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A GONDOLAT KIADO ÚJDONSAGAIBOL

Richard Wagner, a világhírü zeneszerző

naplója, ún . "Kapcsos könyve" , meíyet fele 

ségétől , Cosimatól kapott följegyzése i szá
mára, A barna könyv eimmel jelent meg.
A k ötet anyaga vegyes : naplöjegyzetcket ,

cikkeket, verseket, metafizikus elmélkedése

ket tartalmaz. Az utóbbiakból idézünk né

hányat :

Nem 'a z a fény lsten, ar, : ',y kfvülről vi

lágítja meg a világot, hanem az a fény,
amelyet bensőnkből derítünk reá : a világ
r észvét általi megismerése.

Jézus mást nem láthatott előre, csak a
világ pusztulását: m í sem vagyunk másként.

Reálisan és empirikusan !öllsmervén várjuk
a romboló erőket, melyek a római btrodaí

mat sem kerülték el.

A keresztények hittek abban, hogy ez az
egész clvillzáció teljesen Iehanyatl ík, m ível
hogy szeretettelens égen és Igazs ágtulans ágon
alapszik, s mert másfelől ezen v on ások a t
minden törv ényhoz ónak. legyen bár mégoly

bölcs, alapjaiban sérthetetleneknek keU meg
hagynia. Es aki ma netalán r ád öbbenne.

hogy miként lett m indez fgy, annak sz ín
tén semmi dolga azzal, ami lett : egészen
figyelmen kfvül kell hagynia. hogy rátalál
jon a jobbulás útján arra, ami egy új lesz
-hez vezetheti el.

A k ül önbs ég köztünk és köztetek abban

áU , h ogy a világ megismerésében titeket
csak r íztoiögta], rnínket viszont erkölcsi In

diték vezérel. A költőnek a vilag erkölcsi
rendje tárul fel, a tudósnak pedig a mecha
n íkat,

Nagy hiányt pótol Bárczl Géza könyve A
magyar nyelv múltja és jelene, melyet a

tudós nyelvész tanítványa és munkatársa,

Papp László válogatott négy évtized irás
-terméséből. A kötetben helyet kaptak a pro
fesszornak a hangtanról . alaktanről , mon

dattanrőt . a szókészlet változásáról, a nyelv

JárásokróJ., a városi népnyelvről, astllusról,
a helyes magyar beszédről és anyanyelvünk

magyarságáról szóló cikkei, előadásai, tanul-

Ára: 16 Ft

mányal. "Igen tanulságos annak a kutatása,
milyen szerepe volt a magyar nyelvnek a

történelem fol yamán - ír ja egy helyütt 
a magyar nép etnikai önállóságának meg
őrzésében, majd a nemzetté válás folyama
tában ; hogyan segítette. támogatta a nyelv

a magyarságot függetlenségi törekvéseiben, a
társadalmi haladásért, a kult úraért folytatott
harcában. Hogyan biztosította a múltban és

a jelenben a nemzeti egységet, hogyan illesz
ti össze a táji sokféleséget , hegyek, dombok,
lapályok levegöjének, napsugarának eltérő szí
neit egy nagy, gazdag árnyalású ragyogó
egységbe ..." '

Martlrosz Szárján szovj et- ör m é n y festő, a
XX. századi piktúra világviszonylatban is ki 
emelkedő eg yénisége ifjúkoráról, művészi pá
lyájáról, klilföldl útj at r ot és népe történel

méről vall Eletembc'il círnű könyvében. me
lyet 122 lIlusztrácló fényképek, tablók,
szarnos festményének illusztrációja - d íszít,

Feltárja sajátos ars poetlcáját és a festészet
ről, a művészet feladatáról (rt eszmefutta
tásaival hozzaseg ítt ol vasóit munkásságának
jobb megértéséhez és hiteles értékel és éhez.

" Az embert érz é k elésbe n a sz ín az egyik
legfontosabb mozzanat, mert ez az egyik leg

erősebb benyomás, amit az ember a ter
mészettől kaphat - i rj~ . - Az ember azon
ban képes gondolatban is felidézni a sz ínt.
A rajz és a szín a festészetben csak jel
kép, ami azért válhat erősebbé az igazi ér
zékel ésn ét, mert átmegy az érzelmek, a gon
dolkodás és a z íté l ök e p essé g szüröjén, Reá

lis és végtelenüI rn éty jelentésekkel rögzöd

nek az ember gondolati látásában: olykor
mélyebbekriek tűnnek, m int valamely tárgy'

közvetlen érzékelése. Ebben az, értelemben
a múvészet az élet I élegzetvétete és érve

rése, az ember élete, lelke és agya pedig
magába fogadja az egész vtlágot, az egész

természetet.

Vagy talán m úv észct ..,nélküle is tudnánk
élni? Hi;zen az á lla to k : ,[~ , anélkül téteznek.

Hát talán ' kevés olyan ember van. aki csak
eszik-iszik, a maga módján élvezi az éle
tet, és közben fog alma sincs a m üv észet
ről? En rn índ íg úgy v éltem. hogy az ilyen

ember csak félig él."


