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Alig a k a d ember, aki föl ne zokogot t volna . . . Mozsarak dörög tek , 
ha rangok zúg tak , hogy a félvilág beleremeget t ebbe a zúgásba . 

* 

1919. október 12-ik n a p j á t í r t ák , amikor H o r t h y Miklós fővezér 
megindu l t Fehérvár felé. Régen vol t . . . H a n e m a Bi lkey fő t isz te lendő 
úr sz ivekbe markoló h a n g j á t m a is hal lom. Ha l lom a ha rangok zúgásá t , 
m indenk i fogadkozását , hogy ezentúl egyet fogunk ér teni m indenkor 
mindenben . 

Tizenöt éve m á r . . . Komáromi János. 

A T Ú L S Ó P A R T O N . 
A m a g y a r k ö z é p k o r T o r m a y C e c i l e „ A z ő s i k ü l d ö t t " c í m ű 

r e g é n y é b e n . * 

MIÓTA A VILÁG áll, mindig akadtak bátor hajósok, akik lélekveszejtő 
vitorlásaikon nekivágtak a világtengereknek. Régi mondák, ősi tör-
ténetek csodálatos birodalmakról mondtak meséket. Észak fiát a 

narancstermő Dél hivogatta. Az örök nyár gyermeke a hyperboreasok ködös 
földjére vágyott. Az egyik Mundus novust köszönt a felbukkanó amerikai 
partvidékben, a másik India «fűszerszámos» szigeteit ku ta t ja . Sivó homokon 
tévelyeg emez, amannak nyoma a pólus jéggé dermedt világába vész. Kiket 
kalandvágy hajszol, kiket nyugtalan vérük. S legyenek bár conquistadorok, 
akiknek ú t já t füst és tűz és vérfolyam jelzi, vagy makacs rajongók, egy gon-
dolat megszállottai, céljuk közös. Föld, víz, sziget : valóság. Uj világ. De 
valahol létező, a valóság jegyében élő, teremtet t világ. 

Költők, ha kieveznek a «nagy s szent Óceánra», nem ilyen világokat 
keresnek. Kormányaik rúdjá t nem vezérli térkép s irányító mágnes. És a 
«föld», amerre vitorlájuk szárnyal, nem szorítható a földrajzi szélesség és 
hosszúság mindenkép véges térközeibe. Távolibb s izgalmasabb célokért 
még sohasem indultak bátor hajósok. A mult óceánjába süllyedt Atlantiszok 
Columbusai ők. 

S amint elvontabb a céljuk, magasabbrendű és bonyolultabb a mun-
kájuk is. Nemcsak felfedezők, hanem építők és teremtők is egyben. Nem 
elég, hogy maguk partot érjenek ; az új világot, amelyre rátaláltak, fel is 
kell tárniok, meg is kell mutatniok. 

Ezt a feladatot tölti be a «teremtés» : a szónak valósággal isteni értel-
mében. 

S ahogy egy Magalhaes, egy James Cook, vagy a tragikus genovai hajós 
voltakép ezrek titkos vágyát segíti hozzá a teljesedéshez, amikor csodálatos 
távoli földrészeket fürkész, (mert a messzeség valamennyiünket csábít) : 
ugyanúgy száguldunk a költővel az időbeli mérföldek százain át, képzeletünk 

* Folyóiratunk szerkesztője, Tormay Cecile, sohasem engedte meg, hogy a «Napkelet» 
az ő irodalmi működését méltassa. Most, szerkesztőnk távollétében, sikerült megvalósí-
tanunk azt, hogy ezzel a cikkel köszöntse vezérét a tizenkétéves folyóirat, irodalomtörténeti 
jelentőségü nagy regénytrilogiája második kötetének megjelenése alkalmából. 

Németh Antal hely. szerk. 
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boldog szárnyalásával, kalandszomjasan. Nincs mámorítóbb s egyúttal nyug-
tatóbb öröm, mint visszasüppedni multunk elillant óráiba. És nincs, nem 
lehet izgalmasabb élmény, mint — valamely isteni csodatétel ajándékakép 
— belepillantani fajunk multjába : a történelembe ; látni, hacsak egy suhanó 
percre, ősapáink sürgő mindennapját, megsimogatni szemünkkel a régi 
házak köveit, hallgatni a hajdanvalók édes, ódonhangzású szavát. Az ember 
mindig mohón kereste élete gyökereit : a mult ezer szerteágazását. Leásott 
mélyen a földbe, verejtékes kitartással bontott fel sírokat, eltemetett házakat 
és megdobbant a szíve, ha rozsdaette kardpengére vagy zöldkérgű pénz-
darabra lelt, mert ezek némaságukban meg töredékességükben is egy soha 
vissza nem térő, mozgalmas-eleven életről regéltek. 

Ám az «élet» millió tüzes színével, fényével, harsanó hangjával, 
e szürke és kopott holmik mögött micsoda elképzelhetetlen messzeségben 
rejtőzött ! És hiába gyüjt jük márványmúzeumokba a feltárt kőkorsókat, 
ha nincs varázsló, aki az ezeregyéjszaka boszorkánymesterségéhez hasonlóan 
felszabadítaná a beléjük zárt szellemet ! Nincs technikai alkotás, elektron-
csöveknek és tekercseknek olyan hangolható kapcsolata, mely elhangzott 
hangot és tovasuhanó éterrezgéseket még egyszer — csak egyetlen egyszer 
— visszaidézhetne a jelenbe. Aki a multat egész életes, forró, ezerárnyalatú 
valóságával elénk tudja bűvölni, aki «mundus novust» fedezett fel önmagában 
s ezt az új világrészt hegyeivel, völgyeivel, embereivel kiemeli a tengerek 
mélyéből, aki lehetővé teszi a csodát, hogy egy parányi ablakon (akkorán 
csak, mint egy könyvnek a lapja) beleámulhatunk eleink életébe, az a valaki 
jobbján űl Istennek. Költőzseni. 

Multunk «geográfiájában» leginkább a középkor az, melyet az ismeret-
lenség fehér mezői jelölnek. A renaissance romano-hellenizmusa — szülők 
s gyermekek örök ellentéteként — nemcsak hogy megtagadta időrendi ősét, 
de igyekezett is minél hamarabb elfelejteni. A 19. század romantikusai 
azután — megint csak az ősi harc elvéhez híven — a renaissance neoklasszi-
kusait támadják s visszamutatnak a középkorba, mint a nemzeti mult és 
a nemzeti hagyományok ősforrásához. Témakörét szintén itt leli meg az új 
irány s ez a «friss» és gazdag anyag a történelmi regények egész özönével 
buzog évtizedeken keresztül Európa minden irodalmában. Azonban az or-
todox romanticizmus látása nem volt — s akkor még nem is lehetett — 
helyesirányú s így a középkor is, melyet feltárt, voltakép meghamisított. 
Egyébként a romantikát — éppen jelleménél fogva — inkább csak a felü-
letek érdeklik. Tulzásokra hajló ösztöne pedig egyenesen az olcsóbb szenzá-
ciót, a groteszket vagy nem ritkán : a borzalmasat hajhássza. Lencséje 
nemcsak nagyít, de torzít is. (Hogy ilyennemű tévelygéseire rávilágíthassunk, 
elég, ha példakép egyetlen művet, Victor Hugo Han d'Islande-ját összehason-
lítjuk Sigrid Undset hasonló korban történő életteljes és vérbő regényeivel.) 

A romantika hanyatlásával azután a történelmi regény termése is 
feltűnően apad. A realistákat már jelenük kérdései nyugtalanítják : a mind-
inkább homloktérbe lépő társadalmi és gazdasági gondolat. A 19. század 
végső évtizedeinek embere : ez a szemléletében anyagelvű, politikájában 
liberális optimista, megriad a hívő és nézeteiben halálosan szigorú közép-
kortól. Ezért a históriánál szívesebben műveli a társadalomtudományt s a 
világ sorsának jobbrafordulását vegytani és műszaki sikerektől várja. Hangos 
hazafisága valójában nemzetköziséget leplez. S igazi prófétái, akiktől az 
ígéret földjét reméli : Darwin, Marx és Zola. 
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Egész váratlanul fordul a helyzet a világháború után. 
Nem csupán az állami, társadalmi és gazdasági egységek bomlása, 

de a régi bálványok porbadőlte is új tájékozódások felé kényszeríti az ájult 
emberiséget. Az a szabályos fejlődési ív, mellyel hajdan ábrándos órái kecseg-
tették, 1914 és 1918 rengéseiben ijesztő cik-cakká rándul. Még szinte ön-
maga sem tudja, anyagi léte vagy erkölcsi élete bukott-e súlyosabb válságba. 
Romokat takarít és építeni akar. De roppant munkájához honnan merítsen 
kitartást ? S mialatt egyik szélsőségtől a másikig tántorog, nehéz meg-
próbáltatásaiban fájdalmas sóvárgással tekint vissza a multba, arra a korra, 
amelynek még volt hite. Hite, mely a nagy építésekhez a szívnek erőt, a 
léleknek pedig fanatizmust sugároz. 

A háborúutáni idők e lelki szomjúsága nemcsak a pozitív vallásosság 
(neo-katolicizmus) renaissance-át idézi fel, hanem a historizmusét is : az 
«igazi» történettudományok újjáéledését. S ennek a meginduló nagy kutató-
munkának a centrumát éppen a keresztény középkor problémája tölti ki. 
(Historia est magistra vitae s már nem csupán hívők és tévelygők keresik 
a mult irányító példáját, de a tagadók is. A kollektív gondolat hívei mohón 
bontogatják a középkor történelmének szálait s ámultan állnak az egy-
hitű és egy-célú egység építménye előtt : az ellesett titkot a maguk élet-
berendezésében kívánnák hasznosítani . . .) Egészen új s kitűnő tudós-
nemzedék foglalkozik multunk e szakaszával s a «revideált» középkor szinte 
a szemünk láttára bontakozik ki igazi mivoltában és nagyságában. 

Az általános históriai érdeklődés s a modern történettudomány új 
megvilágításai hamarosan életre hívják a szépirodalom különböző történelmi 
műfajait is. Regények, regényes korképek és életrajzok tömege lepi el a 
könyvpiacot. Ám az írók nagyobbik része (s ez így van nálunk is) ma sem 
«immunis» még a romantikus életlátás kórjától. Természetesen, a nemesebb 
ízlés, a fejlettebb írói eszközök, vagy — szerencsés esetben — a szerző egyéni 
képességei megóvják az új történelmi regény java-termését az ősromantiku-
sok nyers tulzásaitól. De a realisták «sachlich» fontoskodó pontosságán 
nevelődött mai regényíró époly szerelmes rajzolgatója a külsőségeknek, 
mint akár Walter Scott vagy Jósika Miklós. A történelmi regény ma is ki-
tűnő alkalom a formák szinte barokkszerűen szabad és sokárnyalatú stílus-
bravurjaira ; hatástkeltő és hatástkereső eszközei majdnem kifogyhatatlan 
lehetőségűek. Mint írói «Gesammt-Kunstwerk» nemcsak festői (miniatűrtől 
a freskóig) effektusok kiváltására nyujt módot ; ha úgy tetszik, i t t líraivá 
lágyul s amott operafinálét szceniroz ; nemcsak kincsesháza lehet a szerző 
gazdag filozófiai, vallástudományi vagy néprajzi ismereteinek : hanem iro-
dalmi fémjelzést adhat minden avult és bűnös rekvizitumnak, csapóajtó-
nak, álarcnak, mérgezett tőrnek ; sőt, tiszteletreméltó helyet biztosít a 
Grand Guignol borzalmainak is. 

Van azonban egy atavisztikusan súlyos s egyelőre — úgy látszik — 
gyógyíthatatlan nyavalyája is a történelmi regények legtöbbjének. Miért, 
hogy csaknem valamennyi történelmi regény királyokat, kancellárokat, 
fejedelmeket és bíborosokat szerepeltet főhősekül? Való-e, hogy a kor csak 
ezeknek a kimagaslóan «történelmi» figuráknak az arcán át tükröződhetik? 
Miért csak II. Lajos vagy Verbőczi. És miért mindig csak Teleki Mihály? 
Miért nem — egyszer — egy budai kiskereskedő vagy kolozsvári kézműves? 
Képzeljük el, hogy százötven év mulva egy új Galsworthy megírja napjaink 
történelmi regényét. Kérdés, kik legyenek meséjének hősei, hogy minden 
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bajunkat, hányattatásunkat, tévelygéseinket, kicsi, de óriási ügyeinket 
híven mutassák annak a nemzedéknek, amelyik ezekről — szerencséjére — 
már mitsem sejt. Semmiesetre sem egy angol vagy német paraszt ; még ke-
vésbé : holmi Angliába verődött s proletársorban sínylődő magyar mérnök. 
Hanem — talán — Delafield herceg és családja, aztán egy szépnevű királyi 
pecsétőr, három miniszter, két nagykövet s egy Londonban élő volt köz-
társasági elnök. Bizonyos, hogy ilyen receptből nem egy «új» Galsworthy ; 
ellenkezőleg : valami igen-igen ódon Walter Scott-regény kerekednék majd elő. 

Ilyen terjedelmesen azért foglalkoztunk az átlag-termésű történelmi 
regény fogyatékosságaival, hogy az igazán kiválók alkotása annál magasabbra 
emelkedjék. Sajnos, az utóbbiakban nem igen bővelkedik a világ irodalma. 
Hitünk szerint eddig mindössze két költő akadt, aki a középkor «lelkét» 
egész mélységében és igazságában megértette. A francia Paul Claudel és a 
norvég Sigrid Undset. S most harmadikul a magyar Tormay Cecile sorakozik 
melléjük Az ősi küldött c. regényével. (Ez a szó : «harmadik» nem jelent 
egyben értékelést is. Csupán szükségképpeni s — mondjuk — időbeli 
sorrendet.) A magyar költő magányos orom a nemzeti kultúrák Alpe-
seiben ; rokontalan hegycsúcs, mely pusztán alapjait veti a közös talaj-
nak, homloka azonban a felhők világába réved. Valljuk, hogy Az ősi küldött 
megjelenése nem tisztán nemzeti irodalmunk évtizedek óta legnagyobb ese-
ménye, de mulhatatlan értékű nyeresége az egész emberiség szellemi életének is I 

Mik azok a tulajdonságok, melyek azok a különös érdemek, miféle 
rendkívüli és kiemelő sajátságokat mutat ez a könyv, hogy fennebb ilyen 
merésznek látszó megállapításokra bátorkodtunk? 

Az ismertető fél, hogy nem elég óvatos és avatott kézzel érinti a művet ; 
hogy vigyázatlan ujjaiból szerteillan ez a csodálatos strukturájú költészet ; 
hogy iparkodó «szó-ötvözeteinek» nincs elegendő súlya és igazi csengése ; 
hogy nincs is már szó, melyet régesrég el nem koptatott valamilyen léha 
és «bizantin»-stílusú álkritikai irodalom. 

Egyszerűség ! Ez az egyetlen út, amelyen valamikép a költő közelébe 
férkőzhetünk. 

Neki nincs szüksége azokra a széllel-bélelt eszközökre, melyeket tör-
ténelmi regényíróink nagy része (még a tehetségesebbje is) úton-útfélen 
segítségül hív. Nem sző bonyolult mesét, hogy érdekes legyen. Neki nem 
jelent a történelmi bélyeg felmentést és alkalmat, hogy a «Kriminalroman» 
és a ponyva idegizgató szenzációit átcsempéssze az irodalomba. A törté-
nelmi légkör megteremtésében nem fogadja el a kipróbált és kínálkozó 
módszert : a «történelem» figuráinak szerepeltetését. Nem épít kathedráliso-
kat, nem jelenetez «színpompás» felvonulásokat és vadászatokat. Nem böl-
cselkedik és nem politizál. Nem akar történészkedni és nem játszik kultúr-
histórikust. Elutasít magától minden örökséget. Nem unokája a romantiku-
soknak, de nem tar t rokonságot más egyéb «izmussal» vagy iskolával sem. 
Amit kapott, Istentől kapta. És úgy is adja tovább Isten ajándékát, tisztán, 
elrontatlanul. A legnemesebb tűzű ital ez, a legnemesebb művű kehelyben. 

Mert a Teremtő különös ajándéka az a varázslatos szem, az a titok-
zatos erő és áldott képesség, mely belelát az idők tengerének örvényes mély-
ségeibe. Látja multunk Atlantiszát, egész elsüllyedt életünket. De oly izgal-
mas és hökkentő közelségben, ahogyan te ablakodból térbeli szomszédod 
udvarába látsz. És hallja a harangszót, rég letarolt erdők zúgását, folyók 
partkövein a megtorpanó hullámok lomha ütemét. Emberek szavát : imát, 
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könyörgést, átkot. Tudója minden indulatnak, részese fájdalmuknak 
álmuknak, örömeiknek. Halott adatok és élettelen kövek nyílnak meg előtte, 
hogy feltárják a beléjük zárt életet. Hiszed-e, hogy emberfeletti hatalom kell 
ehhez? . . . Ha nem, próbáld meg követni egy kissé s nézz magadba : mi-
féle képzetek rejtőznek benned azokról az időkről, amikor Magyarföldön 
IV. Béla a király s alig melegedtek meg új otthonukban őseink, máris barbár 
hordák pusztítása fenyegeti őket s ezt az istenáldotta birtokot ! Mennyit 
mondanak el neked az adatok töredékes betűi, mit sejtet veled a krónikák 
szűkszavú dadogása arról a végletesen keresztény világról, amelyben itt-ott 
az ősi pogányság lázadó tüzei villódznak fel, két évszázaddal a szent király 
nagy nemzetkeresztelő munkája után? Jönnek-e néha a képzeletedbe képek, 
micsoda szörnyű rettegés ült itt a szíveken, mikor az apró házak felett a 
halál sötét angyala lebegett : a dögvész? Látod-e némelykor a régi magyar 
urak arcát, ezeket a fényből és árnyból kemény kézzel összerótt vonásokat : 
mennyi bűn és mennyi erény búj t meg mögöttük. A szikár és szent szerze-
teseket, amint malmot hajtanak vagy pestises betegek útált vackára hajol-
nak, ajkukon vigasszal, szívükben szeretettel ; voltak-e már látomásaid 
arról az isten-verte, isten-áldotta magyar népről, aki névtelen lappang 
nyolc-tíz évszázad setétjében : a jobbágyokról, hajósokról, fegyverhordozó 
szolgákról? Láttál-e komor udvarházakat, melyek nehéz falain bévül ősi 
szokásokat, nyers és kegyetlen erkölcsöket őriz a nagyúr irgalmatlan akarata 
s a halálig hű cseléd vigyázó szeme ; ódon monostorokat, az Egyház e szent 
és harcos erődeit, melyekből keresztes seregek tódulnak elő a bűn, a babona 
és a tudatlanság írtóhadjáratára ; égnek mutató tornyokat, honnét a hajnali 
harangszó konok, összeszorított ajkak helyett zengi a könyörgést : «Exurge 
Christe, adjuva nos . . .» 

S hallottál-e a nemes lovagokról, az emberi törzsök e rég lehervadt, 
tiszta hajtásairól, akik az önzés, az önbíráskodás, a «bellum omnium» korában 
a becsület, a szánalom, a szolidaritás, az eszme zászlóhordozói ; akik életüket 
adják egy gondolatnak : lelkes virrasztói reménytelen éjszakáknak. S ők 
— egyedül csak ők — ápolgatják és mentegetik át a lélek igaz értékeit 
e békétlen századokban. 

Mert félelmetesen nehéz esztendők viharzanak akkor Európa felett. 
Amerre széttekintesz, bomlás, pusztulás, újulás. Azok az elemek, amelyek 
korábban már majnem öröknek s dönthetetlennek látszó rendszerré kezdtek 
kristályosodni, a nagy Törvény parancsából elvesztik kohéziójukat. A hű-
bériség sajátos gúlaépítménye meginog. Ma már tudjuk, a társadalmi formák 
is csak addig élnek, amíg betöltik hivatásukat. Mert minden szisztéma keret 
csupán, melyet az élet szükségei képeznek. S e történelmi igazság törvény-
szerű voltára szinte élesen mutat az a tény, hogy egész Európában — Ang-
liától Spanyolországig — pontosan egy időben veszi kezdetét a feudálizmus 
széthullása. Megindul a harc a király és a főnemesség között. Ebben a küz-
delemben köznemesség és városi polgárság az uralkodó mellé sorakozik s 
mire a viszály az oligarchia kiirtásával véget ér, a hűbériség is eltűnt örökre, 
hogy új alakulásnak adjon helyet : a szélesebb alapokon nyugvó fejedelmi 
abszolutizmus rendszerének. 

Tormay Cecile seholsem «magyarázza» művében ezt a meginduló tör-
ténelmi folyamatot. Nála ez is a mese talajából fakad, egyszerűen és termé-
szetesen ; onnan az élet egész dús növényzete is, azé az «életé», melyet fennebb 
igyekeztünk vázolni, megsejtetni, gyarló szavakkal. Úgy nő ez a mese, mint 
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egy végtelenül bonyolult, teljes, titkos valóságában eléggé soha fel nem fog-
ható biológiai szervezet ; egy fa, mely millió élő sejtegységével «egyetlen» 
óriási organizmus, körülhatárolt és szétsugárzó életkomplexus, mely növek-
vésével, virágzásával önmagát magyarázza s ugyanakkor megvilágosító 
értelme az egyetemes élet örök kérdéseinek. 

Minden a mese. A történet. Az ősi küldött nemcsak abszolut költészetet 
jelent, hanem abszolut epikát is. Nem regényes korrajz, nem felhigított 
kultúrhistória vagy novellisztikus történelem. Regény. 

Lássuk tehát, mit mond, hogyan emeli, viszi a költő felfedezett «új 
világának» terhét, tulajdonképpen mi is ez a mese? 

Ung lovag, miután megjárta és megúnta Párizst s vele az érseki iskola 
idegenségét, hazafelé indul. Nagy fáradalom és irtózatosan hosszú út volt 
az akkoriban. Tavasz volt, mikor Párizs kapujánál keletre fordította jó 
lova fejét, «Burgundiában pedig már arattak a népek, a rajnai tartományok-
ban szüreteltek és a thüringiai erdőkben hullott a lomb, mikor arra járt. 
S különös népeket és különös országokat látott végtelen bolyongásaiban. 
Az útmenti fákon olykor akasztott emberek, olykor gyümölcsök lógtak. 
A várfalakra kitűzött karókon ázott kis madarak szárították a tollukat, 
vagy felnyársalt emberfejek száradtak a szélben s a szomszéd csapszékben 
tisztátalan asszonyemberekkel csak daloltak az utasok és vándorló legények. 
Másként öltek és másként vigadtak azok, mint otthon ő nála». Egy kereszt-
útnál két vándorló baráttal találkozott, akik Magyarország felől jöttek s 
híreket tudtak a tatárok közeledtéről. Erre még jobban nekiiramodott. 
;S a lépteit álmok is siettették. Álmok, melyekben Kinga jött hozzá, fehéren 
és törékenyen, mint az a magyarországi királyleány, akiről Thüringiában 
Wolffger úr mesélt volt neki egyszer, egy este . . . Pedig nincs miért gondol-
jon Kingára. Hiszen már rég a komárombeli Obor-fiúnak, Dersnek a fele-
sége s ma is látja a fáklyás, lakodalmas menetet a Tisza partján . . . Azóta 
sokszor jő fel benne a gondolat : miért ez az egész csatangolás, mi célja ennek 
az útnak s magának az életnek. Azért csak ment. Ment és végül is meg-
érkezett a honi földre. Első nyugovója egy monostorban került. Itt bizonyos 
magyar urak is éjszakáztak s hangos szóbeszédjük a tatárveszedelem eshe-
tőségeit is méregette. Ej, nyugodtak meg aztán, a király híreszteli az egészet, 
hogy ellenségeit megfélemlítse. S megegyeztek abban, egy dénárt, egy embert 
se a királynak, míg a «főembereket meg nem erősíti úr atyja, Andorás király 
adományaiban». Csupa gyűlölet minden szavuk, ahogy az uralkodóról szólnak. 
A király elvette javaikat s behívta és odaajándékozta a kunoknak. «Csalárd 
ember a király . . .» E sértésre felszökik a fiatal Ung lovag. Rajong a feje-
delemért s kész megvédeni a gyűlölködők ellenében. S már itt kitűnik, az 
eljövendő kemény harcban kik lesznek a király barátai és ellenségei. «A fő-
emberektől különváltak a következő rendből valók. Akik az előbb csak ször-
nyedve a földre néztek, most egyszerre igazat adnak neki». A fenyegető 
harc egyelőre elcsitul : nem engedi a monostor falainak szentsége. 

Másnap tovább lovagol. Egy útszéli csárdában szó üti meg a fülét. 
Jobban figyel, kérdezősködik és megtudja, hogy a komárombeli Ders, Kinga 
ura kisebb csetepatéban a kunok kardjától elesett. «A szeme lángot fogott . . . 
és |már csak azt tudta, hogy Kinga szabad». Elbocsátja rögtön két emberét 
s maga egyenest Komáromnak veszi út ját . Oda is ér, be is jut. Nem sejti, 
amint átrugtat a kapun, maga is fogoly, mert a városban dögvész pusztít. 

Végre megtalálja szerelmesét. 
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Az elkövetkező «szerelmi» regény páratlan szépségét és költészetét 
megsejtetni vagy «körülírni» lehetetlen és reménytelen vállalkozás. Hiszen 
amivel eddig próbálkoztunk, az sem egyéb : meddő kísérlet. Lírai igaz-
gyöngyök füzére ez a mű s ha lélekrajzainak, hangulatképeinek, leírásainak 
párbeszédeinek remekbe írott példáit elő akarnók sorolni, ez annyit jelen-
tene, mint ide másolni az egész könyvet. S nem hisszük, akad még magyar 
írás, mely tragikus ősi pogányságunknak olyan szívbemarkolóan igaz és 
fenséges emléket állított volna, mint Tormay Cecile Bíbor a «bűbájos asszony» 
alakjában ! S van a regénynek egy parányi epizódja, talán ha féllap terje-
delmű az egész : mikor Ung vitéz rádöbben Kinga betegségére, a dögvészre 
s a keze rémült, akaratlan, védekező mozdulatával letörölni szeretné a csókját, 
az első-késő csókot : ez a felvillanó néma és szörnyű dráma, ez a lélekkel 
odalehelt írás-miniatűr önmagában is olyan művészi érték, amilyennel 
gazdagabb kultúrájú nemzetek irodalma is aligha bővelkedik. Nem túlzás, 
amit mondunk : ez a féllap bizonyos tekintetben egész könyvtárak gazdag-
ságával fölér. A költészet csodálatos ereje nyilatkozik meg itten, amikor 
intuitiv tömörségében egyetlen megtalált mozdulattal rávilágít énünk örök 
és fájdalmas kettősségére, amikor olyan mélységes lelki tárnákat tár fel, 
ahová a tudomány valóban csak könyvtárnyi elemzések árán érhet el. (Ha 
ezek a finomságok tudomány számára egyáltalán hozzáférhetők.) 

S a sors, ez a rendíthetetlen titok, úgy rendelte, hogy Kinga mégse 
lehessen Ung vitézé. Hiába jött meg Ders gazdátlan paripája, hogy céltalan 
száguldásával ura halálát hírlelje : az álmok szent asszonyát boldogsága 
küszöbén elragadja a pestis, a középkor e borzalmas istenostora. S Ung 
lovag most már magányosan úsztat át a folyón a tulsó part felé. Miért? Mi 
célja lehet még elesett, reményetörött életének? 

«Amerre jársz, keresd a régi istent, mert csak ő menthet meg minket . . .» 
Ezt tanácsolja, ezt a leküzdhetetlen parancsot égeti Ung vitéz lelkébe 

Bíbor, a pogány bűbájos. Ez a kimeríthetetlen lehetőség, ez az új, csalogató-
integető cél vezeti át a szent folyam hullámain s a titokzatos vizió, a csalló-
közi hattyú úszik aléló tekintete előtt s «Kinga rejtélyes régi mozdulatával» 
mutat ja néki az utat. 

Aki új életet akar kezdeni, annak meg kell halnia előbb s Ung lovag 
is a halállal rokon öntudatlanság ködeibe omlik alá, miközben a folyó karjai 
lefektetik ájult testét a túlsó parton. 

A túlsó parton. 
Ez a túlsó part, ahová valóban a halálból érkezik el (mert a halál 

városában Kingával együtt benne is meghalt valaki), új élet születését jelenti 
Ungnak. Ha eddig a maga életét, a maga egyéni tragédiáját élte és szenvedte 
végig, ezentúl egy egész tragikus nemzet gondjait kell hordoznia. Az apró 
egyéni örömök, az egyéni boldogság tökéletes összeomlása után csak ez 
az új és kiszélesedett cél adhat értelmet a további életnek. Másfelől pedig : 
a megváltók, a héroszok, ha sorsukat nemzetükével akarják azonosítani, 
ki kell hogy vessenek életükből mindent, ami egyéni. S Ung lovag megérzi 
isteni küldetését és elindul azon a szenvedésekben gazdag úton, amelyen 
évezredek óta az emberiség megváltói haladnak. A kálvária felé. 

S már ekkor a mohi pusztán kelet pogány, nomád népe, a tatár, szét-
szórta a nyugatra szakadt s kereszténységben elpuhult magyarság hadait. 
Nagyuraink sok halálos bűne, örök torzsalkodása, a felkent király személye 
iránt való kicsinyes gyűlölködése most keservesen megbosszulta magát. A 
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ta tár sereg immár ellenállás nélkül nyomulhat az ország belsejébe s a magyar 
földönfutó bujdosóvá válik saját hazájában. Ung lovagot csodálatos, szomorú 
látványban részesíti a sors : tanuja lesz annak, hogyan menekül az őserdők 
mélyén parányi kiséretével a legmegpróbáltabb fejedelem, a magyar király. 
S ez a megrendítő, valószinűtlen «látomás» roppant erőt önt életből elkíván-
kozó testébe. Még egyszer összeszedi és visszafordítja a rohanó hadak marad-
ványait s szétveri a tatárok üldöző csapatát : csakhogy a király utat és időt 
nyerjen ! De mit segít ez már a felbomló országon ! A harcban maga is súlyo-
san megsebesül. S nemcsak a teste, a lelke is vérzik. Ez a nemzet elvész, 
el kell vesznie, mert az új idegen hit megölte régi harci erényeit. S nem is 
lesz itt addig feltámadás, amig . . . hogyan is mondta Bíbor, a bűbájos? 

«. . . keresd a régi istent, mert csak ő menthet meg minket !» 
Igen, a régi istent kell megkeresnie. Azokat a magyarokat, akiknek 

a szívében a régi erények, az ősi titkok, az elfelejtett imák élnek. 
És megindul a rejtett nyomokon. Töredékes emlékek, erdők mélyén 

megbújt szegénylegények, mult időkből i t t felejtődött aggok különös jelen-
tésű szavai igazítják útba az utolsó táltos, a nagy Ugur felé. S ezen a zarán-
dokúton nincs pihenés, nincs testet-lelket tüzelő öröm, csak örök hajszolt-
ság és megváltói szenvedések. Megbújhatna a sziklavárban, védetten az 
országos vihartól, új szerelemmel hegesztve a régi sebeit : de ő nem veszte-
gelhet. Mennie kell az elhivatottság útján, komolyan-komoran, egy egész 
nemzet bűnéért, könnyelműségéért vezekelve. Ám hiába emeli fel szavát. 
A megtévedt nép szívesebben hisz a hamis megváltóknak s a tatárok elől 
erdőkbe, sziklabarlangokba, mocsarak közé menekült lakosság gúnnyal 
dobálja meg, amikor óva inti a visszatéréstől. A szerencsétlenül végződött 
mohi csatában ugyanis a király pecsétje az ellenség kezébe került s ezt arra 
használják a tatárok, hogy a szerteszéledt népet falvaikba visszacsalogassák. 
Ung vitéz süket füleknek bizonykodik. S megindul a bizakodó áradat : 
nyomorult, vesztébe rohanó nép. S mire észbe kapna : késő. A sajótói futa-
modó hadakat a pesti rév országútján érték utol a tatárok s nem maradt 
belőlük egyéb : dögevő madarak roppant lakomája. Egyetlen temető az egész 
ország. Nincs egy ép falu, egy megkímélt úri udvar. Ung most már Kolontót 
szeretné látni mindenáron ! A kedves öreg falakat, melyek közül valaha — 
gyerekfejjel — a nagyvilágnak nekivágott. Szeretne belepillantani az anyai 
szemekbe, szeretné elmosni ezzel az édes tekintettel mindazt a szörnyűséget, 
ami álmait bolygatja, azután — tisztult szívvel indulni útja betöltésére. 
Nem kíséri más, csupán hű csatlósa s egy-két ragaszkodó vitéz. Később 
őket is elhagyja, hogy csak minél hamarabb érje be célját. De minden lépését 
halál fenyegeti : portyázó tatár járőrök. Isteni csoda védi a kunok bosszú-
jától is, akik — fejedelmük legyilkolása óta — a tatárok szövetségesei. Mire 
a kolontói határba ér, az emberfeletti gyötrelmek és izgalmak egészen el-
csigázzák szívós fiatal testét, csak a lelke töretlen. Pedig már az ősi udvart 
is csupán üszkös romok jelzik, a mongol hordák itt is elvégezték barbár 
munkájukat. Egy teremtett lélek nincs a környéken s mikor bealkonyul, 
a magáramaradt szomorú vitéz emlékezetében feldereng a vén pásztor igé-
rete : ha valamikor szüksége lesz rá, szólaltassa meg a régi kürtöt s ő menten 
ott terem hűséges cselédeivel. És valóban : a kürt szavára megelevenülnek 
a halott nádasok. Az öreg pásztor megérti kisura hívójelét. Mert mind ott 
vannak ők, a nádasok között, akiket a vérengző ázsiai erőszak az ősi udvar-
ból kiűzött. A fiatal kolontói földesúr szemlét tar t elrejtőzött hívein s erősen 
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meghagyja, hogy semmiféle csalogatásra, királyi pecsétre elő ne merészkedje-
nek. Aztán meglátogatja édes «asszonyanyja» sírját : akinek nem adatott 
meg, hogy külországba küldött fiát az életben viszontláthassa. Aztán útnak 
indul, hogy küldetését betöltse. 

A cél, melyet el kell érnie, a «nagy Ugur» titokzatos vára. Ott él az utolsó 
táltos, ott virrasztanak a pogány ősök maradékai, a régi hit tudói és a régi 
erények örökösei. Azt hiszi, hogy az ellenséget másként elűzni nem bírjuk, 
csak a régi hittel, régi erővel, régi bátorsággal. 

Ung lovagkalandok, fáradalmak és életveszedelmek közepette vergődik 
á t a mongolok által megszállott területen, túl a Dunán pedig az örökéber és 
gyanakvó egyházi hatóságok előtt kell rejtegetnie utazása célját. Az Ugur 
név olyan félelmetes, hogy vezetőt is alig tud kapni. Mire a várat koszoruzó 
őserdőbe ér, teljesen magára marad. A leszakadó este rémületet gerjeszt s így 
valósággal megkönnyebbül, mikor a vár cirkáló előőrsei «foglyul ejtik». Mert 
eleinte fogolyként kezeli ez a hitetlenkedő, gőgös, furcsa várnép. S ez — végre 
is — nem csoda. Az egyház — az államhatalom — írtóhadjáratot folytat elle-
nük s ez a hagyományokban megrögzött, maroknyi, szívós embersziget min-
den idegenben kémet, ellenséget lát. S mivel már többízben s keservesen kel-
lett csalódniok, roppant idegenkedőn fogadják a vendéglovag fogadkozásait. 
Vigyáznak és óvakodnak, de egész — mondhatni — tébolyultan megfeszített 
hagyomány-őrzésük tragikusan hiábavaló. Az őspogány szigetecske, ez a 
parányi magyar Tibet, mindegyre olvad, hasonlóan azokhoz a jéghegyekhez, 
melyek a sarkvilág jégtömegeiből letöredezve Dél melegvizű tengereibe téved-
nek s a sorsuk lassú, biztos pusztulás. Hiába vetik oda vadaknak a közéjük 
került keresztény rabszolgát, hiába szúrják át nyárssal azt a torkot, mely 
Jézus nevét lehellte, hiába, ha egyszer Csen, az utolsó táltos utolsó leány-
sarjadéka keresztény harangok zümmögését várja és szívja fel a lelkébe s ha 
külsőleg még pogány is, a szívében már keresztény : mert a vágy is keresztel, 
nemcsak a víz. Magának Ugurnak nincsenek már fi-utódai, akikre örökül 
hagyhatná az ősi titkokat. A fiakat egyszer véres kalandban utolsó szálig 
leöldösték az egyház fegyveresei s e csalafinta harcnak kis híján az öreg táltos 
is áldozatúl esett. Az alvezér, Aracsa, keseredett ember : csak az ital enyhít-
heti fájdalmát, tépelődéseit. Gyanakvó és bizalmatlan, mint minden nomád-
ivadék. Ungnak mégis sikerül kegyeibe férkőznie s barátsága jeléül elvezeti a 
várnép éjszakai áldozat-tevéséhez. Ezen az istentiszteleten maga Ur Ugur is 
megjelenik. Ung vitéz felhasználja a kedvező alkalmat s vakmerően a szent 
aggastyán lábai elé borul. Elpanaszolja az ország s a király hadainak szörnyű 
pusztulását s kéri, jönne a régi Isten erejével a meggyötört haza segítségére. 
Ugur meg is hallgatja kegyesen a feltörő panaszt, de . . . segíteni? S ha az éposz 
eddig is tragikus elemekből épült egy nép és egy ember sorsának fájdalmas 
költeményévé, itt, a végső ponton, a megoldás előtt, még döbbenetesebbé 
válik. Mert nem földi erők s emberi akaratok formálják és irányítják itt a vég-
zetet : az istenség lebírhatatlan hatalma az, mely átdübörög az életen s koz-
mikus lehellet borzongat végig arcunkon és lelkünkön. Ezzel a világotgyúró 
hatalommal szemben hiábavaló a mi lángolásunk és lázadásunk ! Ugur nem 
halt meg abban a harcban, mely elvette fiait. De — talán még a testi halálnál 
is súlyosabb — szerencsétlenség érte. Megnémult. S most már nincs mód, 
nincs semmiféle eszköz, hogy tudását, hitét, gondolatait másokkal közölje. 
Uram, végtelen a te hatalmad ! Az utolsó táltos, mint egy bezárt, megfejt-
hetetlen könyv, a dolgok rendje szerint való pusztulással az idők avarjába 
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temeti majd az ősvallás titkait s engedelmesen helyet ád Jézusnak, aki ellen 
magányos életével olyan makacsul és olyan hiába lázadt . . . 

S ezzel, íme, Ung vitézzel együtt, elérkeztünk volna a túlsó part végére. 
Előttünk fekszik a nagy trilógia első két része. Tömegnek sem csekély-

ség a maga közel félezer lapjával : nálunk, ahol túlsok a ravaszul szedett 
ösztövér regényke, voltaképp felhigított, böfecsegésű novellák. De — hiszen 
ezt tulajdonképpen fölösleges is hangsúlyoznunk — a nagy jelzőt nem a lap-
számmal szokás kiérdemelni. És mégis . . . Ha e «filléres» kor az általános 
válságszínvonalhoz alkalmazkodóan filléres irodalmat is termelt, a világ 
vezetőszellemei ma sem riadnak — és nem is riadhatnak vissza a szélesebb 
koncepcióktól. 

Amit még e műról összefoglalóan meg kell jegyeznünk, arra éppen ez a 
filléres, antispirituális, sőt irodalomellenes kor kényszerít. Más, mélyebb 
műveltségű, irodalmibb öntudatú időkben e megjegyzések egészen maguktól 
értetődők lennének. Igy például Az ősi küldött születésének egyetemes nem-
zeti jelentősége . . . A megjelenés irodalomtörténeti fontossága a szélesebb 
közönség körében is elég hamar jut megnyugtató hitelhez. De élet és tudo-
mány — látszólag — igen távoleső partok s a hidakra, melyek folytonosan 
átívelnek közöttük, sokan sohase lépnek. 

Korunk szelleme nagy általánosságban az utilitárizmusra hajló. Ám ha 
teljességgel magunkévá is tesszük ezt az álláspontot, közömbösnek vallhat-
juk-e azt a tényt, hogy a magyar géniusz másfél évtizeddel az ország durva 
megcsonkítása után olyan remekművet alkot, mint Az ősi küldött? Hiszen 
azok, akik a magyar birodalom testét szétvagdalták, e tettükkel abbeli meg-
győződésüknek adtak kifejezést, hogy a magyar szellemiség — ha apróbb 
államocska alkotására nem is, de tágabb, velük egyenrangú — úgynevezett 
európai birodalmi politika vezetésére képtelen. Nem tőlünk ered ugyan az 
irodalom színképéből a népek lelkiségének vagy kultúrájának megállapítása, 
de nyugodtan kérdezhetjük, nem sorozná-e szíves-örömest akármelyik nagy 
nyugateurópai nemzet Az ősi küldött-et a maga szellemi kincsei közé? S más-
részt ugyancsak fel kell tennünk a kérdést : hol az a remekmű, melyet az úgy-
nevezett «utódállamok» irodalma a világ elé tárhat s amely értékben Az ősi 
küldött-tel egy polcra helyezhető ? 

Ez a politikai szempont azonban csak egyik része a könyv egyetemes 
nemzeti jelentőségének. 

Amit nekünk mond, amire bennünket tanít és ahogyan elmondja a maga 
tanítását : ez Az ősi küldött igazi jelentősége. A küldetése. 

Húsz esztendeje innen-onnan, hogy valamikor Ázsiából ideszakadt nép 
megint élet-halálharcot kell vívnunk a talpalattnyi helyünkért. E nehéz húsz 
esztendőben sokszor voltak komor óráink : a magunkbaszállás, a kétség és az 
öneszmélés órái. Faji öntudatunk, az irodalom, nem egyszer megpróbálko-
zott, hogy multunkba világítva útat mutasson és célt vetítsen elénk. Ezek az 
az irodalmi kísérletek javarészt — kísérletek maradtak. Tehetséges vagy 
kevésbbé tehetséges alkotások. E számtalan muló kísérlet után Végre olyan 
műhöz értünk, melyet az örökkévalóság bélyege fémjelez. 

Az ősi küldött azok közé a ritkán szerencsés alkotások közé tartozik, 
melyekben fenkölt gondolat a legnemesebb formával találkozik. Ám ez a 
vezetőgondolat sehol sem magyarázza önmagát, hanem mindig és mindenütt 
a mesében oldódik fel. A költő csak mesél. Nem kell mondanunk, hogy ez a 
legnehezebb és legtisztább művészet ! It t csak a mese él önmagáért, de aho-
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gyan ez a kristálytisztaságú patak tovagördül, öröm és szomorúság, bánat 
és fájdalom, az egész élet képe visszatükröződik a tükrében. S emberek soka-
sága, arcok végtelenje pillant ebbe a tükörbe, csupa egyéni vonással : nincs 
kettő, amelyik ne különbözne egymástól s nincs egyetlen egy sem, amelyik 
a maga jelentéktelenségében elmosódó lenne ! 

De nemcsak az egyre szélesedő gondolat oldódik fel a mesében, hanem 
a költő gazdag tudása is : ez a hallatlanul bő és tökéletes ismerete kornak, 
szokásoknak, embereknek ! 

Külön tanulmány illetné a mű nyelvét, helyesebben : muzsikáját ! 
Üsd fel bárhol a könyvet, elandalít, elbűvöl mondatainak édes ritmusa. És ez 
a ritmus nem tűr el semmi feleslegeset, semmi henye szót és nem fárad el 
soha ! Végigringat a könyvön s valami nagyon jó, nagyon tiszta magasságba 
zsongat . . . 

Az ősi küldött «reprezentáns» alkotás, a magyar nemzeti géniusz hajtása ! 
Szakáts László. 

J U H Á S Z G Y U L A V E R S E : 

MIKES. 

Erdélyt siratta és az égre gondolt, 
Nyájas panaszt, jámbor vigaszt koholt, 
Nagy fejedelme már régen halott volt 
És gúnyája és kedve is kopott. 

Mint rege rémlett már a tűnt dicsőség, 
Kuruc harcok rézdobja hallgatott, 
Tárogatóknak fája eltörött rég, 
Rög és virág lett a sok hős halott! 

ő írt magának éjnek évadán, 
Gubbasztott híven csöndes bánatán, 
A mulandóság ült szemben vele. 

S míg egyre-másra gyült a levele, 
Erdélyt siratta és az égre gondolt, 
A halottak közt maga is halott volt. 

1934 szeptember 27. 




