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díszmunkákból, melyeket 1914 előtt 
az illetékesek kiadtak, megközelítően 
sem lehet teljes és tiszta képet nyerni 
a régi magyar művészeti kultúra mély-
ségéről és terjedelméről. Azóta mű-
emlékeink nagy részét elvesztettük s 
a megmaradt anyagnak rendszeres fel-
dolgozása mostanáig sem kezdődhetett 
meg. Ép ily sajnálatos, hogy az a 
munka, mely művészeti kultúránk 
egyik legnagyobb és legalaposabb adat-
tárának igérkezett, a Szendrei—Szent-
iványi-féle Magyar képzőművészek 
lexikona, tizenkét évvel ezelőtt nap-
világot látott első kötete után kény-
telen volt megjelenését abbahagyni. 

Ilyen körülmények és annyi más 
nehézség között valóban önfeláldozó és 
elismerésreméltó munkát végzett Di-
vald Kornél, midőn céljául tűzte ki, 
hogy összefüggő képet adjon eddig fel-
kutatott és elpusztult műemlékeink-
ről, a magyar építészet, szobrászat, 
festészet és iparművészet jelesebb mes-
tereiről, a nálunk járt idegen művé-
szekről s a külföldre szakadt magyarok-
ról. Az eddig rendelkezésre álló isme-
reteket alapos mérlegelés után állította 
be a jellemzés egészébe s mint igen 
jelentékeny részt, csatolta hozzájuk a 
maga kutatásainak gazdag eredmé-
nyeit. A kimerítő előmunkálatok elég-
telensége szükségképen hozza magával, 
hogy a szerzőnek nem minden meg-
állapítása áll vitán kívül. Annyi azon-
ban kétségtelen, hogy ez a kis össze-
foglalás minden eddigi hasonló kisérlet 
közül a legteljesebb és legáttekint-
hetőbb képet állítja az érdeklődő elé. 
A laikust bizonyára a kép egésze, 
művészeti kultúránk nagy, szerves egy-
sége fogja meglepni, míg a szakember 
számára az ilyen áttekintés azért is 
különösen tanulságos, mert világosan 
jelzi a legkevésbbé megművelt s így 
a továbbkutatásra elsősorban kínál-
kozó területeket. 

Tekintve, hogy a könyv többet nyujt 
annál, mint amennyit címében mond 
s egyrészt a népvándorláskori előzmé-
nyekről, másrészt a legújabbkori mű-
veszeti áramlatokról is röviden tájé-
koztat, a 180 kis oldalra sűrített tar-
talomnak ismertetése szinte egyértelmű 
lenne az egésznek ismétlésével. Az 
anyag elosztásának általános jellemzé-
sére legyen elég annyi, hogy a főhang-
súly a középkorra jut s ez a terület, 
mely egy egész élet munkássága folya-
mán annyira a szívéhez nőtt a szerző-
nek, nemcsak a szövegoldalak, hanem 
a jól sikerült reprodukciók számában 

is túlsúlyt mutat. Anélkül, hogy ezáltal 
a renaissance- és barokk-művészet raj-
zát elnagyoltabbá tette volna, a szerző 
itt, a román- és csúcsíves-kori műemlé-
kek tárgyalásánál, az összefoglaló mél-
tatás keretein túlmenő feladatra is 
vállalkozhatott. Midőn minden tulzó 
sovinizmus nélkül, pusztán a tények 
tárgyilagos vizsgálata alapján, közép-
kori művészetünk nem egy jelenségé-
nek kifelé ható erőt tulajdonít s az 
idegen befolyások elkönyvelése mellett 
végre művészeti exportunkra is nyo-
matékosan rámutat, ezzel a jövő kuta-
tás elé új módszertani szempontokat 
állít. 

Idézzük néhány mondatát: «Az 1180 
—1251 között épült traui dóm s a 
Kálmán királyunk költségén emelt 
zárai campanile a Szent Mária-kolostor-
templom mellett szintén azt bizonyítja, 
hogy a magyar-dalmát hatás legalább 
is kölcsönös volt». A jaáki templom 
kapujának «hatása nyilvánvaló a bécs-
újhelyi Mária-templom nyugati, a 
tullni temetői kápolna s a bécsi dóm 
Riesenthornak elnevezett kapuján, vé-
gül a már csúcsíves stílű tisnovi cisz-
tercita apácakolostor templomának ka-
puján». «Valószinű, hogy az ú. n. dunai 
iskola fejlődésének irányt adó hatások 
nem a folyam folyásával lefelé, de 
ellenkező irányban terjedtek.» »Igazo-
lásául annak, amit központi városaink-
nak az ország legtávolabbi vidékeire a 
csúcsíves építészet korában gyakorolt 
hatásáról mondottunk, alighogy a 
renaissance Budán gyökeret vert, 
határszéli városainkban is fölkapták.» 
(119. old.) E rendkívül érdekes meg-
állapítások szerint tehát több, igen 
fontos középkori művészeti áramla-
tunk esetében az ország középponti, 
magyarlakta medencéjének volt kez-
deményező szerepe s az innen kiinduló 
stílusváltozások centrifugálisan terjed-
tek. Ha majd új adatok világánál az 
ilyen irányú megállapítások és feltevé-
sek a történeti tények értékére emel-
kednek, ez lesz a sok tanulságot és 
ösztönzést nyujtó könyv szerzőjének 
legszebb jutalma. 

A kötetben csupán a képek számát 
keveseljük ; ha másként nem, legalább 
a táblák mindkét oldalának kihaszná-
lásával kellett volna ezt a számot 
emelni. Pigler Andor. 

Bányay László: Lázár lakomája. 
E könyvnek a szerzője három megkapó 
jelenet költői leírásával a szimbolikus 
próza rokonszenves művelőjeként mu-
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tatkozik be. Mind a három jelenet az 
emberi életnek egy-egy mélyértelmű 
problémáját eleveníti allegorikus képpé. 

Az elsőt a könyv címe jelzi s benne 
az író a maga életén keresztül az i f jú 
embert mutatja meg, aki elindul ke-
resni az élet értelmét: A nehéz küzdel-
mek és gyakori elbukások sem tudják 
megakadályozni célja elérésében az 
elszánt if jút, aki hitének ütött-vert 
aranyaimáj át megedzett fényben csil-
logtatva üli meg a visszaemlékezés 
Lázár-lakomáját a költészet forrásánál. 

«A kettős árnyék» című második kép 
az Élet-városban dúló örök harcokat 
jeleníti meg, amelyek a különféle em-
beri szenvedélyekből származnak. Az 
örök harc jegyében indul meg az egy-
másra utalt lelek és test is a maga út-
ján, míg a világosság mámoros győ-
zelme egybeolvasztja őket és megszüle-
tik «a testet öltött isteni gondolat». 
Ez a harmónia teszi a testet és lelket 
emberré, aki bátran neki tud vágni újra 
meg újra az életnek. 

Hasonlóan az élet mélységéből föl-
merülő szimbolikus kép ragyog a 
«Nagy vizek vándora» című jelenet 
költői prózájában is. Az i f jú embert — 
Juvenalist — az anyai szeretetnél is 
erősebb vágy kiragadja az élet tenge-
rére, ahol ezernyi veszéllyel dacolva, 
hajótörést szenvedve is megtalálja az 
élet szépségét, annak szeretetében, aki 
neki áldozza a maga életét. Közben 
az i f jú férfivá edződik s a kikötés után 
visszatekintve, szépnek lát mindent, 
ami volt és megnyugvással néz a holnap 
elé, amely már a gyermeküké. 

A fölvetett problémák,természetük-
nél fogva, annyira mindnyájunkkal kö-
zös, örök kérdések, hogy újszerűségük 
csupán az író stílusából magyarázható. 
Valami megható líraiság s a belőle 
kicsendülő elszánt optimizmus, a ki-
fejezésnek természetes, olykor szinte 
primitiv egyszerűsége a szimbolikus 
jelentés dacára is, a közvetlenség ere-
jével hat az olvasóra. Az író jellegzetes 
egyéni prózája szerves egységbe olvad 
a tartalommal és csak dicséretére 
válik, hogy stílus tekintetében Bunyan 
híres allegorikus művére, «A zarándok 
útjá»-ra emlékeztet. A rokonszenves 
bemutatkozás után bizalommal várjuk 
a folytatást. Gulyás Sándor. 

Retjényfordítások. Paul Morand : 
A gáláns Európa. A modern Sterne, de 
aki voyage sensuel-ről ír. Háború után 
vagyunk ; ma ösztönök az érzelmek, 
érzékiség a szerelem. A fiatal Barrés és 

vele a nyolcvanas évek fiatalsága 
érezni akart, minél többet és reflek-
tálni az érzései fölött. Morand nemze-
déke ingereket keres és irtózik az elem-
zéstől. Az utalás többet ér szemünkben 
a magyarázatnál, az ábrázolás nyersebb 
hatású, ha nem kíséri kommentár, a 
találó jelző, a definiáló szó többet mond 
a leírásnál. Gyors és közvetlen hatásra 
van szükség, amely mint a villanyütés 
éri az idegeket. Idegesen vibráló stílus, 
folytonos meglepetések, preciz pillanat-
képek, ötletek ; minden inkább, mint 
az elmélkedés kerülő útjai. A francia 
kritikusok a sleepingek irodalmának 
nevezik azoknak az új íróknak a 
munkásságát, akik csillogó intellektu-
sukat, fáradt érzéseiket és főleg ideges-
ségüket meghordozzák a mai Európa 
mondáin életében (e mondainség soha-
sem jelentett annyi nyugtalanságot, 
kiegyenlítetlenséget, mint épen nap-
jainkban) és számot adnak futólagos, 
színes élményeikről. Az elnevezés ta-
láló, de a szempont és a hangulati ér-
ték nem kielégítő, ha az irány két 
legfőbb képviselőjéről, Morandról és 
Criraudoux-ról van szó. Nem akarom 
most bolygatni, mennyire és hogyan 
hagyja el Giraudoux a számára kriti-
kailag kijelölt helyet, de megteszi ő is, 
mint Morand, akivel azonban egyéb-
ként nem sok hasonlatosságot mutat. 
Morand túlprodukciója — hogy így 
fejezzem ki magam — komoly tanulsá-
gokban áll, amelyeket azonban ő vilá-
gért sem vonna le, sőt amelyeket ügyes 
szemfényvesztéssel iparkodik eltün-
tetni. Ő a legmodernebb típusú mora-
lista, aki önmaga előtt restelli törek-
véseit. Megdöbben, hogy prédikátor-
nak fogják nézni és ezért bohóckodik. 
Fél, hogy tendenciát látnak benne, hát 
céltalanságot tettet. Szeretné ugyan, 
hogy komolyan vegyék, de nem akarja, 
hogy komolynak tartsák. Raffinált, 
hogy egyszerű igazságokra figyelmez-
tessen ; ahhoz nincs bátorsága, hogy 
egyenesen kimondja őket. Tulajdon-
képen írói kishitűség ez az álláspont, 
meghátrálás a súlyosabb, igazi feladat 
elől, tehát művészi hiba. A nagy író 
nem tér ki az akadályok elől, a leg-
nehézkesebb morális és intellektuális 
ballasztban kutatja fel a művészi pro-
blémát, nem ijedezik a művészietlenné 
válástól és csodálatosat nyujt ; példa 
rá Proust. Mindamellett Morandnak 
is igaza van a maga és a tehetsége 
szempontjából ; az erőlködés nem 
lenne erőfeszítés. És a közvetett ered-
ményt biztosan eléri felfokozott mű-
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