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A GONDOLAT KIADO újdonságai Itbzül
a Nobel-díjas tudós, etológus, Konrad Lorenz
vAlogatolt tanulmányainak k ötetét emelj ük
ki, amely a magatartástudomány állatokon
Vizsgált eredményeit fofillalja össze a szerzö
egyes munkáinak kronologtkus sorbaau üa
sával. A madarak társaséletéről írt érteke
zése í, összehasonlító módszere lb ól le vont
meghatározásai, valamtut a mag atartásku
ta t ás mödszertaní kérdéseit és az evotüciö
és a viselkedés adaptív m ódos Jtását tag
laló tanulmányai immár klasszikus megfo
galrnazása í a többé-kevésbé az emberre is
kiterjeszthetó és alkalmazható megfIgyelé
seknek és megállapításoknak. Georges
Snyders: Irányított nevelés vagy a szabad
nevelés cím ü könyve a párizsi egyetem
nevet éstudományt proresszor ának a gyer
mekek drrekt irány"itásától, a hamis tekin
tély tlsztelettól őrizkedő, a demokratlkus ne
velési elvekre, az önáll ó d öntésekre alapi
tott nevelési koncepcióját tárgyalja. A tar
t a lmak elsős ó g é t h irdeti a pedag ógta nan ,
a nem dogmatikus nevelési szls ztémát ré
s zesíti előnyben a f orm ák. a fe gyelem torz
k u l tu sv ával sze m ben. Bemutatja é~ érték eli
a ko!" főbb nevelésteórlált és pedagól':ial
gyakorla t án a k Ismertebb " m odelljeit " , n em
h allga tva el nemegyszer kritikai megjegy
zéseit sem .

•
Szerkesztöségtinkhöz beküldött. küJ(öldön

megjelent magyar nyeh'ü kiadványok :

Sári Gál Imre: Percek a hajón; Lepke vita;
Madár, szárnyáv'.ll; Vour successors (Ame
rikai Magyar Könyvtár, Cleveland) . :E:s az
Impresszumon még ez olvasható : "Készült
kllenc példányban". Valahol ez a szám is
s zom orú érzéseket kelt az olvasóban. Pedig
Sári Gál Imre, aki négy kötetét egyesítette
o gyü jte m én y b en . s aki a "Toronycsordák"
óta szüntelenül érlelődő, fejlődó lfrlkus, meg
érdemelne, hogy nyomtatott, magasabb pél
dány számú kötete is megjelenjék. Kevesen
fejezik kl nála összetettebben és változato
sabban az emigráns sors bonyolult, ember
próbáló voltát. Régebbi verselt talán a zzal
a c éll al vette fel gyQjteményébe, hogy nyo
mon k övethessük azt a fol yama tot. ahogy
a neoavantgárd verset meghódította magá
nak, ahogya tiszta vonatrajz ú tájköltészet
től eljutott az emberi mélyviló1g ábrázolásá
hoz, k ial a kítv a egy sajátosan villódzó, iz
galmas struktúrát, mely sokat merit ugyan
a próza eszköztárából, mégis megmarad vers-
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nek, hiszen kihagyásal, tömörségeí, képiBége
mind az avantgard költés~&tbul erednek, Van
ennek a kötetnek önéletrajzi jellege ls,
noha a szerző többnyire szemérmesen
palástolja érzelmeit, Illetve az objektiVitás
álarca m ög é rejtőzik. De még ezekben a
a szerep-versekben I~ tetten érni az embert,
aki azért nevet, hogy ne vegyük észre, vol
taképpen sírni volna kedve. Olyan utat vá
lasztott, amelyen nincsenek píhen ök és
n incsenek percei a megkonnyebbülésnek,
Lankadatlan figyelemmel él a vüágban, s
e gazdag, de soha meg nem szokható világ
adja t ém á já t . Az amerikai magyarsag világa,
telve megoldatlan kérdésekkel, S a I1rai
kifejezés att ételessége csak erösftí a tragikus
felhangokat, a szatirikus Itl.tás- és ábrázolás
möd pedig a kétségeket. Sári Gáj Imre vég
leges portréja még nem rajzolódott kl, de
kétségtelen, hogy ennek az önarcképnek sok
jellemzö, karakterisztikus jegyét kiformálta
már,

Régi kérdések - dj válaszok? Új kérdések
- régi válaszok? (OMC , Bécs). Alcíme szerínt
a könyv az egyház, a lelkipásztorok és a
teológia ídöszerü kérdéseit foglalja össze ,
megpedig a würab urg í eg yházmegye papjai
nak tarto tt lelkipásztori k onferenciák elő

adásainak tü kr ében. Az öt el őad á s k özül ta
lán Rudolf s cnnacxenbureé (..Tévesen értel
m eztük eddi g a Bl bll á t ?" ) veli fe l a legt öbb
és leglzl!alm asabb kérdést a Ielktpásztc.r sz á
mára. Már a provokáló c ímválasztássat ls ér
zékelteti a ma keresztényének egyik legm eg
döbben tebb kérdését : vajon BUlit Jézus szavai
nak hltttlnk, vaj ójában m égsem azok ? De
akkor kl mondta el e zeket a szavakat? S
veszít-e a t anítás htteléb ől és erejéből , ha
ezeket az e ddig Jézusnak tulajdonított sz ava
kat most n tértelmezzük?

Az előadó rendkívül megfontottan és böl
csen I~yekszlk megf ejteni a kérdéseket , s
feloldaai a nyomukban tapasztalható - két
ségeket. " Ma azt látjuk - foglalj", össze
következtet éseit -, hogy sok bibliai írás (m ég
az evangéliumok ls) nem a szó modern ér
telmében v e tt .szerzök' müvet . hanem végig
járták a hagyományképzlldés hosszabb folya
matát, m ctven a hivő k özösség őrködött.

Megh'ltározott hivő nézőpontból tervezték, és
hivő s zándék szerint adták elli. A meröben
történelmi é rvek Itt részben megino gtak
ugyan, de a hital apok annál eri5teijesebbek
lettek, mert a hivő k özösslg tanúságtételére
épültek." MI m lndebböl a tanulság? Hogy a
modem teológia nem a történelmi alap bizto
sítására keres új érveket, hanem arra törek
szik, hogya hit fén yeben ürragondottassa az
emberrel az alapvető kérdéseket.


