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milyen különösen hangozzék is — meg-
tisztulási vágy. Lélekanalizise megle-
pően finom, nem elmélkedő, hanem 
szemléltető, behatol egészen az ön-
tudatalat t iság mélyébe. (Pl. «A lesze-
relt») Nem tud ja objektiven nézni az 
életet, kivetítve. Majdnem minden el-
beszélését első személyben mondja el, 
vagy legalább is résztvesz a cselek-
ményben. Megérezzük : ezek nem ki-
gondolt, alkalmazott történetek, ha-
nem lelki élmények. Nem gyönyör-
ködünk bennük. írójuk nagyon szen-
vedhetett , amikor megírta őket. 

A mában játszó novellák után szinte 
felüdítőleg hatnak történeti korban 
játszó elbeszélései. Ezekben csillog-
t a t j a Laczkó leginkább kifinomult, 
nagy műveltségén és olvasottságán 
alapuló stílművészetét, melyet már 
regényében, «Német maszlag, török 
áfium»-ban megismerhettünk. Reális 
színekkel idézi fel Attila, Ovidius, 
Cervantes, Strindberg, Petőfi alakját . 
A legkülönbözőbb korokban és orszá-
gokban otthonos, de i t t sem az ese-
mények fontosak számára, hanem a 
lelki történések. Az irodalomtörténész 
számára valóságos csemege «Mester 
az kohnyán» című elbeszélése, mely 
a kódexek nyelvén mond el egy közép-
kori kolostori csodás történetet. 

Laczkó Géza szűkszavú író. Ma két-
ségtelenül a legjelesebb magyar stíl-
művészek közé tartozik. Remélhetőleg 
ez a novelláskötete újból magyobb és 
t isztultabb alkotásra szabadítja fel. 

Farkas Gyula. 

A támadás. I r ta nagybaconi vitéz 
Nagy Vilmos ezredes. Budapest . 1926. 
Ez a könyv, bár címében, tárgyalási 
menetében s egész felfogásában szigo-
rúan megőrzi a katonai szaktudomány 
jellegét, mégis megérdemli, hogy a 
szélesebb körű, laikus közönség figyel-
mét is felhívjuk rá. Nem háborús tör-
ténet ; az ilyesmiből elég bő termés 
van ugyan a hazai és külföldi iroda-
lomban, de legnagyobb része nem 
mondható valami vonzó olvasmány-
nak : a szabadjára eresztett egyéni 
fantázia vagy a vak politikai elfogult-
ság és tájékozatlanság a legtöbbjét 
élvezhetetlenné teszi. A háború tör-
ténetének megírása előtt még sok ilyen 
könyvnek kell napvilágot látnia, mint 
a Nagy Vilmosé. Legnagyobb részt a 
világháborúból vet t hadműveleti moz-
zanatokat magyaráz abból a szem-
pontból, hogy a hadviselő feleknek a 
döntésre irányuló akarata hogyan ju t 

kifejezésre az egyes hadi tervekben. 
Egyszerű, világos előadás jellemzi ; a 
legbonyolultabb helyzetekben néhány 
élesen odavetí tet t fénysugárral rávilá-
gít a lényeges és döntő körülményekre. 
Tiszta magyar nyelve úgyszólván már 
teljesen lecsiszolta magáról a régi, 
«közös»-be oltott honvédnyelv bántó 
magyartalanságait , melyeknek a vég-
leges kiirtása ú j honvédségünknek egyik 
legszebb feladata lesz. Az olvasó sok 
végzetes jelentőségű esemény igazi 
értelmét ismeri meg Nagy Vilmos köny-
véből, amelyről igen sokat hallott már, 
de jelentőségét és az eseményekkel 
való összefüggését valójában még nem 
értet te. —s 

Magyar Művészeti Könyvtár. (Szer-
keszti Bálint Jenő.) Sorozatos vállala-
tok ismertetésével tu la j donképen várni 
kellene addig, míg nagyobb kötetszám-
hoz érkeztek el s ennek alapján bizto-
sabban volna megítélhető : beváltot-
ták-e a hozzájuk fűzöt t várakozást s 
mennyiben érték el a ki tűzöt t célt? 
Különösen áll ez olyan vállalatokra, 
melyek a nevelést is feladataik közé 
ír ják. I t t elsősorban az együttesen, az 
egész sorozat céljain, egységes világ-
nézeti alapjain és eszközein fordul meg 
az a kérdés, hozott-e a vállalat valami 
ú j és maradandó értéket, helyeselhe-
tők voltak-e az alapvető szempontok? 

Kétségtelen, hogy ez a felfogás nem 
kis önmegtagadást kíván a sorozatban 
helyet foglaló egyes tanulmányok szer-
zőitől. De nemcsak a szerkesztőnek, 
hanem nekik is t isztán kell látniok, 
hogy mozaikmunkában vesznek részt 
s az általuk szolgáltatott kövecskék, 
színeiknek minden különbözősége és 
eredetisége mellett is, csak abban az 
esetben illeszkednek harmonikusan az 
együttesbe, ha a vállalkozás közös 
szempontjait állandóan figyelemben 
t a r t j ák . 

Meg kell vallani, hogy a Magyar 
Művészeti Könyvtárnak eddig ke-
zünkbe j u t o t t 18 számából, illetve hét 
füzetéből a vállalat egészére nézve 
még nem alkotható végleges vélemény. 
Minthogy az eddigi 18 számból tizet 
az olasz renaissance egyik nagy mes-
terének szentelt munka foglal el, a 
vállalat nyilvánvalóan többet kíván 
adni, mint amennyit címében mond s 
az egyetemes művészettörténet vezető 
egyéniségeit is be akar ja muta tn i mű-
velt olvasóközönségünknek. Ez a sokat-
akarás ebben az esetben bizonyára 
örvendetes és helyeselhető, ám csakis 
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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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