
tétben — aki nem tulajdonított a vallás
nak különösebb jelentőséget — Jung je
lentést és finalitást ad a vallásos ta
pasztalatnak. 

A vallás kezdeteinek elpszichologizá-
lását a laikusok közötti nagy népszerű
ség ellenére a tudományos világban ke
vesen fogadták el. Legélesebben az et
nográfusok támadták, főbb ellenérveiket 
Wilhelm Schmidt és csoportja foglalta 
össze: a totemizmus nem a vallás kez
dete, és nem minden nép ment át ezen 
a fejlődési szakaszon. (Frazer bebizo
nyítja, hogy több száz totemikus törzs 
közül csak négynél fordul elő bizonyos 
rituális gyilkosság és a totemisten el
fogyasztása.) Emellett a prototemikus 
népeknél — nem létezik kannibalizmus. 
Schmidt felismerte, hogy lehetetlen az 
istenfogalom magyarázata bizonyos tör
ténelmi-etnográfiai módszerek nélkül, s 
csakis ebben a megközelítésben lehet 
szétválasztani a különböző kulturális ré
tegeket (kultúrköröket). Az etnográfusok 
hívták fel a figyelmet a primitív vallá
sok újraértékelésének szükségességére. 
Maurice Griaule egyes primitív népeknél 
(például az afrikai dogonoknál) meglepő 
képességeket tapasztalt a szisztematikus 
spekulációra, ami egy prelogikus gon
dolkodási rendszerben elképzelhetetlen. 

A legtöbb etnográfus a módszert ille
tő némi módosításokkal mindenesetre el
fogadta Wilhelm Schmidt és csoportja 
felfogását. A gyors fejlődésnek induló 
vallásszociológia (Robert H. Lowie: Pri
mitive Religion, 1937; Joachim Wach: 
Einführung in die Religionssoziologie, 
1931; Sociology of Religion, 1944) erő
teljesen hangsúlyozta, hogy nem létezik 
„tiszta" vallási tény, ez — többek között 
— egyszerre történelmi, szociológiai, 
kulturális és lélektani tény. A vallás
történész nem mindig tudatosítja ezt a 
jelentés-sokszorozódást, ilyenkor feltehe
tően dokumentumainak vallásos jelenté
sére összpontosít. Zavar akkor keletke
zik, ha a vallási élet egyetlen oldalát 
abszolutizálja, többi funkcióját pedig il
luzórikusnak tekinti. Mindezek fenntar
tásával alapozta meg, Benedetto Croce 
hatása alatt, Pettazzoni az olasz vallás
történeti iskolát, mely a fenomenológia 
és a történelem komplementaritására 
épít. 

Gerardus Van der Leeuw (Phänome
nologie der Religion, 1933), akinek mun
kásságán az alaklélektan és a struktu
ralizmus mellett Jaspers, Dilthey és 
Husserl hatása is érződik, a fenomeno
lógia feladatát a vallásos jelenségek bel
ső struktúrájának megvilágításában lát
ja, és arra figyelmeztet, hogy lehetetlen 

a vallási megnyilvánulásokat kizárólag 
társadalmi, lélektani vagy racionális 
funkciókra visszavezetni. A három alap
struktúra szerinte a dinamizmus, az ani-
mizmus és a deizmus. Ezeket azonban 
nem történelmi fejlődésükben vizsgálja, 
holott a vallásos megnyilvánulások leg
magasabb foka, az eksztázis kulturális 
összefüggésekben jelentkezik, a kulturá
lis összefüggés-rendszer pedig történelmi 
beágyazást követel meg. 

A modern kutatások kimutatják az 
egyoldalú evolucionista felfogás hibáit, 
mely azt állította, hogy a „primitívek" 
képtelenek voltak a rendszeres racioná
lis gondolkodásra. Sőt, bebizonyították, 
hogy ez a gondolkodás messze a primi
tívség felett állt. 

Az e tárgykörben írott művek értékeit 
végül is az dönti el, hogy a szerző ho
gyan áll hozzá a vizsgált jelenség meg
értéséhez. Mircea Eliade úgy látja, hogy 
a vallástörténet fenomenológiai, szocioló
giai és lélektani vonatkozásainak együt
tes figyelembevételével lehet csak ér
demleges müvet alkotni. 

A vallástudományokat — Mircea Elia
de szerint — ugyanakkor utolérte a tu
dományok közös átka: az információ
robbanás. Ennek következtében egyetlen 
ember számára lehetetlenné válik egy 
minden területet és módszert átfogó, 
szintetikus rendszer megalkotása. Csak 
a tudósok és iskolák konkrét dialógusa 
vezethet el végül is egy többé-kevésbé 
általánosan elfogadott értékrendhez. 

JÁSZI OSZKÁR AMERIKAI 
HAGYATÉKÁRÓL 
(Századok, 1973. 4.) 

A Magyar Tanácsköztársaság bukása 
után Jászi Oszkár, a polgári radikaliz
mus vezéralakja emigrációba vonult. 
1924-ben az Egyesült Államokban telepe
dett le, és az Ohio állambeli Oberlin Col
lege politológia tanszékének professzora
ként működött. 1942-es nyugdíjazása 
után sem hagyta el Oberlint, ott is halt 
meg 1957. február 13-án. 

Kéziratos hagyatékát az Oberlin Col
lege könyvtárában helyezték el, és vég
akaratának megfelelően tizenöt évvel 
halála után nyithatták meg a kutatók 
előtt. 1972-ben a terjedelmes anyagot a 
Columbia Egyetem könyvtárába szállí
tották, hogy az érdekeltek könnyebben 
hozzáférhessenek. L. Nagy Zsuzsa első
ként nézhette át az akkor még jórészt 
rendezetlen Jászi-hagyatékot, és kutatási 
beszámolóban közli benyomásait. 



Mit tartalmaz a hagyaték? 
Több tízezer levelet, mindenekelőtt a 

Jászihoz írottakat, de a húszas évek má
sodik felétől válaszleveleinek másolatát, 
is; 1919 januárjától 1955 végéig vezetett 
naplóját (39 nagyméretű füzet, nyolc és 
félezer kéziratos oldal); előadásszövege
ket, cikkvázlatokat, tervezett önéletrajzá
nak néhány fejezetét és vázlatát, az 
ugyancsak befejezetlen Károlyi Mihály-
életrajztervezetet, második feleségének 
több száz oldalas visszaemlékezését és 
fényképgyűjteményt. 

A puszta felsorolásból is kitűnik, hogy 
a XX. századi történetírás becses forrás
anyaggal gazdagodott. 

A hatalmas levelezés és a napló kölcsö
nösen kiegészítik egymást. A napló bizo
nyos részletkérdésekről többet mond el, 
mint a levelek. A politikai-történelmi in
formációk mellett képet nyújt Jászi fel
fogásáról, tudományos és politikai tájé
kozottságának imponáló gazdagságáról. 
A naplófüzetek nemcsak az épp akkor 
időszerű kérdéseket rögzítik, hanem sok 
bennük az utalás az 1919 előtti esemé
nyekre és személyekre. Egyébként a 
napló mindvégig tele van az egyes sze
mélyek rövid portréjával. A körkép rend
kívül széles, nincs a századelő nemzedé
kének egyetlen politikus, művész vagy 
tudós egyénisége, aki valamilyen formá
ban ne szerepelne, s később az új gene
ráció, a fiatalok is helyet kapnak. 

A levelezés és a naplófüzetek fő kér
dése a két világháború közötti magyar
országi politikai viszonyok és a baloldal 
helyzete, az oktobrista emigráció szer
vezése, fájdalmas személyi és csoport
ellentétei. A hagyaték alapján kétségte
len, hogy Jászi Oszkár oberlini vissza-
vonultságában is központi alakja maradt 
a magyarországi polgári radikális cso
portnak, valamint az oktobrista emigrá
ciónak. Tanácsát, véleményét, szellemi 
és anyagi segítségét sokkal többen igé
nyelték, mint ahogy ezt eddig feltételez
ték. 

A kutatási beszámoló kiemeli a Jászi— 
Károlyi-levelezés különös jelentőségét. 
Kétségtelen, hogy a hagyatéknak ez a 
— talán legértékesebb — része nemcsak 
Jászi Oszkár és Károlyi Mihály személyi
ségének megítélését, a kettejük között 
feszülő elvi ellentétek megvilágítását elő
segítő közvetlen dokumentum. Ezekből a 
levelekből tapintható ki leginkább, ho
gyan szorult háttérbe, belső emigrációba 
a harmincas évektől a polgári radikáli
sok maradéka, s hogyan vált a baloldali 
szervezkedés központi áramlatává a kom
munista mozgalom. 

Jászi mindvégig vállalta polgári de

mokratikus eszményeit, és változatlanul 
kitartott az októberi program és a dunai 
népek testvériségének gondolata mellett. 
Szembefordult a fasizmussal és a máso
dik világháborúval, de tisztázatlan ma
radt a kommunista mozgalomhoz való 
viszonya, bár 1942-ben leszögezte, hogy 
Károlyi és a kommunisták nélkül nem 
lehet mozgalmat csinálni, sőt tudta, hogy 
a háború utáni magyar demokráciát is 
csak velük, „az új emberekkel" lehet 
megteremteni. Szerteágazó tudományos 
és politikai tevékenysége, nézeteinek 
máig terjedő hatékonysága mindenkép
pen sürgeti az értő és elemző tanulmá
nyozást. A kutatási beszámolóból is ez 
derül ki. 

MIT ÉR AZ EMBER, HA TANÍTÓ? 
(Le Nouvel Observateur, 1974. 478.) 

Franciaországban négy tanító közül 
három: nő. S a francia tanítók helyzeté
vel foglalkozó három frissen megjelent 
könyv — egy ankét, egy napló és egy 
portrésorozat — mindegyikét nő írta. Vi
lágjelenség, hogy a tanítás (alsó- és kö
zépfokon!) női munka, vagyis nehéz, fe
lelősségteljes, rosszul fizetett és társa
dalmilag kevéssé megbecsült. 1972-ben a 
francia tanítóképzők felvételi vizsgáján 
3347 helyre mégis 51 264 jelentkező akadt, 
vagyis a jelöltek mindössze 6,5%-a jutott 
be! Ez a szigorú szelekció azt látszik bi
zonyítani, hogy a minőségi igény a leg
kevésbé sem csökkent, a felkészültség, a 
képességek döntő kritériumok maradtak 
— s ebben egyetértenek a legkülönbö
zőbb pedagógiai irányzatokat követ 
szaktekintélyek —, a gyermek sorsa 2—8 
éves kora között dől el. Ki vállalja hát 
ezt a fontos és kemény munkát, és miért? 
Hogy mi nem szerepel az okok között, 
könnyebben kideríthető: „Havi fizetésem 
1450 frank... kevesebb, mint a legrosz-
szabbul fizetett Renault-munkásé" — 
mondja az ankét egyik megkérdezettje. 
Tekintély? Az az idő, amikor a többsé
gükben falun vagy kisvárosban élő fran
ciák annyit tudtak a világról, amennyit 
a tanítójuk közvetíteni tudott — végérvé
nyesen a múlté. A mai tanító, illetve ta
nítónő vagy a városi iskolák túlzsúfolt 
osztályaival küszködik, vagy elnéptele
nedő falvakon 3—8 tanulót próbál kor
szerű ismeretekkel ellátni — korszerűt
len eszközökkel, anakronisztikus körül
mények közepette. 

Tanítani hivatás volt mindaddig, amíg 
választás tárgya lehetett. Amióta viszont 
mintegy kiválasztja a maga számára azo-


