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tesz, hogy születésénél, természeténél 
fogva író, akinek érdemes és kell is 
dolgoznia, aki produkálhat az átlagon 
felül álló, jelentős értékeket. Még nem 
érte el a legtöbbet, amit elérhet, még 
útban van az alkotóerő teljes kiegyen-
lítettségéhez, de már most is egyéni, 
érdekes és sokszor megkapóan mélyen 
járó. Reméljük, hogy ez a kétségtelen 
tehetség minden gátláson keresztül 
meg fogja találni a teljes kibontakozás 
módjait és lehetőségeit. (Th.) 

Lyka Károly: A művészetek törté-
nete. Két kötet, 246 képpel, Bp. 1931. 
Hosszú ideig a művelt magyar közön-
ség alig tudott valamit, vagy épen 
semmit sem tudott a művészet sajátos 
törvényszerűségeiről, céljáról és értel-
méről. Aki a hetvenes-nyolcvanas 
évek régi ujságait böngészi, meggyő-
ződhet arról, hogy akiknek hivatásuk 
lett volna a közönség izlését alakítani 
és vezetni, mily különös látszögből 
ítélkeztek a kiállított képek és szobrok 
felett, ugyanakkor, mikor az irodalmi 
kritika már virágkorát élte. Kétség-
telenül ennek az irodalmi légkörnek 
köszönhető, hogy a kritikusok a mesét 
tartották legfontosabbnak a képző-
művészeti alkotásokban. Jaj volt an-
nak a művésznek, aki nem érdekes, 
hanem festői témát keresett s jaj volt 
annak, aki ezen az irodalmias témán 
változtatni mert a kompozició vagy 
a képszerű hatás érdekében. A kritiku-
sok nem azt nézték, hogy hogyan, 
hanem hogy mit ábrázol a festő, akitől 
a technikát illetően csak annyit kíván-
tak meg, hogy minél inkább a való-
szerűség érzését keltse. A közönség 
ugyanazt követelte, mint a kritikusok, 
még felelőtlenebbül, még kevésbbé 
megokoltan. 

Nagysokára megváltozott az idő s 
a világháború idején már divat volt 
a művészet iránt érdeklődni, legalább 
úgy, mint az irodalom iránt. A művé-
szet bevonult a szalonokba és a zsú-
rokba, mindenfelé komoly érdeklődést 

keltett, épen abban az időben, mikor 
az úgynevezett absztrakt irányok 
jelentkeztek. Az érdeklődés rügyezése 
a legrosszabb időben kezdődött meg, 
az izmusok álprófétái fantasztikus 
tanaikkal megfertőzték az okulni 
vágyó szűzi lelkeket s a közönség, 
mielőtt az alapfogalmakkal tisztába 
jöhetett volna, kénytelen volt állást 
foglalni az expresszionizmus mellett 
vagy ellen. Aki nem tudja, hogy két-
szer kettő az négy, ne kezdjen integrál-
számításokba, aki nem tudja, hogy mi 
a kompozició, nem értheti meg, hogy 
mi értelme van azoknak a törekvések-
nek, amelyek a kompozició felbontá-
sára irányulnak. A közönség rosszkor 
indult műtörténeti tanulmányainak 
az lett a vége, hogy az alapfogalmak 
teljesen összezavarodtak. Egyébként 
kitünően tájékozott, művelt emberek 
megdöbbentő naivsággal beszélnek 
művészeti kérdésekről. Az egyiknek 
csak az a jó, ami fényképszerű. A má-
sik mindenben erőt, szenvedélyt köve-
tel, a harmadik sokalja a nyerseséget 
stb. Sajnos, manapság mindenki szü-
letett, megfellebbezhetetlen kritikus, 
bizonyára azért, mert kategorikusan 
kell nyilatkoznia, hogy hozzáértőnek 
tartsák. 

Be kell vallanunk, hogy művészeti 
irodalmunk keveset tett a visszás hely-
zet megszüntetéséért. Kitünő szak-
embereink vannak, de legtöbbjük nem 
ismer pedagógiai mellékszempontokat 
a tudomány művelésében. Azok közé 
a kevesek közé, akik nemcsak tudósok, 
hanem a legnemesebb értelemben ta-
nítók is, tartozik Lyka Károly. Ré-
gebbi művei (Kis könyv a művészet-
ről, A képírás újabb irányai) úgyszól-
ván kizárólag az alapfogalmak tisztá-
zása céljából iródtak. Ha történeti 
monográfiát írt is, pl. összefoglalta a 
magyar biedermeier-művészet színes 
történetét, mindig ügyelt arra, hogy 
a kevésbbé képzett olvasóközönség is 
megérthesse. Munkásságának koro-
náját új művével, A művészetek tör-
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ténete c. munkájával tette fel. Keve-
sen tudják, mily nehéz néhány száz 
lapon megmutatni és megértetni mind-
azt, amit építészet, szobrászat és festé-
szet szerte a világban évezredek alatt 
alkotott. Lyka oly közvetlenül és 
folyamatosan adja elő mondanivaló-
ját, mintha az olvasóval beszélgetne. 
Egyetlen egy fogalmat sem használ, 
melyet előbb meg ne magyarázna. Fel-
használta a legújabb kutatások ered-
ményeit is és állandóan tekintettel van 
a magyar művészet párhuzamos ese-
ményeire. Annak, aki nem szánhat sok 
időt a művészettel való foglalkozásra, 
de főbb problémáit és irányait arány-
lag alaposan szeretné megismerni, 
Lyka könyve ideális vezetőül szol-
gálhat. G. 

Magyar föld dalai. Irta: vitéz dr. Jó-
zsef Ferenc kir. herceg. Budapest. 
(Stephaneum, 1930.) Csak ritkán talál-
kozunk mostanában verskötettel, mely 
ihletforrásaival és hangulataival oly 
rokonszenves érdeklődésre tarthatna 
számot, mint a Magyar föld dalai. Tar-
talmának túlnyomó része hazafias 
érzéseket, szülőföldi emlékeket idéz 
fel s így a modern líra tárgykörétől 
elég bátran — ma ehhez bátorság 
kell — tér vissza azokhoz a hagyomá-
nyos versmotívumokhoz, melyek meg-
szólaltatása az ország mai helyzetében 
oly természetes. 

A kis kötet olvasása közben először 
a szerző nyelvének gazdagsága és tö-
mörsége tűnik fel. Bizonyos ódon 
zamat van e nyelvben, mely régibb 
költőink kedvelésére és olvasására 
utal. Erőteljes, szemléletes s néha 
egész friss szóösszetételei szerencsések 
s nemcsak színt, hanem súlyt is adnak 
nyelvének. Formai szempontból is 
tartózkodik a modern líra kapkodó 
újításaitól. A Magyar föld dalai a régi 
nagy magyar föld és nép szellemét, 
érzésmódját és formáit szeretik s 
szerényen megelégszik azokkal a vers-
alakokkal, melyekbe kiváló költőink 

több változatosságot tudtak vinni, 
mint a maiak az egyhangú szabad 
verselésbe. 

A nyelv erejével azonban nincs 
arányban a versek zeneisége. Van 
nyelv, mely súlyos, tömör, de azért 
mély csengésű, mint a harang. Búgása 
messzehangzó. A szerző verseiben az 
erőteljességre törekvés gyakran nehéz-
kességet eredményez, hiányzik belőle 
a ritmus könnyed lebegése. A költői 
kifejezésnek ezt a részletességét úgy 
látjuk a költő is érzi, mikor maga 
mondja, hogy csak «nehezen tudja szí-
véből versbe költeni a sok gazdag ér-
zést». Nem egyszer feláldozza ugyanis 
a ritmust és kinálkozó rímet a kifeje-
zés energiája kedvéért s így nemcsak 
egyes sorokat foszt meg szárnyaitól, 
hanem egész versek zenei összhangját 
tompítja. Mintha a régi magyar köl-
tészet hatását éreztetné e tekintetben 
is, melyben a formai nehézségeket még 
nem küzdötte le a verselés művészete. 

De e verstechnikai vonatkozások 
másodrangú jelentőségűeknek tün-
nek fel, ha tekintetbe vesszük, hogy a 
szerző első verskötetében olyasminek 
van híjával, amit könnyen pótolhat, 
viszont oly imponáló vonásokkal ren-
delkezik, melyek alapján a tehetséget 
a tárgyilagos birálat örömmel ismeri 
fel benne. Már egy-két vers olvasása 
után is melegen érint mély kedélye, 
erősen s nemesen érző szíve és a benyo-
másokra érzékenyen rezonáló lelke. 
Szemlélete friss, közvetlen, hangulatai 
igazak, élményjellegűek. Mindehhez 
hozzájárul erőteljesen hangsúlyozott s 
érzéskörében ugyancsak uralkodó sze-
repetjátszó hazafias érzése. A kötet leg-
több verse az ország sok baja miatti 
gondból született. A Csonkahaza nyo-
mora, tehetetlensége, az ellenség go-
noszsága, az elnyomott országrészek 
fájdalma borússá hangolják e verseket, 
de azért alig van a kötetben oly 
költemény, melyben egyúttal föl ne 
csillana a hit az eljövendő sorsválto-
zásban. Egy-két otthonát, elrabolt 
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