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gónak legvadabb agyrémei, egy ra-
jongó exstatikus utazásai a szellem-
világban. 

Kantnak a filozófiai vizsgálódás 
eszközeivel megalapozott skeptikus, 
mereven elutasító magatartását a 
Swedenborg csodáival szemben ez 
eseteknek későbbi, a X I X . század-
ban bekövetkezett utánvizsgálása 
megerősítette, jogosultnak bizonyí-
totta. A második históriára nézve 
teljes bizonyossággal megállapít-
hatjuk, mily távol állott itt a le-
genda a valóságtól. A Martevillené 
nyugtájának történetét ma az ő 
második férjének (E . . . tábornok-
nak) elbeszélése nyomán jól ismer-
jük. Martevillené, aki az ezüstmű-
ves követelése miatt nyugtalanko-
dott és a nyugtát nem tudta elő-
adni, csakugyan meglátogatta Swe-
denborgot és megkérdezte tőle, is-
merte-e Martevillet? Amire az azt 
felelte, hogy nem ismerhette őt; 
ámde a nyugtáról egyáltalában nem 
esett köztük szó. Egy hét mulva 
Marteville megjelent feleségének 
álmában s megjelölte neki — egy 
angol stílusú szekrényben — azt a 
helyet, ahol nemcsak a nyugtát, ha-
nem egy nyolc brilliánsos hajtűt is 
megtalálhat, amelyet hasonlóképen 
elveszettnek tartott. Ez hajnali két 
óra tájban lehetett. Az özvegy nagy 
örvendezések közt fölkél és mindent 
a megjelölt helyen talál; azután 
visszafekszik és nyugodtan tovább 
alszik. Délelőtt 11 óra felé megjelent 
Swedenborg és elmondta, hogy a 
mult éjjel több szellemet látott, kö-
zöttük Marteviliét is; ő szeretett 
volna vele beszélgetni, de ez azt 
hozva fel okul, hogy feleségéhez 
kell sietnie és neki fontos fölfede-
zést tennie, nem volt erre hajlandó. 
Mint látjuk, ebben az elbeszélésben 
Swedenborg csodás szereplése na-
gyon összezsugorodott; nem ő leli 
meg, hanem az özvegy a nyugtát, és 
pedig nem szellemlátás, hanem a 
tudattalan emlékezés jól ismert, gya-
kori ténye révén. Ami Swedenborg 
álmát és az elhunyt szellemének ki-
jelentését illeti, hogy t. i. feleségét 
kell meglátogatnia, ez oly kicsinyes 
és gyermekes részlet, hogy lehetet-
len valami csalásra nem gondol-
nunk, s talán valami mélyebb után-
járás kideríthette volna, hogy Swe-
denborg valami úton-módon már 
értesült a Martevillené álmáról és a 
nyugta megtalálásáról. Még ha el-

fogadjuk is azt teljes igazságnak, 
nem marad egyéb belőle, mint az 
álmok csodálatos összetalálkozása, 
amit a hosszú, egyirányú gondolko-
zás és töprengés eléggé megmagya-
ráz. 

Ami a királyné esetét illeti, ennél 
nem áll módunkban a dolognak oly 
pontosan utánajárni, de először is 
meg kell jegyeznük, hogy maga a 
királyné, aki az esetet többeknek el-
beszélte, sohasem akart a szellemek 
megjelenésében hinni, tehát azt 
gondolta, hogy titkát valamiképen, 
anélkül, hogy csak sejtené is, ho-
gyan, elrabolták; azonkívül meg 
három előkelő svéd udvari ember 
közölte a párisi svéd követség lel-
készével (Gambs), hogy Swedenborg 
gr. Bréhétől, az államtanács elnöké-
től a királynénak testvérével, a po-
rosz herceggel való titkos levelezé-
séről értesült s így a királynénak 
könnyen elárulhatott oly titkot, 
amelynek megismeréséhez esetleg a 
bizalmi ember megvásárlásával ju-
tott. Ezek az adatok Swedenborg 
őszinteségét kissé kétes színben tün-
tetik föl s legalább is óvatosságra 
intenek bennünket a csodatételeiben 
való naiv hittel szemben. 

Ami a stockholmi tűzvészt illeti, 
itt minden további felvilágosítás, 
amely Swedenborg távolbalátását 
megerősítené vagy meggyöngítené, 
hiányzik; ha az eset teljesen igaz, 
itt csak a telepáthia egyik esetéről 
van szó; de valószínű, hogy ha a 
forrás mélyére tekinthetnénk, az 
eredeti ténynek vagy valami új 
változatát találnók, amely azt jelen-
tősen lefokozza, mint a Martevillené 
esetében, vagy egyes gyanús körül-
ményekre bukkannánk, mint a ki-
rályné esetében. Lehet, hogy utóbb 
Kant maga is ilyennek találta az 
esetet, mert könyvében már csak 
mint mende-mondákról tesz az 
esetre vonatkozó hírekről említést, 
amelyek eredetét nem lehet igazolni. 

Az előadott esetek mutatják, mily 
könnyen válnak kisebbszerű, látszó-
lag csodálatos események, a hiszé-
keny fantázia által kiszínezve, meg-
nagyítva, csodahistóriákká, legen-
dákká ! Rácz Lajos 

Giovanni Gentile közoktatási re-
formja. Az olasz folyóiratokat né-
hány hónap óta élénken foglalkoz-
tatják a fascista kormány volt kul-
tuszminiszterének újításai az isko-
lák tantervére vonatkozólag. Gen-
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tile filozófus. Hegeli idealizmusból 
fakadt bölcselete levonta Croce gon-
dolatából a végső következtetéseket 
s Olaszország szellemi életében át-
vette tőle a vezetést. 

Ez az új-idealizmus a modern 
olasz irodalomban mint kiábrándult 
vagy fölényes szkepszis tükröződik. 
Leon Borgese regényének hőse, mely 
ezt az új lelkiállapotot igyekszik 
vázolni a háború és kommunizmus 
viharai közt, a gondolat és érzés cél-
keresésében zátonyra jut és nyomo-
rultan végzi életét. Pirandello drá-
mahőseit, Panzini regényalakjait az 
élet legelemibb tényeiben való filo-
zófus-kételkedés jellemzi. De külö-
nösen Panziniban és Borgeseben 
gyakran ott kísért a vallás tanítá-
sában való megnyugvás gondolata. 
Sok hányatás után ide jutott el a 
viharos lelkű Giovanni Papini is, ki 
a „Storia di Cristo"-ban legjobban 
fejezi ki a modern Olaszország ez 
eszmekeresését. 

Pedig Giovanni Gentile életnézete 
sohasem lebegett csupán az elvont 
gondolatok magasságaiban, hanem 
irányt akart szabni a modern ember 
cselekvésének. Épp ezért foglal el 
benne vezető helyet a pedagógia. A 
gyakorlati megvalósítás terén pedig 
innen folyik az a reformjait egészen 
átható alapelve, hogy az iskolákban 
átadandó kultúra ne diszparát isme-
retkörökben szerzett holt ismeret-
anyag, hanem részleteiben szorosan 
összefüggő, az emberi szellemet a 
maga egységében kifejlesztő eleven 
érték legyen. Az eddig érvényben 
lévő s a pozitivizmus részletet imádó 
anyagbáiványozásából eredt tanterv-
vel szemben ez Gentile egyik fontos 
újítása. 

A befogadandó egységes kultúr-
kép, mely irányt szab egyszersmind 
az élet cselekvésének, csak a nem-
zeti, vagy tágabb értelemben véve 
a Földközi-tengeri kultúrközösség-
nek a képe lehet, melyet magára 
hatni engedett vagy irányított az 
olasz terület műveltsége. Íme Gen-
tile reformjainak másik vezérfonala. 

Gentile e kettős meggyőződése az 
új tantervekben egyrészt abban 
nyilvánul, hogy az oktatás súly-
pontja a történeti tudományokra 
helyeződik át, míg eleddig inkább a 
természettudományokon nyugodott; 
másrészt abban, hogy a kéziköny-
vek kiszorításával, vagy legalább is 
háttérbeszorításával a közvetlen 
megismerésre s a tanulónak a mun-

kában való mindig tevékeny rész-
vételére épít az eddiginél erősebb 
mértékben. 

Gentile bevezette az olasz közép-
iskolába a művészettörténet külön 
tárgyként való oktatását, megrefor-
málta a filozófia és történet tanítá-
sát. Az előbbitől nem egymásra kö-
vetkező szisztémák száraz ismerte-
tését, hanem az emberi gondolat 
legfontosabb problémáinak történe-
tét, ébredésük, alakulásuk életraj-
zát kívánja a legújabb korig, mert 
hiszen egy filozófiai rendszer nem 
abszolutum, hanem hisztorikum: az 
illető kor világnézetének legtisztább 
kifejezése. Közvetlen egységben áll 
tehát a történet egyéb ágaival — a 
művészet, irodalom, természettudo-
mány történetével — s különösen a 
praktikus élet történetével, a tulaj-
donképeni „történelem"-mel, mely a 
kultúra ideális menetének csak más-
szempontú képét adja. A történet-
tanításban is tehát a nagy eszme-
áramlatok összefogó nézőszögéből 
kell látni a tényeket. Gentile egész 
koncepcióját áthatja idealizmusa és 
gondolatának történetisége, mik filo-
zófiájának alapvető sajátságai. 

E kettős jogon lép be tantervébe 
a vallásoktatás is, bár története 
nagyon távol áll a theizmustól. Ez 
újítása körül folyt a legtöbb harc 
és vita. 

A katholicizmus ugyanis szerinte 
a Földközi-tenger kultúrközösségé-
nek innen továbbterjedő legfonto-
sabb, egyetemes értékű alkotása, s a 
társadalom nagyszerű összetartó 
ereje. A vallás ily történeti, társa-
dalmi s csak másodsorban dogmati-
kus fölfogása mindjárt kiviláglik 
tantervének abból az intézkedéséből, 
hogy ezt az oktatást már az elemi 
iskolában is a tanítóra s nem a 
papra vagy külön hitoktatóra bízza. 
Igaz, hogy ennek — ki lehetőleg az 
osztály tanítója legyen — önként 
kell feladatára vállalkoznia és meg-
bizatása a helyi egyházi hatóság 
évenkénti jóváhagyásától függ, de a 
felügyelet joga már kizárólag a tan-
felügyelő hatáskörébe tartozik. A 
papság ezzel szemben azzal érvel, 
hogy a Gentile által kezdeményezett 
„biblioteca circolante per la prima-
zione religiosa degl' insegnanti" nem 
pótolhatja a hitoktató jártasságát 
egyházi dogmákban s kevésbbé mű-
velt vagy nem vallásosan nevelt ta-
nító könnyen tévedhet —, de, mint 
az utasításokból kiderül, Gentilének 
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nem is annyira a katekizmus fek-
szik a szívén: „A vallásoktatót hassa 
át egész tanításában, az elsőtől az 
utolsó osztályig, az a szellem, mit 
Alessandro Manzoninak (a X I X . 
századi romantikus költőnek, a „Je-
gyesek" és a Himnusok írójának) 
művei lehelnek. Gyermeki szeretet 
és félelem, nem szolgai rettegés, az 
istenség és gondviselés árzése gyúl-
jon ki a szívekben. Ezek pedig fő-
leg a dolgok szemléletéből s erkölcsi 
összhangból fakadjanak s ne any-
nyira aforizmákkal és szabályokkal, 
mint inkább közvetlen ábrázolással 
taníttassanak." S példakép ajánlja 
Manzoni két fölséges regényalakjá-
nak, Federigo Boromeo-nak és az 
alázatos Luciának a történetét. Erre 
a tanításra Gentile véleménye sze-
rint minden tanító alkalmas, aki ki-
jelenti, hogy a vallás elveit vallja s 
szükségét érzi, hogy az ifjak szívébe 
csöpögtesse azt a hitet, mely értel-
met ád saját életének és tanítói mű-
ködésének. 

Hogy Gentile az elemi vallásokta-
tásban is ily fontosságot tulajdonít 
a nemzeti irodalomnak, a mondottak 
után az nem fog meglepni. Tanter-
vében, hogy a tanítás egységét érez-
tesse, gyakran sietnek egymás se-
gítségére az egyes ismeretkörök. A 
fordítandó latin szövegek közt pél-
dául skolasztikusok és ókeresztény 
feliratok is szerepelnek. 

A középiskolai vallásoktatás is-
mét csak történet: a Földközi-ten-
ger kultúregységének — a filozófia, 
irodalom, képzőművészet, történelem 
és latin tanításával szorosan össze-

függő belső képét adja. Kezdődik az 
egyiptomi és föniciai vallás rövid 
tárgyalásával, folytatódik a héber, 
görög és római valláskultúrával 
való megismerkedéssel, majd az 
ókori és középkori kereszténység 
életén és szervezetén, a XII—XIII. 
századi vallásmozgalmakon, a neo-
platonizmuson, a katholikus egyház 
egységének kialakulásán keresztül 
eljut a reformációhoz, a tridenti zsi-
nathoz s a legújabb korig. 

Gentile azt akarja, hogy a tanuló 
újra élje és gondolja az iskolában a 
modern kultúra történetét s ez virá-
gos fává lombosodjék lelkében. S 
ebben az eddiginél fontosabb helyet 
juttat a nemzeti műveltségnek, sőt 
olykor a helyi hagyományoknak. S 
csakugyan: lehet-e valahol eleve-
nebb a quattrocento, mint Firenzé-
ben? S Assisiben kell-e jobb vallás-
tanítás mint az, miről a Monte Verna 
minden köve regél? 

Gentile eszménye természetesen 
csak a tanár és diák közös munká-
jával érhető el, stereotip kézikönyv-
vel nem. Ezért juttat ő az egyetemi 
oktatásban is az eddiginél sokkal 
fontosabb helyet a szemináriumnak. 
A diák az első századok keresztény-
ségét Szt. Ágostonból, a középkorét 
Danteból, az ellenreformációét Tas-
soból fogja megtanulni. 

Gentile tanterve olvasmányra, 
megbeszélésre, nem „magyarázat-
ra van alapítva s a tanártól olyan 
kultúrát, oly teljes odaadást köve-
tel, milyenre ma bizonyára csak a 
kiváltságosak képesek. 

Kastner Jenő. 
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