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„Hz európai lélek nem akar elfánferodni 
az egyén szabadságának elvétül" 

P. Borbély István előadása a Katolikus Szabadegvetemen a magyar-
ság hivatásáról — „Nem ázsiai despof<zmusra van sziiUség, hanem 
meg kell teremteni az individualizmus és a kollektivizmus harmó-

niáját" 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Kato-
likus Szabadegyetem előadássorozatának kereté-
ben kedden esto a tanárképző főiskola előadóter-
mében P. B o r b é l y István főiskolai tanár, Jé-
rustársaságj szerzetes tartott előadást „Európai 
problémák és a mai magyarság" cimen. Ezt meg-
előzőleg H e g e d ű s Béla, a felsőipariskola hit-
oktató-lelkésze ismertette az Emericana munkakö-
zősségének problémáját. A nemrég megalakított 
munkaközösség szociális munkára kívánja kiké-
pezni a tanfolyamok hallgatóit 

P. B o r b é l y István előadása bevezetéseképen 
ait a fogalmat ismertette, amely a hábonj után 
európai probléma néven született meg a köztudat-
ban. A háború és a forradalmak njri Iván valóvá 
•ették, hogy Európa legfőbb vagyonát, az európai 
kulturát súlyos veszedelmek fenyegetik. Felmerült 
o háború után a kérdés: hogyan lehetne megmen-
teni ezt a földrészt 

Sok kiskorú kisérlet történt. 

— Ilyen volt szerinte a „Pán-Európa" gondo-
lata, amely hódító útra indult, de elbukott. A gon-
dolat elbukása következtébep vergődik ma két tá-
borra szakadva Európa. 

— A magyar közvétemény — folytatta — saj-
nos, ezek iránt a kérdések iránt jjem tanúsított 
soha érdeklődést A háború után az a vélemény 
alakult ki, bogv Magyarország Európától már nem 
várhat semmit. Ez keltette fel a turáni állam meg-
alakításának az álmát. Ma már enyhült kissé a 
helyzet, már mutatkozik némi érdeklődés az euró-
pai kérdés iránt. 

Az előadó ezután az európai lélek fogalmát 
Igyekezett meghatározni. Az európai lélek euró-
pai emberben tudatossá csak akkor válik, ha nem 
Európa területén tartózkodik. Ekkor őrzi meg, 
boey Európa mennyire különbözik minden más 
föld részéről és hogv európai embernek esafe Eu-
rópában lehet 4 hazáía. Európához Északamerika 
áll talán lelkileg legközelebb, de például évszáza-
dok múlva érheti csak utol Amerika Európa tu-
dományos életének mélységét A többi földrész 
még idegenebb az aurópai számára. E? a felis-
merés tette tudatossá az európai lélek létezését. 

— Az európai lélek a görög és római kultúrá-
ból szivta magába a tiszta nacionalizmust. Ebből 
a n^ciopalizmusból kissé kigyógyította a keresz-
ténység, amely azonban meghagyta belőle azt, ami 
értelmi belátást és oblektivitást jelent Enróná-
han nem érvényesülhetett soha olyan politikai 
iránvzat. amelvnek no lett volna valami eszmei 
alakja. Az európai embert az aktivitás, a munka 
szeretete is jellemzi. Az emberi lélek kutató, fel-
fedező. 

Az enrónal lélek fontos alkotó elem« 
az individualizmus. Az egyén szabadsá-
gának elvétől méír ma sem akar az eu-

rópai lélek eltántorodni. 

— De az európai lélek leglényegesebb Jellem-
vonása az. hoffy a tisztult istenhitben, Mózes és 
Szent Pál hitében gyökerezik. 

— Ez az európai lélek ma válságba Jutott, — 
mondotta ezután A technika kifejlődése tért nyi-
toű a materialista felfogás előtt Az európai lel-
ket vissza kell adni rendeltetésének Meg kell te-
remteni azokat az állapotokat, amelyekre aj; embe-
rek vágyódnak, de ugy, hogy az megfeleljen az 
európai lélek sajátosságának. 

Nem ázsiai despotizmn«ra van szük-
ség, hanem meg kell teremteni azt í 
kort, amelyben az individualizmus 
harmóniában van a kollektivizmussal. 

Tgv Európa kulturális vezető szerepét nem ve» 
szjtheti e]. 

— A magyarságnak ls Európa mellett van a 
helye, más irányban nem.kereshet magának boldo-
gulást. A magyarság lelke aronos az európai lé. 
lekkel. Fdadata, hogy mefftartsa 9 kereszténység 
»ét és mutassa példaképen a tőhhi európai államok 
felé. De el keli ismerni, hogy az itteni nehézkes 
konzervativizmus elidegenítette kissé a magyar, 
ságtói az európai lelket, arnelv «cm tudia meg. 

érteni azt az érzéketlenséget, amellyel elmegy 
proletártömegek mellett. 

Európa nem tudja megérteni azt sem, 

hogy itt olyan döntő szerepe van még 
mindig a protekcionizmusnak, a szüle-

tési kiváltságnak. 

— Ezekkel a jelenségekkel kell lesíámotnl, ha 
«zt akarjuk, hogy nálunk is otthont találjon az 
európai lélek, amely azt sem érti meg, hogy ml 
történelmi jogokra hivatkozva kivánunk külön-
leges bánásmódot. Az európai lélek csak a tény-
leges érték előtt hajlik meg. A legfontosabb fel-
adat a nemzeti műveltség, a kullura kimélyitése. 
Nem szabad megolégedni n i árvalányhajas magyar 
táncok mutogatásával, igazi, nemzeti kulturát kell 
mutatni. Európai jövőt csak munkával, elmélyült 
nacionalizmussal érhet el a magyarság. 

Az előadást nagy tapssal fogadta a közönség. 

Csönd Madrid körül 
X valenciai kormány Miaya tábornokot 

teljhatalommal ruházta fel 

Gibraltár, február 16. De Llano tábornok teg-

napi rádióbeszédében közölte, hogy az előnyomu-

lás két-három napig szünetelni Jog mert a Jararaa 

folyón hidat kell vorni a főváros bekerítése érde-

kében. 

A felkelők je'entésével szemben a kormány azt 

közli, hogy a milícia több helyen szétszórta a tá-

madó Jelkelőket. Cáfolják, hogy a felkelők el-

foglalták volna Argandát. 

A valenciai kormány Miaya tábornokot bitla 

meQ újból Madrid védelmének irányításával, 

1 kormány Miaya tábornokot teljhata-

lommal ruházta lel, 

A védelmi tanácsnak keddsn kiadott rövid köz-

leménye szerint hétfőn véget ért a heves össze-

ütközés q jaramai szakaszon. Azóta sem erről 

a szakaszról sem a többi madridi szakaszról nincs 

Jontosabb jelenteni való. 

A madridi bombázás kára: 
400 mltm 

Madrid, február 16. A fővárosban hétfőn és 
kedden nyugalom volt. Megkezdték az ágyú-
zás állal feltépett uecák kövezetének rendbeho-
zását. Már csak nyugaton, a külvárosokban lát-
szik meg a város körüli küzdelem hatása. 
Egyes reszeken az elhagyóit há^ak rommá 
vannak löve. A templomok és gyárak homlok-
zata beomlott. A kárt 400 mil l ió pezetára be-
csülik, 

10 spanyol, 15 szovletgőzös 
IstanbuJ, február 16. A legutóbbi tíz nap alatt 

a tengerszoroson 10 spanyol ha jó és 15 szovjet-
hajó haladt át Spanyolország felé. A hajók ha-

| dianvagot és lősjerl szállítottak. 

Szombattól kezdve tiEos 
az önkénteslo&orzás 

Eondoni jelentés közit azt a hivatalos közle-

ményt, amelyet a semlegességi albizottság ülésé-

ről adtak ki az ellenőrzési terv keresztülvitelére. 

A kommüniké szerint minden érdetce't állani meg-

tiltja saját területén a toborzást, akármelyik spa-

nyol küzdőfél. részére. Ez a rendelkezés szomba-

ton éjfélkor lép életbe. Az érdekelt kormányok 

tartoznak a megfelelő rendszabályok életbelépte-

téséről a bizottságot értesíteni és alávetik magukat 

az ellenőrzési rendszernek. Az ellenőrzési terv 

március 6-án éjfélkor lép életbe. 

A? albizottságban Anglia, ge'gium, Csehszlová-

kia, Franciaország, Németország, GJarfország, 

Sváje és Sjavjetoroszorszáj ds'.ejáiusa iamertíKe 

kormányának álláspontját. 

— Székrekedésben szenvedőknél reggelenkínt 
egy pohár természetes „Ferenc József' keserű-
víz a belek eldugulását gyorsan megszünteti, a 
gyomor működését előmozdítja, az anyagcse-
rét megélénkíti, a vért felfrissíti, az idegeket 
megnyugtatja s így kellemes közérzetet és fo-
kozott munkakedvét teremt. Az orvosok ajánl-
ják . 

Görög Sándor kártérítési pere a város el-
len. Kedden délelőtt dr. S c b w e p l e r János 
törvényszéki bíró perfelvételt tartott G ö r ö g 
Sándornak, a szegedi szinház volt titkárának, 
majd igazgatójának ismeretes perében. Görög 
Sándor 60 000 pengőt követel a várostól azon a 
címen, hogy igazgatósága idején a város nem 
javíttatta meg a színház fűtőkészülékét é* 
emiatt elmaradt a közönség a színházból, mer* 
a nézőtér hideg volt. A perben a keddi perfel-
vételi tárgyaláson Görög Sándort dr. L ú g o s 1 
Döme képviselte, a város résjjéról dr. Hévé- , 
z v András tb. ügyész jelent meg a perfelvélel-
néL 

— Meghalt Nagy Ferenc volt közélelmezési 
miniszter. Budapestről jelentik: Dr. N a g y Fe-
renc nyugalmazott közélelmezési miniszter va-
sárnap Téterfürdőre utazott rokonainak meg-

háboru alalt az élelmezés mintaszerű megszer-
vezésével országos figyelmet keltett. 38 éves 
korában elvállalta a ' közélelmezési miniszté-
r ium vezetését. Sikeresen megoldotta a Felvi-
dék ínséges vidékeinek élelmezését, azokon a 
teriileteken is, amelveken az ellenség pusztí-
tott A proletárdiktatúra alatt többször letar-
tóztatták. halálra Ítélték, de sjkeHilt olasz se-
gítséggel megmenekülnie Ar, ulóbbí időben ag-
rármozgalmakban vett részt. 

— Ha sajtot vesz, figyelje« a Stautlcr névr*. 

— ELÖADASOK. A Ferenc József Tudomány-
egyetem Barátai Egyesülete természettudományi 
szakosztálya szerdáu délután 5 ó m kezdettel 
szakülést tart az l számú vegytani intézet ter-
mében. A szaküléscn B o r o s János „Ion vezetés 
vékony kristály rétegekben", G y ö r f f y r . é firev. 
siger 'irma: „A Magas Tátr.? Euphrariai undelle-
nességei", R e n c j e s Ferenc „Tapaszmlrjtok Sze-
ged környékén a gyapottermesztés terén" és or< 
S z e n t G y ö r g y i Albert „Az oxidáció és fár-
mentáció viszonya" c.immel tart előadást. —• 
A Dolgozó Nők Klubjában (Kelemen-uccu 11, I)' 
ma este 7 órakor Déri Ernőné az Exlibris-gyüjtés 
szépségéről tart előadást jellegzetes példányok be-
mutatásával. 

— A bécsi fiistiró repülőgépek. Bécsből je-
lentik: Bécs felett két ízben megjelent füst-
jelző repülőgép ügyéhen megindult v i z s l a t 
eddig még nem vezetett eredményre. A repülő-
gép pénteken és hétfőn Bécs felett északi irány-
ban repült el. de az útirányt a rossz látási vi-
szonyok miatt poqtnsan megállapítani nenf 
lehetett. Külföldi illetékes helyen ar. ellenőrző 
és me?íigvelő szel 'á la ' sem tudrttt po^it-v 
eredmdnvt felmutatni. Megállapították, hogy 

ezidő«reri«t Ausztriában nincs repülőgép, 
amelv füsíelzésre all<\lmas. 
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