
dig wechselnder Vergang deuten. die standigé Abwechslung wird abel' die ver
haltnismassig weiten Zielsetzungen auf dem Gebiet der Gesellschaft, der Moral,
die Begründung der wissenschaftlichen Ideale und Kriterien erschweren oder gal'
unrnöglích machen."

Im weiteren betassen wir uns mit Problemen und Fragen der Depression,
Professor Zoltán Böszörményi, Nervenspezialist und Psychí ater, bespricht in sei
nem Beitrag den Begriff und die Symptome der Depression, ZusammenfaSiSend
stelIt er fest: "Die Depression ist einerseits eine schwere Krankheit, andererseits
eine von der Umwelt kommende soziale Sohadigung und ihre Therapie bedeutet
Problem den Arzten. Man muss wíssen, dass beinahe alle ihre Erscheinungs
Iormen mít Erfolg behandélt werden können, wenn auch der Kranke manch
mal im Spital untergebracht werden muss. Seit etwa zwanzíg Jahren stehen
eine Reihe von antidepressiven Medikamenten zur Verfügung. die die Stim
mungsstörungen beheben eder ihren Zeitraum abkürzen könnerr. Bei Neigungen
zum Selbstmord kann neben der Behandlung im Spital auch der Gebrauch des
Elektroschocks nötig werden, da diese' Methode das schnellste Brgebnís versprícht.
Der Depressíon die sich in Phasen meldet, kann neuerlich mít entspreehender
Medikamenten-Behandlung vorgebeugt werden. Bei einigen Arten der Depression
kommt auch die Psychotherapie in Rechnung. Die allgemeine Lage kann trotz
der immer grösseren Verrnehrung diesel' Kranheí t als hoífriungsvoll betrachtet
werden." - Agoston Vándor berichtet in seinem Beitraa die psychologíschen
Methoden die uns im Erleiden oder in der Aufklárung der Gemütsstörungen zur
Verfügung stehen. - Endre Gyökössy schreíbt über das Verhalten des ~aubenden

Menschen; er schildert die "Gegenmittel" mít deren Hilfe wir die Depressíons
wellen in uns selber und bei anderén Leuten überwinden könnerr und wíe wir
durch Starkung unseres Geisteslebens von den depressíven Stimmungen loswerden
können.

Im 'Literaturteil veröffentlichen wir eine dramatislerte Reportage von Imre
Hegyi und Marta Kovalik, die eine hervorragende Sendung des Ungartschen
Rundfunks war. Die Reportage .berichtet von eíner schwer kranken Frau, die
trotz árztlicher Abratung eine Schwangerschaft auf sich nahm. - Gedichte von
José-Maria de Heredia, Iván Béky-Halász, und ein kurzes Schreiben von Sándor
Bálint über das folkloristische Nachleben eíner mitteralterlichen Parabel. - Mária
S. Gyuricovícs: VOl' dem Spíegel ; eine Meditation über das Altern.

CONTENTS

The leading artlele of this number is by Tamás. Nyíri: Science and Weltan
schauung. 'He analyzes the term: ideclogy, and its different meaníngs. "Weltan
schauung cannot be conflicting wíth science - Professor Nyíri states, - not
becauseit is scientific, but as their oojectives, their efforts and competence are
fundamentaly different. Conflicts would rather arise if weltanschauung, too,
belenged under the category of science."

The progress of science is the result of ímmanent contradictions: weltan
schauung, however, is a relatívelv consístent, unífied principle that provídés sense
to things, and at the same time, evaluates them, The Galilei-case can safely be
considered as a mistake in the respect of Christian faith, an unwarrantable
transgrossion of authority on the part of theoleglans. But what dilemma is
scientífíc weltanschauung reduced to in a símílar situation ? If i:t is not to con
fine research work, it has to conceíve itself as a constantiv variable pil'OCeSIS; con
tinuous changes, however, will probably prevént new objectáves to be set, will thwart
the Ioundatíon of certain socío-political, moral, scientífic events and critería, 
which, aceording to T. Oizerrnan, is írtcumbent upon weltanschauung,

- The next article deals with the question of depression. Professor Zoltán
Böszörményi, neurologist; psychíatríst, coneiudes his studv analyzíng the essence
and symptoms of depressíon, as follows: "Depression is partly a serious disease,
partly an envíronmental, socíologícal harm; thus íts therápv Ialls into the com
petence of doctors, Medicine can deal wíth this disease. ln case of suíeídal
mania, apart from hospítalizatíon, the necessíty of the much dreaded electro
schock can emerge, too, since this is the therapy that brings the quíckest re-
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sults. Periodical depression can now be prevented by medicinal treatment, too.
Psychobherapy migiht. have an important part in the healing of some kínds of
depressions.Thus, the situation, as a whole, is hopeful, in spite of the spreadíng
of the disease."

- Agoston Vándor's article: Depression and law spiri ts reviews the
psychologícal techniques available for bearing and cheering up dark mood. 
Endre Gyökössy writes about the attítude .of believers: of the antidaltes that help
us get over our own depressíon and help others .get over it, he shows how to
get through depressed mood by the means of inner life., .

- In the fiction part we bríng the feature story by Imre Hegyi and Márta
Kovalik; I take the risk! - It is about a dangerously ill woman who has as
surned the risk of having a baby - agaínst the medical opinion. - This part
also íncludes the Hungarian version of two sonnets by José-Maria de Heredia
in the translation of József Szegzárdy-s-Csengery, and the poems by the Canadian
poet, Iván Béky-Halász, as well as the artlele by Sándor Bálint on amedieval
Hunganari Church parable surviving in our folkloric tradítíon, - a meditation
by S. Márda GyaH1kovics on the process' of ageing; Alt the mirror, and f,1nalJ1y 'a
review by Gyula Holezer on the book by Alfred Ancel, Freneh bishop : Dialogue
on 'I'nuth.

Tájékozódás

A GONDOLAT KIADÓ újdonságai közül

érdeklődésre tarthat számot a Gottlob Frege

válogatott tanulmányait közreadó, Logika,
szemantika, matematika című kötet, Ruzsa

Imre gondozásában. Frege a modern szím

bolikus (matematikai) logika megteremtője

volt, 1925-ben halt meg, de műveíriek tudo

mányos hatása csak az utolsó három évti

zedben bontakozott ki igazán. Napjaink sze

mantíkávaí, nyelvfilozófiával foglalkozó ku

tatói sokat merítenek szellemi örökségéből.

- Vígh Béla könyve, A jóga és az idegrend

szer hézagpótló m unka. A szerző biológiai,

pszichikat és idegrendszeri magyarázatokat

igyekszik agpi, a szervezet életműködésének

térképét nyújtja az általa ismertetett jóga

-gyakorlatokhoz. Tudatosabbá teszi a jóga

művelését, s ezzel jobban elsajátíthatóvá is.

Felhívja a figyelmet a jóga-gyakorlatok ön

fegyelmező és meditatív szerepére, az ún.

"autogén tréning" fontosságára, amelyek a

lelki problémák enyhítésében és gyógyításá

ban jelentős eredményekre vezethetnek. 

Dénes Zsófia Gyalog a baloldalon című

visszaemlékezései egy eseménydús, hosszú

élet érdekességben bövelkedö dokumentu-
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maival ismertetnek meg, rendkívül olvasmá

nyos, lebilincselő stílusban, amely mentes

minden hiúságtól, nagyképűségtől és öntet

szeigéstör. Felvonulnak a két világháború

közti magyar szellemi és művészeti élet

nagyjai, barátságok születnek s omlanak

össze benne, meggyőződések támadnak s hi

tek vesznek el. Személyeskedő vallomás, de

kitűnő korrajz is egyben, a magyar társa

dalmi atmoszféra érzékletes jellemzésére. 

Jurij Barabas szovjet irodalomtudósnak Dov

zsenkóról, a neves ukrán filmrendezőről írt

monográfiája bepillantást enged Dovzsenko
alkotói műhelyébe: nemcsak film müvészí

munkásságát, hanem szépíróí tevékenységet

is bemutatja, őszinte hangon mérlegelve

Dovzsenko sorsának, múvészpályájának mín

den állomását és vonatkozását. Dovzsenko

olyan világhírű filmek alkotója, mínt A föld,

zvenvígora, .Arzenál, Scsorsz, Dal a tengerről,

aki - mint a monográfia szerzője megálla

pítja - "a valóság objektív ábrázolását nem

tudja elképzelni a valóság szubjektív érzé

kelése és értékelése nélkül. .. , aki míndíg :

úgy érzi, hogy nemcsak az események ta

núja, megfígyelöje, hanem közvetlen részt-

vevője is."


