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elemzése is. (Bár a szakirodalom már az el
nevezéssel kapcsolatban sem egységes.) A
koreszmék vizsgálatában igy nyerhetné ela
jelentőségének megfelelő helyét többek
közt az 1935-ben induló Vigilia, az ekkor
megváltozott Élet, s kaphatna szélesebb
megvilágítást a kornak olyan fontos szemé
lyisége, mint Sík Sándor, akinek Schütz
Antallal közösen szerkesztett Imádságos-_
könyv-e nemzedékek lelki vezetője, irá
nyítója, ideáltererntöje. Igen érdekes, ellent
mondásos, de ugyancsak figyelmet érdemlő
szervezete volt e kornak a Fiatal Magyarság
Mozgalom, melynek programadó füzetét
(Fiatal magyarság. Eszmék és elszánásokt 
jóllehet szerkesztöjeként több név is szere
pel - ugyancsak Sík Sándor írta.

Talán egy kicsit messze kalandoztunk
Juhász Gyula könyvétől. De az a tény, hogy
sok gondolatot vet föl, s fájdalmas hiányok
ra ébreszt például a katolikus önismeret te
rén is, jelezhetik igazi értékeit is, s annak a
módnak mélységeit, ahogy a tárgvah kerdé
seket egymás mellé sorakoztatja. (Kossuth
Könyvkiadó, 1983}

ről. Annál is inkább, mert ezek feldolgozása,
eszmerendszereik alaposabb és elfogulatla
nabb elemzése - egyes biztató kísérletektöl
eltekintve, amilyenek például a KALOT-tal
foglalkozó újabb tanulmányok és visszaem
lékezések voltak: lapunkban - elodázhatat
lan feladata a ma kereszténységének is.
Tudvalevő, hogy a harmincas évek köze

pén nyerte el végső formáját az úgynevezett
Katolikus Akció, melynek munkaközösségei

: szakosztályokba tömörültek. A kor égető

kérdéseiről rendszeresen jelentette meg kis
tájékoztató füzeteit, melyek valóban széles
tömegekhez jutottak el, mint ahogy a szer
vezet majd' minden vasárnap megtartott vi
déki gyülései is tömegeket mozgattak. Nem
hallgathatjuk el, hogy a Katolikus Akció né
ha igen élesen kűzdött .a náci ideológia el
len. Természetesen fölösleges lenne felso
rolni minden katolikus egyesületet - a mai
szemlélönek olykor az az érzése, hogy túlsá
gosan sok volt belőlük, s a közöttük lévő

munkamegosztás sem alakult mindig meg
nyugtató módon -, de a KALOT-ot, amely
nek egy 1942-ben kelt kimutatás szerint fél
millió aktív tagja volt, mindenképpen úgy
kell számon tartanunk, mint e korszak esz
meiségének egyik meghatározó szervezeti
formáját. Ha a negyvenes évek elejének a Ferdinandy Mihály
parasztkérdés megoldására tett kísérleteit h t .
számba vesszük, a KALOT-ról nem lehet" e ven eves
megfeledkeznünk. A népfőiskolák felállítá-·-./,
sának .tervét például nemcsak, sőt nem ' Ebből az alkalomból a Puerto Ricóban élő,

egyedül Zilahy Lajos kezdeményezte - s az európai és magyar történetírás, iroda-
nyomában a népi írók egy része szorgalmaz- lomtörténet és mitológiakutatás terén a
ta -, hanem a KALOT is. A szervezet prog- gazdag tartalmú müvek egész sorát alkotó
ramjában ugyanazok az alapkérdések ütköz- tudósunkat tisztelettel és nagyrabecsüléssel
tek meg egymással, amelyeket más vonat- köszöntjük. Életpályájának csak néhány ál-
kozásban oly érzékletesen elemez Juhász lomását említve emlékezzünk arra, hogy a
Gyula. A KALOT vezetői is úgy képzelték el lisszaboni egyetemen először ő oktatta a

'a népfőiskolákat, mínt igazi magyarságra magyar nyelvet és irodalmat. Azután Men-
nevelő rnúhelyeket, amelyeknek nem tudo- dozában (Argentina) a Cuyo egyetemen az
mányos elmék kimüvelése a célja, hanem az etnológia és archeológia tanára s az Institu-
öntudatos népi kultúra megteremtése és el- to de Etnologia igazgatója, évkönyvének
mélyítése. (A KALOT müködésének ideje szerkesztöje. 1950-ben elfogadta Puerto
alatt majdnem húsz népfőiskolát alapított. Rico egyetemének meghívását, ahol ó- és
Érdemes volna egyébként objektívan mérle- középkori történelmet, majd a két korszak
gelni egyszer a mozgalom lapjának, a Ma- irodalomtörténetét adta elő. Közel hússzor
gyar Vetésnek szerepét és jelentöségét.) volt vendégprofesszora az európai egyete-

Érzésünk szerint - és Juhász Gyula kitünő meknek s az elmúlt negyven évben mindig
könyve csak növeli az adósság súlyát - jó-arra törekedett, hogy a magyar történelem
részt hiányzik a harmincas években új len- kiemelkedő alakjainak egyéniségét és emlé-
dületet vevő és más ideálok felé tájékozódó két minél mélyebben vésse bele Európa
reform-katolicizmus megfelelő mélységü szellemi arculatába. Ezt tette legutóbb
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1982-ben Aachenben a Máltai Lovagrend
Nagy Lajos királyunk ünnepélyén mondott
emlékezetes beszédében.

Harminchárom könyvet, több száz publi
kációt írt. Ferdinandy Mihálynak köszönhe
tő, hogya spanyol és portugál nyelvú világ
megismerkedhetett a magyar irodalom, tör
ténelem, folklór számtalan problémájával,
egyéniségével és alkotásával. Kemény Zsig
mond Élet és ábránd címu regényéről por
tugál nyelven írt tanulmánya az író lelki vi
lágának új ösvényeken haladó megközelíté
se is. Ferdinandy Mihály foglalta lexikális
rendszerbe s tágította a magyar mitológiai
kutatás eredményeit. Világosságot gyújtott
a vogul ősvallás, népmeséink mítoszi emlé
kei és történeti mondáink homályába. Tör
ténelmet formált a mítoszok foszlányaiból s
gyakran mítosszá álmodta a homályos törté-
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Esszék

MÉRLEG-KÖNYVEK. Európa Könyv
kiadó. Szerkeszti Bart István. Mon
taigne: A tapasztalatról; Thomas de
Quincey: Egy öpíumevő vallomásai;
Susan Sontag: A betegség mint meta
fora. Bp. 1983.

A Bart István szerkesztette Mérleg-konyvek
első három darabjával az Európa Könyv
kiadó új sorozattal jelentkezett. Montaigne,
Quincey és Susan Sontag művei egyaránt
valamiféle határszituációt jelenítenek meg.
A XVI. században élt francia a sztoikus
bölcs pozíciójából elmélkedik a mindenki
számára általánosítható élettapasztalatról.
Dekoratív háttér mindehhez a valláshábo
rúk kegyetlen és véres kora. A bölcs - "ter
mészete szerint" - kívül áll ezeken az ese
ményeken, de Montaigne hivatalnok is, sőt

uralkodók között közvetít. Ebben a para
doxonban tisztán megragadható az a konf
liktus, amely a közember és az autonóm

nelmet. Alig van nála hivatottabb ismerője a
népvándorlás korának, a sztyeppei népek
nek, amiről az is tanúskodik, hogy olyan je
lentős kiadványban, mint a Historia Mundi
mondhatta . el idevonatkozó véleményét.
Magyarul, 'németül, spanyolul írt Almosról.
Dzsingisz kánról, V. Károlyról, II. Fűlöpröl,

III. Ottóról, Kun Lászlóról s szépirodalmi
munkái is jelentősek. Elősegítette Dante
megértését, Kerényi Károly kutatásait tágít
va vezetett ela görög világba. Segített elosz- .
latni a sumér ködöket. .

Kiadóinknak már régen fel kellett volna
figyelni munkásságára. Szeretnénk ha En
torno al pensar mitico, Carnaval y revolución
és más munkáit a magyar olvasó közelebb
ről is megismerhetné.

GUNDA BÉLA

egyemseg szerepének összeegyeztethetet
lenségéből fakad, s e két szerep a görögség
től kezdődően ellentmondásos az európai
gondolkodásban. A közember és az auto
nóm egyéniség lehetséges határszituációjá
nak megteremtése a rnontaigne-i "bölcses
ség" egyik alapja.

Thomas de Quincey, al' angol romantika
jellegzetes alakja nem egyszeruen az ópium
élvezet avatott leírójaként tart számot az
olvasóközönség érdeklődésére,hanem mert
az .Én "sötét oldalát", a német és angol
romantikusok egyik legkedveltebb' metafo
rájávai élve - a "lélek éjszakáját" tárja fel. A
"lélek éjszakája" pedig a legtitkosabb misz
tériummal. a halállal érintkezik. Az ópium
álmok történései az élet és a halál határ
vidékein játszódnak.

A megélt tapasztalatból a szofisztika terü
letére érkezünk, amikor a betegség metafo
rikájának elemzését, Susan Sontag könyvét
olvassuk..A határszituáció az élet és a halál
egymással szemben álló szimbolikája révén
itt is jelen van.
Susan Sontag könyve (fordította Lugosi
László) a XIX. és a XX. század központi
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