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A GONDOLAT KöNYVKIADO újdonságai
közüí említjük az Etikai Gondolkodók kö
teteként, Max Schelér A formalizmus az
etikában és a materiális értéketika cimű

munkáját. Scheler Husserl mellett a feno
menológiai iskola jelentős alakja. Tétele,
hogy lehetséges materiális értéketika is,
tulajdonképpen a kantí etikával való nagy
vitájának konklúziója. Könyvének befejező

részében kifejtett személyiségelmélete és a
személy etikai összefüggésben történő vizs
gálata érdekes és a vallás etikai tanításai
nak sok tekintetben tanulságos kritikája.
Más kérdés viszont, hogy - főként a zsi
nat utáni teológia és a mai keresztény ér
telmezések fényében Scheler állításai
meghaladottnak bizonyulnak. - A Történet
írók Tára sorozatban jelentek meg Szabó
Ervin Történeti írásai. Szabó Ervin szeeia
lista teoretikus, aki a történetírást valójá
ban csak érdeklődésből, a gondolkodó em
ber szerivedélyes igazságkeresésétől hajtva
művelte, rendkívül értékes és továbbgondol
ható megállapításokat tesz az 1848-49-es ma
gyar forradalom társadalmi és pártharcal
ról, valamint Marxnak és Engelsnek a ma
gyar forradalommal foglalkozó és egyéb
magyar vonatkozású írásairól. A Függelék
Szabó Ervin életútját és munkásságát ér
tékelő cikkeket gyüjtött egybe, többek közt
Jászi Oszkár, Polányi Károly, Révai József
és Király György tollából. Ugyancsak a
Történetírók Tára közli Domanovszky Sán
dor filozófus, történész eddig nagyrészt ré
gi kiadványokban vagy kéziratban lappan
gó tanulmányait, egyetemi előadásait, Gaz
daság és társadalom a középkorban cím
mel. Glatz Ferenc, a szerzőt rehabilitáló be
vezető tanulmánya azt állapítja meg, hogy
"DomanovszkYt joggal tartja a magyar kö
zépkorkutatás a krórüka-tanulmányok nagy
mesterének" . A kötetben szereplő "A me
zögazdaság Szent István korában" eredeti
leg a Serédi Jusztinián prímás szerkesztet
te, 1938-as Szent István-emlékkönyvben je
lent meg; egyetemi előadásai közül itt a
"Vita a magyar nép eredetéről", "Az Ar
pad-kor társadalmi differenciálódása" és a
"Társadalom és művelődés Mátyás korában"
kaptak publikációt.
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A nagy magyar Iró, zenetudós, pedagó
gus, Molnár Antal, akinek most ünnepel
tük 90. szütetésnapját, válogatott írásait tar
talmazza A zene birodalmában. KüIönösen
érdekesek számunkra Beethoven Missa So
Iemníséröt és a IX. sztmtóníáröí, Albert
sctiwenzorröí, Bartók színpadi müveíröí,
valamint Debussy: Szent sebestyén vértanú
sága című oratóriumáról szóló tanulmányai.

A Szemtől szemben sorozatban látott
napvilágot Harsányi Zoltán kitűnő Maillol
-monográfiája. A világhírű francia festő és
szobrasz, akit - saját bevallása szerint 
a magyar Rippl-Rónai biztatott a szobrá
szatra. életútja, murikássága, az anyaggal
való megható víaskodása tárul az olvasó
elé. Egy ízben, zenét hallgatva, így nyilat
kozott: "Minden festőnek muzsikát kellene
hallgatni, hogy ihletet kapjon. Kétféle hang
színű zene van. Vannak olyanok, amelyek
ben sok a szin. Mozart majdnem míndíg
lágy és élénk egyidejűleg. Csodálatos mü
vész. A festőknek olyan összhangot kellene
képeiken teremteniök, mint ő teszi. Ahe
lyett, hogy mindig egyféle képeket csinál
nának, vagy pedig mindig a természetet
másolnák, ezek az olyan változatos zene
művek változatos harmóniákra ihletnék
őket is, igazi műalkotásokra. Minden ké
pük valamilyen módon új lenne." - Ka
zimierz Jankowski Pszichiátria és humánum
című könyve a magyar nyelven megjelenő

pszichiátriai irodalom rangos eseménye.
..Könyvem fő célja annak kimutatása - ír
ja bevezetőjében a szerzö -, hogy a pszi
chés betegségek az (általam leszűkltett ér
telemben vett) ki nem elégttett emberi
szü kségletek logikus következményei. Ennél
fogva a logikus terápiás lépés: megterem
teni a feltételeket e szükségtetek kíelégt
réséhez. Nem fiziológiai szükségíetekröt van
szó, Az ipari társadalom, amellyé mí is vá
lunk, ezeket a szükségteteker jól kielégíti.
Az ipari társadalomban azok a ki nem
elégített lélektani szükségletek nyomasztják
az embert, amelyekről egyelőre nem sokat
tudunk. .. Humanista pszichiátriár6l beszé
lek, mert középpontjában az ember szük

séglétet állnak, nemcsak a fízíológlaí, ha

nem a magasabb rendű, bonyolult lélek
tani szükségletek ls •.."


