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Tájékozódás

"Költő a senkiföldjén". 
Ezzel a nagyon is sokat
(bizonyos vonatkozásban
pedig talán keveset) rnon
dó címrnel jelentetett meg
esszét Béládi Miklós Pi
linszky János költészetéről
a T i s z a t á j szeptember!
számában. Ez az első olyan
marxista igénnyel Irt elem
zés, mely Pilinszky János
életművébe magától értető
dő természetességgel "eme
l! be" az Új Ember hasábia
in megjelentetett "Egy köl·
tő jegyzetelt", s a többi ki
sebb Irásait. Igy minden
korábbinál teljesebb képét
és értékelését tudja adni e
költészet legfontosabb erő
vonalainak. Pilinszky Já
nos l ír-ála vitathatatlanul
vilál'(lrodalml rangú. • ..m
mrképpen sem lehet közöm
bös tehát, m í ké op értékelik
őt épnen nálunk. Nos. Bé
ládi Miklós esszéjének ta
nulsliga szerint: rp.ngja.
költői súlya szerint mint az
úi rnazvar Ifra egvik legie
lentékenyebb, egyfajta ma
gatortást és víláaérzést a
le~magasahh fokon összeg
ző ezvéntségét.

Tragikum és nessztrntz
rnus, Az ember és a világ
vtszonva. - Ezek a gnodo
la""k térnek vissza külön
bö7ő vetlIletekben Béládi
eC'C:: 7pipben. fo; ez a t6.makör
N"meth Lászl6 Morus Ta·
másról Irt vallomásának
(s?,intén a Tiszatáj már jel
zett számában) ls. melv
nemcsak azprt [elenfös és
fontos Idsmll. mert bepil
lantást enged a drámalró
műhelyébe. hanem azért ls,
mert kísérletet tesz az
egyén travtkus vllágérzpsp
nek megfejtésére. Való
Igaz: az élet tragédiál köz
ben mtndriyátan fogódzót
keresünk magunknak. A
drámalró egy drámában
"Irja ki" mazáböt a témát,
a zeneszerző talán egy
szimfóniát teremt. Mt, hi-

vők nem vagyunk ilyen
kiugró tehetség birtokosai,
helyzetünk mégis könnyebb
az övékénél. Hiszen Itt van
velünk az, aki Igérete sze
rint a világ végezetéig meg
osztja velünk örömeinket
és bánatainkat. Csak rá kell
ismernünk, feléje kell nyúj
tanunk kezünket.

Csoda volna ez? Semmi
képpen nem! Ez a legtel
jesebb valóság. A "csoda"
szóval különben is vissza
élnek azok. akik hiszékeny
embertársaikat rászedve
szellemeket idéznek, asztal
kákat táncoltatnak, s ran
devúra Invitálják a lelke
ket. akik sokszor ,.meg ls
szólalriak", bár. furcsa mö
don - mint Allan, Schiff
és Kramer szellemes köny
vének a Hamis szellemek,
igazi csalóknak egyik feje
zet-elmében olvashatjuk:
"A túlvilágon szászul be
szélnek". Hogy mennyire
"evilági" eszközökkel dol
gozik az okkultizmus és
spírtttzmus, annak nagysze
rű bízon vsága és szellemes
Ieleplezöje ez a kis köny
vecske, rnelv három évszá
zad "szellemvadászatát"
mutatja be (Gondolat
Könyvkiadó).

Izgalmas és tanulságos az
a válogatás, melyet a Látó
határ szepternberí száma
közöl Vita közben: a ma
gyar közoktatás címmel,
Napjainkban, amikor meg
állíthatatlanul növekszenek
a világról való ismereteink,
megnő az oktatás módsze
reinek jelentősége, nem ls
szólva a pedagógus szemé
Iyíségének színte döntő té
nyezővé való előrelépéséről.

Ezeket a jelenségeket ösz
szegzí a cikk-válogatás,
melyet leülönösen azok for
gathatnak nagy haszonnal
és tanulsággal, akik hittant
tanltanak, tehát ellgazítást
kivánnak a pedagógia és a
hazai oktatásügy legidősze

rűbb kérdéseiben.
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A Mérleg ez évi harma
dik számára is elsősorban

pap-olvasóink figyeimét
hivjuk fel. (A folyóirat a
Kultúránál előfizethető.) A
tanulmányok közül kiemel
kedik az a beszélgetés. me
lyet a lap Antoon Vergőte

val. a leuvenl egyetem val
Iáspsztcholórríaí tanárával
folytatott. Ebben szó esik
más egyebek között a ..hit
jövő.ié"-nek sokat ernieee
tett és vitatott kérdéséről

is. A többi között ezeket
monrna a jrroress-or-: " ... az
eavháznak a Hívőben egy
rp ln 1d h b n vílt p"vházzá
kell válnia, ahol eltIlnnek a
hivők és nem-htvötc kiizöt
ti ples határok". Rendkivül
tamt1s:\gOS Helmut Hucke
tanutrnánva az új et'vhlizl
és vallásos zenéről. Pierre
Delooz korunk egyik dön
tő nrobtémátárót. a család
szerlcezetériek átrétegcződé

séről Ir A család a mí kul
túrkörünkben című, kltlln05
tanulmányában.

A Gondolat Könyvkiadó
újabb vaskos tanulmánykö
tettel lepte meg a műalko

tások születésének betekín
tésébe vágyó olvasóit. A
Múvészetpszichológia a tu
datos és a tudattalan folya
matok, a tehetség és a fan
tázia, az alkotóképesség és
az emberi idegrendszer bo
nyolult összefüggéseit tár
ja föl neves külföldi szer
zök - a szakterület leg
jobbjainak - trásaíval,

G. H. Meadnek, a kiváló
amerikai szocíálpszícholó
logusnak A pszichikum, az
én és a társadalom c. köny
ve (Gondolat Kiadá) az
egvénnek a közösséghez
fűződő humanista kapcso
latait és azt a folyamatot
vizsgálja, amely az embert
saját szűk világából - el
lentmondások. problémák
és kltérők után - a társa
dalom tágas, mindenkit be
fogadó s alakltó világába
visz el.

A SZERKESZTÖS€G KÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölh~tőknek vagy átdol
gozhatóknak találjuk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Szer
kesztőség! fogadóórák: hétfőn és csütörtökön ll-től 17 óráig, a többi napokon
(szombat kivételével) ll-től 13 óráig.


