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nem hat 1'art pour 1'art kalandok soro-
zatának, hanem egymásból fejlődnek 
az események és a megfelelő pontokon 
a különböző szálak pontosan össze-
találkoznak. Ennél többet nem is ad a 
regény, de ez is elég ahhoz, hogy a 
szórakozni, vagy pihenni vágyó olvasó 
néhány órát kellemesen töltsön el vele, 
míg feszült figyelemmel követi a két 
D'Arcy és a szép Rosamunda kaland-
jait. Früchtl Ede jó fordítása még csak 
megkönnyíti a kalandos történet élve-
zését. A könyv szép kiállításáért a 
Szent István-Társulat nyomdáját illeti 
elismerés. (Th) 

Péter András : A magyar művészet 
története. 2 kötet. (Művészeti könyv-
tár, Bpest, Lampel, 1930.) Szakem-
berek és lelkes műkedvelők eddig fél-
ezernél több könyvet és füzetet, albu-
mot és különnyomatot írtak össze a 
magyar művészet történetéről, illetve 
annak kisebb-nagyobb fejezeteiről, 
egyes műemlékeiről és művészeiről. 
Ebből a betűtengerből, amely szinte 
regényes arányúvá dagad, ha hozzá-
vesszük a folyóiratokban megjelent 
cikkeket, mindössze három könyv 
lépett az összefoglalás igényével a 
magyar közönség elé : Myskovszky 
Ernő semmitmondó kis füzete (A ma-
gyar képzőművészet története, Bpest, 
1907) és Divald Magyar művészettör-
ténete (Bpest, 1926), amely egy év 
mulva Magyarország művészeti em-
lékei címmel, megnövekedett kép-
anyaggal, de csaknem változatlan 
szövegrésszel látott napvilágot. Öt-
száz részlettanulmány áll szemben a 
három, illetve két összefoglaló mun-
kával, a tervszerűtlenül megjelent dol-
gozatok, mint építendő palota telkére 
hordott mázsás kőtömbök, szinte kiál-
tanak valaki után, aki megfaragja, 
egymáshoz illeszti valamennyit. Mys-
kovszky hebehurgya füzetkéje nem 
teljesíthette ezt az egész emberhez 
méltó hivatást, Divald pompásan il-
lusztrált műve közelebb jutott a cél-

hoz, de azt el nem érhette. A magyar 
gotikus művészet e páratlan anyag-
ismeretű kutatója a mohácsi vész 
előtti kultúra fényétől káprázva kevés 
figyelmet szentelt a mostohább ég-
hajlat alatt felnövekedett barokk-
művészetnek, a legújabb törekvéseket 
pedig épen figyelemre sem méltatta. 
Péter András, a legfrissebb, kétkötetes 
mű szerzője tisztán látja a feladatot, 
ami Divald könyve után az összefog-
lalóra hárulhat. Fejtegetéseiben végig-
kíséri a magyar művészet történetét a 
legrégibb, honfoglaláskori időktől a mai 
napig. Megszünteti az aránytalanságo-
kat, részletesen foglalkozik a barokk 
stílus magyar emlékeivel, tekintélyes 
helyet szentel a legújabb irányoknak. 
Összefoglalása azonban nem öleli fel az 
anyag teljességét, nem kézikönyv a szó 
legideálisabb értelmében, mint ahogy 
négyszáz oldalra terjedő mű nem adhat 
teljes képet a magyar művészet tör-
ténetéről. Péter megpróbálta az anyag 
kereteit szűkíteni. Elhagyta az elpusz-
tult műkincsekre való utalást, csak a 
máig megmaradt emlékek ismerteté-
sére szorítkozott, elhagyta az ipar-
művészeti tárgyak bemutatását, me-
lyek nélkül a művészetünk multjáról 
nyert fogalmak igen-igen hézagosak 
maradnak. Az anyag még így is nagy-
nak bizonyult ahhoz, hogy kimerítő 
képet nyujthasson róla. Kár, hogy a 
terjedelem aránylagosan szűkresza-
bott volta megakadályozza őt, hogy 
kedve szerint részletesen, kimerítően 
foglalkozzék egyes emlékcsoportokkal. 
Úgy tűnik fel, Péter ilyféle előadás-
ban találná meg igazi elemét. A művé-
szetünk összeségében megnyilvánuló 
nemzeti, faji jelleget — mint a fejlő-
désen felülálló problémát — figyelmen 
kívül hagyja, csak a fejlődésre ügyel 
s az abban fellelhető, kiemelkedően 
művészi értékű gócpontokra. Módszere 
tehát történeti és esztétikai. Könyvére 
mindaddig szükség van, míg a kutatás 
mai állását hasonlóképen összefog-
laló, de részletesebb, többkötetes kézi-
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könyv meg nem jelenik. Addig össze-
foglalás csak az esetben jogosult, ha 
művészetünk nemzeti jellegzetessé-
geire is rá tud mutatni, ez pedig csak 
az iparművészeti tárgyakra való külö-
nös tekintettel oldható meg. 

Péter könyvének legnagyobb ér-
deme a részletek egymáshoz való 
arányosítása. Ennek az arányosítás-
nak előnyei különösen ott szembe-
tünők, hol a részletkutatás még nem 
érkezett el az apróbb szintézisekhez, 
pl. a barokkművészetben. Magyar-
országi barokk műemlékekről kitünő 
részletmonográfiák jelentek meg (Ka-
possy, Rigler, Schoen, Réh tollából), 
a nagy egészről azonban halvány 
képünk sem volt. A kép ma sem teljes, 
hiszen az emlékanyag jórésze még fel-
dolgozatlan, de Péter könyve egységes 
képet nyujt a mai helyzetről. Ez a mű 
legszebb részlete, nemcsak a legszebb, 
hanem a leghasznosabb is. 

Az arányosítást mondtuk legna-
gyobb érdemének, ezt az úgyszólván 
helyzeti érdemet, mely abból követ-
kezik, hogy előtte nem végezték el. 
Meg kell említeni, hogy nagy öröm 
egy kilátópontról, egyetlen egy szak-
értő szemszögéből áttekinteni az ezer-
éves fejlődést, ugyanattól a szerzőtől 
olvasni a legújabb művészet méltatá-
sát (tegyük hozzá, elfogulatlan és tájé-
kozott méltatását), aki egy kötettel 
előbb a románkori emlékekkel tüze-
tesen foglalkozott. Péter módszertani 
képzettsége kitünő s kvalitásbeli meg-
állapításainak cseppet sem árt, hogy 
a szerző az egyetemes művészettörté-
net mértékét alkalmazza a hazai em-
lékanyagra. Ha fejlődéstörténeti szem-
pontból ez a módszer nem állja is meg 
a helyét, (hiszen Magyarország törté-
nete és geográfiai helyzete lehetet-
lenné teszi, hogy a nyugatibb, kultúr-
népek közé ékelt nemzetek rombolás-
tól jóval mentesebb művészetével 
hasonlítsuk össze) az értékek felméré-
sében kitünőnek bizonyul. A pécsi 
domborműciklus, Kolozsvári Márton 

és György, Kolozsvári Tamás, MS 
mester vagy Munkácsy Mihály sem-
mivel sem lesz kisebb, ha az egye-
temes művészet háttere elé állítják. 
Ezzel szemben le kell szoknunk végre 
arról, hogy vidéki szárnyasoltárfes-
tőinkben Dürereket, Bogdán Jakabok-
ban Rembrandtokat ünnepeljünk, ha 
a másodrangú tehetségek feldolgo-
zása kötelességünk is. 

Néhány kisebb tévedésre fel kell 
hívnunk azok figyelmét, akik művé-
szetünk iránt átlagon felül érdeklőd-
nek. Erzsébet királyné áttetsző-zo-
máncos házioltárát nem a Louvre 
őrzi, hanem egyik párisi magángyüj-
temény. A báti képek nem Nógrád-, 
hanem Hontmegyéből kerültek az 
esztergomi Keresztény Múzeumba. 
A mateóci oltár nem készülhetett 
1470—75 körül, analógiák alapján 
keletkezését 1425—30 köré helyez-
hetjük. Fájlaljuk, hogy a szerző nem 
foglalkozik a magyarországi török 
művészettel, ugyanakkor, mikor a ma-
gyarországi osztrák művészetet rész-
letesen tárgyalja s fájlaljuk néhány 
kirívóan magyartalan szóképzését (pl. 
ellenreformatorikus törekvések) s álta-
lában az idegen szavak sűrű, indoko-
latlan alkalmazását. 

A kétszázhárom illusztráció ezer 
esztendő építészetének, festészetének 
és szobrászatának kitünően összeválo-
gatott legszebb emlékeit ábrázolja. 

Genthon István. 

Illyés Gyula : Sarjúrendek. (Buda-
pest, 1930.) A fiatal tehetséget boldog 
köddel veszi körül önmaga felőli tu-
datlansága. Ami benne gazdag bizony-
talanság, olvasóiban találgató vára-
kozás. Az olvasó érzi a tehetséget s a 
költő még engedékeny, nem állítja 
meg egy «ilyen vagyok» kiáltással a 
képzeletet. A mindenki költője ő, aki-
ből minden lelkes olvasó kijövendöl-
heti a maga poétáját. 

A költő azonban nem azért az, aki, 
hogy mindörökre a mindenki költője 
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