
DEMÉNY JÁNOS:

PAX HUNGARICA
Kászonyi Ferenc német nyelven megjelent érdekes és kitűnő

munkájában ("Rassenverwandschaft der Donauvölker") olvas
hatjuk, hogya dunai népeknél a klasszikus eszmény ugyan
az: a "turáni úr", mely mindenütt iránytmutató, utánzásra
méltó ideál. Az állami ideál, a misztikus összekötő erő, mind
eme népeknél az ázsiai és európai hun államokban gyökere
zik.

Miután ez a hun gyökér a magyarságban a legelevenebb:
faj ilag és történelmileg elkötelezett a dunai népek vezérlé
sére.

De egyes keleteurópai népek, szlovákok, románok, horvá
tok, szerbek, nemzeti létre emelkedtek, - ezeknek kisebbségi
sorba visszavetése imperializmus lenne részünkről. Nekünk
kell tehát a kultúra, lélek és szellem erejében olyan magas
birodalmi és emberi ideológiáig emelkednünk, amely e né
pek friss szellemi elitjében már nem fogja az elnyomatás ér
zetét kelteni, hanem a felszabadulás magasabb lát- és létkö
rébe von.

Másszóval: nem a magyarságnak kell visszanyomni eze
ket a nemzetté vált népeket (ily természetellenes bűnöket a
történelem nagyon megbosszul), hanem a magyarságnak kell
felemelkednie olyan magas horizontra, ahol e népek mester
séges szorítás nélkül is kisebbségi reláció ba kerülnek.

Minden európai nép faj ilag bonyolult rasszkonglomerá
tum, rasszmozaik, melyet a történelem ideges ujjai kevernek.
Egy keleteurópai nép: a belőle kielemzett rasszok aránya.. A
vezérelemek - Kászonyi szerint - minden dunai népnél a
különböző nevek alatt föllépő hun rasszelemek, melyek ha
leszorulnak, az illető nép birodalmának hanyatlásával kell
számot vetni. A különbözó népek passzív népelemei pedig
korrelációjukban oly erős hasonlóságot mutatnak, hogy az
egyes népek általában - antropológiailag, népiségben és kul
túrában szinte közelebb állnak egymáshoz, mint egyazon nép
ben a különböző típusok.

A vezérelemek életformájukat szükségszeriíen rákénysze
ritik a passzív népelemekre, állami és kultúrális keretet nyuj
tanak. Itt - a fajok eme darwini harcában - nincs "kisebb
ségi reláció". S hogy teljes "elnyomás" érvényesüljön: a nyel
vi határokat kell lazítani. Egy türk faj ú magyar, bulgár és
horvát nem értik egymás nyelvét, s mégis a szó szoros értel
mében testvérek.

Itt azonban a dolgok eltünnek a szemünk elől, a lélek
mélytengeri korállvilágban: egyemberegyed is több rassz
ból alakulhat, ott is küzdelem zajlik, mondják "valaki küzd
a természetével", de több természet is dúlhat bennünk.
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Világosabb eset, mikor egy nép vezéreleme egy kisebb
ségi nép egyedét szippantia magához. Olyan egyedet, aki
rasszában a befogadó nép vezéreleméhez áll közel, míg el
hagyott népében passzív népelemként szerepelt. A nagy ma
gyar zsenik kitünően példázzák ezt - Hunyaditól Petőfiig.

Itt merülhet fel az a gondolat: vajjon tényleg "idegen szárma
zásúak" ők? Fölületes és közeli számítás szerint azok. Ám
százados mértékkel mérve a vázolt perspektíva után azt is ál
Iíthatnók, hogy visszataláltak.

Csakhogy szabad-e elvágni ilyen visszatalálások jövőbeli

útját, legalább is még nehezebbé tenni?
Van tehát egy szélesebb, egész Keleteurópa térségeit át

ható magyar fajiság. Ma nehezen lélekzik egy szűk faji gondo
lat átkos bilincseiben, de lesznek szabadítók! Bizonyos, hogy
nyelvében él a nemzet és lélekben. De a lélek önmagában
csak a halhatatlanság eszköze, a halandó történelem határait
és fundamenturnát a tér és vér anyagi valósága jelöli ki az
időben. Bizonyos tehát az is, hogy egy, a maínál mélyebb és
szélesebb alapu faji visszatalálásnak jövőben is folyó termé
szetes, "automatikus" működéséhez kell a keleteurópai térség
magyar centralizálása.

A nyelvi kérdésre vonatkozólag: Nyugateurópa viszony
lagos nyelvi homogenitása (egységes német, francia, angol,
olasz tömbök) fordított arányban áll viszonylagos faji hetere
geneitásukkal. Amennyivel egységesebb tömbök alakultak ki
nyugaton nyelvileg, annál mozaikszerűbb a faji összetétel.
Keleteurópában épp fordítva: a nyelv-bábel fordított arányban
áll a faji egységgel: egy türk életforma (faji életideál) kere
tében kivirágzó rasszdialektusokkal.

Az új magyar alkotók közül Ady, Szabó Dezső, Bartók,
Németh László, Féja Géza és József Attila kötötte le magát
egy, a nemzeti korlátokon túlnövő magyar birodalmi gondolat
mellett, - a magyar szellem és alkat felszabadító fuvallatát
és védő várát megjelentve Keleteurópa didergő kis népeinek,
melyekkel sok évszázados kultúrális és vérségi kapcsolat fűz

egybe minket.
Figyelemre méltó, hogy ezt a keleteurópai hitet elsősor

ban protestáns kultúráju géniuszok -hirdetik. Miért van ez
~? -

Fentebb kifejtett elgondolás nem egyezik egyik nagy ma
gyar protestáns alkotó keleteurópai elgondolásával sem, az ő

elgondolásaik csupán kiindulópontul szolgáltak. Maga az el
képzelés a magyar protestáns szellem faji logikája alapján
épült föl, - az adott katolikus univerzalisztikus eszme teljes
figyelm.en kívül hagyásával. I

Mert mind ez a keleteurópa-i faji gondolatfuttatás alulr~l

való felépítése annak, ami az eszmék értékrendszerében fölül
van készen, történetileg kipróbáltan s a katolikus géniuszok
tól elfogadottan: a középlwri univerzalitás.
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A reformáció a nemzeti szellem ébresztője. Csak termé
szetes tehát, hogya keleteurópai gondolatot a faji és pogány
magyar ideológiából jövő, de egy katolikus univerzalizmust a
korfordulón megérző protestáns alkotók hirdetik, - kevesebb
világoslátással, mint hévvel-szenvedéllyel.

Amennyiben a magyarság más népek kisebbségi életfor
mába keretezése révén egész Európának új, teremtő életfor
mát adhat, a Keleteurópa-gondolat ennek csak szerényebb
megvalósulási formája, alacsonyabb létfokú stációja, protes
táns faji sik, mely alá a katolikus univerzalizmus feltörő út-
jai szorultak. .

Láttuk: tniként jut el a magyar protestáns szellem faji
szorongása az univerzalizmus égtájaihoz.

De lássuk: a katolikus szellem miként jut le az univer
zalitásból a magyar sors-zónákba?

Legutóbb a legnagyobb élő történetírónk. a mélyen kato
likus kultúrájú Szekfű Gyula hallatta hangját a keleteurópai
kérdésben: "A Dunatáj szellemi egységé"-ben lényeges ellen.
vetései e gondolat időszerűsége ellen: hogy a szomszéd népek
uralkodó társadalmi osztályai ezt "nem akarják" s a magyar
szellemben sincs komoly érdeklődés ilyen gondolatok iránt.

Természetes, hogy amíg nálunk nem általános ez a gon
dolat, addig nincs minek s mivel hatni a körülöttünk élő né
pekre. S hogy az egész magyar szellemben még nem általános
a komoly érdeklődés, ezért csak a rosszindulat tehetné fele
lőssé épp a legnagyobb élő történetírőnkat, hiszen Szekfű e
cikkének sorait azzal a gondolattal zárja, hogy "Népek szelle
mi egymásratalálása hosszú, kemény munkát kívánna a hatá
rokon innen és túl, s ha sikerülne egyszer, Európa történeté
ben egészen új fejezetet jelentene."

Valóban, erre a hosszú, kemény munkára kell felkészül
nünk, erkölcsi életünk tartalmává tenni ezt a gondolatot, mert
ezzel a tettel Európa története új fejezetének vagyunk tevé
keny részesei, egy új, szebb, jobb és boldogabb Európának a
magyarságban s a magyarságnak - Európában.

Kétségtelen, Szekfű nem ebben a cikkében járult hozzá
ennek a kultúrának ideológiai építéséhez, ez a cikk nem tettre
sarkaló, hanem leverően realisztikus, magunk hitének erős

ségét ellenőrző. Én most egy ötéve írt cikkére gondolok, mely
a Dunatáj szellemi egységét az ugyancsak rideg tények vilá
gában, de mélyebb alapokról indulva, hittel hirdeti. "A ma
gyarság és kisebbségei a középkorban" c. tanulmány gondo
latai sokkal inkább méltók a legnagyobb modern magyar tör
ténészhez. A keleteurópai eszme fundamentumai lehetnek,
szinte ideológiai gránitalapok.

"östörténetünk kétségtelenül megállapítá, hogy a finn-ugor
eredetű magyar törzsek türk eredetű más törzs ekkel egyesültek, s
ebből a konglomerátumból született meg az immár tiszta türk mű

veltségű magyar nép. Ha tehát azt a magatartást akarjuk vizsgálni,
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melyet kezdettől fogva tanusítottunk más népekkel szemben, akkor
azon formákat kell ismernünk, melyek a türk népek egymásközti
érintkezésére jellemzőek." , .

"Ezek a türk népek, akiknek ősei közé tartoztak a hunok s
akiknek szomorú csökevényei Szibéria mai tatárjai. kirgizei, a ma
gyarság kialakulása idején már ezer esztendő óta nyargaltak fel s
alá az eurázsiai síkságon és környező hegye ín, az Altáji-heltVségtől

a Kárpátokig. Távolabbi rokonaikkal, a mongolokkal egyiltt leszár
mazó azon {isi, történelemellítti népeknek, melyek el{Jször szelidi/et
tek állatokat és ellíször fejlesztették ki amarhatartás szükségletei
blJl a patriarchális "nagycsaládot", a meqszeroezett állam, a lióditó
fejedelemség és abszolutizmus {isi formáját. Ezek a mérhetetlen nagy
gulyakat és méneseket hajtó lovas pásztornépek nomád vagy fél
nomád állapotban barangoltak a végtelen síkságon, s hogy szét ne
szóródjanak, hogy az ellenséges, idegen törzsek meg ne bontsák so
raikat és hogy - nem utoLsó sorban - az állattartáshoz szükséges
munkák is rendben és állandóan folyjanak, ezért volt szükségük
erős központi hatalomra. Attilától Dzsingiszkhánig és Tamerlánig s
onnan tovább az izlámvallású török szultánokig a népekre nehezed6
abszolut uralkodói hatalmak természetes következései voltak a 10
vas-nomád-pásztor kultúrkör gazdasági és társadalmi berendezések
nek : erős kézben összefogott vezetésre szüksége volt a népek egész
során uralkodó hun- és tatárbirodalmaknak csakúgy, mint a néhány
családot s annak nomád marhatenyásztését magában foglaló kirgiz
egységnek, az "aul"-nak."

"De a központosított kormányhatalmon kívül még egy jellegze
tes közös tulajdonsága van minden ily eurázsiai lovas nomád nép
nek, s ez szintén a kezdetbeli gazdasági viszonyok következése. Osa
lád, nagycsalád és aul eredetileg közös leszármazás alapján kapcsol
ta egybe az embereket, a vérségi kapocs kizárólagosságát azonban
minaegyre megtörte a gazdasági szükségszerűség: a nagycsalád vagy
aul vezetllje, véne, patriarchája sikerrel gyarapította állatállomá
nyát, elvévén oly családok vagyonát, melyek útjába kerültek s gyön
gébbeknek bizonyultak; a szaporulat {irzésére, hajtására, kezelésére
szívesen befogadott közösségébe ajánlkozó szolgákat, más családok
vagy törzsek elszakadt, egyedülmaradt tagjait, akik szolgálatba áll
va, az aul vagy immár törzs vagy nemzetség fegyveres pásztorainak
számát szaporitották."

"A küls{iséges csatlakozás hasonló esetei mentek végbe nagyban
is, amikor már sok-sok aulból álló törzsek vagy népek indultak el
zsákmányolásra, új puszták megszerzésére, s azon népek meghódí
tására, melyek e pusztákat eddig birtokolták. A gy6zelmes nép alá
vetette magának a legy{izöttet anélkül azonban, hogy akár sajátma
gának, akár a másiknak bels6 társadalmi berendezéséhez hozzányult
volna." '

,,A türk hódítás és uralom tehát valósággal kisebbségfenntartó
volt, s kétségtelen, hogy a magyarok vándorlásaik során az uralom
nak ezt a fajtáját tanulták el saját, gyakran változó uraiktól és gya
korolták utóbb hódításaik közben."

"A középkori keresztény monarchia, melynek elveit Szent Ist
ván átültette, egészen más alapolfon, mint a türk berendezés, de
ugyanoly kezelését fejlesztette ki az alávetett népeknek, mint amit
a magyarok már magukkal hoztak."

"A kisebbségi nyomornak az a zónája, mely manapság a Ke
leti-tengertől, a balti államoktól vonul Délnek, porosz, német, len-
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gyel, cseh területen át a Balkán-félszigetre, a középkorban északról
délnek haladva sokkal rövidebb volt, mert aKárpátoknál megszakí
totta a magyar királyság, melynek hatalmi körében, nemcsak a szo
ros értelemben vett Magyarországon, hanem a balkáni csatolt tarto
mányokban is nemzetiségi béke honolt."

... "A magyar középkor a kisebbségek aranykora" ...
- "Pax Hungarica" -

Szekfű nagystílű koncepciója tulajdonképpen egy türk
jellegű, természetünkbe szött "észjárást" igazol, melynek élet
formáló távlata a katolikus univerzalizmussal rokon. Az egyik
sorsfordulata a másikat sújtja vagy emeli, kezet kézbe téve
gyászolnak vagy tündökölnek.

Volt egy idő, mikor a legnagyobb tehetségű s legfiatalabb
keleteurópai szellem: Németh László, a legnagyobb magyar
katolikus történetíró: Szekfű Gyula felé nyujtotta kezét. Az ő

kézszorításuk is könnyebbé tette annak a mai magyar szin
tetikus látásnak megkísérlését, melyet a VIGILIA Fehér
Buda cím alatt közöl.

Szükségszerű, hogy tudatában legyünk: a magyarság tra
gikus Szent István-Koppány, Széchenyi-Kossuth ellentéte ma
sem szünt meg. De ma már legalább ismerjük a történeti ma
gyar műveltségfókuszokats tudjuk: "e végletek egymástól oly
élesen elkülönülő szellemi termékei időjártával szimbolikus
értékekké válnak s késő korok tudatában egymást színezve
keresik és el is érik az összebékülést" (Horváth János).

Ám ezt nemcsak a régi, a hontum-miioszok világában kell
így érezni s látni, de a jövőt építő, új, hová-mitoszolcnál is.
Igy láttam én is. Elismertem a nagy protestáns alkotókat, ke
leteurópai hitüket, mert mindennél biztosabb bázis volt ne
kem a legnagyobb modern magyar katolikus apostol: Prohász
ka Ottokár, a legnagyobb modern magyar katolikus költő:

Babits, a zeneköltő Kodály s a történetíró Szekfű, - akiket a
nagy protestáns szellemű alkotók keleteurópaiságával szem
ben "új középkori" szellemeknek kereszteltem. A keleteuró
paiság és új középkoriság színtézisében pedig a középkori val
lásegység lehetőségei feszülnek.

Ezt a hallatlan utópiát én igenis Bartók és Kodály zene
költészetéből hallottam ki. Ennek az említett egységnek esz
mei konstrukciójáért vivott kibontakozásban (melynek harmó
niáját eleddig Szekfűben láttam egyszer-egyszer összpontosítva)
Bartók és Kodály mély kor- és sorstárs mivolta volt útmuta
tóm. Az ők egymást megértésében láttam az örök magyar ket
tősség fölött húzódó aranyhidat. S én erre léptem. Az ő pél
dájukból vetítettem előre a jövő falára Ady és Prohászka ha
lálban összebékült szellemét s emeltem a lélek egyazon sík
jára Szabó Dezső és Babits világát.

Németh Lászlóban ezt az aranyhíd építót láttam. A "Ki
sebbségben" éreztem az egyensúly borulását, de a remek lapok
mélymagyar szépségekben dús izgalma oldotta a bizonytalan
egyensúlyérzet aggódásait. A "Kisebbségben" megírása előtt
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Szekfű a megvesztegethetetlen érzésű magyárok között emlí
tette Németh Lászlót is, s ezzel - mint írtam - a Fehér Buda
mitikus géniusz-kozmosza teljes, egy nagy történetíró szava
pecsét rajta. Nos: aki hitelesített, azt üssük ki a nyeregből, s
mattoljuk?

Németh László hatalmas tanulmánysorozatban végzi el
mostanában Szekfűnek a magyar váteszek közül való szám
űzését. A kiváló protestáns szellemek manapság.előszeretet

tel nyúlnak középkori regénytémákhoz s támasztgatják a ma
gyar népi katolicizmus színeit. A katolicizmus iránti megérté
sük nem lehet azonban mindaddig őszinte, amíg a ma nagy
magyar katolikus váteszeit ki akarják űzni a magyar szellem
birodalmából.

Ortutay Gyula szavait ismétlem: "Az, aki parasztságunk
lényeges kérdései, létének értelme felé fordítja tekintetét, há
rom életművet láthat maga előtt, mint irányítót: Bartók, Ko
dály és Szekfű Gyula munkásságát." Az ilyen gondolatok, épp
úgy mint Bóka László szintetizáló "Ady és Szekfű" cikke 
jobban szolgálják a magyar egységet, mint Németh László pil
lanatnyi szellemi hajótörése.

Kétségtelen, hogy Szekfű géniuszából nagy magyar szép
ségek lávája nem tódul elő - a katolikus fegyelmű alkotók
általában nem oly vulkanikus és eruptívegyéniségek -, mint
ahogy az is kétségtelen, hogyalkatában tudja a nyugati orien
tációt is. Az a mély magyar szépség, aminek Németh László
is, mint minden nagy magyar művész, sőt minél nagyobb ér
zője a lélekből viruló íormáknak, annál bódultabb szerelmese,
nem mindig vált be a gyakorlati élet mezején, a politika pe
dig a legszebb álmokat tiporja gyakran el. Az erdélyi fejedel
mek, akikben ez a mélymagyarság felsír, csaknem mindig ka
tasztrófa-politikát csináltak, s legtöbbször nemzeti nagy létünk
árán kellett tört szívvel megvásárolnunk azt, hogy egyáltalá
ban élünk, s hogy ez a mélymagyarság rejtett utakon, de mé
gis élve: barangolhatott szerte az Idő csapásain.

A tragikus magyar kettősség új variációja: Szekfű Gyula
és Németh László. Nekünk míndkéttöiükre szükségünk van,
politikai ösztönünk és "magyar észjárásunk" majd kihámozza
az eszmék bogából, hogy mikor melyikre s hol? Egyéni néze
tem szerint pillanatnyilag Németh Lászlóra van nagyobb szük
ség, de nincs szükség Németh László Szekfűt támadó részére,
bár lehet, hogy ez tövise a rozsának.

Mindenesetre a magyar szellem életében kellene először

dokumentálni a Pax Hungaricát, a kisebbségek aranykorát,
ahol autonóm kultúrfókuszok bontakozhatnak ki egy nagy bi
rodalmi egység keretében. Németh László elég nagyvonalú és
elég fiatal ahhoz, hogy ezt várjuk tőle. De addig is: kiván
csian - kicsit szorult szívvel - figyeljük tovább Németh
László és Szekfű Gyula sakkpartiját, s titkos vágyunk, vajh
remivel végződne ez a játszma.
1940 Húsvét ünnepén Demény János
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