
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."


