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szövetségi elvének ilyen tágas alap-
jára (mi tagadás: talán nem is volna 
tanácsos arra helyezkedniök); hanem 
a papok és költők minden korban 
a politikusok előtt jártak, s Mécs 
működésében valami meglepő vissza-
utalás mutatkozik a pap és költő ősi 
küldetés-közösségére. 

Szavalóestélyén közreműködött egy 
nemes hanggal bíró, jeles iskolázott-
ságú dalénekesnő is: Kéthelyiné 
Wakots Margit. Budapesten hatodíz-
ben énekelt ezúttal, a Felvidéken pe-
dig az utóbbi években szinte kézről-
kézre adják a városok. Az est prelu-
diumával egy hatalmas Beethoven-
áriát adott elő, majd Mécs számai 
közben finn és magyar dalok igaz 
érzéstől áthatott, üde közvetlenségű 
tolmácsolásával ragadta tapsokra há-
lás hallgatóságát. 

Költő is, énekesnő is ezen a szép 
estén bőven learathatta azt a jóérzést 
mit minden misszionáriuslelkű mű-
vészben a fogékony szívek előtt való 
megmutatkozás kelt s mit maga Mécs 
a Harangöntők öröme című, e hang-
versenyén is előadott, gyönyörű ver-
sében is becsvágyának vall, mondván, 
hogy a legtökéletesebb harang-alkotás 
is csak akkor avattatik az igazság 
nyelvévé, ha a műhelyből a toronyba 
kerül, hogy onnan szóljon a hívekhez. 

Rédey Tivadar. 
A magyar hún-mondák kérdésé-

nek mai állása. A magyar hún-
mondák eredetének kérdése ez a ma-
gyar homerosi kérdés, az utóbbi év-
tizedekben élénk viták tárgya volt s 
napjainkban igen érdekes, új ered-
ményekkel gazdagodott. Ez indította 
Császár Elemért egy összefoglaló 
kis mű megírására (a fenti címen, 
az Irodalomtörténeti Füzetek soroza-
tában), melyben 31 lapon világos ké-
pét adja a kérdés történetének s bizo-
nyos tekintetben maga is állást 
foglal. 

A hún-magyar rokonság kérdésé-
nek fejlődésében négy korszakot 
különböztethetünk meg. Első a Wen-
zel—Toldy-korszak, mely a hún-
mondákat úgy, mint az előző száza-
dok, a magyarság őstulajdonának 
hitte s mint kétségtelen szellemi 
birtokát tárgyalta. Toldy az anya-
got a német filológia eljárása sze-
rint szerves egésszé, összefüggő 
mondakörökké konstruálta. Máso-
dik a Hunfalvy-korszak, mely a ma-
;gyarság eredetét nyelvi alapon ku-
tatja s az ugor népek körében ta-

lálta meg. Elvi ellensége volt a tö-
rök rokonságnak, melynek nagyon 
alárendelt jelentőséget tulajdoní-
tott s így a hún atyafiságot is a 
mesék honába utalta. Hunfalvy Pál 
Ethnographiájában (1876) kimondja 
— a német Roessler kutatásaira is 
támaszkodva —, hogy a magyarok-
nak sohasem volt ősi hagyományuk 
avagy mondájuk Attiláról; e törté-
neteket krónikaíróink maguk kohol-
ták, részint a Nibelungenlied, ré-
szint más német krónikák alapján. 
Más szóval, a magyar hún-monda: 
könyvmonda, mely sohasem élt a 
nép ajkán. Ezen a nézeten volt Riedl 
Frigyes is, ki már 1881-ben Hun-
faivyhoz csatlakozott és legújabban 
tanítványa, a korán elhunyt Király 
György, ki 1921-ben A magyar ős-
költészet c. könyvében a húnhagyo-
mányt udvari geneológusok kohol-
mányának mondta, a királyi ház 
dicsőségének emelésére. 

Harmadik irány az volt, mely el-
ismerte ugyan, hogy a hún-monda 
úgy, ahogy krónikáinkban olvas-
ható, nem tiszta néphagyomány, de 
nem is könyvmonda, hanem kellett 
élő alapjának lenni, mely századok 
folyamán fennmaradt a nép tuda-
tában. Heinrich Gusztáv, Petz Ge-
deon, Bleyer Jakab ily fenntartó-
nak a hazánk területén letelepedett 
idegen, leginkább német néptörzse-
ket tartják, kiknek képzeletét termé-
szetszerűleg foglalkoztatta a néhány 
évszázaddal előbb itt élt hún király 
emléke. Sebestyén Gyula efféle köz-
vetítőkül a székelyeket jelölte meg, 
mint még a mai haza területén kí-
vül a magyarokhoz csatlakozott 
avar vagy kabar, tehát a húnnal 
rokon néptöredéket. 

Napjainkban lépett e kérdés ne-
gyedik fázisába, mely Gombocz 
Zoltán és Hóman Bálint nevéhez 
fűződik. Gombocz A bolgár kérdés 
és a magyar hún-monda c. dolgoza-
tában (1921) azt a nézetet vallja, 
hogy a magyar két népfaj össze-
olvadásából eredt: egy számra na-
gyobb finn-ugor népet leigázott egy 
kisebbszámú türk nép, ma már 
szinte bizonyos, hogy egy bolgár 
törzs: az onogur. Ez a nép pedig 
szoros rokonságban volt a húnnal s 
így a magyarság, mely szellemileg 
is e magasabb kultúrájú nép hatása 
alá került, természetszerűleg vette 
át tőle a hún-rokonság tudatát s 
tette a magáévá. 

Hóman élesen elkülöníti a ma-
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gyarság hún hagyományát a ma-
gyarság hún mondáitól. A hún ha-
gyomány történeti tény. Legszebb 
bizonysága a nőrablás: a magyar 
nép, illetőleg az Árpád-nemzetség 
eredetmondája, az Attilától való le-
származás és a bolgár Dulo-ház-
zal való rokoni kapcsolat tör-
téneti hagyománya. Ezt a magyar-
ság magával hozta s tudatát állan-
dóan fenntartotta. Ellenben azok 
az elbeszélések és mondatöredékek, 
amelyek a mai irodalmi tudatban 
mint hún-mondák szerepelnek, ki-
mutathatólag a XII—XIII. század-
ban bukkannak föl, részint Kézai 
krónikájában, részint a székelyek-
nél. Kézai Jordanesből és Viterbói 
Gottfridből vette adatait, részint 
magyar krónikák és hagyományok 
elbeszéléseit vitte át a húnokra, 
hogy a száraz húnhagyományt ez-
által színesebbé tegye. Hóman te-
hát részben a történeti hagyomány, 
részben a könyvmonda-elméletet 
vallja. 

Császár teljesen elfogadja Gom-
bocz és Hóman eredményeit, kivéve 
Hómannak a hagyomány és monda 
különbségére vonatkozó éles állás-
foglalását. Császár, szerintünk is 
helyesen, arra utal, hogy történeti 
hagyomány bizonyos mondai szer-
kezet nélkül primitiv nép körében 
nem maradhat fönn. Ha volt a ma-
gyarságnak századokon át élő hún-
hagyománya, akkor ez vagy hős-
dalok, vagy kerekmondák alakjá-
ban élt a nép ajkán. Ha tehát Kézai 
krónikáját elvetjük is, arról a hit-
ről, hogy a magyarság mondakölté-
szetének volt hún-anyaga is, nem 
kell lemondanunk. Irodalomtörténe-
tünk erről nem is mondott le soha 
s Gyulai Pál a Hunfalvy-korszak 
legridegebb napjaiban is egyetemi 
előadásaiban a hún-mondák egy ré-
szének lehetséges népi eredetét vi-
tatta. 

A történettudós Hóman érdeme, 
hogy leszámolva azokkal a szkep-
tikus és közvetítő elméletekkel, me-
lyeknek meddő talajából nem sar-
jadhatott életerős megoldás, Gom-
bocz gondolatát módszeres kuta-
tással igazolta és ellenmondást nem 
tűrő okfejtéssel hatalmas, történe-
tileg megalapozott elméletté fej-
lesztette. Csak ismételhetjük e helyt 
felszólítását (műve: A magyar hún-
hagyomány és hún-monda, végén): 
vajha folkloristáink minél teljeseb-
ben átkutatva a középkori magyar 

mondakincset, a történeti tudomá-
nyok segítségére sietnének! 

Zlinszky Aladár. 

Legújabb régészeti irodalmunk. 
Régen ontotta oly pazar bőséggel a 
magyar föld a különböző korokból 
származó leleteket, mint amióta 
hazánk földje „csonkává" zsugoro-
dott össze. Jóformán hónapról-hó-
napra akadt egy-egy olyan régé-
szeti felfedezés, egy-egy olyan lelet, 
mely hosszabb-rövidebb időre moz-
gásba hozta a magyar olvasóközön-
ség érdeklődését; bő tápot szolgál-
tattak ez érdeklődés megnövelésé-
hez a napilapok „kiküldött tudósí-
tóinak" részletes beszámolói, akik 
rutinirozott tollal, ötletes leírások-
kal s felszínes tudományos értéke-
léssel adták hírül egy-egy újabb 
felfedezés eredményét. Növelték a 
közönség érdeklődését a régészeti 
felfedezések iránt a külföldön — 
Itáliában, Görögországban, Észak-
Afrikában, főleg Egyiptomban — 
a rendszeres kutatásokkal előkészí-
tett és rendszeres tudományos ásó-
munkával napvilágra hozott, világ-
hírre szert tett páratlan leletek 
(Tutankhamon sírja és társai), ame-
lyeknek publikálását, leírását és 
magyarázását nemcsak a szakembe-
rek, hanem a laikus közönség is 
érthetően fokozott figyelemmel ol-
vassa. Ennek a megnövekedett ér-
deklődésnek jeleit láthattuk a Ré-
gészeti Társulat aktuális jellegű 
ieleteket bemutató ülésein, amikor 
jóformán helyet sem tudtunk adni 
a nagy számban megjelenő közön-
ségnek. 

Az utóbbi két-három év alatt elő-
került régészeti leleteink valóban 
megérdemelték a rájuk fordított 
érdeklődést. Részben ritkaságok e 
leletek, részben régi problémák új 
szempontok szerinti tárgyalását és 
felfogását tették és teszik lehetővé. 
Gondoljunk csak az angyalföldi 
aranytálakra, a tápiószentmártoni 
szkita, elektronszarvasra, az ószőnyi 
érintetlen római szarkofágra, mind-
megannyi értékes ritkaság régésze-
tünkben; vagy gondoljunk a soproni 
amfiteátrum felismerésére, mit a 
hozzáépített s feldúlt Nemesis-szen-
télynek szerencséskezű megbolyga-
tása tett lehetővé, ami Scarbantiá-
nak (Sopron) jelentőségére és nagy-
ságára van hivatva az eddiginél 
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