
Tájékozódás

.. Az emberiség fejlődésének, az emben kul
túra és civilizáció létrejöttének feltétele és
egyben következménye az. hogy az ember
megváltoztatja kör'n yezetét" - ebből a gon
dolatból indul kl Szántó György dr.. az Or
szágos Traumatológiai Intézet főigazgatója
Korunk epldemláJa: a trauma című

elöadásában, m el vet al. Orvosi Hetilap 1974.
áprtlis 7-i száma közölt. Az átalakulás, az
ésszerű természetválloztató munka kétségte
lenül szerves része az újuló emberi életnek.
De a meggondolatlan természetpusztítás nyo
mán ma már jogos a sérülések ijesztő mé
retü szaporodásáról beszélni, arról a tény
ről, hogy m íg a korábbl évszázadokban a
járványos betegségek tizedelték az emben
séget, ma a traumák válnak az ember fé
lelmetes ellenségeivé. Az urbanizációval és
az iparosítás fejlődésével párhuzamosan
ijesztően megnőtt például a balesetek szá
ma. ..Az elhalálozási statisztikákban - ol
vassuk a tanulmányban - a fejlett orszá
gokban a fertőző betegségek háttérbe szo
rultak és az össz-populácíót tekintetbe véve,
a harmadik helyre... a baleseti halálozás
került." Hazánkban már 1958-ban többen
haltak meg közlekedési balesetek nyomán,
mint például tbc-ben. Vagy egy másik el
képesztő adat: 1969-ben a balesetek miatti
termelési értékkiesés 6 milliárd rorínt volt,
az összes egyéb kár pedig 7-8 milliárd. Szán
tó György joggalirja, hogy a fejlődés ter
mészetes jele, hogy növekszik a gépkocsI
állomány. az arra Illetékesek mindent meg
tesznek a közrekedésben résztvevők kultu
rált ellátásáért és ktszolgalásáért. De senki
sehol nem szólt még arról, ml történik a
bizonyosan növekvő Baíeset! sérültek ellá
tásának megoldására. O elsősorban a kérdés
nek ezt az oldalát szorgalmazza. MI azon
ban felvetjük azt ls. hogy korunknak nem
csak testi sérültj ei vannak és lehetnek. ha
nem az emberi kapcsolatrendszerek borivo
1ódásával párhuzamosan növekszik a lelki
sérültek száma ls. S az ő megfelelő gyó
gyftásukra és ellátásukra ls fel kell készül
ni.

E felkészülés első állomása a gyermekkor.
Az egészségesen és a szépségek iránt fogé
konyan nevelt gyermekek ellenállóbbak lesz
nek az életben is. Az Ifjúsági Irodalom
dzsungeléből (nem véletlenül lángolnak fel
Itt újra és újra a viták, nézeteltérések) két
műre irányftanánk a figyelmet, mint biztos
rogódzó ra. Weöres Sándor Ha a világ rigó
lenne címmel gyűjtötte össze hallatlanul és
méltán népszerű gyermekverselt, ezúttal ls
Hincz Gyula kongeniális rajzaival illusztrál
va, (Móra Kiadó). Nem kevésbé izgalmas 
néhol a felnőtteket is meggondolkodtató 
Pilinszky János A nap születése (Móra KI
adó) círnü verses mesegyűjternénye Bálint
Endre rajzaival. Weöres a játékossággal, a
szó és a ritmus varázslatával nevel a szép
ségre, Pilinszky a gondolatok súlyával. Al
kati kérdés is, kl melyik utat választja. A
lényeg közelébe visz mindkettő.

A szépség. a tündérí varázslat is lehet
megdöbbentö. felrázó erejű olvasmány. Ezt
példázza a huszadik századi magyar próza
egyik legvarázslatosabb tehetsége, a tragi
kusan korán elhunyt Gelléri Andor Endre,
akinek pályáját Vargha Kálmán írta meg
a Szépirodalmi Könyvkiadó Arcok és vallo
mások sorozatában. A szerzö természetesen
nem vállalkozhatott részletes műelemzésre,

de az életút gondos felrajzolásával ls nagy
szerű. nevelő értékű irodalmi anyaget adott

az érdeklődők kezébe. (Igazságtalanság len
ne elhallgatni. hogy e törekvését nagysze
rűen segítik Moser Zoltán kitűnő fotol.)

Nemeshegyi Péter. a Tokióban tanító ma
gyar teológus A szentháromság címrnel írt
művét adta kl Rómában a Teológiai Kls
könyvtár. A szerző nagy érdeme. hogy a
témát nem apologetikusan fejti kl, hanem
elsősorban a hit oldaláról közelftl meg.
Könyve első részében az isteni klnyilat
koztatás tükrében és a, egyház tanitásá
nak értelmében követi nyomon Isten lété
nek nagy titkát. A második részben azt
érzékelteti. mit tett és tehet hozzá a hithez
az emberi gondolkodás. Gondolatmenetének
summáját a saját szavaival érzékeltethetjük
leginkább: ..... a Szenthá romság titka nem
elvont elmélet. hanem egyéni és t~r"ldalml

életünk végső alapját. létének mütöjét, nor
máját és célját tá rja fel".

Gabriel Marcel egzisztencializmusáról szól
a Mérle~ 1974. évi 1. számának egyik leg
l'rdekesebb tanulmánya. A Szinódusok Eu
róna-szerte cím ű összefoglalóban a Lelkl
pásztort Sztriódusok lendületet vett tevé
kenységpről értesülünk. Vitatható gondola
tokat feH ki. de kétségtelenül nagyon el
ccridolkodtató PS izgalmas olvasmány Gre
gory Raum Megszerrtelt szexuaíttás círnű

t,;nulmánva. Szfries. érdekes recenzió-anyag
egésziti kl a Mérleg úi számát. Az ismer
tetések ezúttat a tomizmussal kapcsolatos
újabb m űveket értékelik.

A Gondolat Kiadó újdonságai közül most
két művet emelünk kl: a kibernetika tudo
mányának megalkotója. Norbert Wiener vá
logatott tanulmányai a társadalom és tu
domány. fejlődés és információ. nyelv és
közlésí magatartás kérdéseivel és természe
tesen a kibernetika szcrteágazó területével
foglalkoznak népszerűen. a szélesebb olva
sóközönség számára is élvezhető formában.
A francia Irodalom a huszadik században
című gyűjtemény nagy francia irók éa
költők portréiát mutatja be, munkássáaukat
méttat ía neves magyar Irók, műfordftók és
"""élstiik Irásainak tükrében. Vas István
S'l'nt-John Perse-ről. Illés Endre Francols
Maurlac-róI. Rónay Györgv Jules super-víet
Ic-ről. Illyés Gyula Jean Follain-ről tesz él
ményszerű vallomást.

A Gondolat Könyvkiadó az ünnepl Könyv
hNre ielentette meg Richard Fnedenthal
Leonardo cím ű monográ üáját sok értékes,
szép illusztrációval. Fnedenthal sűrftetten
ismerteti e nagy középkort polihisztor ~le

tét, sokágú tevékenységét. s kitér legfobb
műveinek részletes elemzésére is. I!llvezetes
stílusban, kritikai hangon megirt esszéje
eseménye a magyar könyvkiadásnak. Az
"Emlékül hagyom az unokáknak, déduno
káknak, lássák, hogyan éltünk és hogy az
ő életük szebb legyen egyszer ..." címrnel
kladott paraszt-önéletírások valóságos kor
történeti dokumentumok. Nincs az a tör
ténelemkönyv, amely az emberek oldaláról
ilyen m élyeri és megrázkódtatóan mutatná
be a közelmúlt zivataros évtizedeit. A köte
tet v ankóné Dudás Jul! csodálatos rajzai
díszíttk. Egon Erwin Kiseh Szenzáció!
Szenzáció! círn ű gyűjteménye a "száguldó
riporter" legjobb újságctkkett, riportjait és
tudósításait adja az olvasó kezébe. Az új
ságírás klasszikusának Irásait Tandon De
zső forditotta kitúnően. A régóta várt No
bet-díjasok kislexikona a tudomány, az iro
dalom, a művészetek és a béke nagy szol
gálólnak enciklopédikus életrajzát és alko
tás-ismertetését adja, gondos és alapos szer
kesztői munka eredményeként.


