
Tájékozódás

A GONDOLAT KIADO új terméséből ki
emelkedik Arnold Gehlen nyugatnémet fi
lozófus, szocíoíögus kötete, Az ember ter
mészete és helye a világban. Filozófiai ant
ropotögtáfának jellemzésével m.rr találkoz
tunk Nyiri Tamás Antropológiai vázlatok
cimű könyvében : "Gehlen az embert bioló
giai-antropológiai egésznek tekinti. . . Az
embert önmagából, a természetben elfoglalt
különleges helyzetéből kell megértenünk.
Külőnállása miatt nem magyarázható meg
kellően a környezetéből. Az ember cselekvő

lény, önmagának a feladata... Az ernber
...nyitva áll a világ előtt« (Weltoffenheit), s
Gehlen ezt a nyitottságot az ember biológiai
struktúrájának tekinti. Nem értelmével és
nem ínteüígencíáíévai, hanem tevékenységé
vel magyarázza az embert" (Szent István
Társulat, 1972). - Az Amerikában letelepe
dett világhírű magyar közgazdász. Polányi
Károly Az archaikus társadalom és a gaz
dasági szemlélet cimű munkáját "gazdasági
antropol6giának" ncvezik, amely az ókori
görög társadalomtól a feudaIlzmusig - ahol
a városi gazdaságra "Arisztotelész - Aqui
nói Szent Tamás közvetrtésével - éppoly
nagy hatást fejtett ki, mint később Adam
Smith és Ricardo a XIX. századi vtlággaz
daságra? - és a kapitalizmus kezdetéig mu
tatkozó gazdasági jelenségeket a társadalmi,
kulturális és etnikai kérdésekkel szoros ösz
szefüggésben vizsgálja. Elemzi az egyházak
gazdasági tevékenvségét is, valamint egy
ház és állam gazdasági viszonyának válto
zásait, a kölcsönös függés kialakulását. A
középkorröí többek között megállapítja: "A
szerzetesek a kor leghíresebb festői, muzsí
kusai, aranyművesei, fafaragói, takácsai.
aranyhímzöí között voltak." - Falus Róbert
müve, Az antik világ irodalmai a mérhe
tetlenül gazdag, máig eleven és példának
számító ókori görög és latin irodalmon ve
zeti végig az olvasót. Népszerűsltő han
gon, csevegve beszél frókról, költőkről, tu
dósokról, nemegyszer alig többet egy kibő

vített texíkon-cíkketvnét, de szörakozta
töan, a társadalmi környezetet is kellően

megvlIágítva teszi ezt, s szinte észrevétle
nül beavat minket az antik irodalom tör
ténetébe, műhelytitkaiba. Hatalmas anyagát
szuverén módon kezeli. Amilyen elmélyül
ten és avaouan kalauzol az ún. pogány
korok irodalmában, annyira hiányos, sok
szor csak jelzésszel'11 a kora kereszténység
bemutatásában, a Biblia ismertetésében, és
gyakorlatilag tudomást sem vesz a modern
biblIatudomány és az ókeresztény irodalom
kutatás egyetemes eredményeiről.

Tordai Zádor válogatásában jelentette meg
a kiadó Jean-Paul Sartre filozófiai írásait
Módszer, történelem, egyén címmel. Mivel
ez az első ilyen jellegű komolyabb, teste
sebb kiadvány az iró-filozófustól, olvasása
csak hiányérzetünket növeli. Néhány köny
vespolera tehető azoknak a könyveknek a
száma, amelyek nálunk Sartre egzísztencía
lizmusával roglatkoztak, hosszasan bírálták,
vitatták fő müveínek alaptételeit. Érthető

volt tehát a várakozás, hogy akár A Lét
és a Semmi-t, amely az egész Sartre-i élet
mű egyik kulcsa, akár A dialektikus ész
kritikájá-t kapja majd kézbe az olvasó. így
a kötet - mtnden újdonsága és érdekessége
ellenére - csalódást kelt, s hiánytalan él
ményt mindössze Köpeczi Béla kitűnő be
vezetője és fl Sartre-ral folytatott terjedel
mes interjú nyújt, mely gondolkodásának
fejlődését, írói és kritikusi működését, filo
zófiai munkásságút taglalja vallomásos erő

vel, s szavai éppen az említett müvek Is
meretének fontosságára utalnak. - A nem
rég elhunyt kiváló matematíkust, Rényi AI
Irédot - mínt Révész Pál hangsúlyozza
az emelte a többi jelentős matematikus fö
lé, hogy "ő az emberelcet is ugyanúgy sze
rette, mint a matematikát, és úgy érezte,
hogy meg kell ajándékozni az embereket
a matematikával, az élvezet, a gyönyör egy
forrásával". Hátrahagyott írásait gyűjtötte

egybe a Napló az információelméleiről ci
mű kötet. Nem véletlen, hogy a franciák
munkáit Pascaléihoz hasonlftották. Rényi
professzor nem tekintette a matematikát
egy különvált, elit közeg "mutatvánYának",
hanem az általános müveltség részének,
ezért úgy fogalmazott, hogy azok is sze
ressék, hasznosítsák fejtegetéseit, akik a
szükséges képzettség hljával vannak. Posz
tumusz "Napló"-ja ezt újból ékesen bizo
nyítja. A Magyar História sorozatban
Hegyi Klára monográfíája látott napvítágot,
Egy világbirodalom végvidékén címmel.
Csaknem kétszáz évet fog át, az
1520-as évektől az 1710-es évekig, s a török
hódoltság alatt szenvedö magyarság társa
dalmi, gazdasági, katonai és világnézeti ösz
szeütközéseit vázolja föl a török uralommal
szemben. A történelmet népszerűsítő, hite
les dokumentumokkal illusztrált, nagy törté
neti tudást, rendszerező készséget, árnyalt
ábrázolást felmutató munka megrázó olvas
mány. Egyaránt s701gálja a magyar törté
nelem iránt érdeklődők és az iskolai tanul
mányaíkat kiegészíteni vágyók igényes tájé
koztatását.

A VIGILIA KIADOmVATALA KöZLI: Megjelent a Vigilia 1976. évi nyolcoldalas tartalom
Jegyzéke. El6flze«llnk részére díjtalanul a januári számunkhoz mellékeljilk. - 1,- fonntos
bélyeg bek1l1délle ellenében a kiadóhivatal a példányonként vásárolóknak készségesen
megküldi.


