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Havonta kétszer megjelenő szemle,
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a világ folyásáról és az ember alkotásairól
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A gondviselés iránti hálával tudatjuk 
a „Bizalom" olvasóival, hogy

ERDÉLY-EGY RÉSZE VISSZATÉRT!
Augusztus hó 30-án megtörtént Bécsben a 

magyar-román vitás kérdés ezidőszerinti rendezése. 
Németország és Olaszország Ribbentrop és gróf 
Ciano külügyminiszterek útján döntöttek Magyar- 
országnak Romániával szemben Erdély ősi földje 
iránt támasztott igényéről. Amíg az események 
ide fejlődlek, a következők történtek:

Döntés Bécsben.
A hosszasan elhúzódó sikertelen tárgyalások 

beigazolták, hogy Románia magatartása folytán 
Magyarország és Románia nem tud megegyezni, 
mert a románok állandóan csak a tárgyalások el
húzására törekednek. Ezt látták meg Németország
ban és Olaszországban is és ennek következtében 
mind a magyar, mind a román állam képviselőit 
Bécsbe kérték, hogy velük közvetlenül tárgyalják 
meg az erdélyi kérdés megoldásának lehetőségét. 
A románok itt is halogató politikát kívántak foly
tatni, ennek következtében döntőbírósági határo
zatra került a sor.

Ribbentrop és Ciano német és olasz külügy
miniszterek előbb gróf Teleki Pál és gróf Csáky 
István magyar államférfiakkal, majd utána Manoi- 
lescu román külügyminiszterrel folytattak két-két- 
órás tárgyalást. A tárgyalások eredménye arról 
győzte meg a német és olasz külügyminisztereket, 
hogy nekik kell eldönteniük, milyen területek jus
sanak vissza Magyarországhoz és milyen területek 
maradjanak Romániánál. A döntés rövidesen meg 
is történt. Augusztus hó 30.-án délután a német 
és olasz külügyminiszterek felolvasták Magyaror

szág és Románia kiküldöttei előtt azt a határoza
tot, amely szerint ők Erdélynek a megosztását 
jónak, igazságosnak és kielégítőnek látták. Ennek 
a döntésnek az eredményét külön ismertetjük, itt 
csak annyit jegyzünk meg, hogy a Trianonban a 
románokhoz csatolt 102 ezer négyzetkilométer te
rületből Magyarország visszakap Erdély északi 
részén a Székelyfölddel együtt összesen 43.691 
négyzetkilométert, vagyis a románoknak marad 
kereken 58.500 négyzetkilométer. Lakosság tekin
tetében Magyarországhoz kereken 2 millió négy- 
százezer lélek, Romániához pedig 3 millió két
százezer lakos fog tartozni Erdély területéből.

Öröm a döntés miatt.

A bécsi döntés után a magyar kiküldöttek 
már ugyanaznap éjjel megérkeztek Budapestre, 
ahol a Keleti pályaudvaron ünnepi fogadtatást 
készítettek részükre. A döntés hatása alatt az or
szágban is szerte örömünnepségek voltak, mert 
mindenki boldognak érezte magát, hogyha nem is 
mind, de valamennyi terület mégis visszakerült 
az ősi földből.

E hó folyamán a képviselőház külügyi bi
zottságában számoltak be Csáky István gróf kül
ügyminiszter és Teleky Pál gróf miniszterelnök a 
bécsi döntés eredményéről, az azt megelőző tár
gyalásokról és a külpolitikai helyzetről. — A 
képviselőház, majd pedig a felsőház ünnepi ülé
sén ismertette Teleky Pál gróf miniszterelnök az 
eseményeket. Annak a reményének adott kifejezést, 
hogy a magyar nemzet ezen területgyarapodás 
útján történelmi hivatását fokozottabban be tudja 
tölteni a jövőben. Beszéde során a képviselők kö
réből többízben elhangzott az az ismert mondás: 
„mindent vissza!"
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A terület átvétele.

A bécsi döntés után megkezdték a terü
letátvétel részleteinek a megtárgyalását is. Eme 
tanácskozás során megállapodtak abban, hogy a 
bevonulás szeptember 5-én kezdődik meg az északi 
határ mentén, Mármarossziget, Szatmárnémeti és 
Nagykároly irányában, majd szeptember 6-án Nagy
váradról indul meg a további előnyomulás. Az 
előhaladás fokozatosan történik, úgy, hogy szep
tember 9-én érnek a magyar honvédek Kolozsvár 
vonalára, majd szeptember 11-én a Székelyföld ha
tárára, míg szeptember 13-ára teljesen befejezték 
a terület átvételét. A románok ugyanezen idő alatt 
fokozatosan vonulnak vissza. A visszavonulást a 
románok már korábban megkezdették, úgyhogy 
szeptember első napjai óta éjjel-nappal özönlik a 
nagyvárad—kolozsvári vonalon visszafelé a tömér
dek román katonaság és hadifelszerelés.

A visszacsatolt terület népe nagy lelkesedés
sel várja a magyarokat. Ennek jelét adta már a 
döntés utáni első napokban, amikor a román ha
tóságok engedélye nélkül magyar zászlókat tűztek 
ki és Magyarország mellett tüntettek.

A béke érdekében.
A bécsi döntés eredményét külföldön is nagy 

figyelemmel kísérték. A német és olasz újságok 
azt hangoztatták, hogy Magyarországnak és Romá
niának is áldozatot kellett ugyan hozni, azonban 
ez nem volt hiábavaló, mert a béke fenntartását 
szolgálta. Az olasz és német külpolitikai felfogás 
a béke érdekében hozott intézkedésnek tekinti a 
bécsi döntést. Megemlíthetjük azt is, hogy az an
gol lapok is elismerik most utólag, hogy Erdély
ie n  Magyarországnak jogos követelései voltak, 
amit már régen meg kellett volna oldani. A német 
és olasz békefelfogásra jellemző a Ciano olasz és 
Ribbentrop német külügyminiszter között történt 
táviratváltás. A tengelyhatalmak két áilamférfia 
ebben a táviratváltásban lerögzíti azt, hogy az 
erdélyi kérdésnek ilyen módon való rendezése 
Kelet-Európa békéjének a fenntartása érdekében 
történik.

Mit kaptunk vissza?
A visszacsatolt területre vonatkozólag a kö

vetkező adatok állnak rendelkezésünkre: A terület 
összesen 43.691 négyzetkilométer, lakosainak a 
száma 2 millió 394 ezer. A román kimutatás sze
rint ebből a lakosságból 1 millió 167 ezer román,
1 millió 6 ezer magyar, 59 ezer német és 100 ezer 
zsidó. Tekintettel arra, hogy a román statisztiká
ban bizonyára románnak van feltüntetve sok 
olyan is, aki igazában magyar származású, ezért 
valószínűnek látszik, hogy a kereken 2 millió 400 
ezer lakosból több mint a fele tiszta magyar és 
csak másik fele oszlik meg a románok, ruténok, 
németek és egyéb nemzetiségek között.

A visszakapott területből aránylag a legna
gyobb rész erdős terület. Az összes terület ugyanis 
7 és félmillió katasztrális hold. Ebből a területből
2 millió 700 ezer hold az erdő, 2 millió 300 ezer

hold a szántó, 1 millió hold a rét, 1 millió hold 
legelő, a többi kert, szőlő és egyéb terület között 
oszlik meg, Ezzel a területtel tehát az ország erdő
állománya lényegesen megnövekedett és így a 
mindeféle faellátásunk a jövőben biztosítva van, 
sőt még kivitelre is kerül ebből. Egyébként a te
rület nagyobb részében meglehetősen szegény vi
dék, amit majd csak nagy munkával lehet annyira 
fejlesztenünk, hogy legalább sajátmagát el tudja 
látni. Mindenesetre állattenyésztésünknek jelentős 
lendületet fog adni és mezőgazdaságunk többi ágai 
is nyernek a bihar- és szatmármegyei föld vissza
csatolásával. Igen jelentősek a teljes mértékben 
visszakapott itteni sóbányák, azután ércbányák 
is, továbbá a sokféle gyógyvíz. A terület gazda
sági hasznosítására és az anyaországhoz való szo
ros hozzákapcsolására igen nagyarárnyú út- és 
vasútépítésekre van szükség, ami igen nagy be
ruházásokat fog igényelni.

A lakosságot illetőleg, mint említettük, kb. 
felerészben nem magyar a lakosság, erre vonat
kozólag olyan megállapodás jött létre, hogy azok, 
akik át akarnak költözni Romániába, hat hónapon 
belül bejelenthetik ezen igényüket, ingóságaikat 
magukkal vihetik, ingatlanaikat pedig további egy 
éven belül eladhatják. Ugyanez a joguk van biz
tosítva a Romániánál maradt területen élő magyar
ságnak is. Itt kb. hat-hétszázezer magyar maradt, 
akiknek egy része bizonyára vissza akar majd 
térni Magyarországra és így a magyar és román 
lakosság között nagyobb arányú lakosságcserére 
van kilátás.

A visszacsatolással együtt Magyarország új 
területe 161 ezer négyzetkilométer lett, éppen a fele 
annak a területnek, ami volt a világháború előtt 
Nagy-Magyarországé. A lakosság száma pedig 13 
és félmillió lett, ebből kereken 11 és félmilliót lehet 
magyarnak számítani, további egymillió román, fél 
millió német és félmillió szláv. A világháború előtt 
az ország népessége húszmillió volt, de már akkor 
is a sűrűbben lakott területek az Alföld és Dunán
túl voltak és ezért nagyobb a lakosság arány
száma, mint amilyen terület maradt az országban.

Bevonulás.

Horthy Miklós kormányzó úr hadparancsot 
intézett a magyar honvédséghez. A rövid hadpa
rancs azt mondja, hogy felszabadulást viszünk a 
22 év óta rabbilincsben szenvedő magyar testvé
reinknek — előre tehát a Kárpátok gerincéig.

A harangzúgás és óriási lelkesedés közben 
megkezdődött bevonulás során Horthy Miklós kor
mányzó őfőméltósága, aki az éjszaka folyamán Gö
döllőről érkezett a határra, honvédeink élén, lóhá
ton ünnepélyesen bevonult a fentebb leírt sorrend 
szerint a visszakapott városokba. Leírhatatlan lel
kesedés fogadta nemcsak a helybeli lakosság, ha
nem 40—50 kilométer távolságokról ide össze
gyülekezett falusi lakosság részéről is. Virágeső, 
ünneplés, zászlók tengere és végeláthatatlan kocsi
sorokban felvonuló lakosság fogadta honvédeinket 
és a főméitóságú urat.
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A visszacsatolt megyeszékhelyek.
Tizenegy vármegyét kaptunk részben és 

egészben vissza székhelyeikkel együtt. Ezek a kö
vetkezők: 1. Nagyvárad (Bihar megye). 2. Nagy
károly (Szatniár megye), 3. Zilah (Szilágy-megye), 
4. Dés (Szolnok-Doboka megye), 5. Máramaros- 
sziget (Máramaros megyej), 6. Beszterce (Beszter- 
ce-Naszód megye), 7. Kolozsvár (Kolozs megye), 
8. Marosvásárhely (Marostorda megye), 9. Székely
udvarhely (Udvarhely megye), 10. Csíkszereda 
(Csík megye), 1. Sepsziszentgyörgy (Háromszék 
megye). Ezek közül a székely vármegyék: Maros
torda, Csík, Udvarhely és Háromszék. Itt tiszta 
magyarok laknak: a székelyek. Azokon a vidéke
ken pedig, ahol a magyarok és oláhok vegyesen 
laknak, a magyarok műveltsége és tisztasága úgy 
kisgazdában, mint középosztályban messze fölül
múlja az oláhokat.

E r d é l y i  hírek.
Erdélyben magyar zászlót lenget a szél min

den templomtornyon.
A kivonuló románok ökrökkel vontatják az 

ágyúkat.
A Nagyvárad alatt húzódó Károly-erödítmény 

háromszor olyan erős volt, mint a csehek felvidéki 
erődítménye.

Nagyváradon ismét megjelennek magyar lapok.
Nagyváradon a kivonulás előtt a román cső

cselék a németek ellen tüntetést rendezett.
Ötszáz autóbusz szállítja el Erdélyből a ro

mán tisztviselőket.
A magyar katonákat mindenfelé virágesővel 

fogadják.
Minden üzlet kirakatában ott van Horthy 

Miklós képe.
A Székelyföldön a rendet székely gárdák 

tartják fenn.
Kolozsvár várja a Szegedre költözött egyetem 

visszatelepítését, amit Hóman miniszter már meg- 
ígért.

A magyar csapatokkal a magyar posta is 
bevonult Erdélybe, új 10 filléres bélyegeket „Kelet 
visszatér" felírással használnak. Ez a bélyeg az 
anyaországban is forgalomba került.

Harminc napig katonai közigazgatás lesz a 
felszabadult területen.

Naponta négy repülőgép viszi Kolozsvárról 
a román tiszteket Bukarestbe.

Repülővonalat állítanak fel Erdély és Buda
pest között.

Sereg az éjszakában.
Isten! Aki fároszok Fárosza Vagy,
Nem ért a bölcs, a lázas lüktető agy, 
Ki öröktől fogva Vagy és létezel,
Az emberi szív, Érted esd, énekel.
Nyújtsad jobbodat, ha vándorútra kelt, 
A hittől elszakadt kóborló sereg,
S a csendes éjszakán, hő imába kezd, 
Lelkűk Hozzád sir és fájón esdekel.

A magyar ősvallás és a kereszténység.
(2. közlemény.)

Pál apostol ugyanis két misztérium iskola 
beavatásán ment keresztül s magas tudást szerzett 
a halálról és feltámadásról s ennek alapján a Fel- 
támadottal vaiö találkozását — az ö damaszkuszi 
élményét — egészen máskép tudta megérteni, ér
tékelni s az egész emberiség javára fordítani, 
mintha csak előkészület nélkül jutott volna hozzá.

** *
Könyvtárak és múzeumok hatalmas anyaga 

bizonyítja, hogy a pogánykorok teljében, a nép- 
nevelés és a magas misztériumok hány felszám- 
iálhatatlan úton és módon készítették, egyengették 
a lelkekben a jövendő kereszténység útját. AAin- 
denkinek módjában van az idevágó irodalmat s 
kútfőket tanulmányozni, mi fejtegetéseinket lezár
juk s egy halhatatlan mondatban foglaljuk össze 
mindazt, ami ennek a kérdésnek a lényege. E 
halhatatlan mondat, a nagy egyházatyától, Szent 
Ágostontól származik s így szól: „Az emberiség 
fennállása óta mindég, minden vallás tartalmazott 
valami igazat. S az, ami az egyes vallásokban 
igaz volt: keresztényi volt bennük, még mielőtt 
Krisztus földre szállt volna s a „keresztény" szót 
megalkotta volna."

IV.

A pogányság két eleme.
Az eddigiekben három ismeretes tényre utal

tunk re á :
1. A kereszténység mai napigazért nem tu

dott megvalósulni, mert a lelkek nagy részét még 
mindég pogányság hatja át.

2. A pogányság és a kereszténység között 
van egy áthidalhatatlan ellentét.

3. S mégis a pogányságban a kereszténység 
megindulásáig évezredeken keresztül igen sok elem 
volt, ami a kereszténység előkészítését szolgálta.

E három tény megvilágítja azt, hogy a ke
reszténység fellépéséig a pogány művelődések és 
vallások két rétegből állottak. A két réteg közül az 
egyik átalakithatatlan s örök ellentétben van a ke
reszténységgel, — (így például az emberevés, a 
nemtetsző csecsemők kitevése, hogy csak a legdur
vább példákat említsük) — a másik réteg azon
ban, amely a kereszténység útját egyengette, fej
leszthető s megfelelő átalakítással értékes elemévé 
válhatik a keresztény lelkiségnek. E két réteg sze
repe és természete egészen különböző. Míg a po
gányság első rétege — a kereszténységgel áthi
dalhatatlan ellentétben lévő réteg — múltban és 
jelenben megakadályozza a kereszténység kialaku
lását, addig a második réteg — a kereszténysé
get előkészítő réteg — a múltban előnyére vált a 
kereszténységnek s a jelenben is bizonyos felté
telek mellett azzá válhatik.

A pogányság e két rétege, — e két külön
böző természetű pogányság, — többé kevésbé ma 
is él még minden lélekben, ma is ható erő még
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minden emberben. S e kétféle pogányság termé
szete meghatározza azt, hogy milyen álláspontra 
kell helyezkedni velük szemben. Á pogányságnak 
első rétegét nagy erővel, nagy szigorral, Isten se
gítségét kérve, — ki kell irtani a leiekből, mint 
a fiatál, életerős fa növését akadályozó korhadt 
vén fát a kertünkből. A második-réteget azonban 
nem kell kiirtani, hanem csak megfelelően átala
kítani s így átalakítva lelkűnkbe fogadni, mert 
eredeti pogány formájában nem lehet ma már 
értékünk, akárcsak nem lehet táplálékunk az őr
letlen búza, hanem csak a kenyér. így például 
ma már nem tudjuk a halál és feltámadás fogal
mait azonmód felépíteni magunkban, ahogy a.misz
térium iskolák tették, de mégsem kell ezeket kiir
tani magunkból, ellenkezőleg tovább kell fejlesz
tenünk : teljességre kell fejlesztenünk őket. — Mind
ebből tehát adódik a magyarázata annak, hogy 
a különböző korok miért tekintettek olyan külön
böző nézéssel és értékeléssel a pogányságra ? 
Azok a korok, amelyek a pogányságot teljesen el
ítélték s véglegesen száműzni akarták, túlnyomó
nak látták benne a kereszténységgel elvi ellentét
ben levő réteget. Azok a korok pedig, amelyek a 
pogányság értékeit visszakivánták, elsősorban a 
pogány művelődéseknek azt a rétegét tekintették, 
amelyik jelentékenységeinél s nagyságánál fogva 
továbbsegíti az emberiség előhaladását és fejlődését.

A kereszténység megalakulásával létrejött az 
a mérték is, amellyel meg lehet mérni, hogy az 
elmúlt pogány kultúrák alkotásai közül vajon me
lyek értékesek még ma is és melyek nem. Mikor 
a kereszténység még nem létezett, akkor ez a 
mérték sem létezett. Az igazi kereszténység előtt 
porba hullnak azok az áthidalhatatlan különbsé
gek, amelyek a népeket még értékelés terén is 
elválasztották egymástól. Az igazi kereszténység 
szemében érték mindaz, ami az egész emberiség 
szempontjából értékes, még akkor is, ha látszólag 
ellentétben van is egymással. így például a ke
reszténység szemében érték Nagy Sándornak az 
a cselekedete, amellyel már a Krisztus előtti szá
zadokban le akarta rombolni a válaszfalakat a népek 
között, hogy a művelődések szabad terjedését 
lehetővé tegye. Nagy Sándor ezzel az egész em
beriségért cselekedett s elősegítette a keresztény
ség későbbi terjedését. De érték a kereszténység 
szemében a buddhizmus erényrendszere is, ame
lyik már Kr. e. mintegy 600 évvel felállította a 
részvét és szeretet tanát, ha egyelőre még nem 
is adta meg a szeretet erejét.* Ugyancsak értékek 
a kereszténység szemében a görög templom, az 
egyiptomi piramis, a kelta szentély, mert mind
egyik a szépség és az építőművészet hatalmas 
ereje által az egykori pogánylelkeket az egek felé 
irányította. De a római jog is érték a keresztény
ség szemében, mert a helyes társadalmi berendez
kedéshez vezető igazságos gondolkodást fejlesztette.

Nem folytatjuk a példák felsorolását, csak 
be akarjuk mutatni, hogy a kereszténység megíté
lésében érték mindaz, ami az egész emberiség

* Lásd Rudolf Steiner: Lucasevangelium Verlag am 
Goetheanum Dornach bei Basel.

összeségének javát maradandóan szolgálja. Az 
igazi kereszténység, mint az egész emberiség kö
zös szívverése, minden múltbeli igaz értéket ma
gába tud fogadni s az emberi fejlődéshez hozzá
tudja idomítani. így Nagy Sándorban a népek 
összekapcsolóját fogja tisztelni, de nem a kegyet
len hadvezért, — a buddhizmusban a részvéttant, 
de nem a nirvánára való törekvést, — a görög 
templomban, az egyiptomi piramisban, .a kelta 
szentélyben az égfelé irányító szépség megnyilat
kozását, nem pedig az idejét múlta pogány szer
tartásokat stb. stb.

Az igazi kereszténységnek ez az értékelési 
módja nem csak azt állapítja meg, hogy mi volt 
érték a múltban, hanem megadja a lehetőséget 
arra is, hogy a múltnak valamely értéke a jelen 
és jövő értékévé alakuljon át. Például, ha egy 
görög, vagy egyiptomi vagy buddhista pogányság
gal telített lélek kerül bele a kereszténységbe, 
akkor a kereszténység nem úgy fog hatni rá, 
hogy levetkőzze és a múltjában hátrahagyja po
gányságának értékeit, hanem úgy, hogy csak az 
értéktelenségeket vetkőzze le és hagyja hátra 
múltjában, az értékeket pedig új élettel telíti, át
alakítja. így ezek továbbra is szépségek és ható
erők maradhatnak fejlődésében.'

Goethe hatalmas kutatásai az élettan terén, 
örökrevalóan bemutatták, hogy az élő szervezetben 
nem pusztul el semmi sem, ami az idő haladásá
val és a fejlődéssel összhangban, át tud alakulni. 
Goethének ez a nagy szabású, átfogó metamorfó
zis tana (az átalakulásról szóló tana) viszont azt 
is megvilágítja, hogy az élet, az idő és a fejlődés 
előrehaladása pusztulásra ítél mindent, ami nem 
tud átalakulni.

Az átalakulás, mint hatalmas élettani törvény 
érvényes az emberiség életére, saját lelkünk éle
tére is. Ha a múlt értékeit nem vagyunk képesek 
átalakítani és megújítani, nemcsak elvesztik érté
kességüket, de mint pusztuló, haldokló elemek 
károkat, bajokat és szerencsétlenségeket okoznak.

Mindezeknek a tényeknek és törvényeknek 
helyes ismerete pedig megadja a választ a mai 
ifjúságnak arra az égető kérdésére, amit könyvünk 
elején ismertettünk. E kérdés így szólt:

„ Milyen álláspontot foglaljon el a mai 
ember azzal a sok, sok ezeréves történe
lemmel szemben, amely az alig kétezer 
éves kereszténységet megelőzte és vájjon 
a kereszténység előtti és utáni művelő
dések értékeit miképen lehet az emberi
ség fejlődésének érdekében összekap
csolni?"
A válasz az idevágó tényekből tágyilagosan 

így fogalmazódik ineg:
„Az idők változása s az élet fo

lyamatossága folytán mindnyájunk lel
kében élő pogány elemek közül ma már 
semmit sem, még a legértékesebbeket 
sem lehet átalakítás nélkül a fejlődés 
hatóerejévé tenni, hanem tudatos munka 
árán valamennyit összhangba kell hozni
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a kereszténység értékelésével, az em
beriség közösségének szellemével. Ha 
ezt megtesszük, sajátmagunkon fogjuk 
tapasztalni és megélni azt, hogy nem
csak térben, de időben sem választja el 
az emberiséget semmiféle áthidalhatat
lan szakadék, hanem minden lépés egy
másból folyik és minden lépcsőfok egy
másra épül. Amilyen romboló hatású 
mindég felújítani valamit, aminek az 
ideje lejárt, olyan áldás valamit gyü- 
mölcsöztetni a fejlődés érdekében, ami
nek kellő felhasználása még értéket je
lenthet. Pogány vallást, pogány szoká
sokat felújítani ugyanolyan romboló 
hatású lenne, mintha egy felnőtt férfi 
csecsemőtáplálékkal táplálná önmagát. 
Ellenben, ha a pogányság értékálló ele
meit beleillesztjük megfelelő átalakítás
sal mai lelkiéletünkbe, olyasmit cselek
szünk, mint az az ember, aki gyermek
ként, helyes ösztönnel, de vak ámulat
tal és kritika nélkül szeretett értékes 
valakit felnőtt korában is odaadóan és 
hűségesen tovább szeret, de most már 
független lélekkel, segítő szívvel, éber 
látással, nem pedig vakon, egyoldalúan ' 
és ostobán."

A „ magyar “, népmese.
Minden egyes nemzetnek becsületbeli köte

lessége megvizsgálni, hogy a benne élő nemzeti 
pogány elemek közül mit kell kiirtani s mit kell 
átalakítva, megújítva a mai élet részesévé tenni? 
A német idealizmus és goetheanizmus — főleg 
Schelling, Rudolf Steiner és Jacob Grimm mély
rehatóan feltárták a finn, a germán, kelta, görög
római és keleti pogányságoknak azokat az elemeit, 
amelyekben a kereszténység előkészítése élt.

Ezzel a kérdéssel a magyar tudósok magyar 
vonatkozásban hűséges szeretettel s odaadással 
foglalkoztak s már a XIX. század derekán felve
tették azt a kérdést, hogy a magyar pogányság, 
mint vallás, mint világfelfogás, stb. stb. vájjon 
szintén ilyen kétféle réteget tartamazotl-e?; vájjon 
a kiirtani való réteg mellett — mint például a 
véres kegyetlenség, — meg volt-e benne az a má
sik réteg is, amely a kereszténység részleges elő
készítésének tekinthető?

Az ösmagyar vallás kutatói közül különösen 
elmélyedtek ebben a kérdésben Ipolyi Arnold, 
Kandra Kabos, Kálmány Lajos, stb. stb. és jelen
tékeny eredményekhez jutottak, mert megállapítot
ták, hogy már az ősmagyar pogány világ-szem
léletben és lelkiségben is éltek csakugyan a ke
reszténységgel mélységes összhangzást tanúsító 
elemek. Nevezetes e tekintetben a Boldogasszonyok 
tisztelete, ami úgy látszik a pogány magyar val
lásban nagy szerepet játszott s ami bizonyos fo
kig előfutárja volt a későbbi általánosan elterjedt 
Szűz Mária-tiszteletnek. Ha a magyar néplélek 
nem lett volna már a Boldogasszonyok tisztelete 
által ebben az irányban különösen hajlamossá és

érzékennyé téve, bizonyára nem tudta volpa a Szűz 
Mária-tiszteletet olyan rövid idő alatt ekkora áhí
tattal s bensőséggel kifejleszteni s általánossá 
tenni.

A magyar ősvallás kutatásaival foglalkozó 
tudományos munkák terjedelme még csak ezt sem 
engedi meg, hogy legfőbb megállapításaikra utal
junk. Ezért inkább csak buzdítani akarjuk a kö
zönséget arra, hogy forduljon érdeklődésével ezek 
felé a munkák felé s tanulmányozza őket buzgóan, 
szeretettel, mint a magyar szellemi élet nagy kin
cseit. Mert, ha igaz is, hogy a tudományos kutatás 
adatok hiányában nem tudta pontosan és részlete
sen megállapítani ösvallásunk mibenlétét, szép
séges és hatalmas anyagot hozott felszínre az örök 
magyar lelkiség világszemléletéről s egyéb jelleg
zetességéről.

Ha talán túlságosan fájdalmas is, de jelleg
zetes Jókai sóhajtása:

„Mi volt a magyarok ősvallása,
Arról kőírás nem beszél!"

. Mivel ösvallásunk kutatói a maguk tudomá
nyos anyaggyűjtését nem alapíthatták kövek, írások, 
megszilárdult emlékek vizsgálatára, — a magyar
ság élő kincseinek: a nyelvnek, a szokásoknak, 
ünnepeknek, daloknak, népköltészetnek, stb. ta
nulmányozásából indultak ki. Az ösvallás kutatá
sának ehhez a nálunk egyetlen lehetséges módjá
hoz tartozik a magyar népmese elmélyült átélése is, 
mely szerény tanulmányunk középpontjában áll.

** *
A magyar népmesékben foglalt mesék túl

nyomóan jellegzetesen pogány mesék s igazán 
elenyésző azoknak a népmeséknek a száma, ame
lyekben a kereszténység hatása már észlelhető. 
Ezekről nem is fogunk beszélni s kizárólag azok
kal a magyar népmesékkel fogunk foglalkozni, 
amelyeken a keresztény befolyás még nem érvé
nyesült, amelyek tehát még pogányok. Ebben az 
értelemben fogjuk könyvünkben a magyar nép
mese kifejezést használni.

Nincs magyar ember, aki gyermekkorában 
ne hallotta vagy olvasta volna a magyar népmesé
ket, s ha mire felnőtt, talán el is felejtette ezek
nek a meséknek a tartalmát, lelkén mégis ottma
radt ezeknek a pogány meséknek az örökre bevé
sett nyoma, épúgy mint a felnőtt ember izmaiban 
és inaiban is benne van az elfelejtett tápláló anya
tej ereje.

Tehát minden magyar lelke tudat alatt tele 
van a pogány magyar mesékkel s ha igazában 
akarjuk tudni kik vagyunk s mi él bennünk, meg 
kell vizsgálnunk a lelkünket formáló magyar me
séket is.

Mielőtt ezt tennőnk, kérdezzük meg, egyál
talában helyes-e, jogosult-e, hogy a hazai nép
meséket, magyar népmeséknek nevezzük, amikor 
közismert dolog, hogy a népmesék szerzőinek 
nemzetiségét nem is lehet megállapítani?

A mesék voltaképen az emberiség közkincse 
s a mesék vándorlás útján terjednek a földön év
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századok s évezredeken keresztül. Hogyan lehes
sen azt biztosan tudni, hogy valamelyik mese ős- 
eredetileg melyik nép körében keletkezett, hány 
népen keresztül vándorolt s miképen került ahhoz 
a néphez, amelyik meséli?

Épúgy, mint ahogy a világon ftiinden szám,— 
jelöljön bár az csak néhányat, vagy pedig sok 
milliót,— legfeljebb az első kilenc alapszámból: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-böI és a nullából: 0, állí
tódik össze, (vannak népek, akiknek csak hét 
alapszámuk van!) úgy az egész világ és 
minden idők megszámlálhatatlan meséi, bizonyos 
számú jellegzetes meseelemből állnak elő. Ilyen 
meseelemek például, a királyleány és a királyfi, — 
a hármasság, — a boszorkány, — az elvarázsolás 
stb. stb. Egy nemzetnek a nemzeti jellege, a nem
zeti vallása és életszemlélete éppen abban nyilat
kozik meg, hogy a hozzá eljutó meseelemekböl 
melyeket választja ki és melyeket használja fe j  
azaz meséli leggyakrabban. S ebben az értelem
ben nagyon is lehet beszélni magyar népmeséről. 
Mert a Magyarországon mesélt népmesék felmu
tatnak bizonyos nagyon gyakran ismétlődő, jelleg
zetes meseelemeket, amelyeket szomszéd népek 
meséi teljesen. elhanyagolnak. Meséinkben ismét
lődő meseelemek tehát erőteljesen és híven tük
rözik a magyar lelkiséget, a régi pogány magyar 
vallást, érzésvilágot és életszemléletet, amely a 
világ mesekincsének meseelemeiböl épen ezeket 
választotta s emelte ki, s meséli a végtelenségig 
ismételve.

Ha tehát „kő és írás" nem is mesél a 
pogány magyar vallásról, mesélnek arról a magyar 
mesékben ismétlődő, jellegzetes meseelemek, s 
elárulják, hogy milyen is lehetett a magyar 
pogány lelkiség, amelyik ezeket a meséket épen 
így és nem másképen válogatta ki.

Azt, hogy a régi pogány magyar vallás he
lyes megsejtéséhez és életszemléletéhez talán leg
inkább akkor juthatunk, ha szorgosan tanulmá
nyozzuk a Magyarországon mesélt meséket s 
azok jellegzetességeit is viszonyítva más népek 
meséihez: már az első magyar mitológia írója, 
Ipolyi Arnold is jól tudta. Ezért mitológiájában 
minduntalan mesékre hivatkozik és ő maga is egy 
nagy népmese-gyűjteményt állított össze* Magyar- 
ország különböző vidékein gyűjtött népmesékből. 
Az ő nemes útján jár s az ő szellemének hódol 
az, aki a magyar meséken keresztül közelíti meg 
a magyar ősvallást, a magyar pogányság lelkiségét 
s keresi, hogy abban milyen érték rejlik a mi 
keresztény művelődésünk számára.

** *
Ha szorgalmasan olvassuk a különböző ma

gyar mesegyűjteményeket és lelkiismeretesen mér
legeljük, hogy a világ mesemotívum-kincséből 
melyek fordulnak elő benne legsűrűbben, melyek 
jellemzik őt leginkább, meg kell állapítanunk,

* Megjelent „Magyar Népköltési Gyűjtemény" soro
zat XII. köteteként a Kisfaludy Társaság szerkesztésében 
s az Atliencuin kiadásban 1914-ben: „Ipolyi Arnold Nép- 
meseg) iijteménye" címén.

hogy az általános mesemotívumok közül a ma
gyar mese főmotívumai közé tartoznak:

1. A hármasság,
2. A három világ (földi világ, alvi

lág és felső világ),
3. A feltámadás,
4. Csodálatos, természetfeletti állatok, 

mint a sárkány és a táltos.
A magyar mesének ezek a fömotivumai elő

fordulásuk nagy gyakoriságával mutatják, hogy 
ők a magyar világnézetnek, a magyar érzületnek 
mélységesen megfeleltek, mert a magyar mese 
végtelen szeretettel ismétli és ismétli őket.

A magyar mesének ezek a fömotivumai kü
lönlegesen tetszettek a pogányságban élő s ké
sőbb a pogányság emlékeinek élő magyarnak. S 
miért tetszettek neki? Mert összhangban voltak 
nézeteivel, vallásával, eszme világával. A pogány 
magyar mesék e fő motívumai már puszta meg
nevezésükkel: —

1. A hármasság,
2. A három világ,
3. A feltámadás,
4. A sárkány és a táltos, —

s még inkább tartalmukkal fényt vetnek az ősvallás 
érzésvilágában élő magyar lélek rejtelmeire.

VI.
A mese származása és hivatása.

Ahhoz, hogy a' magyar népmesét, mint a 
régi pogány lelkiség tükörképét, megfigyelni tudjuk, 
tisztában kell lennünk általában véve a mese ter
mészetével és mibenlétével.

Az igazi mese úgy kezdődik: „Hol volt, hol 
nem volt." * Ez azt jelenti, hogy a történet, amit 
a mese elő fog adni, nincs egy bizonyos földrajzi 
tájhoz vagy az időnek egy bizonyos pontjához 
kötve, hanem olyan természetű, hogy voltaképen 
lejátszódhatott bárhol és bármikor is. — Épúgy 
minden mese igazi befejezése: „Még most is élnek, 
ha meg nem haltak," arra mutat, hogy a mese 
szereplői, történései és élményei végtelen hosszú 
időkig léteznek és bírnak érvénnyel. Mindez más 
szavakkal kifejezve azt jelenti, hogy a mesék vi
lága sem itt nincs, sem ekkor nincs, de mindig 
és mindenütt van: a lelkek belsejében, az erkölcsi- 
ség és szellemiség titkai és törvényszerűségei között. 
Másszóval: a mesék világa nem egyéb, mint az 
emberi lélek ősi rejtelmeinek birodalma s a mesék 
alakjai, — királyfiak, királylányok, boszorkányok, 
stb. — az emberi lélek egyes erői és tulajdonsá
gai, jók vagy rosszak.

A mesék történései tehát nem fizikai törté
nések. Ha így fognánk fel őket, őrültségeket kel
lene látni bennük. Mert hol fordulhatnak elő a 
fizikai világban azok a gyors átváltozások, hirte
len keletkezések, amik a meséket jellemzik? Hol 
fordul elő a fizikai világban, hogy valaki élve le
száll a pokolba s onnét újra visszatér? Hol for
dulhat elő a fizikai világban az elvarázsolás és 
megszabadítás; hol az aranyerdő, táltos és sár

* Rudolf Steiner: Mflrclicndeutung, Verlag atn 
Goetheaiumi Dornach bei Basel, Schweiz.
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kány? Seholsem. A mesék eseményei nem az 
anyagi világ történéseit mondják el, hanem a lelki, 
az erkölcsi világban átélteket. A lelki világban le
hetségesek a gyors átváltozások, hirtelen keletke
zések, stb. A legszegényebb ember lelkében is 
kifejlődhetnek nemes és jó tulajdonságok, melyek
ről a mese úgy emlékezik meg, hogy a szegény 
ember megtalálta s magáévá tette az édes és szép 
királylányt. De ugyancsak mindenki könnyen ál
dozatául eshetik valamelyik rossz tulajdonságának 
vagy bűnének s ezt a mese úgy írja le, hogy a 
boszorkány győz felette vagy a sárkány széttépi őt. 
A mesék eseményei tehát ellentétben vannak ugyan 
a fizikai világ törvényeivel, de hűségesen tükrözik 
a lelki és erkölcsi világrend törvényszerűségeit s 
mivel ebben az értelemben a mesék nem önké
nyes képzelet alkotásai, hanem az emberi szivek 
mélyén élő erkölcsi és lelki valóságok rajza: a 
mesék szava az emberi szívek szentélyébe hatol 
bele, oda ahol mindannyiunknak vannak mélyen 
elrejtett bensőséges lelki és erkölcsi élményeink. 
Ezek az élmények a közvetlen tapasztalás erejével 
hirdetik, hogy a mesék tartalma nemcsak költői 
elképzelés szépséges műve, hanem élő, lelki való
ságok, élő erkölcsi igazságok leírása.

A fizikai és lelki világok törvényszerűségei
nek ellentéteire élesen világít rá a következő ha
sonlat. A fizikai világban, ha valamely tulajdono
mat képező fizikai tárgyból átadok egy bizonyos 
mennyiséget, akkor nekem magamnak annyival 
kevesebb marad, amennyit átadtam. A telki világ
ban viszont, ha tudásomat, ha szeretetemet, ha 
egyéb erkölcsi értékeimet átadom másvalakinek, 
akkor nem lesz kevesebb tudás, kevesebb szeretet 
és kevesebb erkölcsi érték bennem. Ellenkezőleg 
a tanulás által tudásom, a szeretés által szerete
tem fokozódik, az önfeláldozás által pedig erköl
csileg nem kisebb, de nagyobb leszek.

Fizikai téren nem képzelhető el egy olyan 
sódaráló, amely „magától indul meg," „magától 
jár tovább" és „magától látja el élelemmel a gaz
dáját"; ellenben bensőnk világában életerőink és 
szerveink működése saját emberi hozzájárulásunk 
nélkül „magától indul meg" és „magától folyik 
tovább", akárcsak a magyar mese csodás sódará
lója. De fizikai téren nem történhetik meg az sem, 
hogy valaki meghal, darabokra tépik és azután 
egy másik embernek a szeretete vagy bölcsesége 
feltámasztja. Lelki téren azonban majd mindegyi
künk átélte már, — hacsak szerény mértékben 
is, — hogy a sorscsapások és az emberek rossza
sága megtörték szívét, széttépték lelkét, megölték 
életerejét és egy önzetlen, nagy, nagy szeretet vagy 
magasabb bölcseség újra feltámasztotta elpusztult 
belső lényét. A mai korban fizikai lehetetlenség, 
hogy valaki a szó és dal erejével közvetlenül elő 
tudjon állítani tárgyakat vagy lényeket. Ellenben 
lelki téren még ma is meg van a költészetnek, iro
dalomnak, — a szóban foglalt „igé“-nek, — az az 
ereje, hogy lelkeket átváltoztasson, lelkekben al
kotóerőket ébresszen fel s így közvetve okává vál
jék fizikai téren létrejövő alkotásoknak, tetteknek 
és sorsfordulatoknak is.

Ebből a szempontból vizsgálva sorban vé
gig lehetne menni az összes meséken és meg le
hetne találni azok minden egyes csodálatos és ért
hetetlen eseményében a tényleges valóságot. Min
denesetre le kell azonban szögezni, hogy. a meséket 
csak akkor fogjuk helyesen értékelni, mibenlétüket 
és hatásukat megbecsülni, ha két igazságot tartunk 
szem előtt. Az első igazság, hogy ami értelmetlen 
és lehetetlen a fizikai síkon: valóságos és létező 
a lélek világában. A második igazság: ha a me
séket azzal a meggyőződéssel olvassuk, hogy a 
lelki erkölcsi világokat rajzolja meg, akkor e vi
lágok számtalan titka és törvénye a maga való
ságában tudatosul előttünk, mint a szépségek és 
csodák őshazája.

** *
Az emberiség meséi igen-igen régi időben 

keletkeztek. Akkor, amikor az ember lelki beren
dezése még egészen más volt, mint ma. Ebben a 
régi korban a világ megismerésének az a tudatos 
módja, ami ma általánosan elterjedt az emberiség
ben, még nem létezett. Ma a világot úgy ismer
jük meg, hogy érzéki tapasztalataink felett gon
dolkozunk, — azokból fogalmakat alkotunk, r— 
s logikánk erejével következtetéseket végzünk. így 
tehát ma már tudatéletünk legfontosabb alkatelemei: 
az érzéki észlelésen alapuló fogalomalkotás, a 
következtetés, egyszóval a logikus gondolkodás.

A gondolkozásnak ez a mai formája a görög 
filozófia létrejöttével, Krisztus születése előtt mint
egy 800 évvel kezdett általános emberi képességgé 
válni, tehát alig 3000 éves. Addig csak a na
gyon kiváló egyesek voltak képesek fogalomalko
tásra, következtető logikus gondolkozásra, az álta
lános emberiség azonban nem. A logikai gondol
kozás szabályait először Aristoteles foglalta össze 
Krisztus előtt cca 300 évvel s így alapította meg 
a logikát, amely tudomány azelőtt egyáltalán nem 
létezett.

Kérdés, ha a gondolkodásnak mai formája 
aránylag csak ilyen rövid életű, mi módon jutott 
azelőtt az emberiség megismerésekhez és mi volt 
az emberiség tudattartalmában a fogalom, a követ
keztetés stb. helyén?

E kérdésre azok a kultúrtörténeti dokumen
tumok válaszolnak, amelyek régebben keletkeztek, 
mint a Krisztus előtti cca 800-ik év. Ilyen doku
mentumok: a biblia, az egyiptomi művészet, az 
egyiptomi Halottak könyve, a homéroszi épo- 
szok, a mahabarata, stb. stb. Valamennyiből lát
szik, hogy létrejöttük idejében az emberiség még 
nem a fogalmi tudatállapotban, hanem képtudatálla
potban élt. Ez azt jelenti, hogy élményei és ta
pasztalatai nem a fogalomalkotás és következtetés 
folyamatát indították meg tudatában, hanem egy 
képet hívtak tudatában életre s a megismerést ez 
a kép adta neki.

Ha ma, — a fogalmi tudatállapot korában, 
— találkozom egy emberrel, megfigyelem arcki
fejezését, kézmozdulatait, testi alkatát, összehason
lítom szavait és tetteit. így nyert tapasztalatom 
alapján következtetésbe fogok s gondolkodás út
ján igyekszem megállapítani, hogy vájjon az ille
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tő milyen ember lehet? Következtetésemben ered
ményekhez jutva, végül is megalkotom magamban 
a szóbanforgó ember fogalmát.

Ezzel szemben, ha abban a régi időben, — 
a képtudatállapot korában, — találkozott valaki 
egy emberrel, akkor a találkozás pillanatában 
megjelent az illető tudatában egy kép (például 
egy nyulat marcangoló héjjá, egy sárkányt ölő hős), 
amely neki közvetlenül megmondta, hogy milyen 
ember, jó-c, rosz-e az, akivel találkozott. Ugyancsak 
képek mondták meg abban a régi korban az em
bernek, — nem pedig a következtető gondolkozás 
ereje, — hogy adott helyzetben mit kell tennie. AAa, 
ha választanom kell különböző cselekvési módok 
között, átgondolom az összes esélyeket és lehető
ségeket s így összehasolítás és mérlegelés útján 
jutok elhatározásra. Akkor egy kép jelent meg a 
lélekben, amely a döntő elhatározás pillanatában 
megmutatta, hogy mit kell tenni.

Azok a képek, amelyek a képtudatállapot 
tartalmát alkották, hasonlók voltak a mai álom
képekhez és soká felléptek még akkor is, amikor 
a logikai gondolkodás már megkezdődött ugyan, 
de még nem vált egyeduralkodóvá, még nem szorí
totta ki teljesen a képek általi megismerést. Köz
ismert példa az aránylag közeli történelmi időből, 
hogy Nagy Konstantin császár nem tudta mérle
gelés és következtetés, tehát logikai érvek alapján 
eldönteni, hogy melyik küzdő fél oldalára álljon: 
— a keresztény, vagy a pogány oldalra-e? — s 
végül is egy kép jelent meg neki: a kereszt, 
„e jelben fogsz győzni" jelmondattal, amely meg
ismertette vele a helyes utat. — Sőt mitöbb, a 
kép általi megismerés ma sem halt még ki telje
sen. Matematikusok és geometrikusok mondják 
például, hogy gyakran, mielőtt egy feladat megol
dását le tudnák következtetés útján vezetni, a vég
eredmény geometriai ábra vagy algebrai kifejezés 
formájában, képalakban teljes határozottsággal 
lelkűk előtt lebeg s utólag kell a hozzájuk vezető 
„levezetést" megalkotni.

E képtudatból fakadó megismerés természete
sen egészen máskép írta le a természeti erőket 
és lelki folyamatokat, mint azt a mai ember teszi. 
A növény táplálkozási folyamatáról pl. nem álla
píthatta meg, hogy „a növény a táplálékot csepp
folyós halmazállapotban veszi magába," hanem kép
szerű szemlélete alapján azt állította, hogy a növényt 
a vízi tündérek etetik. Az évszakok változásainak 
törvényszerűségét pedig úgy jellemezte, hogy 
Persefone fél évig az alvilágban, fél évig pe'dig a 
felső világban van, mert ilyen képben nyilatkozott 
meg előtte a természet életének rendje Ugyanúgy 
az ember lelki életét nem akarati, gondolkodási 
és érzésbeli folyamatok összeségének tekintette, 
hanem pl. arany, ezüst és vas vértezetü hősök 
együttműködésének. Ha azt kellett kifejezésre juttat
ni, hogy egy ember lelkivilágában sokáig küzd a 
jó a rosszal s végül is a jó győz, nem így fejez
ték azt ki, amint én most teszem, hanem ugyan
csak képekkel, mondván, hogy a hős hosszú küz
delem után sorban levágta a 12 fejű sárkánynak

mind a 12 fejét s így végül is legyőzte a sárkányt.
Ha tehát a mesék, mint ahogy bemutattuk, 

az emberiségnek e régi képtudatállapotában ke
letkeztek és sohasem foglalkoznak az anyagi vi
lággal, hanem a szellem, a lélek és erkölcs vilá
gával, bizonyára valamilyen hivatást töltöttek be 
keletkezésük és virágzásuk idején, a képtudati 
korban.

A misztérium-iskolák részletes tanulmányozá
sa arra enged következtetni, hogy legősibb idők
ben a mesék a misztérium helyeken keletkeztek és 
pedig úgy, hogy a misztériumok bölcsei és bea- 
vatottai az anyagi múlandóságot túlélő örök dol
gokra és a sorstörvények lényegére az iskolázat
lan tömegeket is meg akarták nagy vonásokban 
tanítani. Magas tudásukat és szellemi tapasztala
taikat azonban szélesebb rétegekkel nem közöl
hették abban a formában, ahogy ők nyerték el 
azokat, mert hiszen előtanulmányok hiányában a 
nagyközönség felfogni nem tudta volna. Ki kellett 
tehát fejezni ezeket olyan alakban, hogy mindenki 
részére érthető legyen. Ez a mindenki részére ért
hető forma volt a mese. Ezért a mesében a misz
tériumokban megismert nagy erkölcsi igazságok 
és sorstörvények benne toglaltatnak s a mese 
hűségesen bemutatja azt, ami a múlandó anyagi 
léten túl van, de megmutatja azt is, hogy a sors
törvényekkel szemben minő magatartást kell az 
embernek tanúsítania. A mese tehát nemcsak a 
gyönyörködtetésre, örömadásra, szépségkisugárzás
ra létesült, hanem magasztos tanításra és gya
korlati útmutatásra is, mert részletesen foglalko
zik azzal, hogy milyen magatartást kell tanúsítani, 
hogy sorsunkat kedvezően befolyásoljuk.

Annak hatása, hogy a mese az ókor 
magasztos erkölcsű, tisztult légkörű, alkotó szel
lemű misztérium-iskoláiból indult ki, magas tudá
son, nagy művészeten és emberbaráti szereteten 
alapult és meg akarta tanítani az egyszerű emberek 
tömegeit arra, hogy miként tanúsíthatnak helyes 

magatartást az élettel szemben és hogyan alakít
sák szerencsésen sorsukat!

Még ma is érvényesül, ugyanis ma, amikor 
máraz emberiség réges-régen nem a képtudatálla
pot fokán, hanem teljesen a fogalmi gondolkodás
ban él, a felnőtt emberek nem értik a mesék kép
világába burkolt igazságokat és gyakorlati tanítá
sokat. Ellenben a kis gyermekek, akik koruknál 
fogva lelki világukban közel állanak az emberiség 
ama régi korának, — az emberiség gyermekkorá
nak, — tudatállapotához, ugyanolyan szeretettel 
csüggnek a meséken, mint ahogy egykor régen 
csüggtek rajtuk a felnőttek. — S a gyermekiélek
nek egész földi életére hatalmas erkölcsi, szellemi 
és életerőbeli táplálékot adunk, ha minél több 
mesét mesélünk neki. (Folytatjuk.)
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