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mert ott — a melegebb éghajlat elle-
nére — a legmelegebb nyári napokon 
is, a nők két-három hosszú ruhát 
öltenek egymásra. Ezért — a japáni 
orvosok szerint — a japáni nők bőre 
sokkal finomabb, mint az európai nőké. 
Az egyiké selymes, a másiké pedig 
érdes, olyan, mint a liba bőre. 

Japánban a szalonban önarcképet 
vagy saját szobrot kiállítani nem szo-
kás. Ezt önhittségnek tekintik, ha az 
illető nem államférfi. 

A japáni házról azt mondják Európá-
ban, hogy egyszerű, alacsony oszlo-
pokon nyugvó kunyhó, amelyet bam-
buszhajtásból és papírból építenek. 
Talán azt gondolják, hogy a japániak 
a kutyakunyhóban laknak. Hogy összes 
tárgyait a vendégek előtt kiállítva, 
gesztussal, mimikával és teljes tudásá-
val — néha többel, mint amennyi 
van — másokat befolyásolni igyekez-
nek az emberek — ez az európai mód. 
Különösen a zsidóknál dívik ez ! Az 
európaiakból hiányzik a szerénység 
erénye és az egyszerűség szeretete . . . 

A japáni lakásról és életszokásról 
némely európai útleíró azt írja : «a bú-
tor nélküli, rideg japáni szoba, amely-
ben a civilizált európai képtelen helyet 
foglalni, mert rögtön összehúzza a 
görcs a lábikráját a majomnak való 
kuporgó helyzetben». Ez a szép mondat 
a japánit elég jól kifigurázza : milyen 
közel áll a japáni élet a majoméhoz ! 
De hogy a saját magáéról, az európai 
életről mit gondolnak mások, ezt nem 
tudják. Milyen boldog a civilizált em-
ber ! Nem tudom, melyik áll közelebb 
a majomhoz, az európai vagy a japáni? 
Lehet, hogy mind a kettő a majomtól 
származik. 

Japánban az olyan helyet, ahol cipő-
vel járnak az emberek és ahol kutyák 
is tartózkodnak, nem tekintik szobá-
nak, hanem udvarnak. 

Európai tartózkodásom első éve, 
különösen nyáron, csaknem elviselhe-
tetlen volt. Ennek oka nem a rossz 
berendezés, sem a szokatlan ételek, 
hanem az európai lakás volt, amely 
hasonló a börtönhöz, ahol nincs sem 
elég napfény, sem friss levegő, sem a 
szemeimet gyönyörködtető zöldnö-
vény . . . 

Ezeket az idézeteket még sokáig 
lehetne folytatni, mert ízlés, szokás, 
erkölcs tekintetében sok eltérést és 
sok kifogást sorol föl Imaoka. De 
azért ez a könyv mégis csak a magyar-
japáni barátság jegyében született és 

a nyolc év óta itt élő japán tudós 
nemcsak a könyvbe írt meleg szavak-
kal tesz tanuságot irántunk való sze-
retetéről, de e szavak mögött ott él 
már egész multunk története, egész 
jelenünk szenvedése, minden vágyunk 
és minden igazságunk, látása, érzés-
világa a hosszú évek alatt a mienkhez 
idomult s ma már ő sem tudja elkép-
zelni Magyarországot a Kárpátok nél-
kül. 

Imaoka most egy új könyvön dol-
gozik. Az lesz a címe : A távol Kelet 
nyugati előőrse : Magyarország. Eb-
ben itteni tapasztalatairól fog beszá-
molni a japáni közönségnek. Adja 
Isten, hogy ez a könyve sok olyan jó 
barátot szerezzen nekünk, mint ő. (— ) 

Ybl Ervin : Toscana szobrászata a 
quattrocentóban. (Budapest, Lampel 
R. könyvkereskedése, 1930. 2 kötet. 
544 old. 236 ábrával.) Félszázad óta 
korunk művészi ízlése s ezzel kap-
csolatban a művészettörténet problé-
makeresésének iránya sok változáson 
ment keresztül, a XV. századi olasz 
művészet azonban mindig az érdeklő-
dés egyik gyujtópontját jelentette. 
A modern ember lélektanához tar-
tozik, hogy inkább vonzódik a kelet-
kezésben lévőhöz, mint a beteljese-
detthez s ennek következtében a cin-
quecento delelőjénél jobban érdekli 
az előző századnak általában kifor-
ratlanabb, de fáradhatatlanul kutató, 
formáért és kifejezésért küzdő, paza-
rul változatos, őserejű tavasza. Wil-
helm Bodenak, a nagy német múzeum-
szervezőnek és műtörténésznek gyüjtő 
és feldolgozó munkásságából ezért 
szólt oly hatalmas rész a quattrocento 
szobrászatának. Az ő nyomán a köz-
és magánygyüjteményeknek Európa-
és Amerikaszerte meginduló szédítő 
versenye is épen a quattrocento alko-
tásai iránt hallatlanul felfokozta a 
keresletet, még közelebb hozva így 
ennek a századnak szellemét és forma-
világát a mai ember lelkéhez. 
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Párhuzamosan e mohó gyüjtőtevé-
kenységgel, a művészettörténeti iro-
dalom is lankadatlan buzgalommal 
foglalkozott a korarenaissance szobrá-
szatával s ma bízvást elmondható, 
hogy ez a művészetek multjának az 
a fejezete, ahol sikerült már minden 
lényeges kérdést tisztázni. A fenn-
maradt emlékek óriási sora és szinte 
beláthatatlanul gazdag irodalom fo-
gadja tehát azt, aki azzal a céllal 
tanulmányozza e kort, hogy róla szin-
tetikus képet fessen. Növeli a munka 
nehézségét, hogy az emlékanyag jelen-
tékeny része kiszivárgott Olaszország-
ból és szétszóródott Európa és Észak-
amerika megszámlálhatatlan pont-
jára. Ybl Ervinnek legújabban meg-
jelent munkájában mégis sikerült az 
anyaggyüjtés feladatát tökéletesen 
megoldania s ami különösen fontos, 
rendkívül kiterjedt emlékismerete 
nagyrészt autopszián alapul. Nem 
kevésbbé széleskörű irodalmi isme-
retei pedig arra képesítik, hogy az 
egyes, még mindig vitás részletkérdé-
sekben a legkülönbözőbb felfogások 
alapos mérlegelése után foglalja el a 
maga nem egyszer egészen új és ere-
deti álláspontját. 

Az emlékanyag összegyüjtése és az 
irodalom áttanulmányozása azonban 
a feladatnak még csak könnyebb ré-
szét jelentette. Ezután kellett követ-
kezni a rendszerezés munkájának, a 
szerves kialakulási és fejlődési folya-
matok kimutatásának, úgy hogy az 
összkép a laikus számára is világos, 
könnyen áttekinthető és meggyőző 
legyen. Mindenekelőtt bölcs korláto-
zása volt a problémaállításnak a szerző 
amaz elhatározása, hogy csak Toscana 
szobrászatával kívánt foglalkozni s 
ezúttal figyelmen kívül hagyta a 
quattrocento észak- és délitáliai szob-
rásziskoláit, amelyek szintén érdekes 
egyéni sajátságokat mutatnak, de sok-
kal inkább helyi jelentőségűek lévén, 
az általános fejlődés, a jövő szem-
pontjából alig bírtak jelentőséggel. 

Igy a főhangsúly tisztán a sienai és 
firenzei korarenaissance ama művész-
héroszaira helyeződött, akik alkotá-
saikban a kor által meghatározott és 
helyi stílussajátságok legpregnánsabb 
kifejezése mellett általános emberi 
értékeket szólaltattak meg, akik szük-
ségszerű előkészítői lettek a renais-
sance nagy betetőzésének, Michelan-
gelónak, s akik ma is, félezer év eltel-
tével, ízlésformáló tényezők. A még 
félig gótikus sienai nagymester, Jacopo 
della Quercia, akinek forrongó lelki-
séggel telített, démoni alakjai és 
drámai, tömegszerű előadásmódja any-
nyira megihlették Michelangelót — 
a lírai eszményítésnek kiapadhatatlan 
festői fantáziával megáldott mestere, 
Ghiberti, aki Firenzében jelent átme-
netet a gótikus és renaissance forma-
világ között —, majd a quattrocentó-
nak vitathatatlanul középponti alakja, 
a hősi jellemeket teremtő és belső 
igazságokat kereső munkájában meg-
alkuvást nem ismerő, érdesen nagy-
szerű és heroikusan komoly Donatello, 
Michelangelónak ez a legkongeniáli-
sabb előfutára, — mellette a derűs, 
ünnepi hangulatú dekorációk, a ben-
sőséges Madonnák és bájos puttók 
alkotója, Luca della Robbia, akit mél-
tán neveztek minden idők legnagyobb 
agyagszobrászának —, végül az új 
szépségideált kereső és ezzel Lionardó-
hoz vezető polihisztor, Verrocchio : 
ezek a legnagyobb tünemények, a szá-
zad művészi fejlődésének sarokpontjai. 
Szerzőnk már a munka bevezetésében 
vázolja fejlődéstörténeti helyüket s 
azután külön fejezetekben rendkívül 
gondos vizsgálat alá veszi egész mű-
vészi lényüket. E vezető egyéniségek 
köré logikusan, áttekinthetően csopor-
tosítja a könyv mindazoknak a köve-
tőknek és kis mestereknek hosszú 
sorát, akiknek egyéni ízű tevékeny-
sége adja meg tulaj donképen a quat-
trocento művészetének szivárványos 
gazdagságát. Tagadhatatlan, hogy az 
ezekről szóló alapos ismertetések a leg-



több olvasó számára meglehetősen 
fárasztóak lesznek, hisz a művészet-
történeti irodalomban ma divatos 
«képeskönyvek», a pompás reproduk-
ciók tömege elé fűzött néhány oldalas, 
nagyon is sommás bevezetésükkel, 
nemcsak az írókkal, hanem az olvasó-
közönséggel is megkedveltettek bizo-
nyos kényelmes felületességet. Ybl 
azonban ezt a fáradságot is élveze-
tessé teszi érdekes összefüggések fel-
tárásával, az egyéniségek találó jel-
lemzésével, valamint keresetlen és 
mégis vonzó, színes előadásával, oly 
tulajdonságokkal tehát, melyek már 
előző művében, az olasz gótikus szob-
rászat történetében (1923) is megra-
gadták a figyelmet. 

Az olvasó különös érdeklődésére 
tarthatnak számot azok a bő fejtege-
tések, melyek a Szépművészeti Mú-
zeumban és egyéb hazai gyüjtemé-
nyekben őrzött quattrocento emlékek-
ről szólnak. Szerzőnk túlnyomórészt 
elfogadja a Schubring-féle meghatá-
rozásokat, ezeken túlmenőleg azonban 
az egyes darabok fejlődéstörténeti 
helyét is kijelöli. Aki e könyv áttanul-
mányozása után keresi fel a Szépmű-
vészeti Múzeum renaissancekori szo-
borgyüjteményét, annak lelkében ter-
mészetesen több érdeklődés, igazabb 
esztétikai élvezet és történeti megértés 
fog ébredni, mint az olyan látogató-
ban, aki előkészületlenül áll a quattro-
cento művészi kultúrája elé. Ez azon-
ban a könyvnek csak egyik speciális 
érdeme. Többi értéke a külföldi iro-
dalomban is számottevő lenne, s hogy 
a szerző e munkáját mégis a magyar 
közönségnek, tehát aránylag gyér 
olvasótábornak nyujtotta, ezt önzet-
lensége és idealizmusa szép jelének 
tekintjük. Hasonló szempontból dicsé-
ret illeti a kiadócéget, mely a magyar 
könyvpiacon szokatlan terjedelmű mű-
vészettörténeti munkát méltó köntös-
ben, sikerült reprodukciók kíséreté-
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ben jelentette meg. Művelt közönsé-
günkön van most a sor, hogy meg-
mutassa : nem meddő dolog, komoly 
tudományos felkészültséggel, magyar 
nyelven szolgálni a művészetek nép-
szerűsítésének ügyét. P. A. 

A Ludovikás Levente jubileumi 
száma. (Szerkeszti : vitéz Rózsás Jó-
zsef.) Hatalmas, művészi kiállítású 
számban ünnepli a Ludovikás Levente 
a Ludovika Akadémia 100 éves és a 
Leventekör 10 éves jubileumát. A ma-
gyar katonai erények e magas iskolá-
jának történetét vitéz Szinay Béla 
tábornok ismerteti érdekesen és drá-
mai tömörséggel. Ez a 100 év a ma-
gyarság története — kicsiben. A ka-
marilla cselszövései folytán csak 1830-
ban kezdhetett hozzá az akadémia 
építéséhez Pollák Mihály, holott alap-
jait már 1808-ban lerakta Mária Lu-
dovika királyné. A magyar nyelv-
használathoz való ragaszkodás miatt 
csak 1849-ben nyílik meg «Magyar 
katonai Főtanoda» címen s azóta mint 
a magyar honvédség Alma matere 
fokozott ügybuzgósággal szolgálja a 
tisztképzés ügyét. 

A Ludovikás Levente-kör 10 éves 
jubileumának irodalmi vonatkozásai 
is vannak. A kör egyik céljául ala-
pítója, Rózsás József százados, a 
modern magyar világnézet megala-
pozását jelöli meg. A jubileumi szám 
szépirodalmi gazdagsága s ezenfelül 
esztétikai elismerésre is igényt tart-
hat. A «megalapozást» azonban főként 
a kör vitaversenyei és szabadelőadásai 
szolgálják. A világháború irodalmi 
hatásaitól Mécs Lászlóig a magyar 
irodalmi és szellemi élet minden fon-
tosabb kérdését megvitatják. Vitéz 
Rózsásnak vezető gondolata, az in-
tegrális műveltségű és jellemű ma-
gyar tiszt kiformálása, valósággá érle-
lődik ebben a míves szellemi közös-
ségben. Sz. G. 
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