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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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kodásától mentesen, szórakoztatva, 
de amellett oktatva tárja elénk mű-
vészetünk, szellemi életünk újjá-
születésének kezdetét. E kezdet 
szerves tartozéka Barabás Miklós. 

A könyv I. fejezete a X I X . szá-
zad-eleji nagy nemzeti felbuzdulás 
társadalmi és művészeti viszonyai-
val foglalkozik. Az újjászületés 
munkájához minden akadt már, 
csak egy hiányzott a magyar kul-
túra palotájának építői közül — a 
képzőművész, aki képes lesz az oszt-
rák művészetet kiszorítani és meg-
veti alapját a magyar művészetnek. 
Ferenczy a szobrász nem felel meg 
a beléje helyezett bizalomnak. 
Markó, Brocky külföldön élt és így 
a legválságosabb órában, mindenki-
től hőn várva és üdvözölve, érkezik 
1835 őszén Barabás. 

Barabás életrajzát a II. fejezet 
foglalja magában, míg a III. fejezet 
művészetével foglalkozik. Barabás 
hatása a magyar művészettörténet 
egyik legfontosabb és legérdekesebb 
fejezete. Mint művész nem a leg-
nagyobbjaink közül való, de ösztö-
nösen arra irányul törekvése, hogy 
az osztrák művészettől elhódítsa a 
magyar közönséget ós életrehívja a 
magyar művészetet. Nem reformá-
tor, csak térhódító; az osztrák mű-
vészetet saját fegyvereivel győzi le. 
A bécsiek „Vormärzeit"-os „bie-
dermeier-művészetét magyar ta-
lajba plántálja és a közönség pol-
gáriasodott (mondhatnók kispolgá-

rias) ízlését és igényét a bécsi 
helyett ugyanilyen magyar művé-
szettel elégíti ki, a „táblabírák 
művészeté''-vel. Barabás rengeteget 
dolgozik, fest olajjal és vízzel, raj-
zol könyvillusztrációkat, készít cé-
géreket is, s a rendkívül tevékeny 
művész kiszorít lassacskán minden 
bécsi festőt, rajzolót és metszőt, mi 
által teret nyit a magyar képírás 
nyomába lépők nagy sorának: Zichy, 
Székely Bertalan, Benczúr és a töb-
bieknek, a magyar festészet nagy-
jainak. 

A könyv utolsó fejezete igen 
ügyes okfejtésben tárgyal egy szi-
gorúbban vett művészettörténeti 
kérdést: W. L. Leitch, a neves an-
gol akvarellista hatását Barabásra. 

Függelékül a művész életrajzának 
főbb adatait sorolja fel időrendben 
a szerző. A kötetet 17 pompás re-
produkció díszíti. Külön kell meg-
említenünk a szerző kiváló érzékét 
a reprodukciók összeállítását illető-
leg. Barabásnak a Szépművészeti 
Múzeumban kiállított képeit mu-
tatja be, hogy ezáltal is közelebb 
hozza az olvasók nagy részét (mely 
művészettörténettel aligha foglal-
kozik) művészetünk kiválóságához. 
A megértéssel és melegséggel meg-
írt kötet megérdemelt érdeklődésre 
tarthat számot s reméljük, hogy a 
szerző hivatott tolla képírásunk más 
mestereit is be fogja mutatni. 

Székely Miklós. 
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