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Finn regény a magyar honfoglalás-
ról. (Arvi Järventaus : Maahantulo, 
Porvoo, W. S. 0. Y., 1931). Dugonics 
kezdeménye, a «néprokonsági regény» 
mintha új virágzásnak indulna az 
elmult évek folyamán megélénkült 
finnugor irodalmi érdeklődés, vala-
mint társadalmi érintkezés folytán. 
Az észt Richard Janno Metsmees 
Vadember című regénye kissé epés 
modorban tárgyalja egy, a «művelt» 
rokonokhoz került mordvin ifjú sorsát. 
Magyar szempontból azért érdemel 
figyelmet, mert beleszövődnek a ma-
gyar egyetemi hallgatók északi roko-
nainknál tett látogatásainak emlék-
élményei. A legolvasottabb finn írók 
közé tartozó Arvi Järventaus komo-

lyabb és nehezebb feladatra vállalko-
zott : a magyar honfoglalás zivataros 
lefolyását igyekezett regényes keretbe 
illesztve olvasóinak bemutatni. 
A tárgyválasztás ügyes fogás volt 
Järventaus részéről az érdeklődés fel-
keltésére. Mert a finneket a mai ma-
gyarságon kívül nem kevésbbé érdekli 
a közös mult, illetve az őshazából való 
elszakadás és a mai idők közötti 
«vacuum temporis» sok felfedetlen ese-
ménye. Hálásak lehetünk az írónak 
azért is, mert regényével meggyőzi 
olvasóit arról, hogy a honfoglaló ma-
gyarság kemény küzdelmek árán ter-
jesztette ki uralmát az egész Kárpát-
medencére. Igy szándékolt célzatosság 
nélkül is bebizonyítja ragaszkodásunk 
jogosságát az osztatlan magyar haza 
minden rögéhez. 

Järventaus regénye meglepően sike-
rültnek mondható, bár kifogásainkat 
sem hallgathatjuk el. Alapos és lelki-
ismeretes tanulmánnyal mélyedt bele 
a honfoglalás történetébe. Nemcsak 

a forrásműveket és az idevágó törté-
nelmi dolgozatokat nézte át, hanem 
alapos nyelvészeti tanulmányokat is 
végzett — és valószínűleg olvasta 
Herczegtől a finnre is lefordított Pogá-
nyokat. A regény hőse Botond fia 
Szemény, kinek sorsával párhuzamo-
san ismerkedünk meg egy magyarrá 
vált finn harcos Tarkka-Tárkány éle-
tével. Szemény menyasszonya, Szépa 
életét veszti az etelközi dúláskor, de 
Tarkka boldog frigyet köt Szemény 
nővérével, Gyönyörűvel. Tarkka nor-
mann hajósokkal sodródik Bizáncba 
s ott a császári udvar katonai szolgá-
latába lép. Görög követség tagjaként 
kerül a finn származású «comes» a még 
Etelközben táborozó magyarokhoz. 
Csakhamar felfedezi — szinte a leg-
modernebb filológiai készültség alap-
ján — a finn-magyar rokonságot. 
Sajnos ez a regény valószerűségét 
csökkenti. Tarkkának a honfoglaló 
magyarokhoz való eljutása a szerző-
jelezte módon nem éppen lehetetlen. 
De Árpádról bajosan tudjuk elkép-
zelni, hogy pontosan ismerte volna a 
finnugor eredetű magyar szavak kész-
letét, sőt, hogy számontartotta még 
a török kölcsönszavakat is. Huba 
vezér, aki egy ilyen nyelvhasonlítási 
társalgás alkalmával örömében buzo-
gányát forgatja, inkább jókedvre de-
rít, sajnos az író rovására. A fokossal 
való vitézkedés kissé sűrűn fordul elő 
a regényben. Ezt azért is kifogásoljuk, 
mert inkább Salamon Ferenc állás-
pontja felé hajlunk, amely szerint a 
fokos a török hódoltság alatt keletke-
zett, a karikással együtt s használa-
tukra a törököktől elrendelt fegyver-
viselési tilalom szolgált okul. Pedig 
az író lelkiismeretességére jellemző, 
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hogy e szót «fukus», tehát X. századi 
hangalakjában is rekonstruálja a tör-
téneti hűség kedvéért. Kár, hogy ala-
pos történelmi és nyelvészeti tanul-
mányainak szubjektív leszűrődöttsé-
gét nem rostáltatta meg jobban ma-
gyar szakemberekkel. Ez apróbb kifo-
gásoktól eltekintve kétségtelen, hogy 
a honfoglalás lefolyásáról — az etel-
közi katasztrófától a pusztaszeri gyű-
lésig, sőt a nyugati kalandozásokig — 
nagyon eleven, hol humoros derült-
ségű, hol tragikus színezésű képet 
nyujt az író. Szinte látjuk az egész 

tábor nyüzsgő életét, háborúban és 
békében. Látjuk a bölcs és vitéz Árpád 
intézkedéseinek megnyilvánulását, a 
magyarság fegyelmezettségét a had-
ban. Humoros mellékalakok — egy-
egy regősködő igric vagy körmönfont 
vénember — beállítását is ügyesen 
intézi a szerző. Nagyon szerencsésen 
ragadott meg két eszmét, amelyet 
talán még magyar írók sem aknáztak 
ki eléggé. Az egyik a honfoglaló ma-
gyar vitéz lelkében kialakuló haza-
szeretet az új ország iránt, a másik a 
keresztény vallás iránt való érdeklő-
dés fokozatos kibontakozásának jól 
sikerült festése a magyar lélekben, 
különösen a főhős, Szemény lelkében. 
A regény végén a táltos jóslata a 
kereszténység felvételével bekövetke-
zendő nemzeti megoszlásra még meg-
járja, de túlságosan merész történeti 
távlat nyílik meg, midőn a táltos a 
trianoni katasztrófára is céloz s várat-
lanul csehek és szerbek említése tör-
ténik — a történelmi hűség szempont-
jából talán kissé korán és fölöslegesen. 

Järventaus hónapokig járta regénye 
megírása előtt hazánk különböző tá-
jait élményanyag szerzése végett. Le-
írásaiból azt látjuk, hogy nem hiába. 
Apróbb botlásai ellenére regénye a 
magyar olvasót is érdekelheti. Mind az 
anyag jól csoportosított feldolgozásá-
val, mind az események színterének köl-
tői leírásával sikerült beleilleszkednie a 
kor és a földrajzi környezet hangula-

tába. Ez a regény valóban a magyar 
honfoglalás regénye, magyar életet, 
magyar jellemeket, magyar tá jakat 
mutat be az olvasónak. S mindenek-
fölött a magyar föld és a magyar nép 
iránt táplált őszinte szeretet sugárzik 
ki belőle. Virányi Elemér. 

Pethő Sándor : A magyar Capitoliu-
mon. A magyar királyeszme a Duna 
völgyében. Budapest, 1932. — A ma-
gyar politikai élet különös tragikuma, 
hogy azok a politikai célok, amelyekre 
véleménykülönbség nélkül törek-
szünk, ismét kívülesnek a reális po-
litika akciósugarán s elérésüket csak 
az európai politikai erőviszonyok tel-
jes átalakulása után remélhetjük, azok 
pedig, amelyekre önerőnkből is siker-
rel törekedhetnénk, a vélemények kü-
lönbözése miatt válnak megközelíthe-
tetlenekké. Amazok közé tartozik te-
rületi integritásunk visszaállítása, eme-
zek közé a magyar trón betöltése. 
Kérdések, amelyeknek fájó időszerűt-
lenségét az elméleti megvitatás és 
gyakorlati politika nagy távolsága 
is mutatja. Nemrég Weis István, most 
Pethő Sándor könyvének új megvilá-
gosításai nyomán támadt új érdek-
lődés e kérdések iránt. 

Pethő Sándor könyve új fordu-
latot jelent a legitizmizmus, a Habs-
burg-restauráció eszmei fejlődésében. 
Andrássy Gyula politikai eszméinek 
örököse, a legitimizmus egyik legkép-
zettebb és legfelkészültebb tollú pub-
licistája úgy érzi, hogy a legitimiz-
musnak új stratégiai elvek szerint 
kell átcsoportosítania harcos oszta-
gait és új fegyverekkel kell felszerel-
nie katonáit. A jogfolytonosságról, a 
mozgalom erkölcsi bázisáról, feltű-
nően hűvösen, sőt ironikusan nyilat-
kozik («elméleti abstrakciók elefánt-
csonttornya», «Biedermeyer-jogfoly-
tonosság»), talán, mert vitathatatlan, 
hogy a jogfolytonosság elve a detro-
nizációs törvény, két restaurációs kí-
sérlet sikertelensége, IV. Károly ki-




