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szét az arcán. Rólam beszél. Jelentést tesz.
- Miről beszélgetterna mosoda előtt a bará
tommal? - Nem tudom. Eltűnik.

8. kép

Földalatti-megálló, Itt van a bank titkos ajta
ja. Fegyverrel arra kényszerítem a pénztárost,
hogy nyissa ki a raktárt, mert ott van elrejtve a
titkos ajtó kulcsa. Az egész vonalat áramtala
nítottam, a lejárathoz kitettem egy táblát:
"MŰSZAKI HIBA MIATI A FORGA
LOM SZÜNETEL". Mindenféle kacatot át
kutatok, de a kulcsot nem találom.

Több kaput, ajtót, 'rácsot, reteszt, zárat tö
rök át, lövök szét, zúzok össze, amíg beérek a
bankba; kis verandaszerű emelt térre, ahon
nan lépcső vezet még mélyebbre, a bank
gyomrába, ahol minden zöld olajfestékkel van
bemázolva. A hodály közepén felhúzott vállú,
kalapos emberek alkudoznak, csereberélnek.
A falak mentén plafonig érő páncélszekrény
sor, kis rekeszekkel. Az egyik sarokban kor
láttal elkülönített rész mindenféle esetressel:
használt cipők, szamárfüles irkák, rozsdás kis-

C:;ONDOLAT-KiNÁLAT

"Mikor gyermek valék, úgy szóltarn, mint gyer
mek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értet
tem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá let
tem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat." - Pál
Korintusiaknak írt első leveléből vett idézettel kez
di Az értelmi fejlődés cimű kőnyvének bevezetőjét

JOHANNA TURNER. Felteszi a kérdést, vajon
mi is a gyermekség kritériuma, s hogyan zajlik le
az az egész életünket nagyban meghatározó folya
mat, melyet megismerésnek nevezünk. Mindezt a
pszichológia szemszögéből, kísérletek sorával il
lusztrálva igyekszik megválaszolni. Elemzéseiben
az ezen a területen korábban elért eredményekre
támaszkodik, s rávilágít közben olyan kérdésekre
is, melyek még feltáratlan tartományai e tudo
mánynak.

Könyve első részében az értelmi fejlődés elméle
teit vázolja; ezután egy-egy fejezetben ismerteti a
gyermek észlelésének, majd fogalmi gondolkodá-o
sának fejlődését. A percepcióról (észlelés) szólva
kiemeli azt a kölcsönhatást, mely a goridolkodás és
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biciklik, törött hintalovak, sárgult fényképek..
Egy alak kiválik a tömegből, és felém indul.

Ráfogom a revolveremet. Az alak továbbra is
közeledik. Lőni akarok, de kiderül, hogy a
fegyverem nincs megtöltve. Üresen kattog a
ravasz. Birokra kelünk, duJakodunk, csépel
jük egymást puszta ököllel. Én a kacatok közé
zuhanok. Valaki előront az 'embermasszából,
és tőrét mozdulatlanul álló ellenfelern hátába
vágja.

Odazuhan mellém a korlát másik oldalára.
Görcsösen kapaszkodik a rácsba, megpróbál
felemelkedni. Az arca egészen közel kerül hoz
zám: egy bohóc fehérre mázolt, fájdalomtól
eltorzult arca. Farkasszemet nézünk. Kezemet
a fejére teszem. Fanyarul elmosolyodik, aztán
becsukja a szemét. .

9. kép

Templom. Én vagyok az orgonista. A temp
lomhajóban a pap Máriáról beszél. A kórus
bujdosó dalokat énekel több szólamban. Fa
lépcsőn megyek fölfelé a karzatra. Vár az or
gona.

a megismerés egymást meghatározó kapcsolatát
jellemzi. Végül eljut a nyelv elsajátításának tanul
mányozásához, ahol olyan általánosabb kérdése
ket is tárgyal, mint a szülők és a társadalmi helyzet
hatásának kifejeződése a beszéd sajátságaiban.

EDWARD O. WILSON és WILLIAM H. 80S
SERT professzorok munkája, a Bevezetés a pop.
lációbiológiába, a biológia olyan, a társadalomtu
dományokkal is kapcsolatot tartó területére kalau
zol, mely napjainkban 'I laikusok közt is széles ér
deklődésre tarthat számot. A könyv valóban lépés
rőllépésre kalauzolja olvasóit az alapfokú ismere
tekbe, közelhozza egymáshoz a matematika és a
biológia idevonatkozó területeit, s áthidalja az
alapfokú és a magasabb szintű biológiai szakmun-
kák közti szakadékot. .

A populációbiológia részterületeit külön fejeze
tekben taglaló kötetet, mely az idevonatkozó szá
mítások elvégzésére, matematikai modellek felállí- .
tására is megtanit, szándékos egyszerűsítései rnel
lett, valószínűleg az egyetemek biológiaszakos
hallgatói forgat ják majd a legnagyobb haszonnal.


