
Tájékozódás

A HONISMERET ez évi 2-3. száma közli
az Országos Közmúvelődési Tanács Elnök
ségének állásfoglalását a honismereti munka
tapasztalatairól és továbbfejlesztéséröl, Sza
bolcs Ottónak, a brürmí egyetem történelem
helytörténet konferenciájára készített előadá

sát, mely a helytörténet, a regionális törté
nelem, valamint a nemzeti történelem viszo
nyát és problémáit vizsgálja az iskolai ok
tatásban, Madarász László ,.Hanva vagy
hamva?" (Monda és történelem szülőfalumban)

címü írását. Helytörténeti adatokat ísmertet
a mohácsi csatatér további kutatásainak le
hetőségéről, a somogyi népiskola helyzeté
ről a kései feudalizmus (1770-1848) korában,
a XVI-XVIII. századi Rákoskeresztúr térkép
á brázotása! ról, a vásárhelyi zenei életről a
harmincas években stb. Greguss Agost, a
neves író és esztéta száz évvel e'előtt pub
likáltatta Gyula öccséne), - aki akadémikus,
korának egyik kiváló fizilmsa, müfordítója
és filozófus gondolkodója volt - a közne
velés és az oktatás problémakörét érintő

szoclograftkus tanulmánykötetét. Ebből ad
íze'ítőt a lap, főként ma is m egszfvlelerrdó,
tanulságos megjegyzéseket iskola és tanítás,
realizmus és humanizmus, tanár és tanítvány
kapcsolatáról. "A tanár, amint én állítom
magam elé - írja többek közt -, közép
helyet foglal el a tudós, meg a müvész kö
zött; Inkább még a tudósságaból engedek
valamit, csak a m úvészt cem ne hiányoz
zék. Nem elég. hocv az Igazság hirdeteje
legyen, azon is kell Iparkodnía, hogy azt
szép alakban érzékítse meg, mely nemcsak
az értelemhez szól , hanem a képzeletnek is
táplálékot nyújt, s a kectayt is fölmelegíti."

1954-ben jelent meg először és azóta be
járta a világot Gordon W. Állport amerrkai
szocűlpszíchológus k ön yve, Az elöítélet. A
GONDOLAT KIADO most újabb régi adós
ságot törlesztett a világhírű tudós korszakos
jelentőségű művóriek ktadúsával. A külön
böző í rányú és tartalmú - faji, politikai,
vallási, világnézett stb. - clöitéletek létre
[öttóriek mechanizmusát, rögzödését és to
vábbétósét mutatja be a tapa svalatt
példálc sokaságával ntusztráiva - az ameri
kai társadalomban. "A vallás és az előíté'et"

círnű fejezetét így summázza a szerző: "A
vallás a legtöbb ember életfilozófiájának
fontos tényezője. Láttuk, hogy sok esetben
a vallás ctnocentrikus színezetet ölthet, mely
az elsztgetelődésben, az előltéletességben gyö
kerező életstllusnak vethet ágyat, azt moz
díthatja elő. A vallás azonban egyetemes
szinezetct ls nyerhet, amikor is a testvériség
eszményeit leszüremlftve a gondolkodás és
a magatartás áramába kapcsolódik be. A
vallásosság és az előítéletessér; kapcsolatáról
tehát nem ejthetünk értelmesen szót, ha
előzetesen nem határozzuk meg, hogy me-

Iyk vaürisosságra gondolunk, és nem mond
[uk meg, hogy mílyen szerepet játszik az
adott vallásosság a személy életében."

Szerkesztőségünkhöz beküldött, külföldön
megjelent magyar nyelvü kiadványok. Sár
vári l1:va: Messze Délen (Vagyunk kiadása,
München). l1:rdekes, az emigráns: sors sok
súlyos kérdését a felszínre vető könyvvel 
immár második regényevet jelentkezett
a Kanadában élő szerzö, MUve korántsem
hibátlan, s az anyaországban élő olvasó
némi szorongással figyeli a kétségtelen nyel
vi romlást. Ugyanakkor megható az az újra
meg újra kifejeződő nosztalgia és magyarság
tudat, mely e könyvnek szinte minden lap
ját áthatja. Az ausztráliai magyarság, pon
tosabban : diaszpóra sorsáról tudósít. arról
a válságos folyamatról rajzol árnyalt képet,
ahogy a befogadó ország megpróbálja ma
gához hasonítani a bevándoroltakat, s azok
valóban asszmttálódnak, legalábbis - saját
szavaikkal - "látszólag". Igaz, még híven
őrzik anyanyelvülcet, s ha sok szokásukat
befolyásolja is új környezetük, azért gon
dolkodásmódjukat és világszemléletűket még
a hagyomány sugárzása fogja át. "Magyarul
beszélnek otthon a gyermekekkel is - ol
vassuk az egyik monológban -. Ha gyors
vacsora kell, akkor paprikáskrumpli kerül
az asztalra, és annak olyan, de olyan jó
íze van. Egyszer-egyszer elhívják a német
koltégát és egyszer-egyszer elmennek láto
gatóba a kis olasz koüéganöhöz, de mégis
magyarok között érzik a legjobban magukat.
az igaz; jr, barátokat magyarok között ta
l:ilják meg, Már jól beszélnek, írnak és olvas
nak angolul, és mégis magyar könyveket
hozatnak a világ túlsó felér61, drága pén
zért." Alapjában véve válaszúton állnak. S
ezt a végletek közt hányódó, a sorssal szem
benéző, etöbb-uióbb alighanem fejet hajtó
akaratot j61 érzékelteti a regény írója.

I{ibédi Varga Aron: Téged (Occidcntal Press,
Washington), tmpresszuma szertnt 1973-ban
valójában 1976-ban jelent meg a kötet...
Szerzője a magyar anyanyelvű emígrácíó
tekintélyes llrikusa, aki a kifejezés modem
lehetőségeinek irányában tiijékozódik. Költői

rangjára mí sem [el'lemaőbb , mint hogy
gyűjteményének élére Weöres Siindor auto
gráf kezírású ajánló sorait függeszthette.
G:,'önyörü sorok, nagyszerű képek mellett
jó néhány fáradtabb verse ls akad. Ro
konszenves filozo~ikus ihletettsége, az a ké
pessége, hogy m indig tud vaamí fontosat
mondani a világról és az ember rendelte
téséró!. Magatartása kétségeket is ébreszt.
,.Szavaimat most már tevegöbe csomagelom
- levelet csak magammal váltok" - írja
egyik versében. Talán hatékonyabb volna
kifejezése, emberközpontúbb a vi'ága, ha
többet figyelne maga kClré. és elfogadná a
nehézkedés törvényét is.


