
,
LATSZAT ÉS VALÓSÁG

ÉRDEMES VOLT-E MEGKERESZTELKEDHÜNK ?

Jegyzetek nomád rokonnépeink történetének margójára. (Németh
Gyula: Attila és hunjai. (Magyar Szemle Társaság.) Juri Semjonov:
Szibéria meghódítása. (Athenaeum kiadása.)

Időben és történelmi tárgy tekintetében messze áll egymástól
ez a két könyv. A Németh Gyula szerkesztette "Attila és hunjai"
a hun rejtélyt igyekszik megvilágitani legszigorúbb mai tudomá
nyos eszközeink segitségével. Leginkább a kereszténység első öt
évszázadában velük kapcsolatban lejátszódó események kerülnek
ebben. a könyvben történelmi megvilágítás alá. Ezzel szemben Juri
Szemjonov~ a kitűnő orosz történész a XV. századtól kezdve irja
meg hatalmas euráziai kontinens ázsiai részének évszázadokra ter
jedő fokozatos orosz meghódítását.

Azért irunk együtt a két könyvről, mert a két hódítás nagyjá
ban azonos területen folyt le és Attila egyes népeinek maradvá
nyait a tíz évszázad multán bódító ut jukra induló kozákok és orosz
kereskedők ott találták a végtelen délszibériai szteppéken, vagy
feljebb, immár a jeges tundrák közé szoritottan, stagnáló életkép
telenségben.

Ha történelmileg nem is tudunk még világot deríteni rá, mi
ként, mikor és hol, a magyarság mégis ott élt valahol az Attilát uraló
népek tömegében a nagy hun hódítások idejében, mikor ezek a
népek Eurázia minden tája felé kirajozva, egy félelmes szervező

erejű khán zseniális indítására, rettegésbe hozták az akkori kul
túrvilágot. j Ezt a lendületet később csak az avarok tartották meg,
majd pedig a IX. századtól kezdve a magyarok. A pogánynak ma
radt népek azonban az avarokkal együtt mind letüntek, lehanyat
lottak és ázsiai testvéreik az orosz hóditók többé-kevésbbé tehetet
len hódoltjaivá váltak. Csak a magyar nép, a keresztény hitre tért
magyar nép tartotta meg éppen kereszténysége folytán minden vi
har és kiírtó törekvés ellenére fejlődésképességét és missziótuda
tát. Akár közeli. akár távoli rokonaink az ázsiai nomádok, akiket
az oroszok évszázados harcok árán sorra hóditottak és részben ki
is írtottak, bennünket magyarokat szivszorongatóan érdekel, mi
lett pogányságában maradt, pusztulásra ítélt néprokonainkkal.
akiknek nagyrésze még az ortodox kereszténység fokára sem emel
kedhetett fel. Ide-oda hányt, kozák vadász zsákmánnyá korcsosuló
néptöredékekké váltak mindannyian, akikről a magyarság nagy
része csak szégyenkezve emlékezik meg, ha egyáltalán letagadni
nem akarja őket. Sorsukban negatív példáját látjuk annak a kér
désnek, hogy mi lett volna a magvarságból. ha nem születnek
szent, térítő királyai, Szent Istvánjai, és Szent Lászlói. Ma nem
lenne magyarság, legfeljebb valami kóbor néptörzs bolyongana
valahol egyre ritkuló számban Eurázia szteppéin vagy jeges taj
gáin és tundravidékén.

Jó ezt emlékezetünkbe idéznünk, amikor táltoskodók és po
gánykodók akadnak országunkban is, akik titokban vagy nyiltan
gyalázzák Szent Istvánt és Szent Lászlót. Szent Lászlót, pogány ro
konnépeink megtérítőjét és beolvasztóját. Akadnak, akik szeretnék
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visszapogányosítani a magyarságot, mert hisz a keresztény Európá
ért véreznünk kellett. (Legszentebb stigmái ezek népünknek!)
Vagy nem akarnak tudni Szent István ezeréve s törvényszabásairól.

Jó erről a kérdésről elmélkednünk kissé az eresztékeiben re
csegő és vérben-kinban ujjászülető Eurázia teremtő, vajudó forron
gásának idején. Ezért emlékezem meg együtt a hunokrój- és a Szi
bériáról szóló két kitűnő könyvről. Ezért tapadtam multkutató,
magyarságunk sorsát fejtegető és találgató kinlódó kiváncsisággal
mindkét könyv lapjaira, hogy minél mélyebb gyökerű és minél
egyetemesebb távlatba állithassam be a magunk sorsát itt Európá
ban. Szivszorongató tanulmányút volt ez igy könyveken át is, min
denxrnek ajánlhatom, hogy végigjárja a kétezer év nomád népei
nek véres útját, mielőtt magyar sorskérdésekről ítélni kiván.

Gyerekkoromban romantikus regényiróinknál, Dugonicsnál és
Jókainál. de még napjainkban is Kodolányi megszállottan ihletett
Juliánus barátjának olvasása közben mohón lestem a kézzelfogható'
bizonyítékokat: honnan jövünk hát, mi volt a multunk? És minden
könyvet egy kis csalódással kellett letennem, mert a végső kér
désekre nem feleltek eléggé, szomjas kiváncsiságomat csak fokozni
tudták s nem eloltani.

Németh Gyula és munkatársai sem felelnek igazában a kér
désre, mert még a mai tudományos világ sem tud igazi feleletet
adni sem a hunok eredetére, sem a magyarsággal való vonatkozá
sukra. Tudományosan kényes eszközökkel készült a Magyar Szemle
Társaság Attila könyve. Szigorúan megrostáltak benne minden ada
tot és a cikkfrók is ellentmondanak imitt amott egymásnak. Talán
túlzott is laikus szempontból ez a tudományos óvatosság, de min
denesetre igen tiszteletreméltó és méltó a magyar tudományos
élet nívój ához. Felhasználják a többezer éves kínai történeti forrá
sokat a hi ung-nu nép őshazájáról, megismertetnek hun-hiung-hun
népazonosság egész problematikájával. Égető szükségletet tölt be
ez a könyv nemzetünk irodalmában.

Az egyes írókról csak röviden emlékezhetünk itt meg. Németh
Gyula a hun nyelv kérdését kutatja, Ligeti Lajos az ázsiai hunok
történetét, (mert voltak európaiak is) Váczy Péter Attila és a hu
nok későbbi történetét tárgyalja. Eckhardt Sándor a mondai Attila
irodalmi emlékeit boncolja fel és figyelmeztet, hogy olaszok és
franciák előtt ne nagyon dicsekedjünk a hun-magyar rokonság fel
tevéseivel, mert ezek a népek germán népek rombolásait is hunok
nak tulajdonítják és egész vallásos legendakör alakult ki a vad
pusztításoktől népüket megmentő szentekről és vértanúkról. Ezek
a legendák mélyen gyökereznek nyugat régen-keresztény népeinek
lelkében és 8' hun rokonság emlegetése előttük csak ronthatja a
magyarság európai megítélésének mérlegét. Megszívlelendő Eck
hardt Sándor tanácsa, de azért a tudományos felvilágosítás munká
ját sem szabad elhanyagolnunk nyugat felé. Hiszen nem tudhat juk,
mikor derül ki tudományos exaktsággal a magyarság és a hunság
közelebbi rokonsága. Európa felé akkor nem tagadhatjuk le többé
ezt a rokonságot. Addig is fel kell tárnunk hát Európa felé is a
hunok tetteit az akkori hódító népek történetébe ágyazva és ki
mutathatjuk, hogya hunok semmivel sem voltak barbárabbak,
mint az akkori germán hódítók, a gótok vagy a későbbi vikingek,
akik szintén tűzzel-vassal dúlták Európa kultúrtáj ait, hog-y azután
a gótika virágozzék ki vérvetésük nyomain Franciaországban, Olasz
országban és Németországban egyaránt.

Igen érdekes kérdés a hunság és germánság negyedik évszá-
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zadbeli együttélése is, amikor a hunok germán, a germánok pedig
hun neveket vettek fel és feltehetőleg a vérkeveredés is nagy volt
közöttük. Amennyibeni a magyar-hun rokonság tétele megáll, ezer
ötszáz évnél régibb magyar-germán együttélésről is beszélhetünk.
Attila maga alá gyűrte a germán fejedelmeket, később a germán
törzsek kerekedtek felül és itt nyugszik valahol a Nibelungen Lied
mithikus történeti magva is. Ebből a birkózásból és egymásbaolva
dásból is érdekes következtetéseket vonhatunk le a mára és a jö
vőre vonatkozóan is. Annyit mindenesetre, hogy másfélévezrede
egymás mellé rendelt a sors és mindig meg kellett találnunk az
együttélés formáit. Az Attila könyv kitűnő szerzöi közül mégis
Fettich Nándor archeológiai vonatkozású megállapításainak örül
tünk a legjobban. Fettich Nándor, aki a szovjetoroszországi hun
kori leleteket is felülvizsgálta legutóbbi orosz tanulmányút ja al
kalmával, bőséges képanyagot közöl Attila népeinek művészi kul
túrájaról. A Rajnától az Uralon-túlig ezerötszáz éve hevertek a
földben ezek a pompás és kevésbbé pompás harci és használati esz
közök, amelyek az avatott tudós vizsgálata közben beszélni kezde
nek most nekünk arról a kultúráról, amelynek hordozói Attila har
cos nomádjai voltak. És ezek az emlékek rehabilitáló értékűek.

Bebizonyítják, hogy az akkori hunság az akkori germánsággal
egyenlő kultúra birtokosa volt. Hogy a két nép nemcsak neveket
cserélt és vett egymástól, hanem kultúrában is egyformán volt adó
és kapő fél. Feltich Nándor olvasása közben nem szégyenkezünk,
ha a hun-magyar kapcsolatokra gondolunk,hanem sokban megért
jük azt is, hogy Árpád nomádjai miként válhattak mintegy varázs
ütésre a középkori Európa egyik vezető keresztény népévé. Mert
régi kultúrahordozó nép volt már ekkor a magyarság és a keresz
tény oltásra egyszerre csodálatos virágba szökkent ősi virtuális
kultúrerejének minden lappangó és félignyilt csodája.

Szemjonov könyve Szibériáról szól és azokról a népekről, aki
ket messze magunk mögött hagytunk. Ezekhez a népekhez nem ért
el Krisztus hódító és megtartó ereje. Ezek nem jöttek el öshazá
jukból. Ezek nem véreztek egy évezreden át Európáért. Ezekhez
az orosz Európa ment el tűzzel és vassal. A moszkvai cár kozákjai
hódították meg őket, egyformán vadászva az őserdőkben, szteppé
ken, tundrákon és taigákon tanyázó hiúzra, cobolyra, herrneliure
és a bennszülött osztják, votják, kirgiz, csukcs, kamcsadál, aleuti
és szamojéd népekre. Ezeknek a népeknek a sorsa nem európai. nem
keresztény sors volt, amely hősöket és veszteségeket, sebeket és
glóriákat Könyvel el. Ezeknek sorsa az elmaradott, megállott, ki
irtásra kész. nomádok sorsa lett. Pedig mennyi nemes vonás van
benük is, aleutikban és osztjákokban, kirgizekben és kamcsadálok
ban. Csak éppen a kereszténység nem ért el hozzájuk és azoknak a
kozákoknak zsákmányai lettek, akik feje fölött régi novgorodi
templomi freskók tanusága szerínt glóriás szentek lovagoltak. Mi
csoda ellentétek, miféle sorsok, mekkora népi tragédiák játszódnak
le előttünk Szemjonov könyvében, amely Szibéria meghódításáról
szól. Soha érdekesebbet, szívet szorongatóbbat. Bárcsak olvasnák
el mind pogánykodóink is a keresztények mellett.

Possonyi László.
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