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Az értelmiséghez való
knpcsolódas, a velük való
paroeszed, problémáik is
merete a mai papi munka
nagyon fontos területe. Az
értelmiség külörinozö réte
geinek érdeklodést kőre, iz
lése ma, amikor a speeia
lodas korát éljük, egyre el
térőbb változatokat mutat.
Különösen VáltOZO a Kt:::}J a
pedagógus társadalomban,
hiszen magasan képzett, tu
dományos területeken is ki
emeikedő szakemberek mel
lett pályajukat kezdő, jó
formán önmagukra sem
eszmélő, képesítes nélküliek
is akadnak köztük. Az a
felmérés tehát, rneívet a
Val ó s á g februári száma
közöl Tánczos Gábor tollá
ból Mit olvasnak a peda
gógusOk? eimmel, inkább
csak az átlagot jellemzi. De
az átlagot kell először meg
ismerniük, hogy a változa
tokra következtetni tud
junk. Nagyon figyelemre
meitó, hogy az úgynevezett
bestsellerek (Berkesi, Re
marque. Bronté) mellett
igen olvasott a tanárok kö
rében Németh László, aki a
vidékiek körében a legnép
szerűbb író. Rengeteg vá
laszadó Hemingwayt nevez
te meg, mmt kedvelt szer
zöjét, s amint várható volt
tömegesen olvassák Passuth
László könyveit is.
Ebből a dolgozatból arra

következtethetünk, mít is
mernek és szeretnek a pe
.dagógusok, Pásztor Emil'
ugyancsak a Valóság e szá
mában közöli felméréséből

(Ifjúságunk humán niűvelt

ségének hiányai) viszont
megtudhatjuk. mit nem is
mernek, vagy mit ismernek
rosszul a mai fiatalok. A
szerző meglehetősen elgon
dolkodtató adatokat tartal
mazó - ismertetése végén

(hasonló problémákat
mondhatnának el az isko
lai hittanárok is) felveti a
kérdést: nem kellene-e az
isketákban naavonn p'nnn()t
fordítani az anyanyelvi
Igényességre. mínt az egyik

leghatékonyabb nevelő té
nyezőre. Innen csak egy
lépés - most már a mi
írásunkban a gondo
lat természetes folytatása;
a szeszéken is a maxi
mális nyelvi Igényességre, a
nyelvhasználat minden
szépségárriyalatára kell W
rekedníök azoknak, akik in
nen tanítanak és nevelnek.
Mert e tevékenységnek ki':
meríthetetlen rejtett tarta
lékai vannak. Olykor eléR
egy csendesebb, halkabban
elmondott szó is. Hiszen
amint az Élet és Irodalom
1973. február tü-í számában
olvashattuk, a mai ember
munkájának, munkakörül
mérryeíriek egyik legsúlyo
sabb problémája a zaj. S
aki rníndíg a zaj monotóg
jához szokott, annak a
csend is vigasztalást, békét
hozhat, A moriotórua, egy
hangúság, a - Mándy Iván
jellemző kifej ezésével
"Iesikált arc" az ember
egyik legnagyobb veszedel
me, mert magában hordja
a kényelem klsértését és a
kiszakadásra való képte
lenség igazolását. Egy ilyen
jellegzetes sors tükrét tart
ja fel előttünk 'Dobai Péter
Hétfők és konyhák című

elbeszélésében az Új trás
februári számában. Hogy
mennyire veszélyes társa
dalmi szempontból is ez a
magatartás. arra vonatkó
zólag érdekes adajékokat
tartalmaz Mesterházi Lajos
tanulmánya a lap ugyane
számában. Azért is fontos
ez az írás, mert megismer
hetjük belőle azt az ideális
képet, melyet párbeszélő

partnereink a maguk szá
mára alakítottak kí a mai
vítággal adekvát embertí
pusról.

A muzsika címü lapban
hónapok óta élénk eszme
csere folyik a folyóiratok
és a zene kapcsolatáról;
(Érdemes megjegyeznünk,
hogy a vitaindító Irás la
punk zenei róvatát elisme
réssel méltatta.) Ebben a
vonatko7ti<::hqn t~l~n "~m

is a hozzászólások érdelce
sek, hanem az a szemtélet.

mely oly általános: a mo
dern hatásoktól való ide
genkedés. Pedig a hagyo
mányok adhatnak ugyan
ösztönzést és tapasztalatot,
de aki például "hagyomá
nyos" füllel elvasná a No
bel-díjas Heinrich Böll el
beszélését a Nagyvilág feb
ruári számában, ugyancsak
meglepodnék. Pedíg Böll
"hagyományos" az iroda
lom és a művészetek mai
újítót mellett. Nem árt, ha
nagyobb figyelmet szenie
Iünk a m"dernségnek. El
végre önmagunkat is tágít
juk egy ilyen felfedező út-'
tal. '

Az elmúlt hónap jelentős
fjlmeseménye volt Grigorij
Csuhraj Emlékezés című

dokumentumfilmjének és
és, Andrej Tarkowszkij
Andrej Rubljov című iá
tékfilmjének (a film' a
XIV-XV. század naav orosz
ikonfestő szerzetesről szói)
bemutatója.

A Magyar Nők Országos
Tanácsa Tanulmányok a
nők helyzetéről c. kiad
ványa "nem a vitás kérdé
sek eldöntésének igényével,
hanem eppen a kritikus
tényezők megvilágftásának
célzatával készült, ennek
megreteíöen az abban kö-
zölt tanulmányok célja
nem megfellebbezhetetlen
értékítéletek rögzítése, ha
nem gondolatok ébreszté
se". De gondolatot aztán
bőven ébreszthet mínden
olvasójában ez a nagyon
jól szerkesztett munka," Az
olyan kiváló szociológtaí
alaposságú fölmérések,
mint - hogy csak néhá
nyat emeljünk ki H.
Sas Judité (A családi mun
kamegosztásrój) , Kovács
Judité (Egyenjogúság és a
nemek közöttí munkamez
osztás), Lőcsei Pálé (A
társtalanság problémái Bu
dapesten), vagy a kötetet
szerkesztő Szabady Egoné
(Kereső foglalkozás és
anyaság), hiteles informá
cíótkkat és egzakt tudomá 
nyosságukkal egyaránt al
kalmasak a fölvetett fontos
kérdésekben a kendőzetlen
valóság meghirdetésére.

A

Minden nap látok egyet
Fehér bottal ütik a földet
Üreges szemük a fényt kutatja
Szemükből kinőtt ujjak
felfogják a valóságot.

'Vakolt

Csak köztünk tudnak élni!
Nekik benn a fény és kinn a sötétség
Nekem kinn a fény és bennem a
homály.
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