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Tájékozódás

A Magyar Szolidaritási Bizottság Chilei Ak
cí öblzottságának támogatásával jelent meg
A hangjukat nem ölhették meg círnü lemez
a chilei hazafiak emlékére. A Meruk József
szerkeszt és ében megjelent kiadvány valóban
megdöbbentő és lelkiIsmeretébresztő. Arra
f ig yelmeztet, hogy az emberi együttérzésre
és szeretetre talán sosem volt akkora sz ük
ség, mint napjainkban. Egy-egy sikerült
részlet szinte körénk varázsolja a megren
(\ftá eseményeket, melyek épp így, szubjek
tiv k özelségben válnak állásfoglalásra kény
szerítő kordokumentumokká.

Közhely azt emlegetni, milyen sok rokon
ság fűzi össze a papi és az orvosi hivatást .
Ezt a gondolatot Babics Antal, az Urológiai
Klinika professzora is érinti abban a beszél
getésben, amely a Valóság februári számá
ban jelent meg. Szerinte az orvosok sok
kal többet alakíthatnak a társadalmon, mint
a papok. "Azért többet, mert sokkal köze
lebb kerülhetünk az emberekhez". Ha az
olvasó esetleg némi kétkedéssel fogadja ls
ezt a nem minden vonatkozásában bizo
nyított kijelentést, az Interjú mindenesetre
egy gazdag és e redményes élet tapasztala
tait összegezve , nagyon sok értékes adaté
kot szolg áltathat ahhoz, hogyan lehet meg
nyerni az emberek bizalmát, miképp lehet
az alkotó munka és a tiszta erkölcsiség ta
laján á ll va tekintélyt szerezni k örnyezetünk
ben. (A lap uzvanebben a sz á m á b an közli
K ardos István Szent-Györgyi Alberttel foly
tatott beszél getésének némileg rövidített szö
veg ét is. Ez az inte r jú annak Idej én ol yan
s ikert aratott a televizióban, hogy m egismé
telték. nyilvánvaló a zonban, hogy ebben a
formában is érdemes v olt hozzáférhetővé
tenn i. hiszen eg y nagy ember Izgalmas és
tanulsá gos életútjából m indig sokat lehet
okulni .)

A teljesítm ény és az emberi teljesség cím
m el jelen t meg a Látóhatár februári szá
mában annak a rádióvItának a kissé rö
v idített anyaga . amelyben nagyon sok fi
g velemre m élt ó pedag ógiai. s zo ctol ógtaí és
ps zichol"')!lal sz em pon t vetődött fel az em
beri sze rn ólvls ég k ítelfesít .és érrek és kltelje
síthet ös ég ének vonatkozásában. A vita olyan
Izgalmas kérdésekre is kiterjedt, mint a
munkahelví közérzet és az emberi pszichi
kum kapcsolata, vagy a munkában való
k lelégtilés - illetve ktetéaíteüenség - álla
pota, ami sokszor alapvetően határozza meg
az adott szeméívíség karakterét. Sokszor ta
lálkozunk olyan sorsokkal. amelyeket egy
számunkra ismeretlen történés. behatás lát
sz ólag teljesen zátonyra futtatott . (S ha már
a világban és az emberek között való t ájé-

koz ódás eshetőségeinél tartunk, hadd hívjuk
fel a figyelmet Jan Szczepanski slkertlJt
összefoglalására, A szociológia történetére,
melyből nemcsak a tudomány problematiká
jának fejlődését, hanem módszereinek töké
letesedését ls nyomon követhetjük. (A köny
vet a Kossuth Könyvkiadó jelentette rneg.)
"Műhely"-j elleggel, de közérdekű tartalom

mal jelentette meg új folyóiratát, a Litera
turát az MTA Irodalomtudományi .Intézete.
Már az első szám ls több Izgalmas tanul
mányt és elemzést tartalmaz. Hadd hiv
juk fel a figyelmet Németh G. Béla Ba
bits nemzet-tudatáról szóló szép essz éj ére. a
tragikusan elhunyt B . Nagy László Németh
László pályakezd és ét elemző tanulmányára
és tnvés Gyula K övethetjük-e a költőt? ei
mű, Petőfiről írt vallomására.

Kétféle morálls és írói tartás összevetésére
kínálkozik alkalom az új könyvtermés
elemzésekor. Sarkadi Imre regényelben
(Szépirodalmi Könyvkiadó) a felszabadulás
után indult írók egyik legtehetségesebbjének
világát Ismerhetjük meg. Sarkadi kérlelhe
tetlen következetességgel igyekezett leszá
molni az erkölcstelennek hitt jelenségekkel,
de nem tudott megbírk özní a maga közben
tragikussá növő árny áva l. Illés Endre Két
oroszlán között (Magvető) eimü esszéköteté
ben is ugyanez a kérlelhetetlen következe
tesség a legizgalmasabb. "Igen"-t vagy
,. nem " -e t rnondaní - vallja nlés Endre 
nagyon nehéz. O m égis mindegyik esszéjé
ben k imondja, és így válik kötete az őszin

te ön ép ít és j elentős dokumentumává.
A párizsi Magyar Műhely kiadásában je

lent m eg De dinszky Erika Gyógyfüvek, be
szélő állatok cimű verseskötete. A szerzö
jelenleg Hollandiában él , s ott igyekszik
szolgalní a magyar kultúra ügyét. Verset
bői igen őszinte, emberközelben élő, nagyon
tehetséges alkot ót ism e rh et tün k meg. Alap
vetően szubjektív alkat , de még tört pilla
natképeiben ls é r ez ni. h ogy nem zárul be
k örülötte a magány k öre, hanem a szere
tet és a felelősség eszményeire támaszkod
va képes új v ilá go t varázsolni maga köré,
melyet azért ls sz épnek érezhetünk, mert
nemes iról eszközökkel á b rá zolj a s nem a
neoavantgard kicsontozott rejtv ényszerűségé

vel.
A Prugg Verlag kiadásában megjelenő

Szolgálat 20. száma Jézus Krisztus személye,
valóságos földi léte és tanítása köré épiti
igen színvonalasan anyagát. Szabó Ferule S.
J. Jézus Krisztus, az Istenember eimmel írt
tanulmányt. Babos István irásának eime
Az Egyház: Krisztus szentsége, Több más
izgalmas tanulmány szól még hasonló té
mákról, s egy sz ép elemzés Sík Sándorról,
a lelkivezetlirlil.

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársa.inka~, hogy a j?vőben

lapunknak szánt kézirataikat két példányban (;gy má;;olattal~. e:>. a szabvanyn~

megfelelő gépeléssel (kettős sorközz~l, megfe~elo marg?~al) k~ld:]ek be, ':le~. ez
zel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektura munk á]át, masrészt megkimélik a
szerkeszt őséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.


