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addig, míg nem gátolja a sorozat ma-
gyar részének minél gazdagabb és 
gyorsabb megvalósítását. Igy azonban 
az a benyomásunk, hogy a Donatello-
tanulmány csak azért került ilyen 
alakban és terjedelemben a sorozat 
élére, mert a vállalat megindulása előtt 
történetesen már készen állott . 

Az eddigiek alapján az sem lá tható 
még t isztán, va j jon a Magyar Művé-
szeti Könyvtár milyen f a j t á j ú , milyen 
célkitüzésű írásművek gyűjteménye 
akar lenni. Az említett Donatello-
tanulmány, Ybl Ervin munkája , a ko-
moly művészettörténeti monografiák 
igényeivel lép fel. Időrendi sorban be-
hatóan tá rgyal ja a nagy szobrásznak 
csaknem minden ismert művét. A tör-
téneti kapcsolatokat megvilágító ok-
fejtései ál talában helytállók s a jegy-
zetekben adott széleskörű utalások 
kellő tá jékozta tás t nyú j tanak annak, 
aki a részletkérdések iránt közelebb-
ről érdeklődik. Az egyes alkotásokról 
adot t jellemzések sok ú j és találó 
vonást hoznak s csak ot t bizonyulnak 
kissé erőtlennek, ahol a mester fel-
fogásmódjának érdességét, műveinek 
fanyar egyéni ízét, alakjainak nagy-
szerű heroizmusát kellett volna ki-
emelni (pl. a berlini Pazzi-Madonná-
nál). Értelemzavaró sajtóhibák és egy-
két tárgyi tévedés (pl. I I I . rész, 81. 1. : 
«a római Monté Gavallo nagy bron-
zai»!) gondosabb korrekturával elke-
rülhetők lettek volna. 

Szentiványi Gyulának Barabás Mik-
lós művészetéről írt rövid essayje tá r -
gyilagos kri t ikával ál lapít ja meg e 
mesterünk tör ténet i helyét s józan 
mérlegeléssel választ ja szét a mara-
dandó értékeket az efemerjelentőségű 
sajátságoktól. Tömör és találó indoko-
lássa ál lapí t ja meg, hogy Barabás 
művészetének súlypontja aquarell-
miniatürjeiben és f inoman részletező 
kőrajzaiban keresendő. 

A Hollósy Simonnak szentelt tanul-
mány, Réti István finom és ava to t t 
tollából, a jellemzésben több meleg-
séget éreztet s az egész inkább a pálya-
tá r s és bará t visszaemlékezésének jelle-
gével ha t . 

Bálint Jenőnek Vaszary Jánosról 
szóló füzete meglehetősen szokatlan 
szurrogátumot, magának a művész-
nek vallomásait illeszti oda, ahol első-
sorban objektív ismertetést várnánk. 
Az a néhány lap, amely ezenfelül a 
cikkírónak ju t , csak nagyon általános 
jellemzést nyuj t s valószínűleg azért, 
mert kortársról van szó, a zsurnalizmus 

nyelvén igyekszik jellemezni Vaszary-
ban az embert és a művészt. 

A következő füzet Théophile Gautier-
nek Zichy Mihályról szóló feljegyzését 
hozza Rózsaffy Dezső fordításában. 
Ezek a szellemes és eleven sorok érde-
kes dokumentumai a magyar művészet-
történelemnek, de semmiképen sem 
fogadhatók el Zichy egész művészeté-
nek jellemzéséül. A szerkesztő ebben 
az esetben is megkerülte a kérdést s 
ahelyett, hogy jó méltatást i ra to t t 
volna a már tör ténet i t áv la tba került 
művészetről, a forrásanyagnak csak 
egy kis töredékét — igaz, hogy ragyogó 
szilánkját — adta ki. 

Az eddig megjelent sorozatban tehát 
a határozott célkitűzés hiánya és bizo-
nyos kapkodás mutatkozik. Anélkül, 
hogy a füzetek t a r t a lmá t túlságosan 
uniformizálni kívánnók, az üdvös mun-
kának abból a lehetőségéből, melyet 
a vállalat tagadhatat lanul magában 
rej t , azt a reményt merí t jük, hogy a 
kezdet nehézségeinek legyőzése u tán 
egyenletesebb és jobban összehangolt 
anyagot fogunk kapni. És még egy 
kívánság ! Hasznos lenne, ha minden 
füzet legalább aprószedésű jegyzet 
alakjában, rövidre fogott , de minden 
lényegeset felölelő, pontos életrajzát 
nyúj taná az illető művészeknek. 

A füzetek kiállítása te t sze tős ; a 
papirt és betűt ípust ízléssel választot-
ták. Kevesebb jó mondható a repro-
dukciókról, melyek kicsinyek és erőt-
lenek, helyenként pedig egészen fel-
mondják a szolgálatot —r. 

Baldensperger: Le mouvement des 
Ideés dans l'Emigration française. Az 
emigráns «hősies alakja» — amint Bal-
zac nevezi őket — régóta érdekli a 
kritikusok képzeletét. Többen meg-
rajzolták, kik közül a dán Brandes 
Györgyöt s a francia Ernest Daudet-t 
említem fel. Az előbbi irodalmi, emez 
történelmi vonatkozásban tanulmá-
nyozza. Baldensperger e két szempon-
to t egyesítette és ez a legfőbb érdeme 
ennek a történeti adatokban rendkívül 
gazdag könyvnek. 

Skandináviától Itáliáig, Oroszor-
szágtól Angliáig, sőt Amerikáig, min-
denüvé követi a szerző a francia emi-
gránsokat, fe lkuta tva a könyvtárak-
ban, levéltárakban rá juk vonatkozó 
összes iratokat. 15—20 esztendeig el-
t a r to t t kuta tó munkája , 180.000 em-
ber szerepel 600 oldalas művében, 
mely a legnagyobb érdeklődésre is szá-
mot ta r tha t . Kimuta t ja , hogy hol és 
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hogyan keletkeztek a szellemi élet 
munkásainak az ú j táborai oly embe-
rekből, kiknek az előkelő társadalmi 
élet formáinak elsajátításán kívül alig 
volt egyéb dolgokra rátermettségük. 
Mi foglalkoztatta gondolataikat, miről 
elmélkedtek? Talán a színház vagy 
regény, avagy regényes életrajzok s 
tanulmányok? Talán a hazájukra való 
visszagondolás érzelemvilágában éltek, 
mely évek multával egyre fájdalma-
sabbá vált. Egyre jobban erőt vett 
ra j tuk a forradalom gyűlölete, Rous-
seau-tól s a felvilágosodás irodalmától 
elfordultak s lelki horizontjukon fel-
tünik az isteni gondviselés s a végzet 
gondolata. Visszatérnek a hithez, mely-
től sokan elszakadtak volt. A vallás 
és államhatalom kölcsönös támoga-
tásának a szükségességét kezdik hir-
detni, majd pedig az Új-Franciaország 
rendjében való megnyugvást. Mi lesz 
a következménye a lélek e forrongó 
munkájának? 

Baldensperger rámutat arra, hogy 
miként gazdagodott e forrásból a fran-
cia irodalom, melynek későbbi nem-
zedéke az emigráció szellemi világá-
ban a vallási, politikai s filozófiai esz-
mék gazdag tárházára talált , melyből 
bőségesen meríthetett. A megszokott 
ízlés és életformák ugyan még egy 
ideig fenntar t ják magukat, de az ered-
mény nem maradhat e l : a lelkek las-
sanként megnyílnak az új eszmék előtt 
s befogadják őket. Baldensperger sze-
rint ez átalakuláshoz elégséges volt az 
emigráció maga. Szerinte a száműzöt-
tek, kiket ő meleg rokonérzéssel, de 
azért tárgyilagos pontossággal vesz 
vizsgálat alá, idegen földön egy ki-
nyilatkoztatásszerű misztikum végze-
tes hatása alá kerülnek : az Énnek, a 
földnek és történelemnek a misztikuma 
ez. A romanticizmus a puszta emi-
grációból hamarább megszülethetett 
volna — mert hiszen ez jobban telítve 
volt fájdalommal — mint akár a pré-
romantikus törekvésekből, akár ide-
gen hatások alatt. Ez a tétel ugyan 
vitatható, de ügyes a beállítása, doku-
mentálása pedig csodálatos. 

Baldensperger Magyarországra vo-
natkozólag csak Salaberryt említi, ki a 
magyarokról így vélekedik : «A magya-
rok már születésükkel felveszik külön-
böző hajlamaikat és nézeteiket, melyek 
őket erkölcsileg épen úgy megkülön-
böztetik, mint vonásaik s ruházatuk 
f i z ika i l ag . . . Ha van nép, melynek 
szabadságszeretete a gyermekkorig 
nyúlik vissza, amely inkább szavak-

ban, mint tet tekben merül ki, ha van 
nép, melynek hazája az «első» a vilá-
gon, melyet azonban mégis kész rög-
tön elhagyni, úgy a magyarok ilye-
nek. A Nemzeti Múzeumban s egye-
büt t bizonyára sok érdekes adat lenne 
még felkutatható Lemouton, Delavo 
és másokat illetőleg. 

A munka egészben véve hatalmas 
alkotás, melynek részletei közül ki-
domborodnak a nagy vezető gondolatok. 
Szinte minden nagy emberről találunk 
i t t valami úja t . Tisztán rajzolja meg 
egy-egy nagy korszakalkotó kérdés-
nek európai profiljét. Mindenütt elő-
térben a szellemi és érzelmi tényezők 
s így a mű elsősorban szellemtörténeti 
munka. Henri Tronchon. 

Karinthy Frigyes új könyvei. (Heu-
réka. Drámák ecetben és olajban. Lea-
cock-Karinthy : Humoreszkek.) 

Mikor Karinthy különös világába 
lépünk, úgy érezzük magunkat, mint 
a Városliget görbetükör-termében. Kü-
lönc figurák grimászai vigyorognak 
felénk, de nemcsak figuráké : plazma-
szerű szellemeké, ötleteké, lehetősé-
geké, melyek nem a görbetükör törvé-
nyei szerint torzulnak el, hanem a 
játékos bűvész, Karinthy Frigyes aka-
ra ta szerint. Igy azután megtörténik, 
hogy a homorú tükör vízfejű figurát 
mutat , a domború tükör pedig meg-
nyu j t j a a f e j e t . . . Mégis van valami 
törvényszerűsége a Karinthy-féle görbe-
tükörnek, valami olyasféle homályos 
szándék, melyet e mondatban lehetne 
kifejezni: «Talán a valóságnak ezzel a 
kiforgatásával a nevető-izmokon ke-
resztül meg tudom sejttetni, mi hiány-
zik ebből és amabból a tökéletességhez». 

Karinthy tehát látszólagos fintorai-
val a tökéletesség kikutathatat lan út-
jait kuta t ja . Nyugtalan, mómuszi ösz-
töne ezerféle úton próbálkozik e felé a 
homályos ú t felé : egységes világnézete 
tehát nincs. Amit ebben a percben fel-
épít, a másikban lerombolja. Innen 
van az, hogy műveinek olvasása után 
valami tudásbeli többlet, de érzelem-
beli szegényedés, lehangoltság vesz 
erőt az emberen: a sok negativum, 
mefisztói defloreálás után visszama-
radt örvény üressége. A Karinthy-féle 
retortában az elvontságig redukált em-
ber vagy eszme zseniális bűvészettel 
bomlik alkotórészeire, de új alak nem 
válik belőle. Alakjai nincsenek helyhez 
kötve (hiszen nem is a hús-vér-embert, 
sőt nem is az embert, de az emberfölötti 
embert szereti), ezért még hajszálgyö-
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