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átlagosat adott: most, atyai boldog-
sága árán, a legcsalódottabb szere-
tet emésztő tüzében égve, egy köte-
tet állít az Anyaföld és a Szatírák, 
epigrammák mellé, egyenértékűt. 

A könyv második részét eddig 
csak lapokban megjelent régibb és 
újabb versek teszik. Erősen meg-
válogatott, legjava versek, színben, 
eszmékben, hangulatokban gazda-
gok: Palágyinak nem ártott az idő; 
mélyítette, művészibbé, tömörebbé 
nemesítette költészetét. 

Czeczil könyve, a fiát veszített 
anyának és élettársnak szánt vi-
gasztaló írás, igazi modern, magyar 
irodalmi érték. Vajthó László. 

Taine- és Ruskin-fordítások. A 
magyar könyvpiacon újabban két 
olyan munka jelent meg magyar 
fordításban, melyek alapvető fon-
tosságúak az esztétikai irodalom-
ban. Az egyik H. Taine-nek „A gö-
rög művészet bölcselete" című mun-
kája Ferenczi Zoltán fordításában, 
a másik Ruskinnek „A művészet-
ről" írott tanulmánya Éber László 
fordításában. Az első Taine-nek az 
„École des Beaux Arts"-ban, a má-
sodik Ruskinnek az oxfordi egye-
temen tartott előadásait tartal-
mazza. Mindketten a művészetek lé-
nyegét s fejlődésük körülményeit 
magyarázzák. Felfogás és módszer 
tekintetében azonban messze eltér-
nek egymástól. 

Taine a pozitivista-természettudo-
mányi filozófia híve. E filozófiai 
irány következményeként a mult 
század második felében a szellemi 
tudományok is a természettudomá-
nyok befolyása alá kerültek. A tör-
ténelmet is csak fizikai tünemény-
nek tekintették, melynél bizonyos 
okoknak szükségszerűen ugyanazok 
az okozatok felelnek meg. Minden 
egyes ténynél az volt a kutatás 
tárgya, hogy mely törvényeknek 
köszönheti keletkezését, milyen tör-
vények szabályozzák lefolyását. Szi-
gorú törvényszerűséget kerestek 
mindenben. Pedig kétségtelen do-
log, hogy a szellemi értékek oszt-
hatatlanok irracionálisak, kívül es-
nek a szigorú törvényszerűség ha-
tárain. A művészi egyéniség ily 
felfogás mellett teljesen háttérbe 
szorul. A művészi kiválóság miben-
létére nézve magyarázatot nem ka-
punk. Vajjon a lángész a véletlenül 
neki juttatott milieun kívül nem 
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érvényesülne? Ez a kérdés maga is 
megdönti a természettudományi 
módszer alkalmazását. 

Taine tudvalevőleg három ténye-
zőből — race, milieu, moment — 
faj, környezet, időpont — vezeti le 
a művészeti jelenségeket. Szóban-
forgó műve vezérgondolatai a kö-
vetkezők : 

A görög faj hazájának enyhe ég-
hajlata s gazdag vízszintes tagolt-
sága, valamint mezőgazdasági ter-
melésének fogyatékossága követ-
keztében a létért való küzdelemben 
élénk s rugalmas szellemű, lelemé-
nyes hajósnéppé lett, melynek ab-
ban a kis országban, hol minden 
áttekinthető volt, elsősorban a vilá-
gosság, a tiszta körvonalak, az ará-
nyosság iránti finom érzéke fejlő-
dött ki. A lélek s szellem ily kon-
strukciójának legtökéletesebb ki-
fejezője az arányos formákban épí-
tett görög templom. 

A görög művelődés maga előzmé-
nyek nélküli: egyszerű. Ez az egy-
szerűség kifejezésre jut a ruházat-
ban, lakásban, nevelésben s állam-
kormányzásban, általában az egész 
vallásos és világi kultúrában, amely 
pedig az egyént alakítja. Ez jut 
tehát kifejezésre a görög művészet 
alkotásaiban is, az irodalomban s 
képzőművészetekben egyaránt. 

Végül az intézmények közül fel-
említ hármat: az orchesztikát, gim-
nasztikát s a vallást. Ezek fejlesz-
tették ki a fizikai és erkölcsi szép-
ség legtökéletesebb fokát, melynek 
megörökítésével a szobrászat Phei-
diasban elérte teljes virágzását. 

Taine műelmélete világos koncep-
ciójú rendszer, melynek architek-
túrája a kivitel logikus következe-
tességével és a részek harmóniájá-
val megragadta s elbűvölte vagy 
két emberöltő figyelmét. Rendszere 
ma már elavult; de hogy tovább-
haladhattunk, abban az ő erényei-
nek és fogyatkozásainak része 
volt. Illik ismernünk s olvasnunk 
őt. Rendszere elégtelennek bizo-
nyult, de művei, melyekkel azt 
illusztrálta s kifejtette, túlélik el-
méletét. 

Ruskin műelméletéből hiányzik 
ilynemű átfogó gondolat. Benne 
nincs meg Taine logikai okfejtésé-
nek tökéletessége. Nem ad rendszert, 
csak részletmunkát végez. Az egyes 
tények gondos megfigyelése, az 
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elemzés sokat sejtető mélysége jel-
lemzik. 

1870-ben foglalta el az oxfordi 
egyetemen a művészet tanszékét. 
Tanári működésének főcéljául azt 
tekintette, hogy a művészet elemei-
nek gyakorlati elsajátítására ne-
velje tanítványait, mert csak ezen 
az úton juthatni el a művészet tel-
jes megértéséhez. Minthogy pedig 
szerinte a művészet nem pusztán 
gyönyörűség, mely önmagáért van, 
hanem a természetnek ábrázolója, 
a művész első feladata a természet 
gondos megfigyelése és utánzása. 
Ő maga fáradhatatlan a természet 
szépségeinek feltárásában, kezdve a 
legegyszerűbb szamócalevél tökéle-
tességétől a nagy tájképek zordon 
fenségéig. Művészi ihlete rajongó 
természetimádásából táplálkozik. A 
művészet nála valamely mélysége-
sen áhítatos hitvallásként jelent-
kezik. 

Az oktatás útját pontosan kijelöli. 
A földnek felülmúlhatatlan és utá-
nozhatatlan művészetéről csak saját 
kezünk művészete és látásunknak 
ezáltal kifejlesztett élessége révén 
nyerhetünk hű képet. Első feladatul 
tehát a babérlevél körvonalának 
megrajzolását adja. A vonal után a 
színt kell hatalmunkba kerítenünk, 
hogy a vonal által körülírt terüle-
tet kitölthessük, végül pedig meg 
kell szereznünk azt az ügyességet, 
hogy a tömegekbe, vagyis a szilárd 
és kidomborodó formákba az árnya-
latok finomságát is belevihessük, 
melyek aztán a felületen is jelleg-
zetesen kifejezésre jutnak. 

Ez a természetes módszer az 
egyén művészi készségének kifej-
lesztésében. Maga a festészet ugyan-
ezt a fejlődési menetet mutatja a 
maga történelmi kialakulásában. 
Először vonal, azután színezett vagy 
árnyékolt sík, végül a vonal elenyé-
szik és a síkból kiemelkedik a 
plasztikus forma. Ez a haladás két 
párhuzamos úton történt: az egyik 
a szín, másik a fény és árnyék se-
gítségével. A színekkel dolgozó fes-
tészeti irány, melyet Ruskin általá-
ban gótikus iskolának nevez, a 
gótikus üvegfestményektől Gior-
gionen át India s Kína mai művé-
szetéig halad. A fény s árnyékkal 
dolgozó úgynevezett „görög iskola" 
pedig a görög váza festményekkel 
kezdődik s Leonardo da Vincin s 
Düreren át Turnerig terjed. Európa 

művészetének legmagasabb foka e 
kettő egyesülésével jött létre Tizian 
művészetében. 

Ezek Ruskin vezetőgondolatai. 
Elismeri a milieu befolyását, de 
emellett hangsúlyozza a művész 
benső énjének, szellemi ós lelki erőir 
nek, a tiszta vallás határán mozgó 
ihletének és művészi látomásainak 
jelentőségét is és így a művészi 
egyéniség titkához közelebb férkő-
zik. 

Van Ruskinnek még egy termé-
kenyítő gondolata, melyet a külföl-
dön már felkaroltak s intézménye-
sen igyekeznek megvalósítani: ez az 
eszme az egész élet esztétikus be-
rendezése. A mindennapi élet hasz-
nálati tárgyait s formáit (ruházko-
dás, edények, bútorzat, lakásberen-
dezés, városok szabályozása) mind 
valamennyit a szép szolgálatába 
kell állítani. A művészet maga ott 
kezdődött, mikor az ember széppé, 
tisztává s rendessé igyekezett tenni 
földi lakóhelyét. A rend erkölcsi 
ösztöne a művészet alapfeltétele. A 
görög művészet Alkinoos kertjében 
kezdődik. A művészi kézimunkák 
pártolásában anyira megy Ruskin, 
hogy az ipari haladás, a gőzerőre 
berendezett gyári üzemek ellen is 
állást foglal, minthogy ezek a mű-
vészi munka sorvasztói. 

Taine s Ruskin két különböző mű-
elméleti felfogása különben a fran-
cia s angol fajra nézve is jellemző. 
Amaz racionalista, logikus, mód-
szere a deductio; emez empirikus 
filozófus, a részletek gondos meg-
figyelője és az induktiv módszer 
híve. Németh Sándor. 

Barabás Miklós. (Hoffmann Edith 
könyve.) Művészetünk történetében 
szinte példátlan az a nagy népszerű-
ség mely Barabás Miklóst övezi. 
Helyét szellemi életünk legkiválóbb-
jai között nem annyira művészeté-
nek alkotóerejével, mint inkább a 
művészet léleknemesítő, a nemzeti 
sajátságokban rejlő értékek, szép-
ségek feltárásának és megkedvelte-
tésének apostolkodó munkájával 
vívta ki magának. Barabás száz év 
előtti nagy szellemi újjáéledésünk 
egyik legnagyobb vezére és így 
tevékenységét a maga teljes nagy-
ságában a művészettörténet kere-
tein túl a művelődéstörténetben kell 
értékelnünk. 

A szerző az életrajzíró aprólékos-
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