
Tájékozódás

Most, amikor különböző fótumokon meg
kezdődött az új tantervek vitája, sőt a Lá
tóhatár szeptemberi száma már azokat a ta
nulmányokat gyűjti egybe e tárgykörből,

melyek az ezredforduló tanterveivel foglal
koznak (sajnos majdnem mmdegyí k terve
zetnek közös vonása, hogy alig-alig szenteI
nek időt és érdeklődést a vallásos hagyo
mányok ismertetésére, aminek eredménye
képpen a fiatalok bizonyos vonatkozásban
szükségszerüen müve.etleriek lesznek és érin
tetlenül szemlélik majd a világ művészeté

nek nagy alkotásait), megkülönböztetett ér
deklődéssel veszünk kezünkbe egy olyan
gyűjteményt, mint a Magunk szemével,
melyben válogatást olvashatunk az elmúlt
harminc esztendő magyar Itrájából, A gyűj

tést a Szász Ferenc Iparcikk Kereskedelmi
Szakmunkásképző Iskola tanulói végezték év
ről évre, s most kötetté Dr. Győrffy Miklós
szerkesztette, tájékoztató előszót pedig Dr.
Győriványi Sándor igazgató irt hozzá. A ma
ga nemében páratlanul értékes vállalkozás.
Folytatása annak, amit a világháború előtt

Vajthó László és tariítványaí kezdeményez
tek, s amit más vonatkozásban Debrecenben
végeztek Kardos Pál tanítványai. Ezek a fi
atalok azonban, akik a "maguk szemével"
válogattak a versek között, nem a régmúlt
irodalmának forrásértékű anyagát Igyekeztek
összegyűjteni és hozzáférhetővé tenni, ha
nem a maguk ízlésének lenyomatát tették
az olvasó elé. ÉlŐ, mozgó, végérvényesen
még nem értékelt, csak a kritlka által sok
szor alighanem egyoldalúan behatárolt anyag
ból válogattak, s a legnagyobb elismerés
hangján mondnatjuk - nyilván tanáraik di
cséretére is -: kitűnően. Ebből a vékony
kis kötetből (melyrielc ízléses fedőlapját Ka
rádi György szakmunkástanuló készítette)
valóban felsejiik az a gazdag lírai vegetáció,
rnely az utóbbi harminc esztendőt jellemez
te. Rendkivül figyelemre méltó adat: a
gyűjtésben rendszerint a tanulóifjúság ne
gyed része vett részt, de előfordult olyan
osztály is, amelyben több mint háromne
gyed volt a részvételi arány. Manapság so
kat beszélünk az olvasóvá nevelésről. Ezt
valahogy igy kellene kezdeni az iskolákban,
ahogy itt elkezdték.

A szerzö második, bővitett kiadásában je
lent meg Hajdól< János Kigyó és galamb c.
vcrsgyújteménye, mely a költő életének ja
va termését tartalmazza. Megrendelhető a
szerző Iakáscímén : 1088 Vas utca 18.

A vers barátainak ajánljuk Szabó Magda:
Szilfán halat címü gyűjteményét. Az írónő

költőként kezdte pályáját, mínt az Újhold
körének tagja. Versel ugyanazt a tétova
magányérzést. az egyetemes összefüggésekre
is figyelő iti talánosítani tudás! tükrözik, mint

a lap legtöbb lírikusának költeményei. Kár,
hogy 1958 körül, épp a megtalált idill pilla
natában szakftott a költészettel.

A Gondolat Könyvkiadó újdonságai közül
kiemelkedik Werner Hcisellbergnek A rész
és az egész c. könyve, tulajdonképpen egy
beszélgetés-sorozat a vtlághírű atomfizi
kus tudományos, filozófiai, vallási és társa
dalmi nézeteiről, tépelődéseiről. Nagy szel
lemi élményt jelent betekinteni a termé
szettudomány és a vallás viszonyáról. a me
taüzíka kérdéseiről, valamint az egyén cse
lekvési lehetőségeiről szö:ö vitákba, meívek
nek olyan rendkívüli résztvevői voltak, mint
Einstein, Niels Bohr, Erwin Schrödinger,
Enrico Fermi és weízsücker, - Edward T.
Hall antropológus kötete, a ReJtett dimenzi
ók az ember távolság-tartásávaí, tér-érzéke
Iésével, személyes mozgásterének koronként,
szokásonként és kontinensenként vátozö
nagyságával foglalkozik s ennek a művé

szetre, szoclológíára, etntkára és pszicholó
giára tett hatásait vizsgálja az olvasóközön
ség számára felfedezésszámba menöen,
Serge Lifar, aki maga is a Gyagilev vezette
híres orosz balett-társulat tagja volt, meg
Irta GyagiIev élettörténetét. Sok tekintetben
új megvífágításba helyezi a kiváló szervező

és művészetrajongó munkásságát, kapcsola
tait a kor máig utolérhetetlen táncosával.
Nizsinszkijjel és kítgazítja Pulszky Romolá
nak a 30-as években a Nyugat kiadásában
megjelent könyve tévedéseit. - Román Jó
zsef Matisse-esszéje a Kiadó Szemtől szem
b~n sorozatában látott napvílágot, A száza
dank egyik jelentős festőmüvészének, stílus
forradalmárának életművét ismertető tanul
mány rangos, hézagpótló munka. Külön te
ret szentel a Mester hitről vallott nézetei
nek és a vence-i kápolna születésének, me
Iy et a festő élete koronájának tartott.
Donald O. Hebb műve, A pszíchojögta alap
fogalmai népszerűen magyarázva, szinte ké
zenfogva vezeti be olvasóját a pszichológia
máig homályos világába. Ritka előnye, hogy
mindent a gyakorlat oldaláról igyekszik be
mutatni, példákkal illúsztrálni, s ezáítat va
lóságos segédkönyvévé válik a pszichológia
iránt érdeklődőknek.

Szerkesztőségünkhöz beküldött, külföldöll
megjelent magyar nyelvti kiadványok:

Két jelentős új könyvvel gazdagodott a
Róm ában megjelenő Teológiai Kiskönyvtár
sor-ozat. Horváth Tibor művének címe: A
kfnyilatkoztatás teológiája, Nemeshegyi Péter
pedig Az eukarisztia címmel írt kitűnően

táj ékeztátó összefoglalást. Mindkettő modern
szellemben a hit és a kritikus szemlélet sze
renesés ötvözetében tárgyalja a korántsem
egyszerű tudományos kérdéseket. Különös
érdemük, hogy szaktudományos voltuk vi
lágos, sokszor áttetsző, szép nyelvi köntös
ten valósul meg.


