
játos hazai viszonyokat is figyelembe vevő, az el
sőhöz hasonló szerkesztésű szakszótárakat (esetleg 
értelmező szótárakat). Nem hiányozhatnak a sorból 
a viszonylag új szakterületeket felölelő szótárak 
sem, melyek szükségessége még érezhetőbb — gon
dolok például az irányítástechnikára, a gépesített 
adatfeldolgozásra stb. Fontos elvárás e szótárak
kal szemben a megfelelő példányszám is. Gondolom, 
maga a kiadó sem képzelte, hogy a Román—ma
gyar—német műszaki szótár mintegy 5500 példánya 
kielégíti az igényeket; de ha a lehetséges érdeklő
dők fentebbi felsorolása nem eléggé meggyőző, be
szélhet a könyveladó is a szótár iránt megnyilvánu
ló keresletről. 

Tonk István 

Természettudományos 
irodalom 
a Dacia kiadásában 
Vannak (esetenként kiváló) természettudósaink, 

napvilágot látott számos, anyanyelvünkön írott (ese
tenként jó színvonalú) munkájuk, de bizony mon
dom, nincs gazdag természettudományos irodalmunk. 
Az irodalmat az egy halom irománynál minőségileg 
magasabb rendű fogalommá a megfelelő kiadói 
politika teszi. A hazai magyar nyelvű természet
tudományos tárgyú könyvkiadásban pedig a leg
utóbbi időkig átgondolt szerkesztőségi koncepció 
nem érvényesült. Aki mert, az nyert: aki vette 
magának azt az — egyébként nem lebecsülendő — 
fáradságot, hogy valamely nem teljesen obskúrus 
tárgyról egy könyv-terjedelmű, meglehetősen ösz-
szefüggő és szabatos értekezést szerkesszen, mun
kája rendszerint nyomdafestéket látott, beírtnak 
tekintheti nevét a Balogh Edgár-féle Who's Who-ba. 
De lehetetlenség — mai napig is az — hazai ma
gyar nyelvű kiadványainkból (hacsak középiskolai 
tankönyveket nem veszünk igénybe) általános ter
mészettudományos műveltségre szert tenni. 

Ebből a várakozó álláspontból való kimozdulásra 
az első lökést talán A Hét tudományos közírási an
kétja adta. („Ifjú" korában A Hét több ilyen magot 
vetett el, amelynek csírázásától sokat reméltünk; 
természettudományi téren például még a számítás
technikai ankétot említeném — 1972. július 7.). 
Hasznos lenne, ha a szerkesztőség — vagy a lap 
megbízásából valaki — felmérné, mivé lettek ezek 
a kezdeményezések. A tudományos közírás ankét
ján (1971. november 19.) és az azt követő vitában 
világosan kidomborodott a természettudományos 
irodalom iránti kereslet meglepő nagysága, a kielé
gítés lehetőségei, akadályai és a tennivalók. Hogy 
ez a vita mennyire jelentett indítékot könyvkiadó
vállalataink számára magyar nyelvű természettu
dományos kiadványok rendszeres és körültekintő 
termelésére, azt, sajnos, közvetlenül lemérni az an-

— harmadik köteteként jelent 
meg a régóta esedékes Höl-
derlin-válogatás. A korában el 
nem ismert, tragikus sorsú 
költőt, akinek mélységeit még 
Goethe sem értette meg (1770-
ben született, harmincnégy 
éves korán túl nem alkotott, 
végül élete utolsó harminchat 
évét teljes szellemi sötétség
ben élte le 1842-ben bekövet
kezett haláláig), így jellemzi 
az előszót jegyző Michael Mar
kel: „ A z egész Goethe-kort a 
régi rend elleni lázadás té
mája uralta, Hüperión és Em-
pedoklész ugyanazt akarták és 
tették, mint Karl Moor, Don 
Carlos vagy Faust. Egy jellem
ző különbséggel mindenesetre: 
míg azok a világ megújítását 
harc által képzelték el. addig 
ez itt a halál révén következik 
be; és ha azok számára a ha
lál történelmileg meghatáro
zott vereséget jelent, itt siker 
és győzelem. Ez választja el 
Hölderlint a Sturm und 
Drangtól, a klasszicizmustól, 
s köti a romantikához..." A 
nagy költő főbb műveit és 
egyes leveleit tartalmazza a 
kötet (ezekből talán többet is 
lehetett volna közölni, főleg 
azokat, amelyekből Goethe és 
Schiller hűvös, meg nem értő 
magatartása világlik ki), vala
mint a kései himnuszokat, 
amelyeket kortársai az elbo
rult elme megnyilatkozásainak 
véltek, s csak az utókor fe
dezte fel jelentőségüket a né
met líra megújítása szempont
jából. (Kriterion, 1973.) 

ALFRED KITTNER: Gedichte. 
— A Legszebb versek német 
sorozatában megjelent kötet a 
szerző első olyan versesköny
ve, amelyben — éppen az át
tekinthetőség kedvéért — a 
versek kronológiai sorrendben, 
és nem tematikai szempontok 
szerint vannak elrendezve. A z 
1906-ban született Kittner az 
egyedüli a hazai német iro
dalomban, akinek munkáit a 
moszkvai emigráns körnek Jo
hannes R. Becher szerkesztet-



TÉKA 
te Internationale Literatur. 
Deutsche Blätter című folyó
irata is közölte. Költészete 
nem jelent forradalmat a lí
rában, nagynevű elődök voltak 
rá könnyen felfedezhető hatás
sal, de igaz élményeinek őszin
te hangú visszaadása, vala
mint a mesterség tökéletes is
merete mindig elismerést vál
tott ki kritikusaiból. A gyer
mekkor mint elveszett para
dicsom, kozmikus világérzés, 
idegenség-érzet, a névtelen el
múlás rettenete uralják első
sorban költészetét; ennek el
lenére a jövőbe vetett hit min
dig fölülkerekedik, ami a meg
nyugvás érzetével tölti el az 
olvasót. Külön csoportot alkot
nak deportálásbeli versei, 
amelyek a konkrét lágerélmé
nyeken túl mindig az elember-
telenedés korának ítéleteivé 
magasodnak. A kötetet Ma
rianne Sora előszava egészíti 
ki. (Albatros, 1973.) 

M I R K O Z I V K O V I C : Dositej 
Obradovic. — Mirko Zivkovic 
terjedelmes monográfiájában 
nyomon követi a Temes me
gyei Csákován született X V I I I . 
századi szerb író életútját, iro
dalmi fejlődésének főbb állo
másait. Különösen részletesen 
foglalkozik a jelenlegi Romá
nia területén töltött esztendők
kel, itt kifejtett tevékenysé
gével. A szerb felvilágosodás 
jeles képviselője többször be
utazta a románlakta vidéke
ket, s műveiben felidézte uta
zási élményeit. A monográfia 
szerzője kimerítően elemzi Ob
radovic munkáinak (különösen 
fabuláinak) román nyelvű for
dításait és hatásukat a román 
kultúra fejlődésére. Külön fog
lalkozik Dimitrie Tichindeal 
román író szerepével Obrado
vic műveinek és eszméinek 
terjesztésében. Mirko Zivkovic 
jelentős, jórészt ismeretlen do
kumentumokat tárt fel Obra
dovic életére és munkásságá
ra vonatkozóan. Hasznosak, 
tanulságosak a térképmellék
letek és a monográfia anya

két anyagából nem tudjuk. A z ankéton Domokos 
Géza volt csak részt vevő kiadói ember, a vitá
ban pedig egyetlen kiadó képviselője sem szólalt 
fel! A Hét ígért egy külön ide vonatkozó kerek
asztal-értekezletet a kiadókkal, amelyet azonban 
tudtommal sohasem tartott meg. 

Persze, nem a nyilatkozatok az érdekesek, hanem 
az azóta megjelent vagy tervbevett könyvtermés. 
Belevágnék hát az újabb keletű hazai magyar nyel
vű természettudományos tárgyú könyvtermés elem
zésébe. Jelen cikk szűkebb céljaként a kolozsvári 
Dacia Könyvkiadó ilyen jellegű kiadványai és kia
dási programja megvizsgálását tekintem, éppen 
mert a jelek szerint ez a kiadó tett legtöbbet e té
ren. Köszönetet kell mondanom Dáné Tibor szer
kesztőnek, aki minden kért felvilágosítást szívélye
sen megadott. (Erről a tárgyról egyébként Dáné Ti
bor nemrég A Hétnek adott interjújában is nyilat
kozott — 1973. április 20.) 

Természettudományos tárgyú kiadványait a ki
adó egységes, távlati akcióterv keretében jelenteti 
meg. Ez a terv, mint látni fogjuk, tartalmaz olyan 
erényeket, amelyek az eljövendő évek természet
tudományos tárgyú könyvtermését egy halom iro
mányból irodalommá nemesíthetik. A tervbevett 
munkák három, műfajilag különböző sorozatban, je
lennek meg. 

Az első sorozat tudománynépszerűsítő célzatú kis-
monográfiákból áll. A megkülönböztető emblémájú 
fedőlapba kötött kis füzetecskék terjedelme 60—80 
lap. Témáik időszerű kérdések a természettudo
mány bármely területéről — elsősorban olyanok, 
amelyek hazai vonatkozásban is érdekesek. A szer
zőgárda igen tarka. Befutott, neves tudománynép
szerűsítő publicisták mellett (hány ilyenünk van?) 
a kiadó szeretné ezt a sorozatot a kezdő elsőkötete
sek fórumává tenni, egyfajta természettudományos 
„Forrás"-sá. Friss diplomások, egyetemi hallgatók 
tekintsék ezt „felhívásnak a keringőre". 1974-től 
a sorozat nevet kap: Antenna. Olvasótáborként a 
kiadó elsősorban a középiskolásokra számít; a mo
nográfiák az órákon tanultakat elmélyítő és kiegé
szítő, szórakoztatva-tanító olvasmánynak készülnek. 
Ugyanakkor az érdeklődő felnőtt általános művelt
ségét is könnyű, olvasmányos formában korszerűsí
teni hivatottak a megfelelő tárgykörben. Egy má
sik fontos célja a kiadónak ezzel a sorozattal a 
korszerű helyes magyar tudományos szaknyelv ápo
lása és terjesztése. 

A z 1970-ben kezdeményezett sorozatból 1972-ben 
három füzet jelent meg: Maurer Gyula és Virág 
Imre: A relációelmélet elemei; Xántus János: Ott
honunk a Naprendszer; Dezső Ervin: A lézersugár. 
Jelen cikk írásakor nyomdában van a három 1973-
as kötet (megjelenéséig talán el is készülnek): Ve
ress Éva: Ultrahang a biológiában; Fülöp Géza: 
Munkában az enzimek; Benedek Zoltán: A szőke 
Szamos völgyén. 1974-re a kiadó öt munkára kötött 
szerződést; tárgyuk Erdély növényvilága (szerzője: 
Csűrös István, akinek hasonló tárgyról könyve je
lent meg 1973-ban a Tudományos Könyvkiadó gon-



dozásában; nincs-e itt valami átfedés?), az alacsony 
hőmérsékletek fizikája (Wallasek István), a gravi
tációs mező (Semlyén János), a modern világítás
technika (kristály-lumineszcencia — Selinger Sán
dor), valamint a bionika (Vasas Samu). Elképzelé
sek, javaslatok, sőt beküldött kéziratok vannak már 
1975-re is, de a lista még nyitott. 

Eddig a kiadó. Vizsgáljuk meg a három meg
jelent kötetet, mennyire felel meg a kiadó előbb 
vázolt (és egyébként csak dicsérettel illethető) irány
vonalainak és saját olvasói igényeinknek. 

Maurer Gyula és Virág Imre sorozatnyitó kötete 
munkatelepi történetet juttat eszembe egy üresnek 
álcázott konzervdobozról, amelyet szórakozni vágyó 
szakik ólommal teleöntve tettek az ösvényre. A tu
dománynépszerűsítőnek álcázott írás valójában egy 
szabatos, tankönyvnek beillő kistraktája a reláció
elméletnek. A kiadó (vagy a szerzők?) az írás be
mutatásakor azzal érvelnek, hogy megértése nem 
igényel felsőfokú matematikai ismereteket. A mate
matikai logika vagy a kapcsolásalgebra elsajátítá
sához sem okvetlenül szükséges ismerni az integ
rálszámítás csínját-bínját, de ettől az ide vonatkozó 
szakkönyv még nem lesz tudománynépszerűsítő 
munka. Szerintem a tudománynépszerűsítő írás mű
faji jellegzetessége, hogy könnyed; villamosban vagy 
egy munkás nap után este az ágyban is érdekfe
szítő, figyelmet lekötő. Maurerék írása viszont ma
ximálisra koncentrált formában közöl matematikai 
tételeket, minden sor megemésztése jelentős agy
munkát követel. Azt hiszem, a relációelméletről ne
héz lenne népszerűsítő könyvet írni, Maureréknek 
ez mindenesetre nem sikerült, és gyanítom, hogy 
nem is állt szándékukban. Hogy lett ebből az írás
ból mégis a népszerűsítő sorozat nyitánya, nem tu
dom. A téma is, a szerzők is megérdemeltek volna 
egy valódi természettudományos szakkönyvet a meg
felelő terjedelemben. 

A sorozat második füzete (Xántus János: Ottho
nunk a Naprendszer) már egészen más jellegű írás. 
Műfajilag száz százalékos népszerűsítő munka: 
könnyed, olvasmányos. Lerí róla, hogy szerzője már 
akkor tudománynépszerűsítő könyvet írt, amikor 
e sorok írója még palatáblán gyakorolta a betűro
vást. Színvonal szempontjából mégis ez a három 
megjelent füzet leggyengébbje. Ez az évtizedes ru
tin bosszúja: a mester kutyafuttából, bal kézzel írta. 
A z Otthonunk a Naprendszer a tudománynépszerű
sítő műfaj ponyvája. Vallom, hogy a jó tudomány
népszerűsítő könyvet csak olvasni könnyű, megírni 
annál nehezebb; nehezebb talán még egy szakmun
kánál is. A népszerűsítő műfaj nem jogosít fel pon
gyola fogalmazásra, sőt. Bírálatom támogatására so
roljak fel néhány szemelvényt a füzetkéből: 

8. lap: „kicsinyítsük l e . . . egymilliárdszorosá
ra." [!]: 16. lap: A csillagok színe hőmérsékletük 
szerint különbözik: „kékesfehér, 100 000°C [ . . . ] 
és kékesfehér, 30 000°C." Lehet, hogy mindkét 
csillagosztály színe kékesfehér, de ehhez egy kis 
magyarázat kellene; 28. lap: A Merkur—Föld 
távolság a szerző szerint 77 és 22 millió km kö
zött váltakozik. Néhány lappal alább a Vénuszt 

gát meggyőzően dokumentáló 
fényképek. A kötet megjele
nése a hazai szerb nyelvű iro
dalomtudományban sok szem
pontból úttörő fegyverténynek 
számít, ugyanakkor értékes 
hozzájárulás a szerb és román 
művelődési életben is fontos 
helyet elfoglaló író életének 
és alkotásainak megismerésé
hez. (Kriterion, 1972.) 

I. D A V I D O V : Arta şi elita. — 
A Kant utáni esztétikák két 
alapvető — egymással ellen
tétes — művészetfelfogást kép
viselnek. Egyik szerint a mű
vészet általános emberi meg
nyilvánulás, lehetősége benne 
rejlik minden ember társadal
mi létében. Mivel ez a lét egy
séges, a művészet az egységes 
társadalmi lét kifejezője is. 
Bár viszonylagosan elhatárol
ható az elméleti és gyakorlati 
tevékenység többi formáitól, 
abszolút értelemben nem füg
getleníthető szféra. Ezzel a de
mokratikus művészetszemlélet
tel szembenálló másik értel
mezés a művészetet különál
ló és teljesen függetleníthető 
szférának, „az igazi szabadság" 
világának és kiváltságos lét
adottságának tekinti. Ennek 
megfelelően a művészet nem 
vezethető le az objektív és 
egységes társadalmi létből, mi
vel ez a lét nem egységes, az 
emberek egymástól különböző 
létadottságokkal rendelkeznek, 
így a művészet csak a kivált
ságosok számára és csak szub
jektív lehetőségként adott — 
mind a művek létrehozása, 
mind ezek megértése-befoga
dása értelmében. A művészet 
kiváltságos jellegének gondo
latát vallja — különféle világ
nézeti és művészetfilozófiai 
összefügésekben — Schelling, 
Schopenhauer, Nietzsche, Orte
ga y Gasset és — Davidov sze
rint — Adorno is. Ennek az 
állásfoglalásnak nyomonköve
tése és kritikai elemzése, az 
említett gondolkodó művészet
filozófiai nézeteinek ismerte
tése során, a szerző az eszme-



emlí t i mint hozzánk legköze lebbi bo lygót , amely
nek a Földtő l v a l ó minimál is távolsága 40 m i l 
l ió k m ; 29. lap: „ . . . a magas hőmérsékle t miatt 
nagy a gázmolekulák szökési sebessége." Szabad 
meg jegyeznem, hogy a szökési sebesség az égitest 
gravi tációjával arányos, és semmi köze a hő
mérséklethez. Miné l magasabb a hőmérséklet , 
időegységenként annál t öbb molekula éri el a 
szökési sebességet, és „ l ó g meg" az égitestről, de 
ez más ; 37. l ap : A Fö ld „alakja geoid , me ly 
szabálytalanul mértani test." Gaea, a kis rakon
cátlan!; 47. l ap : „ . . . v a s b ó l és n ikke lbő l ál ló 
cs i l logó üveggömböcskék . " Puff neki!; 50. lap: 
„ . . . per ihél ium, azaz napközi állapot." Miér t n e m 
mindjár t másnapos? ; 51. l ap : A Mars légköri 
nyomása a mérések szerint kb. 8 mi l l ibar (kb . 6 
torr), és n e m a fö ld inek egyt izede (100 mill ibar, 
76 tor r ) ; 70. l ap : „ A Neptunnak kü lönben két 
holdja is van. A z elsőt a Tri ton e lnevezésű Las-
sel már há rom héttel Gal le felfedezése után 
megpillantotta." Vi lágos , n e m d e ? 

Mel les leg a n y o m d a is kitett magáért . Ké t 
gyöngyszemet idéznék az 56. lapról : amerikai 
„úrha lyó . . . " (hiába, az úr az „Úrban" is úr!) és 
„ h o b o s " (vajon mit vétet t szegény Phobos , hogy 
űrbeli nemecsekként bünteti a kolozsvár i N y o m 
da- és Git tegylet?) . 

N e m keresek kákán csomót . A z effajta e l í rások és 
pontat lanságok serege súlyosabban károsítja az o l 
vasót, mint gondolnánk; nemcsak bosszantja, félre 
is vezeti . 

Dezső Ervin k ö n y v e — A lézersugár — már vala
mive l szerencsésebb. Érzik rajta a szerző n a g y o b b 
gondossága, a laposabb dokumentál tsága, az o lvas 
mányosság fenntartása mellett . D e zavaró el í rások 
itt is akadnak, és a fentebb kifejtett o k o k b ó l n e m 
leszek kíméletes : 

33. l ap : „ A rubin keménységét a Mohs-skálán 
9 mm-re l jelzik." A skála n e v e Mohr , mm-re l 
hosszúságot mérnek, n e m keménységet ; 44. lap: 
„ a krioli t egyfajta fluorit." Na, e z meg van ma
gyarázva!; 55. lap: „ . . . e g y watts energiát f o 
gyaszt." L e j j e b b is több helyen watts áll watt.s 
helyett ; 56. lap: Lézersugárral „ a H o l d o n 3 km 
átmérőjű kört vi lágítottak meg." Szer intem 3 m 
v a g y éppen 3 c m vo l t az az átmérő. Én téved
n é k ? ; 59. lap: „ G á b o r Dénes ox fo rd i optikus." 
Más szóval Nobel -d í jas látszerész?; 64. l ap : „ A 
fényimpulzus 10—4—10—5-ig tartott." Micsodáig , 
k ö n y ö r g ö m : évig, óráig vagy másodperc ig? 

Nagy hibája Dezső Ervinnek, hogy n e m tud egy 
gondola tmenete t szabatosan — az olvasóra gondo lva 
— annak logikus konklúziójá ig követni . Beva l lom, 
e lőadásából nem sikerült megér t enem a lézer-effek
tust, pedig láttam több működő lézerkészüléket, és 
az akkor kapott magyaráza tok teljesen kielégítet
tek. Dezső Ervin ugyanis fejtegetései közben szá
mára érdekfeszítő technikai részletekbe kalandozik, 
ame lyekbő l aztán sohasem tér vissza magának a 
je lenségnek a magyarázatára. Ká r pedig, mert D e -

történeti hatásokat is felkutat
ja. (Univers, 1973.) 

JÁSZ DEZSŐ: Hispániában. — 
Ha olyan emberekke l talál

kozunk, min t Jász Dezső — 
idézi a k ö n y v fü lszövege a 
Pravda je l lemzését —, az in
ternacional izmus szó va lóság
gal látható tartalmat nyer." A z 
1936—1939-es spanyol szabad
ságharc rész tvevőjének nap ló 
jára támaszkodó visszaemléke
zése dokumentumszerű hiteles
séggel s egyben az átélt é l 
m é n y e k frisseségével idézi fel 
a Spanyo l Köztársaság ellen 
összefogó fasizmus nyílt és tit
kos háborújának mozzanatait , 
a hősi v é d e l e m drámai pi l la
natait, az „ezernye lvű-egysz ívű 
br igád" és ebben Za lka Máté 
szerepét. Kü lön fejezet ismer
teti a viznári gaztettet: Fede 
r ico Garc ia L o r c a elpusztítá
sát és a guernicai tömeggyi l 
kosságot. Jász Dezső a spa
n y o l d ráma befe jeződése után 
sem állt meg a fasizmus el leni 
harcban: az epi lógus a fran
ciaországi vernet-i büntetőtá
borbe l i életet mutatja be, 
ahonnan a szerző útja szökése 
után egy spanyolokból , fran
c iákból és l engye lekből ál ló 
partizánosztag élére vezetett, 
míg az uniformist fel n e m cse
rélhette a c iv i l ruhával . (Mag
vető, 1972.) 

J A N SZCZEPANSKI: Noţiuni 
elementare de sociologie. — A 
kötet, me ly Nico lae Mareş for
dításában jelent meg román 
nyelven , a szocio lógia a lapfo
galmaival ismerteti meg az o l 
vasót, mindenki számára hoz 
záférhetően e l e m e z v e e tudo
mányág legfontosabb elmélet i 
kérdéseit. A nemzetközi tekin
télyű lengyel akadémikus 
szándéka n e m annyira saját 
nézeteinek tételes megfoga l 
mazása, mint inkább a nép 
szerűsítés: általános képet adni 
arról a fe j lődési szintről, 
amelyre a lengyel társadalom
tudomány és a társadalomtu
d o m á n y általában a tárgyalt 



zső Ervin írásában felismerhető a jó tollú író. Nem 
teljesen szó szerint idézem a 71. lapról: „ A hidro
génbombában a magfúzió kiváltásához szükséges 
magas hőmérsékletet uránrobbantással állítják elő. 
[ . . . ] Apró hidrogénbombát nem lehet készíteni, 
mert az urán csak kilós tömegben robban, de akkor 
istenigazában." A z ipari magfúzió problémájának ez 
a megfogalmazása értelmező szótárba kívánkozik, a 
frappáns címszó alá. 

Összefoglalva, én itt a hibákon rágódtam. De 
nem szabad szem elől téveszteni a sorozat legna
gyobb érdemét: azt, hogy megvan. Mert tömeges 
kultúrigényt igyekszik kielégíteni. Bizonyíték erre, 
hogy a kiadott példányszám hamarosan elkelt. Re
méljük, hogy a kezdet elkerülhetetlen nehézségeit 
legyőzve, a füzetek jó színvonalúak, valóban tar
talmasak és érdekesek lesznek, széles és állandó ol
vasóközönségre találnak. Ehhez azonban elengedhe
tetlen a szerzői és a szerkesztői igényesség lénye
ges növelése. Dáné Tibor szerint a megjelenő mun
kák egy része a kiadó felkérésére születik, a többi a 
szerzők kezdeményezéséből. A beküldött javasla
tokat a szerkesztő kollektíva bírálja el, a kézirato
kat rendszerint lektoráltatják egy szakemberrel, de 
nincs állandó jellegű tudományos tanácsadó szer
vük. A megjelent füzetek áttekintéséből nyilvánvaló, 
hogy az ilyenfajta irányító és ellenőrző munka jobb 
megszervezése hasznára válna a sorozatnak. 

A második, természettudományos tárgyú sorozat 
1973-ban indul, és nagyobb lélegzetű, 200—300 lap
nyi, valóban tudományos szakkönyvekből fog állni. 
Szerzői ismert szakemberek, a romániai magyar tu
dományos dolgozók elitje. A z írások tárgya minden 
esetben a szerző szakterülete lesz, különös hang
súllyal saját kutatásainak bemutatásán. Célja több
szörös: a tudományos dolgozóink közti kommuniká
ció serkentése anyanyelvünkön, középiskolai taná
raink továbbképzése, ismereteink korszerűsítése, 
egyetemi hallgatók szakmai felkészülését kiegészítő 
olvasmány. A sorozatból egy hormonológiai tárgyú 
kötet jelenik meg 1973-ban, 1974—75-re további 
négy munkára kötöttek szerződést, tárgyuk biofizi
ka, biokémia, anyagszerkezet és a struktúrák el
mélete. Javaslatokat már csak 1976-ra fogadnak el. 
Várjuk a könyvek megjelenését. Még csak annyi 
hozzáfűznivalónk van, hogy az elfogadható színvo
nal elérése ezeknél a munkáknál még gondosabb 
ellenőrzést igényel. 

A harmadik sorozatot gyakorlati kézikönyvek al
kotják, a hasznos ismeretek legkülönfélébb terüle
teiről. Minden bizonnyal ezek fognak a legnagyobb 
népszerűségnek örvendeni, mint ahogy azt az első
szülött Kis gombáskönyv (Málnássy László) egyéb
ként teljesen megérdemelt sikere is bizonyítja. Ké 
szülőben van egy fotóskönyv, egy matematikai és 
logikai játékgyűjtemény, valamint Ízek, zamatok, il
latok címen egy házi receptkönyv az erdélyi fűszer
növények alkalmazásairól. Ha valamennyi megtart
ja Málnássy gombahatározójának színvonalát, ak
kor valóban hasznos és tetszetős kis gyűjteményre 
van kilátásunk. 

Summa summarum, a kolozsvári Dacia Könyv
kiadó hazai magyar nyelvű természettudományos 

VERESS É V A : Ultrahang a 
biológiában. — A Dacia Könyv
kiadó ismert sorozatában 
újabb értékes tudománynép
szerűsítő munka jelent meg, 
amelynek tárgya a fizika és 
a biológia határterületére esik. 
A z ultrahang-kutatás már ere
deténél fogva is interdiszcipli
náris: a X V I I I . század végén 
a biológus Spallanzaninak tűnt 
fel a denevérek rejtélyes tá
jékozódóképessége, amelyet 
akkor nem sikerült megma
gyarázni; később aztán a fizi
kusok foglalkoztak behatóan 
az ultrahanggal (többek kö
zött a hajózás biztonsága ér
dekében). Amint az ultrahan
gok keltésére és kimutatására 
megfelelő műszerek születtek, 
a kutatás számos területre ter
jedt ki, és ma az ultrahango
kat már sokoldalúan használ
ják fel gyakorlati célokra. A 
szerző ismerteti az ultrahan
gok tulajdonságait, szerepüket 
az élővilágban, valamint szá
mos biológiai vonatkozású al
kalmazásukat. Az érintett kér
déseket mindvégig tudományos 
színvonalon, mégis közérthető
en és lebilincselően tárgyalja, 
s így a könyv alkalmas arra, 
hogy a legszélesebb olvasókö
zönség, különösen a tanulóif
júság művelődési igényeit ki
elégítse. (Dacia, 1973.) 

kérdésekben eljutott. Ezért van 
az, hogy minden egyes meg
határozásnál, elemzésnél fel
hívja a figyelmet az esetleges 
nézetkülönbségekre, közli a 
műveket, amelyekben a tár
gyalt jelenségek más értelme
zésben szerepelnek. Persze, ép
pen e jellege folytán a kézi
könyv az általános szocioló
giának csupán a legfőbb vo
násait tárgyalja, mint a tár
sadalmi élet, ennek természeti 
és gazdasági feltételei, kultúra, 
társadalmi kohézió, társadalmi 
folyamat és fejlődés stb. Ezek 
azonban olyan fogalmak, ame
lyeknek ismerete az összes 
részterületeken alkalmazható. 
(Editura ştiinţifică, 1972.) 



irodalmunkért valamit tett. Egy gramm tett pedig 
még mindig többet ér, mint akárhány tonna ígé
ret. 

Barabás Endre 

Fiatal lírikusok 
seregszemléje 

A hazai német irodalom frissebb terméséből mesz-
sze kitűnik a fiatal bánsági költők lírai antológiá
ja.* Alig akad könyv, mely ennyire magára vonta 
volna az olvasóközönség és a kritikusok figyelmét 
(és haragját). A kötetet védő és támadó vélemé
nyek minden árnyalatával találkozunk: a merev 
elzárkózástól a fenntartás nélküli támogatásig. Hat
ványozott alkalom nyílott tehát a behatóbb iroda
lomkritikai szövegmagyarázatra, egyszóval erről a 
látszatra jelentéktelen Facla-kötetecskéről már az 
elmúlt néhány hónap alatt is igen sokat beszéltek 
és írtak. A vélemények ellentmondásossága persze 
azt is jelezheti, hogy a kötet tartalma nem egészen 
egyöntetű. Jobb és gyengébb versek keverednek 
benne. Ugyanakkor az, hogy a „szótkérés" (Wort
meldungen) védői és ellenzői ilyen hevesen kérnek 
szót, nyilvánvalóvá teszi, hogy ez a vita — már ami 
az érdemi részét illeti — a „levegőben lógott". 
Mi több, egyenesen szükségszerű volt, hogy az utób
bi évek irodalmi termése — mindenekelőtt a bán
sági legifjabb költőnemzedék irodalmi teljesítménye 
végre teljes keresztmetszetében találkozzék a leg
szélesebb olvasóközönséggel. 

Huszonkét fiatal bánsági íróember kér tehát szót, 
átlagéletkoruk sem több, mint huszonkét év — ez 
már egymagában is amellett szól, hogy e kötet cél
ja nem feltétlenül az érett, kész teljesítmények 
felmutatása. S talán éppen ez adja a kötetbe fog
lalt versek sajátos báját, ez a belső ellentmondás, 
a szerzők ifjúságából és indulásából adódó belső fe
szültség, amely semmi esetre sem teszi könnyűvé 
a dolgukat, mivel ezernyi kérdésre keresnek ko
moly és őszinte választ. Ezt különben a kötet egyik 
legtehetségesebb fiatal szerzője, Richard Wagner té
telesen is megfogalmazza. 

Egyszerű, nyers őszinteségük magyarázatát e nem
zedék egyéni és társadalmi létében találhatjuk meg, 
ettől válik lírai alapjaiban oly élményszerűvé, kon
venciómentessé költészetük, anélkül hogy szembe
fordulna a tradícióval. A z olvasó a hagyományos 
motívumok egész sorával találkozik, melyek a szub
jektív átélés során új kifejezőerővel gazdagodnak. 
A kút-motívum (amely a megújuló romániai ma
gyar irodalom Forrás-motívumára rímel) például 

* Wortmeldungen. Eine Anthologie junger Lyrik aus dem 
Banat, herausgegeben von Eduard Schneider, Facla Verlag. 
Temesvár, 1972. 

Dr. MARCEL MICLUŢIA: Ra
diodiagnosticul afecţiunilor 
mamare. — Az emlő betegsé
geinek radiológiai diagnoszti
káját tárgyaló könyv hézag
pótló, s nemcsak a román or
vosi szakirodalomban: világ
szerte kevés hasonló temati
kájú munka jelent meg. A mai 
technikai adottságok, korszerű 
röntgengépek, izotóp- és hor
monvizsgálatok új korszakot 
nyitottak e megbetegedések 
kórismézésében is, de éppen 
mert újak e területek, a vizs
gálati módszerek lehetőségei 
és határai a legtöbb laikus (és 
orvos!) előtt még ismeretlenek. 
Nagyon helyesen jegyzi meg 
a szerző, hogy a radiológiai 
vizsgálat a betegségek esetén 
nagyon fontos ugyan, de csak 
egy része lehet a komplex kli
nikai és laboratóriumi mód
szereknek. A mű komplex 
módon taglalja a radiológiai 
vizsgálatok értékét a termog-
ráfia, az izotópos funkcionális 
vizsgálat, a mellszcintigráfia, 
a nyirokmirigy-szcintigráfia és 
a hormonvizsgálatok mellett. 
(Editura medicală, 1973.) 

V A R G A T A M Á S : Játsszunk 
matematikát! — A nem ma
tematikusnak e könyv áttekin
tése előtt talán fogalma sem 
lehetett arról, tulajdonképpen 
milyen rendkívül bonyolult 
ügy valamely tetszés szerinti 
kötet — mondjuk 73. lapjá
nak a megjelölése, de arról 
sem, hogy ez a művelet mi
iyen nagyon egyszerűvé válik 
a matematika r é v é n . . . A gon
dolkodás soha be nem telik 
önmaga játékosságával! A ma-
tematizálás rendszerességet, 
biztos kikövetkeztethetőséget, 
szavatolt értelmezhetőséget 
egyre nehezebben nélkülöző 
világában semmiképpen sem 
lehetünk meg játékossága nél
kül, kiváltképpen miután vég
re tudomásul vesszük, hogy a 
korszerű matematika gondolati 
előkelősége talán még a vas
kalapost is fogékonnyá teszi az 
elvonatkoztatások ellenállha
tatlanul szép megpróbáltatásai 


