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Nem panaszkodhatnak a történelerntudó
sok: az utóbbi években szinte példátlan mó
don megnőtt a történelem, s kivált a félmúlt
iránt tanúsított érdeklődés. Amikor Juhász
Gyula - aki a két világháború közötti kor
szak egyik elismert kutatója - közölni kezd
te tanulmánysorozatát az Új Írásban, érezn.
lehetett, hogy igen fontos vállalkozás rnegol
dását tűzte célul maga elé: hatalmas forrás
kutatásokat végezve igyekezett minél több
eredeti szöveg s rninél kevesebb kommen
tár összefűzése révén többé-kevésbé hitele
sen bemutatni történelmünk egyik legkese
rűbb korszakát. Á könyv 1939-töl, az első vi
lágháborús évtől 1944. március 19-ig, ha
zánk német megszállásáig csoportosítja
anyagát, s noha a bevezetésben azt hangsú
lyozza a szerzö, hogy nem volt szándéka e
néhány szűk esztendő kulturtörténetét meg
írni, hanem csak Magyarország "második
világháborús történetének egy fejezetét", a
végeredmény mégis egy nagyszabású kör
kép lett, mely a szellem mozgásának rnin
den területére kiterjeszkedik, s melyben a
kulturális szempontok legalább oly hang
súlyt kapnak, mint a szigorúan vett történe-
tiek. .

Juhász Gyulának természetesen szembe
kellett néznie azzal a perdöntő kérdéssel,
melyek lehetnek egy korszak uralkodó esz
méi? Azok-e, amelyek az adott kor széles
néprétegeire gyakorolnak elhatározó befo
lyást, vagy azok, amelyeket egy későbbi idő

szak, a maga szempontjait is érvényesítve, a
leginkább fontosnak érez? Kétségtelen,
hogy vizsgálatait a szellemi élet legkiválóbb
jainak teljesítményeire alapozza, nem sza
bad azonban megfeledkeznünk arról sem,
hogy ezeknek az eszméknek egy része lega
lábbis nem merült el végérvényesen a múlt
ban, némelyik még napjainkban is felbuk
kan és szenvedélyes viták kiindulópontja.

A szerző legnehezebb feladata talán
anyagának megfelelő és önelvű rendszere
zése volt, s ezt szinte teljesen sikerült is

.megvalósítania. Nagyjából három kérdéskör
köré csoportosította az egyes fejezetek vizs-
gálatait: részletesen foglalkozik a közeposz
tály életének alakulásával, a parasztság sor
sával és a mind kínzóbb földkérdés megol
dására tett hamvukba holt kísérletekkel, va
lamint azokkal az eszmékkel. melyek már a
jövőbe nyúlva a háború utáni helyzettel, il
letve népünknek az "új Európában" betöl
tendő szerepevel foglalkoztak.

Bár az eseményeket a történész szemével
vallatja, igen érzékletesen rajzolja föl példá
ul a népi-urbánus ellentét egyes fellobbaná
sait, s aki művét figyelmesen olvassa, felfe
dezheti a dokumentumok egymásutánjában
azt a folyamatot is, ahogy hajdani radikáli
sok hirtelen fordulattal jobbra kanyarodtak,
mások pedig a progresszió táborában keres
ték a megoldást. Különösen izgalmas nyo
mon követnünk a korszak egyik legnagyobb
hatású gondolkodójának. Szekfű Gyulának
szellemi útját, Bajczy-Zsilinszky Endre mind
bátrabb és nyíltabb szembefordulását az
uralkodó államrenddel. Németh László oly
kor személyes indulatoktól is átszőtt, min
dig izgalmas, de nem mindig megnyugtató
végeredményre vezető gondolati kalandozá
sait és Féja Géza mai szemmel szinte érthe
tetlen vargabetüit, melyekben bizonyára
része volt az író jellemének is.

Egyetlen ponton érdemes továbbgondol
nunk Juhász Gyulát. A kor uralkodó eszméit
vizsgálva, feltétlenül meg kell ismerked
nünk a különbözö vallásos mozgalmakkal
is. Természetesen-nern a szerzö hibája, hogy
ezekről csak igen-igen keveset tudhatunk
meg munkájából, hiszen ilyen irányú alap
kutatásokból nem indulhatott ki, ezek jó
részt hiányoznak. Másrészt a különböző

szervezetek és programok tárgyalásával
aránytalanul felduzzasztotta volna könyve
terjedelmét.. Mégis, ha egy korszak legjel
lemzőbb és "uralkodó" eszméivel szembesű
lűnk, legalább vázlatosan érdemes lett vol
na szólni néhány izgalmas kezdeményezés-
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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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