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LATSZAT ÉS VALÓSÁG

EGY MAGYARSÁG KÉT VÉGZET

Az ó-magyarság első találkozása a kereszténységgel még a
Don-tövi s a Kuma-menti öshazában történt meg. Az erre
vonatkozó lelkiismeretes, de még nem teljes kutatások (Ben
det'y) nyomán tudjuk, hogya kereszténységnek bizánci, ör
mény, de latin szelektől is kezdeményezett érintése egyelő

re Jezetány fejedelem udvarára, nehány törzsf.re, azoknak
környezetére s az akkori magyarság világot járó rétegeire: a
kereskedőkre, s a katonákra terjedt ki.

Azt is tudjuk, hogy a krisztianizációnak e kezdeti sza
kaszát nem jellemzi oly nagymértékű, messzire tekintő tu
datosság és programmszerűség, mint a szentistvánkorabelit,
Ellenkezőleg: lassú s majdnem individuális volt ez a folya
mat már csak azért is, mert Kum-Magyeria sokezer kilomé
teres távolságban az európai kereszténység energia központ
jaitól és szellemi .,életterétől", kívül állott azokon az erővo

nalakon, amelyek a krisztianizáció ütemét szükségszerűen

meggyorsították volna. Külsö nyomás, a veszélyesen új geo
politikai helyzet nem indokolta ott a kereszténység gyorsabb
ütemű terjedését vagy áthasonttását. Továbbá: a magyarság
belső ellenállása is erőteljesebb volt az első találkozás idején,
mint később, mikor a népisége zömét hátrahagyó. héttörzsnyi
magyarság a százados vándorút s a kalandozások vérveszte
ségeitől, sőt: megrendítő élményeitől is kríárasztva került'
szembe ismét a kereszténység erőteljesebb és harcosabb nyu
gati formájával. Természetes következménye tehát e két sí
kon lejátszódott ómagyar-keresztény érintkezéseknek. hogy az
őshazai magyarság majdnem retrográd helyzetben, a keresz
ténységtól alig érintetten S nomád ős-keretek között végkép
alámerül a tatár-áradatban. ugyanakkor az új hazát szerzett
magyarság szinte forradalmi módon átalakulva: rég szerves al
kotórésze már az európai keresztény közösségnek.

Kétségtelen, hogy egy mélyebben és általánosabban
krisztianizált Kum-Magyeria már a tatár betörés előtt tudatos
tehát cselekvő kapcsolatba kerülhetett volna, nyugatra szakadt
testvérein keresztül Európával s így elképzelhető az esemé
nyeknek az a valósúnüsége is, hogy a Nyugat előbb értesül
a tatár veszedelemről, annak elhárítására előbb szervezkedik,
sőt a közös védelmi akcióba belevonja a Kuma-menti magyar
ságot is, vagy pedig még idejében gondskodik egy új kiraj
zás megszervezéséröl.

Az intenzivebh keresztény civilizáció hiánya azonban a
Kuma-rnentí magyarságet végzetesen elszigetelte Nyugattól és
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örökre elszakította nemcsak nyugati testvéreitől, hanem attól
a történelmi lehetőségtől is elütötte őket, hogy a végveszede
lem percét be sem várva felkerekedjenek s a háromszáz év
előtt eltávozott nyugati magyarok jól ismert útján a Kárpátok
bástyái mögött találjanak menedéket. Bizonyára egészen más
ként dűl el a muhi csata, ha a nagy mérkőzés előestéjén nem
a pogány kun-seregek, hanem a kum-magyeriak tervszerűen

visszavonult vagy áttelepült keresztény tömegei rendezked
nek be a Duna-Tisza közén!

A közösségi érzést s a nemzetközi kapcsolatokat tápláló
keresztény kultura hiánya az őshazai magyarság teljes PUS21

tulását jelentette, mert a tatárok által lemeszárolt Kuma
menti keresztény vezetőréteg megsemmisülése után a zömé
ben pogánynak és nomádnak maradt magyarság beleolvadt
Azsla népkonglorneráturnába vagy pedig, mint a tatárok se
gédnépeinek egyike, elvérzett egy idegen világhódító akarat
szolgálatában,

* * *
Szerencsére: a nyugatra szakadt magyarság másként cse

lekedett és ennek a "másként cselekvésnek" köszönhétte
rnegmenekütését. A nyugatra szakadt magyarság ugyanis 
mint már említettük - egy harcosabb. magas hatóerejű ke
reszténységgel találta magát szemben. A "feleWs tényezők"
- elsősorban az Árpádok közül választott fejedelmek és a
törzsfők tisztában voltak azzal, hogy minden eddiginél rné
lyebb megrázkódtatást idézhet elő a kereszténységgel való
ismételt és közelebbi találkozás. Hiszen bennük: a nemzet
történelmi emlékezetének hordozóiball még élénken éltek a
Kurna mentí őshazában lezajlott belső harcok és íorrongások
emlékei. Véres polgárháborúk. belső lázadások követték ott
is a kereszténységgel való sokkal enyhébb találkozásokat. A
probléma nyitott sebként, immár végső közömbösítésre várt.
A kereszténységgel való kapcsolatainkat végérvényesen ren
deznünk kellett. A honfoglaló Arpádot követő fejedelmek
szinte három emberöltőn keresztül a kalandozások harci lár
máiban igyekeztek a maguk s a nemzet figyeimét ettől a gör
csősen idegesítő, gyűlölt és dacosan elfojtott problémától el
terelni. Aki ehhez a kérdéshez hozzá akart nyúlni, annak
keményebbnek. elszántabbnak. forradalminak kellett lennie,
annak egy átfogó, programmszerűen következetes reformfel
adatra kellett vállalkoznia. Kétségtelenül: Arpád utódai kö
zül egyedül Szent Istvánban jelentkeztek elsőízben e nagy
feladat megvalósításához szükséges képességek.

A szentístvánkorabeli térítés nagyvonalú volt és pro
grammszerű, amelyet mindenekelőttkülpolitikai érdekek támo
gattak. Lehetséges, hogy ekkor már a kérdés megoldása is
sürgős és elodázhatatlan volt. Szent István minden bizonnyal
egy, már a Kuma-mentén megindult folyamatot akart befe
jezni, a fenyegető lelkiszakadás veszélyeit elhárítani, végül
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pedig az akkori Európát befejezett tények elé állítani. Az ak
kori felfogás ismeretében ugyanis a keresztény Európa alig
ha tűrhette volna sokáig, hogy az ó-keresztény korszak szent
földjét: Pannóniát pogány nép tartsa megszállva - s ha ak
kor talán nem is, de később minden bizonnyal a magyarság
ellen éppolyan kereszteshadjárat szervezkedett volna, am'i
lyent Nagy Károly indított az avarok és mórok ellen, később

pedig Orbán pápa a kereszténység szerit földjét bitorló szeld
sukok ellen.

A kereszténységnek idejében történt felvétele tehát meg
mentette a magyarságot ettől a sorstól, mint ahogy megmen
tette volna a Kuma-menti magyarságet is a teljes széthul
lástól, ha ott a kényszernek s a politikai szükségszerűség

nek ugyanazon parancsolatai jelentkeztek volna. Az önkéntes
megtérésnek s a keresztény respublíkába való szerves bele
kapcsolódásnak szinte a XIII. század közepéig való haloga
tása azonban csak akkor jelentett katasztrófát, amikor az ily
módon elszigetelődött Kuma-menti magyarság kártyavárként
omlott össze a tatárok csapásai alatt.

* * *
Hogya történelemnek nemcsak pozitív, hanem negativ

tényei is bizonyító erejűek, ezt az ősmagyar s a nyugati ma
gyar sors párhuzamba állítása a legélénkebben bizonyítja. A
Kuma-menti magyarság pusztulása ellenpróbája a nyugati
magyar SOrs szerencsésebb alakulásának. Arra mutat rá, hogy
milyen végzet várt volna a nyugati magyarságra. ha ugyan
azt a magatartást vállalja, mint az öshazában maradt testvérei.
Viszont a nyugati magyarság megmaradásának ténye amel
lett bizonyít, hogy a Kuma-menti magyarság is megmenekül
a pusztulástól, ha ugyanazt a magatartást vállalja a kriszti
anizáció kérdésében, mint amelyet a dunai magyarság vállalt.

A kereszténység konzerváló és virtuális jelentőségének

felismerése vagy tudomásul nem vétele tehát kétféleképpen
hatott ugyanazon nép kétfelé szakadt tömegein. Ha Arpád
népe nem indul el nyugat felé, ugyanarra a sorsra jut, mint
Jeretány népe, viszont ha a Don-tövi magyarság ugyanazzal
az intenzitással veszi át a kereszténységet, ugyanúgy megme
nekül, mint a dunai magyarság. A kereszténység, mint a kö
zépkori emberiség leghatalmasabb életformáló tényezője a
magyarság sorsában is ilymódon játszott döntő szerepet: meg
tartotta azt, amelyik gyökeresen hozzátapadt és elejtette
ugyanannak a népnek a másik részét, amelyik közönyösen
viselkedett vele szemben.

A kétfelé szakadt magyarság kétféle életformát élt le és
kétféle sorsban volt osztályrésze. Keleti-magyar illuzíonístá
ink tetszetős elméletei ellenében is nem vitás, hogy a két
féle életforma közül melyik biztosította a magyarság népi
nemzeti és állami létét? Az-e, amelyet Almos és Árpád ma
gyarjai már akkor választottak ki ösztönösen, amikor az ő,,-
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hazától elszakadva nyugatra vándoroltak és ezzel szükségsze
rüen a nyugati magatartást is vállalniok kellett vagy pedig
az, amelyik a Iorrnaalkotásra, a Iejlődésre, az erkölcsi és élet
tani regenerálódásra erőtlen kelet steppéi között a keleti ma
gatartás végzetes következményeit tartogatta a tünödö ma
gyarság számára? ..

Kézai Béla.

E L V E K É S M Ű V E K
TERSÁNSZKY .T. .JENő: KAKUK MARCI. (lWagyar Élet kiadása.)
Az angol realista regényírás egyik legtöbbet s legbüszkébben em
legetett eredménye az a sok különös egyéniség, akiket jobb szó
hiján hősöknek nevezünk s akik személyes ismerősei nemcsak
minden olvasónak. de sokszor még az olyanoknak is, akik soha
könyvet a kezükbe nem vettek. f;lő alakokká váltak, mert éltek
első pillanattól fogva már a papíron is, élték egyéni, utánozhatat
lan, pózmentes életüket, mint nyájas polgárok, ügyes kis nevelő

nők, hányatott kalandorok. Mr. Pickwickre, Rebecca Sharpra, Rode
rick Randomra és társaikra gondolunk s akaratlanul is ezek között
keresünk rokont a mi Kakuk Marcinknak.

Kakuk Marci sem hős, annak nevetséges lenne. Ember ő s rá
adásul különleges emberpéldány, sok alantas és finom és közörn
bös vonásból összegyúrva, egyéni világnézettel, egyéni életérzéssel.
Csavargó, akihez nem akar úzy tapadni a szenny, mint másokhoz,
pedig ugyancsak bennejár ; széltoló, akiben - jól látta meg egyik
hirálója - túlságosan sok van egyangyalhól ahhoz, hogy lealjasod
jék, ellenszenvessé váljék. Elpusztíthatatlan életkedve van, alig
látjuk őt csügzední - de nem látjuk soha cinikusnak sem. Őszin

tén benne él az életben, nem játssza meg, hanem megéli, min.len
kis probléma, csalafintaság, kujonság pillanatnyilag existenciális a
számára - inert neki is van exisztenciá]a, ha nehezen meghatároz
ható is, ha oly rugalmas is, mint a gummilabda, amely néha a
földről a magasba pattan.

Régi "hősök" közt kereshetjük rokonait. Me rteremtője, az író,
mintha ősi forrásokhoz térne öntudatlanul is s mintha a J'(~gmúlt

regénytechnika megifjodva huzogna föl ezekből a forrásokból. A
hat Kakuk Marci-történet - most így egybekapcsolva még jobban
látjuk, mint annakidején külön-külön - kalandregény. Nem fűzi

lilás össze az epizódokat, mint egyetlen alak személyisége. Kakuk
Marci maza biztosít]a a folytonosságot, őrajta áll vagy hukik a
f'{'g(~ny. Az események rajta keresztül válnak {'rdekesekkf'.

Kakuk Marci egy('nisl'ge, amely füzérre szedi a szétuurulűsrn

hajlamos epizódokat, nyelvében, beszédéhen öll tapintható formát.
Kevés reg<'ny van lllég a magyar irodalomban, amelyben a beszéll
nyelv ilyen következetesen ('S szervesen vonulna v{'gig, mint a
Kakuk Marcihan. Ennek a regénynek ez a lelke: a nyelve. Ezen a
nyelven keresztül érezzük Marcit is annyira teljesnek, ez idézi
föl előttünk őt mazát, környezetér, egész világát. Elég egy helyen
megszólaltatnunk az ő hangját s végigzeng bennünk a regény.
amelynek minden sorában benne van a hiánytalan Kakuk Marci,
az, akit az események, kalandok, Iordulalok mindig tovább és to-
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