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sát. Pár évvel idősebb kortársának, 
Orlai Petrics Somának Miltonja 
1862-ből felépítésének világosságá-
val, hangulatának nyugodt egysé-
gével s a mozdulatok kifejező erejé-
vel a Munkácsyé mellett is figyel-
met érdemlő alkotás. 

Sokan állnak meg nagy csodálko-
zással Benczúr Gyulának müncheni 
éveiből való „Du Barry grófnő és 
XV. Lajos" című képe előtt (1874.). 
Nos, ez a kép egyike a mester amaz 
alkotásainak, amelyek kétségessé 
tehetnék az egyoldalúan túlzó és 
kissé tán elfogult hazai kritika ma-
gasztalásait. Drága kosztűmöknek, 
selyemnek, bíbornak gazdagon pom-
pázó, bravúros megfestése e kép, 
amely a külsőségeknek minden 
pompája ellenére is hidegen hagy. 
Annál jobban megragad a művészi 
ösztön intuitiv ereje, a meglátás 
eredetisége, a hangulat mélysége, a 
színfelfogás és ecsetkezelés sajáto-
san egyéni megnyilatkozása Mun-
kácsy Mihály kiállított képein. „Mo-
zart halálá"-nak Kaszab Aladár tu-
lajdonában levő változata került ki-
állításra. Befejezett kompozició, sö-
tét, meleg színek, finom tónusegy-
ség, melyből enyhén világít ki az 
ülő főalak széktámlájához támasz-
tott párna fehér színfoltja. És ez az 
alak Munkácsy jellemző erejének 
egyik remeke. Lehanyatló balja 
nem bírja már a hangjegyfüzetet, 
taktust vezénylő jobb kezét fárad-
tan emeli — minő finom és kifejező 
e kéz! — de arcán és tekintetében 
ott él még a művész egész lelke: ih-
letett pillanatok mélységes hangu-
lata. S a lélekmeglátásnak és em-
berábrázolásnak ez az ereje jelenti 
Munkácsy művészetének nagyságát. 

Az újabb kritika különös szere-
tettel fordul a mester tájképei felé, 
sőt hajlandó a nagy kompoziciók 
rovására ezekben látni Munkácsy 
művészetének igaz értékeit. Nem 
osztjuk e felfogást a maga feltétlen-
ségében, amely a mának a súlyo-
sabb kompozició-problémáktól ide-
genkedő, delikát hatásokat kereső, 
könnyedebb lelkivilágából nőtt ki. 
De meg kell állnunk egy pillanatra 
a mester két tájképe előtt. Mind-
kettő Courbet hatását mutatja. A 
dr. Majovszky Pál tulajdonából ki-
állított „Erdőrészlet" különösen 
hangulatos alkotása a mesternek: a 
széles ecsetkezeléssel megfestett 
lomb elmosódó zöldjébe odavetett 

kék színfoltokkal immár modern 
színproblémák megoldására tesz ér-
dekes és finom kisérletet. 

És végül vessünk még egy futó 
pillantást Deák Ébner Lajos „Szol-
noki vásár" c. képére, amelyen a vi-
lágos alapszínek gyöngéd és halk 
harmóniájában s a fínom szürkés 
levegőhatásokban igen érdekesen 
figyelhetjük meg, mint tör fel Bas-
tien-Lepage hatásán keresztül is a 
mester specifikus magyar érzés-
világa a motivum keresetlenségé-
ben, a meglátás világosságában s a 
kifejezésnek nemesen egyszerű esz-
közeiben. Deák Ébner képe a ma-
gyar népélet ábrázolásában ugyan-
azt jelenti nekünk, amit a táj képfes-
tésben a magyar föld nagy meste-
rének, Mészöly Gézának művészete. 

Méltó és nagy elismerés illeti a 
Képzőművészeti Társulatot, hogy e 
kiállítást megrendezte. Hadd esz-
méljünk. Hadd lássa a mának túl-
kultúrált, nemzetköziséget áhítozó-
nemzedéke, hogy igazi, nagy, mara-
dandó művészet csak a nemzeti lé-
lek legmélyebb gyökereiből nőhet ki,, 
s hogy éppen ez a művészet jelent-
het igaz értéket nemcsak egy nem-
zet kultúrájában, de a nemzetközi 
viszonylatban is. 

Kapossy János. 

Az újabb Rousseau-irodalomból. 
A genfi órás-családból származó, 
eléggé kalandos és viharos ifjúsá-
got átélt s aztán egyszerre az iroda-
lom ormaira felhágó, az olvasókö-
zönséget szinte egy csapással meg-
hódító Rousseau, XVIII-ik századi 
határtalan népszerűsége után, a 
XIX. század folyamán meglehetős 
mostoha megítélésben részesült, leg-
alább is nagy ellenfelével: Voltaire-
rel szemben erősen háttérbe szorult. 
Még szülőhazájában, Genfben is, 
ahol pedig állandóan ápolták az em-
lékezetét, 1878-ban, halálának száz-
éves fordulója alkalmából, tisztelői 
nem minden aggodalomtól menten 
merték ezt az évfordulót megünne-
pelni, s ünnepélyüknek az ellenér-
zésűek részéről való megzavarásától 
tartottak. 

Azonban a XX. század kezdetével 
a kutatók figyelme mindinkább fe-
léje kezd fordúlni, mind behatóbban 
vizsgálat alá veszik életének egyese 
mozzanatait, amelyekből szellemé-
nek fejlődését, alakulását, a láng-
észnek szinte eruptiv kitörését job-
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ban meg lehetne érteni. Munkássá-
gának hol egyik, hol másik irányá-
ról (zenész, botanikus, nevelő, poli-
tikus stb.) összefoglaló monografiák 
jelennek meg, — míg végre a 
Rousseau-Társaság alakulása Genf-
ben (1904 őszén) egységesebb irány-
ba tereli, rendszeresebbé teszi ezeket 
a kutatásokat; a Társaság nemzet-
közi jellegének megfelelőleg, mind 
szélesebb körre kiterjeszti a genfi 
filozófus iránt az érdeklődést, össze-
gyüjtögeti szétszórt leveleit s egyéb, 
kéziratban lappangó műveit és elő-
készületeket tesz műveinek teljes, 
kritikai kiadására. A Társaság 
több évi munkája — melynek ered-
ményeit Évkönyvének (Annales) 
lapjai tárják elénk — kétségkívül 
sokat tett a Rousseau iránti érdek-
lődés fölkeltésére, a közhangulat kö-
zömbösségének vagy hidegségének 
megváltoztatására. E közhangulat-
nak, amelyet Rousseau lángelméje 
s minden téren megnyilvánuló ere-
detisége egyre jobban lenyügöz, ha-
talmas megváltozásáról tanuskod-
tak a születése 200 éves fordulója 
alkalmából, 1912 június végén Genf-
ben és Párisban rendezett nagymé-
retű ünnepélyek, amelyeken — élü-
kön az állami hatóságokkal — a 
társadalom minden rétege részt 
vett. S emellett tanuskodik az a 
tény, hogy 1905-től kezdve egyre-
másra jelennek meg az életének, 
irodalmi működésének és hatásá-
nak egyes részleteit feltüntető mo-
nografiák mellett az összefoglaló, 
nagyszabású élet- és jellemrajzi 
művek is. 

E nagyszabású művek bevezeté-
seül tekinthető Vallette genfi író 

,,Jean-Jacques Rousseau Genevois" 
című műve, mellyel a genfiek — 
akik oly sokáig hidegen és egyol-
dalúlag ítélték meg nagy honfitár-
suk műveit és tetteit — végre iro-
dalmi téren is méltóan lerótták 
iránta tartozásukat s kimutatták, 
hogy mi része volt Genfnek, a 
genfi származásnak, a gyermekko-
mban magába szívott genfi szel-
lemnek az ő műveiben, az ő jelle-
mének, érzés- és gondolatvilágá-
nak kialakulásában, mivel járult 
Genf vallásos ós politikai, erkölcsi 
és társadalmi légköre Rousseau 
szellemi nagyságához. Egy másik 
genfi: Bouvier egyetemi tanár, a 
Rousseau-Társaság elnöke: „Jean-
Jacques Rousseau" című művében 

nem annyira élet-, mint inkább jel-
lemrajzot akart hőséről nyujtani, 
megvilágítani a pszichológia lám-
pásával, mai életrajzi ismereteink, 
eszthetikai és erkölcsi felfogásunk 
alapján az ő élete eseményeinek és 
irodalmi alkotásainak vezérlő mo-
tivumait, uralkodó vonásait. 

Részben e genfi művekkel egy-
idejűleg, részben azok után Fran-
ciaországban is több nagyszabású 
Rousseau-méltatás indult meg. Az 
egyiknek szerzője a francia Aka-
démia előkelő essay-írója, a finom-
tollú és ízlésű kritikus: Faguet, aki 
nem kevesebb, mint öt kötetben 
méltatta Rousseau életét, műveit, 
szellemi, erkölcsi és eszthétikai fel-
fogását, a nőkhöz való viszonyát, 
Moliére-rel szemben elfoglalt állás-
pontját, végül írói művészetét. Kö-
teteit (La vie de Rousseau, Rous-
seau penseur, Rousseau et les fem-
mes, Rousseau contre Moliére, 
Rousseau artiste) nemcsak mi tá-
volállók olvastuk nagy gyönyörű-
séggel, hanem a Rousseau-Társa-
ság Évkönyve is nagy elismeréssel 
szólott róluk s azokban a széleskörű 
tájékozottság, a XVIII. század szel-
lemi életének, irodalmi és erkölcsi 
viszonyainak alapos ismerete mel-
lett a mélyreható és finom elem-
zést és a szellemes párhuzamokat 
emelte ki főerősségek gyanánt. 

A másik nagyszabású életrajzot 
Ducros, az aixi egyetem irodalmi 
fakultásának dékánja, több becses 
irodalmi tanulmány szerzője írta; 
művének (Jean-Jacques Rousseau) 
első kötete még 1908-ban, második 
és harmadik kötete pedig 1917— 
18-ban látott napvilágot. Első köte-
tét alapos, de Rousseau ellen kissé 
elfogult munkának találtam; Rous-
seau műveiről, így az I. és II. Érte-
kezésről írt elemzései alapos hozzá-
értésről, a tárgy beható ismereté-
ről tanuskodnak, de Rousseau sze-
mélyének, irodalmi összeköttetései-
nek rajzolásánál nem egyszer túl-
sötéten színezi hőse jellemét és el-
járását. Hogy a genfieknek sem 
nagy barátja, azt nem egy meg-
jegyzése elárulja. A második és 
harmadik kötetben, örvendetes 
meglepetésemre, alig találni vala-
mit ebből az elfogultságból; annak 
helyét nemcsak teljes tárgyilagos-
ság foglalja el, hanem itt-ott a me-
legségnek egy-egy sugara is felvil-
lan tolla alatt, — s végső ítéletével, 
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hogy Rousseaut csodálnunk és 
szánnunk kell, mi is teljesen egyet-
érthetünk. Míg Rousseau elmeza-
varát elismeri s pl. Hume-mal 
szemben való magaviseletét teljesen 
az ő rovására írja, vagyis Hume-ot 
Rousseaunak ellene való föllépé-
séig ártatlannak tekinti, a Mme 
Macdonald nagy zajt csapott fölfe-
dezését értéktelennek nyilvánítja 
(ugyan ki fog ma Rousseau megíté-
lésénél a d'Epinay-né emlékiratai 
nyomán elindulni?) s a Rousseau 
ellen szőtt állítólagos összeesküvést 
is légből kapott föltevésnek nevezi 
ós Grimmet, Diderot-t melegen vé-
delmezi. Tüzetesen szól Rousseau 
vallásos fejlődéséről s ebbeli elő-
adását teljes megértés, elfogulat-
lanság és helyes méltatás jellemzi; 
szép a Vallomások fejtegetése is, el-
lenben az Emil ismertetése kissé 
sovány, több benne a vitatkozás, 
mint az elemzés és bírálat. A Mô-
tiers-ben töltött 3 esztendőről szóló 
fejezet Rousseau ekkori élményei-
nek több fontos pontját hallgatás-
sal mellőzi, így mit sem szól a bu-
dai Sauttersheimmal, a berni Bon-
deli Juliával, a zürichiekkel, a kor-
zikaiakkal való összeköttetéseiről, 
Rey látogatásáról, az aixi fürdőbe 
tervezett kirándulásáról, Württem-
berg herceggel való összeköttetésé-
ről stb. Hátrahagyott művei közül 
egy szóval sem méltatja, sőt nem is 
említi Botanikai leveleit és Botani-
kai szótárát; a Zenei Szótárnak, va-
lamint Levelezésének összefoglaló 
méltatása is hiányzik, pedig egy 
ilyen nagyterjedelmű, csaknem 1200, 
nagy 8-rét lapra terjedő életrajz-
nak élete minden jelentősebb moz-
zanatát, irodalmi munkássága min-
den fontosabb alkotását föl kellene 
ölelnie. 

De e kis szépségfoltok, valamint 
itt-ott előforduló kisebb ellenmon-
dásai, illetőleg tollhibái nem ront-
hatják le a nagy mű érdemét; ez a 
tartalmas, mélyenjáró, szépen ki-
dolgozott munka a Rousseau-iroda-
lomnak kiváló gazdagodását je-
lenti, általa Franciaország végre 
méltó Rousseau-életrajzhoz jutott. 

A harmadik nagyszabású mű 
Masson fribourgi egyetemi tanár-
nak Rousseau vallásáról (La reli-
gion de Rousseau) írt háromkötetes, 
nagyon értékes doktori dolgozata, s 
„A szavojai vikárius hitvallásának" 
ugyancsak Masson által szerkesz-

tett kritikai kiadása bevezetéssel, 
jegyzetekkel, amelyet az Annales a 
francia kritika csodálatraméltó mo-
numentumának nevez, — tehát a 
Rousseau vallásos felfogásáról, val-
lásos fejlődéséről, vallásos megnyi-
latkozásairól négy kötet munka. Ha 
tudjuk, hogy Fribourg szigorú kath. 
felfogású egyetem s Masson mint 
ennek tanára vállalkozott hőse 
genfi kálvinista hitvallásban gyö-
keredző, nagyon is szabad szellemű 
vallásos felfogásának ismertetésére 
és méltatására, s ha számba vesz-
szük, hogy hosszú és tüzetes vizsgá-
lat után arra a végső eredményre 
jut, hogy a XVIII. század hitetlen 
filozófiája elleni reakció, a XIX. 
század elején megindult vallásos 
restauráció Emilben, a Szavojai vi-
kárius hitvallásában szólal meg elő-
ször s innen indul el diadalmas út-
jára: Masson művét nem fogjuk 
eléggé magasra értékelhetni. Mas-
son 1916 tavaszán a harctéren esett 
el s a Sorbonne egy hóval utóbb, 
ünnepség keretében, e nagyszabású 
műve alapján, summa cum laude 
doktorrá avatta. 

Az Annales, melynek 13 kötetében 
mélyreható, finom tanulmányok ér-
dekes, új adalékokkal és szellemes 
kritikákkal váltakoznak, ma is első-
rendű szellemi csemegéi nemcsak a 
nagy író és gondolkodó tisztelőinek, 
hanem az irodalmi eszmék és érté-
kek minden megbecsülőjének. Saj-
nos, mind nehezebben tudunk hozzá-
juk jutni. Rácz Lajos. 

Wilde Oszkár és a mai olvasókö-
zönség. (Oscar Wilde: 1. Az esz-
ményi férj. Színjáték. Fordította 
Hevesi Sándor. — 2. A boldog her-
ceg és más mesék. Költemények 
prózában. Ford. Bálint Lajos. — 
3—4. Dorian Gray arcképe. Ford. 
Kosztolányi Dezső. Két kötet. — 5. 
Lord Arthur Savile bűne. Ford. 
Bálint Lajos. A cantervillei kisér-
tet. Ford. Király György.) — A Ge-
nius könyvkiadóvállalat „miniatűr-
sorozatában" Wilde Oszkár összes 
műveinek magyar fordítását kap-
juk. A kiadócég 1922-iki prospek-
tusa tíz kötetecskéről számol be s 
ezek közül a fentjelzett öt darab 
került újabban kezünkbe. 

E csinos, sőt kecses zsebkiadás 
csak olyan műveket ölelhet fel stíl-
szerűen, amelyekben a szerző 
aránylag szűk helyen birkózik meg 




