
ben - a kommunikáció révén, a kommunikáció
jelzéseinek érzékeny felfogásával és feldolgozá
sával jön létre. A szerzö az empátiával kapcso
latban kölcsönösen érdekes problémákat és meg
oldásokat taglal a szüíö és a gyermek, az autok
rata és a demokratikus vezetés, valamint az
empátia és a művészetek viszonyát értékel
ve. - A Szemtől szemben sorozat új köte
te Román József Max Ernst életét és mun
kásságát bemutató monográfiája. Ernst a
szürrealista festészet egyik nagy alakja, aki
így vall müvészí elhivatottságáról: "Nem
csupán azt figyeltem mohó tekintettel, ami
e bámulatos világból kivülről áramlott fe
lém, hanem azt a nyugtalanító, titokzatos
belső világot is, amely álmaimban villant fel
s enyészett el, rendszeresen és követelően."
- Hauser Arnold, a nemzetközi hírü, magyar
származású tudós alapvető munkája A mü
vészettörténet fUozófiája a müvészettörténet
útját a szocíotögía segítségével kísért végig.
"A kultúra a társadalom védelmét szolgálja
- írja többek közt. - A szellemi alkotások,
a hagyományok, a megszokások és intézmé
nyek mínd, mind a társadalmi szervezet út
jai, eszközei. A vallásnak, a filozófiának, a
tudománynak és a müvészetnek egyaránt

.megvan a szerepe a társadalom fennmaradá-
sáért folyó harcban." Jóllehet Hauser Arnold
néhány megállapítását erősen vitatni lehet,
könyve maradandó, úttörő vállalkozásnak szá
mít.

SZABADI KATALIN VERSE

A GONDOLAT KIADÓ ismét könyv1{Iadá
sunk régi adósságát törleszti Johann Gottfried
Herdernek, a német felvilágosodás egyik ki
emelkedő alakjának fő műveíből megjelente- 
tett válogatással. Az "Eszmék az emberiség
történetének filozófiáj áról" és a "Levelek a
humanitás előmozdítására" című írásaiból
közzétett részletek (nagy kár, hogy megint
csak részletek, és nem a telj es l) a herderi
gondolatvilág alapvető tartalmáról tudósítanak,
arról a polihisztori szellerniségröl, amely
Herdert Goethe és Kant mellé állította. Her
der kora tudományának - történeti, földraj
zi, ismeretelméleti, csillagászati stb. - szin
tézisére törekedett, egyetemes gondolkodó, aki
a történelem, az emberiség történetének és a
természeti világnak legfőbb vezérelvét Is
tenhez kapcsolja: "Az Isten, akit én a törté
nelemben keresek - írja többek közt -,
szükségképpen ugyanaz, mint aki· a Termé
szetben van jelen; hiszen az ember csupán
kis része az Egésznek, történelme pedig, mint
a férgeké, szorosan összeszövődik a szöve
dékkel, amelyben él. Tehát a történelemben
is természeti' törvények érvényesülnek: ott
rejlenek a dolgok lényegében, és az Istenség
oly kevéssé szüntetheti meg őket, hogy éppen
bennük, az általa alkotott törvényekben nyil
vánul meg fenséges hatalma a maga változ
tathatatlan, bölcs és jótékony szépségében,
Ami a Földön megtörténhet, annak mind meg
kell történnie, ha olyan szabályok szerint
megv végbe, amelyek magukban hordják a
tökéletességüket."

Mesét mondtál

Mesét mondtál
igazat

Hittél, de csak a kereszt
jutott neked,

Hát emeld
egyszer volt hol nem volt

kiért volt?
miért volt?
hol volt?
hol van?

Két szemed mögött van
amesekereszt

ez jutott neked, nekem
élő fából faragták,

nem hallod ősi zokogását?
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