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A világjáró nagy hegedűművészek 
sorában előkelő hely illeti meg Manén 
Joan t , a spanyol mestert . Tizenöt év-
vel ezelőtt jár t nálunk s rendkívüli 
sikereire emlékeztünk még néhányan. 
A többiek nem tudták , ki áll előttük. 
Ime, ilyen rövid idő alatt mennyire 
kicserélődött fővárosunk régi, zeneértő 
és zeneszerető közönsége. A mai, az 
ú j : tájékozatlan és képzetlen. És ha 
világnagy mesterek mellett nem ütik 
nagyhangú reklámok a dobot, üresen 
hagyja a termet . 

Manén eszményi tökéletességű tech-
nikus. Virtuóz, de a legkellemesebb és 
legízlésesebb fajtából. Meglepő, ele-
gáns és szellemes. Könnyedebb hege-
dülést sohasem hallottunk és hajléko-
nyabb vonót sohasem lá t tunk. Nem 
mély, nem melegítő lélek, nem muzsi-
kál, de felülmulhatatlanul hegedül. 
Tüzes spanyol temperamentuma a 
prestissimók fejedelmévé ava t ja . Sa-
rasate «Fülemile-ének»-ének csattogása 
közben arra gondoltunk, hogy Paga-
nini sem lehetett nagyobb hangutánzó. 

* 
Heifetz, «a világcsoda», ismét i t t jár t . 

De nem babérokon. Amennyire hozsan-
názta a sajtó első fellépésekor, annyira 
elfordult tőle egy évre rá. Pedig se 
jobban, se rosszabbul nem hegedült, 
mint tavaly. Különös . . . 

* 

Jótékonycélú hangversenyek műso-
rá t nálunk nem szokás komoly kriti-
kával kísérni. Helytelenül. Először, 
mert ilyen elnéző álláspont mellett és 
a jótékonyság örve alat t sok talmit 
lehet becsempészni a művészetbe, má-
sodszor azért, mert jótékonycélú mű-
sorra sokszor kerülhet olyan rendkívüli 
érték, amelyről tudomást nem venni — 
lehetetlen. Beethoven legtöbb művét 
jótékonycélú hangversenyen mu ta t t a 
be. Mit csinált volna a kritika, ha akkor 
is ez lett volna az álláspontja? 

Éppen Beethoven közelgő centenná-
riumának előreküldött hírnökeként 
olyan hangversenyben volt részünk 
december 7-én a budai Vigadóban, 
melynél művészetileg érdemesebbet ke-
veset hallottunk. A gróf Zichy Rafaelné 
elnöklete alatt működő Országos Kato-
likus Nővédő Egyesület rendezte ezt a 
Beethoven-emlékhangversenyt, mely mű-
vészeti magasrendűsége mellett évek 
óta nem látot t díszes társadalmi ese-
ménnyé szélesedett. 

A bevezető felolvasás után 1 Kerntler 
1 Lásd folyóiratunk 89. oldalát. 

Jenő, a Zeneművészeti Főiskola tanára 
mutatkozot t be a közönségnek, mint 
szóló-zongoraművész. Az «Appassio-
nótá»-t játszotta. Kiváló kamara-mű-
vészetét már ismertük, de hogy hang-
szerének ilyen kimagasló szóló-művésze, 
most tud tuk meg. Fantáziája , meleg 
szíve, ízlése, színes billentése, tökéletes 
technikája, legelső zongoraművészeink 
közé ava t ja a f iatal mestert. Utána 
Bodó Erzsébet operaénekesnő Berg 
Ottó mesteri zongorakíséretével három 
magyar vonatkozású Beethoven-dalt 
adott elő. Értékes organumában, stí-
lusos, közvetlen előadásában mindenki 
gyönyörködött. A műsor legkimagas-
lóbb dísze dr. Hubay Jenő fellépése 
volt, aki Kerntler Jenővel a «Kreutzer-
szonátá»-t adta elő. Eszményi művé-
szettel. A grandiózus magyar mestert 
frenetikus tapsorkánnal ünnepelték. 
Beethoven zongorára és kürtre írt szo-
ná tá j á t (op. 17) Járay István, a kiváló 
zeneszerző és kamaraművész Konti, 
Dóriusszal, Operaházunk kürtművé-
szével együtt szólaltatta meg. A szo-
katlan, ritkán hallott mű kitűnő elő-
adásában a zeneértő közönségnek nagy 
öröme telt . 

Végül a Melles Magyar Vonósnégyes 
(Melles Béla, Kárpáthy Zoltán dr., 
Gulden Jenő dr. és Gáthy István) a 
Razoumovszki-kvartettek közül a cso-
dálatos szépségű é-moll vonósnégyest 
játszotta. Az elismert művészegyüttes-
hez méltóan. Papp Viktor. 

Művésze t i s z e m l e . 

A svéd reprezentativ kiállítás. 

Az elmult hetek egyedüli jelentősebb 
művészeti eseménye : a svéd reprezen-
ta t iv kiállítás volt. 

Mindig örülnünk kell, ha alkalmunk 
nyílik arra, hogy idegen nemzetek mű-
vészetét nagyobb csoportkiállítás kere-
tében idehaza tanulmányozhat juk. 

Egy-egy ilyen gyűjteményes kiállítás 
azok előtt is ablakot t á r ú j , más művé-
szeti szemhatárok felé, kiknek nem áll 
módjában, hogy drága utazások révén 
jussanak efféle tanulságokhoz. Az ilyen 
vendégkiállítások kitűnő alkalmat kí-
nálnak arra, hogy a magunk művésze-
tének eredményeit összevethessük más 
nemzetek teremtő munkájával . A mű-
vészvilág meg épen nagy örömét lelheti 
e tár latokban, melyek a nagy messze-
ségekből idevillantják a testvérmű-
helyek sokfelé elágazó, de mindig egyet-
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len nagy célban összefolyó erőfeszíté-
seinek egyes mozzanatait. Különösen 
nagyjelentőségű a külföldi csoportkiál-
lítás, ha visszatekintő sorozatot nyuj t , 
mint a mostani svéd tár lat . 

A svéd művészet nem első ízben jele-
nik meg vendégül Budapest falai kö-
zött. 

Legutóbb húsz évvel ezelőtt szerepel-
tek nálunk északi vendégeink, a Mű-
csarnokban rendezett nemzetközi kiál-
lításon. 

A Nemzeti Szalonban most bemuta-
tásra került anyag érdekes, jelentős 
színvonalú, elég változatos, de koránt-
sem teljes abból a szempontból, hogy 
belőle hiánytalan képet kaphassunk a 
modern svéd művészet állásáról. A kiál-
lítás rendezője és lelke Schultzberg An-
selm úr maga is szükségesnek t a r t j a a 
szép katalógus előszavában megje-
gyezni, hogy többfelé lévén most ha-
sonló svéd tárlat , sok kiegészítő művet 
nem állott módjában a nálunk szerepelő 
gyüjteménybe beillesztenie. 

A műtárgyanyag körülbelül az 1880-as 
évektől kezdődőleg ad mutatót a 
svéd művészetről. A már patriarka korú 
Rydberg Gustáf tájképei i t t a bevezető 
útmutatók. Rydberg és követői hosszú 
időre megszabták a svéd festészet ös-
vényét, melynek főiránya évtizedeken 
keresztül az egészséges látású natura-
lizmus volt. Ezen az úton haladtak 
azok, akik a svéd művészet büszkeségei 
gyanánt szerepelnek az európai köz-
tudatban : Liljefors, Zorn és Larsson. 

Az ő nyomdokaikba léptek, de egyéni 
csapást vágtak maguknak Wilhelmsson, 
Kallstenius, Fjaestad, Hullgren és 
Schultzberg. A hozzájuk kapcsolódó leg-
közelebbi korszakból Masolle és Lind-
ström emelkednek ki leginkább. 

A naturalisták és impresszionisták 
nyomában megjelentek az expresszio-
nisták is, de ez az irányzat nem ereszt-
hetett szívósabb, életerős gvökereket 
a kemény svéd lélektalajba. 

A felsorolt pár név fonalához iga-
zodva, feltűnőbb ugrás nélkül tekint-
hettük át a modern svéd festészet ered-
ményeit. 

E pikturának legfelötlőbb vonása : 
a valóságszeretet. Az alakos képeket 
Csakúgy, mint a tájképeket valami 
hüvös, józan szemlélet szülte. A mi 
színesebb festői látáshoz szokott közön-
ségünk színtelennek, száraznak talál ta 
ezeket a képeket. Nehezen tudot t bele-
törődni abba, hogy e vásznakon alig 
lelte nyomát a modern magyar palet-
tákon izzó, ékespiros, harsánysárga, 

égőviola színfergetegnek. A mi ú j nem-
zedékünk vonallal való merész vias-
kodását is hiába kereste i t t a kuta tó 
szem . . . 

De, aki belemélyedt e képek külön 
világába, kellett, hogy megbarátkozzék 
velük. Méltányolnia kellett a komoly, 
elgondolkodó tudást , az elmélázó, halk 
természetszemléletet, a szűkszavúság-
ban is visszhangot keltő őszinteséget 
s a mutatványoskodást szinte mindig 
elmellőző, művészi erő fű tö t te mester-
ségbeli tudást . 

A svéd festők művei ékesen igazolták, 
milyen átalakító hatása van a környe-
zetnek a műalkotásra. 

Milyen mások ezek a svéd tájképek, 
mint a mieink ! A mi t á j festőink szinte 
dalolnak a palettáikról, színesen, bol-
dogazurosan . . . ezek az északiak meg 
mintha alázatosan, aggódva borulná-
nak le hideg szürkébe, kékesfehér hóba 
pólyázott szegényes szürkészölddel éke-
sített tá ja ik , zord természetanyjuk 
előtt. De ez a leborulás szívből jövő, 
szeretettel teljes s ezért megható, föl-
emelő. 

A festők közül Liljefors t e t t legna-
gyobb hatást . Az «Üldözött nyúl» re-
mekmű. A riadt, puha, kis, fehér állatot 
szinte odabűvölte a vászonra a művész. 
Így csak japán kéz tud állati életet 
színbe, vonalba átteremteni. Méltó 
társa ennek «Téli nyúl» című képe is. 

Zorn Anders ismert, nagy művészetét 
csak pár és épen nem szerencsés alko-
tása reprezentálta. Ezek a képek a mű-
vésznek szárazabb, színtelenebb kor-
szakából valók. Kár, hogy frissebb, bá-
tor lendületű műveiben is nem gyönyör-
ködhettünk. 

Hullgren Oscar a legjobb tengerfestők 
egyike. Valami csudálatos erővel t u d j a 
érzékeltetni a tenger rajzát, a mérhetet-
len tömegű hullámvilág örök mozgás-
ban levő életét. Schultzberg tájképein 
a levegő pompás megéreztetése kap ta 
meg a nézők figyelmét. Észak lehellete 
áradt ezekből a tájképekből. 

Wilhelmsson színesebb képei különös 
ecsetkezelése révén is érdeklődést kel-
tet tek. Kallstenius Gottfrid bensőséges 
felfogású tá ja ival véste emlékünkbe 
nevét. Larsson leginkább egy arcképen 
m u t a t t a meg európaszerte ismert művé-
szetének erejét. 

Egy kisebb teremben módunk volt 
a legmodernebb svéd festői törekvések-
kel is megismerkedni. Van közöttük ér-
dekes művész is, de a mi fiataljaink 
valahogy sokkal egyéniebbek, bátrab-
bak, tar talmasabbak. Iljertén—Grüne-
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wald Sigrid, a jól komponáló Norden-
stén Ragnhild és Faustman Mollie ne-
vét kellett leginkább megjegyeznünk. 

Ezek az expresszionista kísérletek 
ezen a kiállításon is azt igazolták, hogy 
nagyrészt eltanulható, kiáltó külsősé-
gek sűrűsödnek össze bennük, oly tulaj-
donságok, melyek minden különcködés, 
elkülönülni akarás mellett is minden 
ég ala t t egy sínre f u t t a t j á k ezt az irány-
zatot . 

A svéd kiállítás anyagában egyedül 
azok a művek keltettek őszinte érdeklő-
dést, melyek a nemzeti megszineződésű 
alkotószellem jegyét viselték magukon. 

Érdekes, hogy az általában fontolga-
tóbban haladó szobrászatban a svédek-
nél sokkal nagyobb ugrásokat lehetett 
észlelni, mint festészetükben. A véső 
svéd művészei jóval közelébb állanak 
a szélsőségesen modern németekhez és 
franciákhoz, mint ecsettel dolgozó tár-
saik. 

A szobrászat Svédországban sem va-
lami nagy multra tekinthet még vissza. 
Mint festészetük, úgy ez is a nyolcvanas 
évek végén ju to t t nagyobb lendülethez. 

Miiles Garl neve a legemlegetettebb 
a régebbi mesterek közül. Monumentá-
lis alkotásainak színtere Stockholm, 
melynek főtereit nagyrészt az ő művei 
ékesítik. I t t kiállított szép bronzai iga-
zolták hírnevét. Larsson Gottfrid azon-
ban érdekesebb. Neujd Herman «Fia-
talság» című faszobra megkapó erőt 
árult el. Eldh Garl, Ahlberg Olaf, Strind-
berg Tore merész vonalproblémákat 
megoldó munkái, Thoresen Ida finom 
kifejező készsége a fiatal svéd szobrá-
szat elé nagy szemhatárt nyitnak. 

A kiállítás iparművészeti anyaga na-
gyon érdekes volt, bár csak néhány 
kisebb tárgyból állott. 

A svéd iparművészet is, akárcsak a 
miénk, arra törekszik, hogy megőrizze 
és minél szélesebb körben felhasználja 
az ősi, népies elemeket. Pár nagyon 
finomrajzú, szőnyegük igazi mester-
munka. A kiállított bútordarabok hal-
latlan egyszerűségükkel, nemes vona-
laikkal keltettek figyelmet. A svéd 
üvegipar nagyszerű fejlettségéről csu-
dálatosan szép üvegtárgyak tanuskod-
tak. Az Orrefors üvegeknél szebbet 
aligha állítanak ma elő a világon. Anya-
guk kristályosan tiszta, finom, a belé-
jük lehelt rajz úgy hat , mintha művész-
álom testesült volna meg gyöngyho-
mályos jégvirággá. 

A komoly, tanulságos, kiállítást a 
műértő közönség nagy érdeklődéssel 
lá togat ta , ezzel is kifejezésre ju t t a tva 

rokonszenvét a messze észak vezető 
kultúrnemzete iránt, mely oly szere-
tet tel fogadta néhány év előtt fővárosá-
ban a mi művészetünk bemutatko-
zását. Mariay Ödön. 

Francia vélemények a mai német 
filozófiáról. Feltűnő, hogy a napjaink-
ban nagy lendülettel felvirágzó német 
filozófiáról a franciák alig vesznek tu-
domást. A szakkörökben ismerik ugyan 
Diltheyt vagy Husserlt, a tudományos 
folyóiratokban is megjelenik egy-egy 
ismertetés, sőt néha — nagyritkán — 
különálló könyv is valamelyik német 
filozófusról, de a mai német filozófia 
közös problémáit, a különböző tanítá-
sok egységes tendenciáját alig veszik 
észre. Nem ismerik fel az ú j német 
filozófia jelentőségét, ennélfogva mé-
lyebb hatás t sem tehet rájuk, s ma 
egyetlenegy francia taní tványa sincs 
a német filozófusoknak. 

Ennek több oka lehet. Elsősorban 
az, hogy a franciákat nem is igen érde-
kelte a külföldi filozófia, mert saját 
filozófusaik, különösen Bergson és 
Durkheim, lekötöttek minden érdek-
lődést. E két tanítás, Bergson anti-
intellektualizmusának és Durkheim 
racionális szociológizmusának ellentéte 
heves vi tákat is váltot t ki századunk 
első tíz-tizenöt évében. Ez a vita oly 
mértékben uralkodott a francia filo-
zófián, hogy a két legismertebb filo-
zófiai szemléből is szinte lefoglaltak 
egyet-egyet a vitatkozó felek. Úgy 
tűnik fel, mintha a «Revue philoso-
phique» Durkheim, a «Revue de Méta-
physique et de Morale» pedig Bergson 
irányát képviselné. (Ez a szétválasz-
tás azonban nem kimondott és nem 
elvszerű : pl. Durkheimnek több érte-
kezése a «Revue de Métaphysique et de 
Morale»-ban jelent meg.) 

Az ilyen arányú vitatkozás szükség-
képen a problémák tisztázásával és 
hangsúlyozásával jár. Ezért a köz-
figyelem a megvitatott kérdések felé 
irányul, vagyis beleszuggerálja az ér-
deklődőkbe a francia szempontot, 
amely pedig éles ellentétben áll a né-
metekével. A mai francia filozófia ki-
indulópontja pszichológiai, a németé 
metafizikai: a franciák magában az 
emberben, a németek pedig a dolgok-
ban keresik a megismerés lehetőségét. 

Mivel a francia és német filozófia 
között ilyen nagy a különbség s a 
heves vitatkozások a franciák által fel-
vetet t problémákat egyeduralkodóvá 
tet ték Franciaországban, a franciák a 


	Napkelet_1927_01_084
	Napkelet_1927_01_085
	Napkelet_1927_01_086

