsa forradalomban
egymásnak zúdult a tudathasadt. kétarcú magyarság is. A kö
zépkorí magyar lélek eltakarja arcát, a vöröskeresztes fehér
lobogók lehanyatlanak. A ferences hitben sugárzó Buda mi
toszára pernye száll ...

Már a kún király történetírójának: Kézai Simonnak Atti
la-ideologiája árnyat vet Budára. Mikor pedig 1514-ben -
Dózsa leverésével egyidőben - Werbőczi megfogalmazza a
"Homo Scythicus" öntudatát: a magyarság nemzetekfelettisé
gének feladását pecsételi meg. És alig egy évtized multán be
üt a magyar történelem évszázados éjszakáját hozó Mohács.
Buda ideája a tudatalattiság mélytengerébe süllyed.

A délszláv nép lelkében pedig egy csodaszép legenda szö
vődik. Mikor beköszönt Mohács: a rege hőse, Lelt Simon előtt

felnyílik a vezeklés börtönének ajtaja s a becsukott ajtó kul-
csa a Duna titkába hull... .
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A bujdosás reménytelenségében mégegy időre a prédi
kátorok szava érces. A XVI. században Bornemisza Péter
"Cantio optimá"-jának egy versszaka azonban már így ke
sereg:

"Engemet kergetnek az kevély németek.
Engem környül vettek az pogány törökök.
Valljon, s mikor leszen jó Budában lakásom?"

A magyarság ma kis nép, - és számára a birodalom-idea
mégsem idegen. Kis népek eszmékben nőhetnek naggyá, mint
ahogy nagy népek törnek össze, ha letérnek eleve kirendelt
út jukról. A mult századvég milléniumi magyarsága területi
leg nagyobb volt, mint a mai, - de a lélek ott görögtüzekben
puffogott el, míg itt mélységekbe szállón néma. - A magyar
ság ma szinte végleg elvesztette keleteurópai primátusát, de
ma is természetes véredényhálózata Keleteurópának. A ma.
gyar történelmi mult esett századai is át meg átszövik nagy
térségeit: északon az Oceanum mellett Balassa sóhajtott visz
sza hazájába, délen a Zrínyiek azúr tengere terült el, keleten
a Márvány-tenger mormolása fojtotta el Mikes zokogását. De
a magyarság Trianon óta szétszórtabb, mint bármikor is va
laha: "Ha Magyarország jóval kisebb is lett, a magyar szét
szóródási terület a Fekete-tengertől Prágáig és Macedóniáig
ér. Egy kis népnek ekkora területen szétszörödní vagy ha
lál, vagy küldetés. Halál: ha az ő magyarságának ezen a te
rületen semmi értelme sincs; küldetés, ha magyarságával,
mint a zsidé-kereszténység egy eszmét hord szerteszét" (Né
meth László).

Mi ez az eszme?
A szentistváni keleteurópai birodalomban kibonlllani és

megszervezni az új Európa legtisztultabb, legigazibb népi élet
formáját; s ebben a tervben éket verni egy pánárja és pán
mongol törekvési lehetőség közé.

Keleteurópában a nyelvi alapon való tagoltság megvaló
síthatatlan, sem a multszázadi francia nemzetállam-fogalom,
sem a modern német népi elv értékálló formákat nem bont.
A külső nation és Volkstum impulzus után végső megoldás
egy belülről kifejlődő szentistváni-népi univerzalisztikus biro
dalom.

A szentistváni népiség azonban már szinte félezred év
óta atlantiszi világba süllyedt, csak a legmagasabb hegycsú
csok maradtak ki égfelé meredve. A szigeteken lakók egy
mással egyre kevesebbet érintkezve: egyre kevésbé értették
egymás hangját ...

Amikor még fejlett irodalmi élet nem pezsgett, megvolt a
lehetőség, hogya keleteurópai nyelvek egy nagyobb csoportja
közösalapú (higyjük, hogy a magyar) tipussá fejlődjék. De
az irodalmi kibontakozás elkésve, már a szigeteken zajlott le.

Ilyen módon a német és olasz népi egység megteremté
séhez hasonló jelenségeket Keleteurópában nem várhatunk.
Egy "piemonti" arányú egyéniség sem tudná 500 év törté-
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nelmét visszacsavarni: ez épp oly történet-, sőt természet
ellenes lenne, mint a mult század 30 milliós magyarságot ál.
modó ábrándja - magyar nyelvtan alapján... És a termé
szet és történelem bosszúja kegyetlen.

Szerenesére nemcsak nyelvében él a nemzet, sok minden
másban is.

Egy szemnyitó példa: Bartók Béla nem a magyarság egyik
legnagyobb írója, költője, - hanem (Kodály Zoltán mellett)
legnagyobb zenegéniusza. Művészete minden izében magyar.
De ... találunk a művei között több román, szlovák, rutén,
bolgár, stb. alkotást is, s bizonyos mértékben egész művé

szet ét - a magyar primátus mellett - a környező népek szá
mára megadott "autonómia" determinálja. - De hogy lehet
mégis minden izében magyar? - Úgy, hogy géniuszának iz
zó kohójában ezek az elemek is magyarrá alakultak.

Am Bartók műkődésének első úttörő szakában néhány
derék nem rég magyarosedott sváb (egy pár magyar Va
zullal együtt) magyarabb akart lenni a magyarnál s Bartókot
a magyar zene hazaárulójának bélyegezte. Nos: remélem az
Arpádokat nem tartja hazaárulóknak, ha tán oly messze föl
deken nem is lobogtatták meg a magyar lobogót, mint a mesz
szí-álmú Anjouk. Mert vajjon Bartók azzal, hogya magyar
zenekultúra bűvkörébe tudta vonni a környező oláh és szláv
néplelket, nem tért-e vissza az Anjouk jószándékú, de mégis
csak idegen alkatú politikájáról az Arpád..dinasztia mélyösz
tőnből cselekvő faji alapjaira? Vajjon ... ?

Bartók zenéjében magyar és román immár közös sorsot
találhat, a magyar büszke lehet az eszme magyarságára. a
román pedig boldog egy magasabb kultúrkör felszabadító lég
körében. - Lám: van a nyelven kívül más is, ami összefűz

het ... de ne menjünk mindjárt a jövő zenéjébe, maradjon ez
legvégére, most haladjunk csak lépcsőről lépcsőre tovább.

A nyelvi elkülönülés ellenére is: Szabó Dezső helyesen
állapítja meg azt, hogy "A nyugateurópai népek (angol, fran
cia, belga, holland, olasz, német stb.) pszichikai képlétük rop
pant különbözőségei dacára is, bizonyos közös vonásokat mu
tatnak, melyeket a nyugateurópai ember elnevezés alá össze
gezhetünk. Ugyanígy Keleteurópa népei (magyar, lengyel,
szlovák, horvát, szerb, román, bolgár, török, görög stb. stb. 
a cseh inkább középen álló képlet -) a különbözés igen nagy
arányai mellett is mutatnak fel olyan közös vonásokat, melye
ket bátran összegezhetünk a keleteurópai ember neve alá.
Természetes, hogy ez nem definiálható, összes elemeire nem
analizálható képlet. De kétségtelen, hogy e népek egész lelki
atmoszférája, tudattalan és tudatos lelki elemeinek egybeha
tása mutat ilyen közösséget."

Ez a közösség pedig - észrevehetjük - Keleteurópában
jóval harmöníkusabb, mint nyugaton. Egy bolgár és szerb,
vagy bolgár és román közt átlag kevesebb az alkati különbség,
mint egy francia és német, vagy akár egy bajor és porosz
között. Egy lombardiai és egy szicilíai olasz egy irodalmi
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nyelvet beszél, de fajilag semmivel sem homogénabb, mint
egy magyar és egy szlovák, akik pedig nyelvileg vad idegen
ként állnak egymással szemben. A keleteurópai népek ugyanis
a sürü hunn-török-tatár uralmak alatt bizonyos közös mongol
és török elemet szívtak magukba, amely arcukat bizonyos
mértékig egymáshoz harmonizálta. Az pedig, hogy a magyar
ság már eredetében keletről szakadt Keleteurópába : vezérsze
repét biztosítja e mongol-török elemet magukba szívó, java
részt szláv népek gyűrűjében.

A keleteurópai népeknél megindult nagyarányú néprajzi
kutatások, atlantiszi világban járva, a paraszti élet emlékei
ben egy régfelejtett mély sorsközösségre döbbennek rá. Ma
válik ismét tudattá, hogya keleteurópai népek lombozatának
gyökérzete összeszövött és terebélyes; messzebbre nyúlik,
mintsem képzelnők. A keleteurópai népek "tejtesvérek" (Né
meth László): közös hagyományok őrizői. "A dunai népek
szomorú századok során urak hatalmába estek, de ádáz uraik
alatt kicserélték ruháikat, meséiket és dalaikat" (Cs. Szabó
László). Persze igen nagy különbség van például a magyar és
román népzene között, viszont kell ott valami rokon bánatnak
lenni, ahol az elnyugatosodott, cigányzenén nevelt magyar fül
ősi magyar és román dalt egyformán "oláh"-nak érez... A'A
érzelemvilág, az eszmevár. a prehisztóriába temetett sors:
mélyről bukkan fel, - atlantiszi léleknyelvét a tengerből ki.
rekedt szigetormok Bábellé zavarodott lakói ma még nehezen
értik, de ha egyszer megismerik és megtanulják : azt jelenti,
elmúlt a vízözön. S a történelem órája nehéz kongással jelzi
az ídöt, hogy időszerű lesz ezt az elfelejtett nyelvet végre;
megismerni s újra megtanulni.

Egy ázsiai erejű hunn (avar) birodalom teremtő életfor
máját egy keresztény kultúrközösségbe építő misszióban: az
ázsiai alapalkatú, de európai lelkű magyarság őrzi. Századok
viharába temetve is: él a szentistváni népi magyarság. Avar
domb kincseit ásta el itt a mult, s ezt a kincset találjuk meg
ma. Prohászka, Ady; Kodály, Bartók; Szekfü, Szabó Dezső;

sőt Babits is és Németh László, - mindnyájan itt ásnak ...
A magyar Géniusz vezeti a magyarságot e nagy kincs felé.

Mint a monda legendás csodaszarvasa : csalogat a lélek fönt-
jére: fel Agancsa hegyén égő lángok s fénylő kereszt hom-
loka fölött .

Balkán: Hellász utóda

A keleteurópai népeket a sűrű hunn-török-tatár uralmak
bizonyos mértékben közös faji alapra harmonizálták s hozzá
hangolták a legkeletibb, de ugyanakkor a legnyugatibb - szó
val a legnagyobb életsugarú - magyarsághoz. Az uralkodó faj
a magyarság volt, de egy uralkodó szellem és egy életközösség
metafizikai erejében. Ez az uralkodó életforma pedig a "gö
rögség" volt.

A görög kultúra a Balkán-félsziget csúcsánál terült el: itt
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virágzott ki és innen sugározta bűvös szellemét szerte a világ
ba. Ez a kultúra Sokrates után válságba indult: mély- és ma
gaskultúrára hasadt. A mélykultúra tovább őrizte az ősi szel
lemet, a magasaultúra pedig egyiptomi és szír dekadenciába
hullott. A dekadens kelet minden népe görög köntöst kezdett
ölteni, ugyanekkor azonban észak fiatal barbár népei nem
nevezték magukat görögnek, de a valódi görög életformát tették
életelemükké. A Kárpát-medence felé gravitáló magyarság is eb
ben a mélygörögségben találta meg azt a magasabbrendű élet
ideált, amelybe faji kultúráját szívesen szőtte bele. Hisz ez
a szellem s életforma könnyebben áradt belé, mint a kezdetben
oly idegen kereszténység; rokonabb volt és természete mé
lyéből ismerős. Mikor aztán Szent István Byzánc helyett Ró-
mát választotta, nem ezt a görögséget tagadta meg, hanem a
görög magaskultúráü Az Arpádok hatalmukat elsősorban dél
kelet felé akarták kiépíteni; mikor III. Béla uralkodásának
kezdetén Mánuel mellett magyar segélyhad harcol a török el
len: egy görög életformájú, keresztény vallású, török fajú nép
segíti a dekadens máz-görögséget egy török faj ú pogány nép
pel szemben ...

(III. Béla görög-magyar uniójának tervében szükségkép
pen ott húzódott a római katolicizmus és ortodoxia közötti
unió gondolata is. Hisz minden politikai gondolatnak van egy
tudott vagy akár önkénytelen vallási problémája is ... S a
nagy egyház-törés sebe még nyitott volt, könnyen egybe-for
raszthatö.)

De szomorú századok során a magyarság is megismerte a
"kultúr-dualizmust" : a XVI. század során véglegessé vált
a magas- és mélykultúrára hasadás. A magyarság mélygörög
életformája történelemalatti életre szorult,

Ma azonban a történelemalatti életek a történelembe buk
nak fel. S ez a görög életforma is: eszménnyé válik.

Németh László Európa egyre nyilvánvalóbb szervi elég
tetlenségét figyelve így ír: "A latin szellemben ott csillog az érzé
kelés öröme, az élet világossága, de nem elég komoly ahhoz,
hogy Európa ügyét magára vegye. A német elég komoly és
vallásos, de tökéletlen az alakító ereje, az érzékisége. A szláv
vallásos, a maga módján érzéki is, de alaktalan imbolygó
nedveiből kristályok nem képződnek. Vallás, érzékiség és ala
kítóerő a görögökben volt együtt utoljára - azóta talán a kö
zépkori dómépítő franciákban s az újkor folyamán egyszer
egyszer az angolokban." S "a magyar nem rögös, mint a né-
met, nem amorf, mint az orosz, hanem lírája tanusága sze
rint is kristályosodásra hajlamos." - Ez a kristályosodás pe
dig egy új ember-természet, egy görög teremtő-állapot. A ma
gyarság tehát egy fényes új görögség megvalósítására hivatott;
arra, amit egész Európa, a választott német néppel az élen, a
középkor bukása óta oly szenvedélyesen kutat. Európa terem
tő éle1gyökereinek kutatásában a német nép volt a választott,
de a megvalósítást más nép is véghezviheti . .. A németség
ma: legtöbbet valósít meg e görög teremtő-állapotból az új
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birodalmak között, de a görög életforrásoknem a: thüringi
erdő s nem a Han hegység mélyeiben bujkálnak . . . •.

A balkáni mélygörögség a Balkánt egész a Szudétákig
nyomta fel, egész Keleteurópa népiségét ez szőtte össze. Fa
jában törökös elemeket vett fel, életformájában görögséget.
Hogy ennek a népiségnek közös görög érhálózata van, legjel
lemzőbb bizonyíték: a németek a görögség mellett szinte ösz
tönösen a keleteurópai népi lélek felébresztésében is irányt
mutattak; mindkettőre egyaránt döntő indítást tettek. Azt
mondhatjuk, a vnémetség szemjának a görögség és népiség
egyazon életlényeg megközelítése volt más és más oldalról.

Azonban természetes, hogya problémákat anémeteken
kívül mások is látták, - csupán a németség bontakoztatta
életproblémává. sorskérdésse és szenvedéllyé ...

Bajamonti Gyula splitti népdalgyüjtö hasonlította először

össze jóval Grimm Jákob előtt a népepikát Homerosszal. A
görögség és a balkáni népköltészet közöttí hasonlóság megra
gadta Kunics és Zamagna, a görög eposzok fordítóinak figyel.
mét is, akik különösen mély összefüggéseket találtak Home
ros hőseinek és egy, a Balkánon legősibb állapotban élő 
visszamaradt vagy visszafejlődött - népnek: a morlákoknak
élete között. Ez utóbbi gondolatról Bajamouti írt is egy érte
kezést( "II Morlacchismo d'Omero"), melyben nemcsak poé
tikai, hanem morális morlákizmust is lát Homeroszban fenn
forogni s a homeroszí jelenetek ábrázolásánál többször Iel
kiált: "Lehetséges valami, ami inkább volna morlák?" 
Majd Mestrovíos Iván szerb népdalgyüjtő Sztojan Jankovíce
fogságát említi, mely a Penelope-motivum nagyszerű variánsa.
A. bolgár Szlavejkov Pencsó pedig népdalgyűjtésének elősza

vában mondja, hogy a Bazsalikom című hamisítatlan bolgár
dal Dieterich Károly német tudós megállapítása szerint a Hero
és Leander legendájával egyezik.

Goethe - ugyancsak erősen figyelt adélszláv balladák
felé. Aszán aga nejének panaszdala az ő útján került Herder
gyüjteményébe. - A népi gondolatot Rousseau tanai keverték
fel, azonban Montaígne már jóval előtte idealizálta az ősi kö
zösségeket, s ő volt a népköltészet fogalmának felfedezője is.
De miként a görögség a dalmát és délszláv tudósok után a né
metek: Goethe, Nietzsche, Otto szellemében nőtt egyre gigan
tikusabb és termékenyítőbb problémává - a népíséget is, a
franciák kezdései után, a németek emelték teremtő-ideává.

Herder nagyvonalúan foglalkozott a szláv népdalokkal s u
gyanekkor plasztikus formában megteremtette a népi ideát is.

A német lélek Iauszti vágyát: Keleteurópát, - így érthet
jük csak át kozmikus valóságában. Ebben a távlatban érthető

meg, hogy a Balkán miért magnetikus televény a németség
számára. - S ez mindaddig így lesz, míg a Balkán vezérlése
re és felemelésére hivatott nép fiai be nem töltik népük sors
rendelte szerepét . .. Ma már kezdjük ismerni a "paraszt"
szó nemes értelmét, de a "balkáni nívó" még a nívótlanságunk
jele. .. Hisz épp a mi nívónk parancsolja egy glóriás-fényű
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Balkán-kult'úra megteremtését, - s ehhez erőt a szellem ön-
tudata ad!

Goethe Faustja, aki a klasszikus Helénába szerelmes,
csak akkor gyógyulhat meg, ha eljut a hellén világba. Azon
ban Arkádia virágos barlangpalotájában a Heléna és Faust
csókjából fakadó Euphorion, ifjú hősként nagy harcot keresve,
ikaruszi zuhanással hull szülei lábához vissza s tovaszálló lel
kének hívó hangjára Heléna, mint illanó káprázat, tűnik tova
Faust elöl ...

A németségnek messze útra kellett menni a görögségért,
nekünk csak a kezünkbe kell venni az ásót s Avar-domb kin
csét keresve: a mélybe ásni ...

A németség vágyában élő népi és hellászi gondolat szin
tézisének legkifejezőbb szimbólumát Goethe fejezte ki akkor,
amikor a Vuk Karadzsdcs révén megismert "Kraljevics Már
kó" szerb hősdalt durvább formájú Herkulesnek tartotta. 
Mestrovics a munkásságával igazolta azt, amit Grimm Jákob
kimondott, hogyadélszláv népdal "szerbokroáciai", amely
tehát nem ismeri a dialektikus nemzeti határokat. Valóban:
az említett Márkó királyfi a bolgároknál is feltűnik, mint Már
kó király (Kralj Marko, Prilep-i uralkodó a XIV. századból)
és a román népmonda is Márk vitézről beszél.

Ennek a tipusnak magyar megfelelöje: - Toldi Miklós.
A magyar irodalomtörténetírás atyja: Toldy Ferenc a Tol

di mondát a Herkules monda utódjának vélte. Ma már kimu
tatták a Toldi-mondakör rokonságát a francia Parcival mon
dák legősibb formáival. Mindegy: hisz a görögség egész Eu
rópa ősforrása volt. Hogy Nagy Károlyt vadászat közben egy
tündéri szarvas csalta el Karlsbad gyógyító forrásaihoz: nem
dönti meg hitünket a mi csodaszarvasunkban. A görög lélek
nagy vándora, Herkules, ha nagy kerülővel is, de minden
esetre nálunk tért "haza". S Keleteurópa Parelvalja csiszol
tabb Herkules, mint Kraljevics Márkó.

Töretlen erővel áll az Időben ez a paraszt-Apolló, "mu
tatván az utat, hol Budára tér el ..."

Dévavára

= a legrégibb keleteurópai vár, amelyről a balladák mesél
nek. Szelleme a legmélyebb rétegekből merít, szimbólikája
dús, szinte kimeríthetetlen. A magyar K6míves Kelemen, a ro
mán Manole mester, a bolgár Ana - a néplelkek árnyalatai
ban másként és másként variálódott, de ugyanabból a tűzből

pattant ki. A bolgár hidat épít ("Hidépítés") - egy bolgár
népmese szerint Jézus azért szállt a mennybe, hogy hidat épít
sen a mennyország és a föld között -; a román zárdát emel
("Ardzsesi zárda") - orthodox kultúrkör! -; a magyar pe
dig várat épít.

A várépítés nem a hódító Attila szelleme, hanem azé a
szellemé. amelyet Attila elfojtott: az építő Budáé.

Dévavárát ("Déva" nem jelent mást, mínt dák nyelven
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várat) nem tudják felépíteni, amit egyik nap építenek, más
nap összeomlik. Mit kellene tenni?

Rossz az alap: bele kell hát építeni a lelkünket s ideát
adni a várnak. - De a lélek még nagy álmokat akar: a sza
badság délibábjait kergeti.

Prometheuszi vágyban tüzet akar adni a földnek, de az
égi hatalmak bilincsbe verik; a befalazott Kőmíves Kelemen
né fiacskája hiába hívja anyját, szorítja a kőfal, immár nem
szabadulhat.

Lelkünket egy ideába kell építenünk, mindaddig nincs
szabadság, csak ideák korlátai között virágzik ki a lélek pom
pája. A délszláv monda Lelt Simonja is: a vezeklés börtöné
ben tisztult meg. Sötét börtönének nyirkát a szenvedései fölé
hajló Isten napszeme szárította fel.

A magyarság lelkét az idea-várba Szent István építette
bele. S aki fellázadt ez ellen, a lázadás örök magyar szímbó
luma lett: Koppány.

Szent István vagy Koppány ugyanaz az alternatíva, mint
Buda vagy Attila.

Dévavára - hittel hiszem - Avar-domb rejtett kincse
fölött épült fel, - a ma nagy magyar géniussai Avar-domb
kincskeresóí, tniként állnak hát szemben Dévavárával?

Melyikük választja Szent Istvánt s melyikük Koppányt?
De előbb említsük azokat, akik egyiket sem választották.
Ady Endrében mindvégig valami tragikus kettősség élt:

Nyugat vagy Kelet, Krisztus vagy Antikrisztus, Ave-Mária
vagy Hopp-Sári váltakozva bókáztak lelke örvényeiben. Ebben
a lélek-örvényben azonban a magyar lét minden problémája
felszinre került. A költő életfejlődése során ez a tragikus ket
tősség nem a megoldás felé, hanem egyre mélyebb víziékká
tágult. Szent István vagy Koppány? - egy versében ott vi
lágol a belső gyötrődés, mindennél kifejezőbben. "Halj meg
már bennem... békétlen Koppány, hunn ördögök fia ..."

Bartók zenében fejezi ki mindazt a lélek-örvényt, amit Ady
szavak mágiájában varázsol elénk. A keleteurópai népkölté
szet feldolgozott gyöngyszemei s néhány mesejáték: mit sem
"mondanak". Ady és Bartók dévavári lelkek, de a szimbólum
két értelmét, hogy vajjon robbanjunk-e ki Dévavárábél. avagy
beépített lelkünkkel erősítsük-e meg? - nem döntik el,
csak a problémát határtalanul kielevenítve, dionysosi nyugta.
lansággal, ezervoltos árammal telítve: életre hívják.

Kodály legutóbbi műve: "Ének Szent István királyról"
hitvallás a szeritistváni magyarság mellett. Prohászka Szent
István mellett áll; mint az életszentség csúcsain járó katolikus
lángelme, nem is állhatott máshol ...

De Szabó Dezső Szenf Istvánnal szemben Koppányt emeli
szimbólummá, de olyan Koppányt, "aki már ezer évet tapasztalt
és szenvedett Európában". "És ebben a modern Koppányban

mondja Szabó Dezső - már kiegyenIítődött az európai ma-
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gyarság ezeréves .. tragikus kettőssége. Mert ez a modern Kop
pány felszívta magába a szentistváni magyart."

Ez a szabódezsői gondolat azonban nem elég szabatos.
Hisz az a Szent István, aki én Koppánnyal szembehelyezek:
már fe1szívta a koppányi magyart ... Ahogy ugyanis alap a
Kelet és a görögség, ilyen értelemben Koppány is alap, - de
nem az egész magyar lét értelme. A kereszténység a pogány
világ betetőzése, s Koppányt azért vágták négyfelé, mert 
hogy úgy mondjam - "csúcs" akart lenni. alap helyett. Az a
magyar fajiság, amely nem öncél, hanem eszköz a keresztény
lélek új színű, dúsabb kibontakozásához, mindennél nemesebb
s értékesebb. - Lehet, hogy ezzel szemben Szabó Dezső a sub
specie aeternitatis magyarság hitvallója, Lehet, hogya magyar
fajiság benne összpontosul, minden bűn és erény távlatában.
De a legtisztább orosz szellem - Szolovjev - mondotta azt,
hogy "minden nép Istennek egy gondolata és nem az a fontos,
mit gondol magáról, hanem mit gondol róla az Isten az örök
kévalóságban."

Ma már Szabó Dezső egyre megértőbb Szent Istvánnal
szemben, de vajjon miért volt akkor az az elsodró erejű kop
pánykodás egy nagy életen át?

Ennek az írásnak az elején Szabo Dezső néhány csodála
tos meglátását idéztem. Életének kristályosodási pontjai le
hettek volna ezek, de lelke nem tudott köréjük melegedni. A
katolicizmusnak csak a politikuma ragadta meg képzeletvilá
gát, misztikuma mindenkor távol maradt tőle. A katolicizmust
az ész vallásának tartja (l), persze hogy szívében nem gyul
ladt fel e meglátások nyomán az a láng, mely még időben

megéreztette volna vele a szentistváni magyarság szellemét.
A dévavári sorsérzés történelmi gócföldje, "szentélye":

Erdély. Szilvánia, erdők helye, tündérország. Zárt egység, a
mely legjobban tudott ellentállni századok viharainak. A kö
zépkorí Magyar Birodalmat szétdúló törökkel szemben ez a
fellegvár tartotta magát, nemcsak fegyverrel, de életformában
is. Gyepüvédő szellem él itt, amely a lélek hajdani üzeneteit
tisztán őrizte s ugyanekkor "magyar gyüjtőlencséje volt mín
den kultúrális sugárnak" (Ady). - Németh László romániai
útja alkalmával (1935-ben) látja Csik-Somlyó és Szentmíklós
zarándokhelyeket: "Szerencsésebb viszonyok közt ez a táj, 
a régi árpádkori határtemplomöv, a kereszténység gyepüle 
kétségkívül alkalmas lett volna rá, hogy új, magyar színű ka
tolicizmust fejlesszen ki, fenségében a középkorí franciával
vetekedőt."

Erdők helye: Petőfi éles kontúrként még az Alföld sze
relmese, de Ady Szilvániából, erdők helyéről jön, hóvár bér
cek emlékével. Prohászka idegenből jön, de belőle is ki-ki.
tör "a magaslati, hegyvidéki lélek szenvedélye". Erdélyből nő

ki Szabó Dezső és ide tér csakhamar Bartók és Kodály is.
Ady versében így húzódik meg Erdélyben a dévavári lé

lek: "Valahol, Erdély ősi szögében titkos, nagy kőház. ósdí,
mállott. Alatta mélyen, bús boltok alatt süket falak őriznek
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egy diákot." ~ ez a diák: "vár, hogy sír a zár s hogy fölenged
az átok."

Bartók operájában, "A kékszakállú herceg várá"-ban, a
nő a várba világosságot hoz, s amint tovatűnile ismét sötét
lesz ... Rokon gondolatt van "A vár fehér asszonya" című Ady
versben is.

•

Keleteurópa és új középkor. Ezt a két ideát állítottam
fel a "Keleteurópai Vigiliá"-ban s kapcsoltam egymásba. Ez
úttal Keleteurópa került sorra. A keleteurópai idea fókusza
pedig Erdély, amelyben mint kagylóban: tengerek zúgása hal
lik. S az erdélyi lélek gyönggyé izgató porszeme Dévavára
ódon köveiről mállott le. - Dévavára - Erdély - Keleteu
rópa: egyre táguló eszmegyűrűk, de e körök vallási mélysé
gét és hevét az új középkor ídeája jelenti. Erről később lesz
szó; most csak annyit: ahogy viszonylik a keleteurópai eszme
az új középkorihoz, úgy viszonylik Dévavára Fehér Budához;
miként a mitosz tudatalatti világa a vallásba kristályosodó tu
dat fényéhez. - Kodály tanítása: "Hogy nemzetté lehessünk,
előbb újra meg újra néppé kell lennünk." Hogy Fehér Budára
jussunk, előbb Dévaváráról és fehér asszonyáról kellett ál
modni.

Avar-domb ékes kincse: egy hunn-avar-török stilű biro
dalom-teremtő misszió lehetősége, abban a szellemben, ame
lyet a magyar Géniusz mutat nekünk.

A fölöttle épülő Dévavára' a tűzadó Prometheusz görög
mítosza. Hellász pedig Keleteurópa magyar-török-tatár alap
fajra hangolt népeinek életformáját határozza meg.

S most emelkedjünk lassan a hit fényének birodalmába.
Lelt Simon börtönének kulcsa már beleakadt a lélek halászai
nak hálójába. A kulcs nyitja a vezeklés börtönének ajtaját,
nagy fény árad a cellába, Simon arany asztalnál ül, s két ke
zében tJartva Evangéliumát: - olvas belőle.
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