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hozzánk, de egyénisége még egyáltalán 
nem bontakozott ki, munkáiban sok az 
utánérzés, sokszor erőltetett, modoros, 
nem gyakorol mélyebb, őszinte hatást 
a szemlélőre. 

Győri Frigyes vízfestményeiből nem 
sok lélek szól, az akvarell közvetlen-
ségét szinte egyetlen képe sem érezteti. 

* 

Csoportkiállítás. A Nemzeti Szalón 
LVII. csoportkiállításának keretében 
Borszéky Frigyes, Kövér Gyula és 
Senyei József festményeit mutatta be. 

A három festő munkássága nem 
jelent különösebb művészeti élményt, 
valamennyien kitaposott ösvényeken 
járnak, műveikben nem az egyéni fel-
fogás az uralkodó vonás, hanem a 
mesterségbeli készség. 

Ez a technikai felkészültség leg-
érettebben Kövér Gyula festményein 
nyilvánul meg. Főleg aktokat szeret 
festeni. Rajzban eléggé biztos, de 
színei meglehetősen élettelenek, hide-
gek. Aktjait leginkább a régi, nagy 
minták hatása alatt állítja be, legjobb 
tudását ezeken fejti ki, de nem sok 
lélek fűti át munkáit, bizonyos száraz-
ság mindig út ját állja annak, hogy 
erősebb hatást kelthessen. Munkáiból 
hiányzik a lendület, a megragadó lelki-
ség. Ábrázolása kemény, nem eléggé 
finom. Tájképei között a holland és 
belga témájúak a legjobbak. Borszéky 
Frigyes festményeiben is nagyon kevés 
az egyéniség. Rajzban feltünően pon-
gyola, színei elmosódnak, szétfolynak. 
Senyei József Hollósynál kezdte mű-
vészeti tanulmányait és László Fülöp 
magániskolájában, Londonban fejezte 
be. A két kiváló mester jótékony ha-
tása alig érzik ki festményeiből. Jófor-
mán csak «öreg tengerész» című képe 
köti le komolyabban a tárlatlátogatót. 
Ez érett, komoly munka. Többi arc-
képe nagyon is közepes alkotás, nincs 
bennük magasabb festői érték, átlagos 
portrék, arcok másolatai, melyekből 
hiányzik az élménykeltő piktori erő. * 

Tamás képszalón. Az Akadémia-
utcában most nyilt meg «Tamás kép-
szalón» elnevezéssel egy kis, ú j művé-
szeti kiállító helyiség. Azt a célt fogja 
szolgálni, hogy rövid időközökben fel-
frissülő anyaggal mindig tükörképet 
adjon a ma művészetéről és hogy ál-
landó alkalmat nyujtson a jónevű 
magyar művészeknek új munkásságuk 

közvetlen gyors bemutatására és per-
sze : értékesíthetésére is. Az előkelő 
keretbe helyezett művészbolt úgy a 
magyar művészetszerető közönségnek, 
mint a külföldi, i t t megforduló mű-
vásárló rétegnek minden időben alkal-
mat ad arra, hogy gyönyörködhessen 
és válogathasson egy-egy szép kis 
modern gyüjteményben. A külföldön 
nagyon sok az ilyen intim kiállító-
helyiség, Párizs művészeti negyedei-
ben egymást érik az efféle kis szalonok, 
melyek néha közvetlenebb, élőbb képet 
adnak a művészet friss mozgalmairól, 
mint a nagy kiállítások. A külföld nagy 
metropolisaiban épen ezért nagyon 
szívesen látogatják ezeket a magán 
kiállító-helyiségeket. 

Az Akadémia-utca ízléssel berende-
zett kis szalonja hozzátartozik Buda-
pest világvárosi képéhez, hangulatá-
hoz. Az első kiállítás anyaga valóban 
magasszínvonalú. Csók, Iványi-Grün-
wald, Koszta, Mednyánszky, Rudnay, 
Vaszary is szerepelnek igen jó mű-
veikkel. Mariay Ödön. 

Külföldi folyóiratszemle. 
A Németországban oly lendülettel 

folytatott barokkvizsgálódás, a barokk 
lélek elemzésének és igazolásának mun-
kája egyre szélesebb területet kény-
telen magábaölelni. Az eddig elért ered-
mények új meg új feladatokat jelöltek 
ki, a felismert jellemző vonások paran-
csolóan utalnak a rokonjelenségek fi-
gyelembevételére. Az olasz és német 
periódus átélése után az érdeklődés 
szükségszerűen a spanyol virágkor és 
a francia rokokó felé fordul, kutatva 
a nemzeti változatokat. Különösen a 
spanyol lélek vált izgalmasan érde-
kessé a mai ember számára, aki elfelej-
tett értékeket és egyben bámulatos 
nevelőhatást fedez fel új mintaképében. 

Victor Klemperer Logosban meg-
jelent tanulmánya már általános tünet-
ként jegyzi fel a spanyolok felé irány-
zódást. Az ellenreformáció spanyol 
stílusa, divatja, szokásai, a romantika 
spanyol középkor és miszticizmus exal-
tálása után most harmadszor fordul a 
németség e különös világ felé, nem 
kényszerítve, mint először és nem 
ködbevesző szentimentalizmussat, mint 
másodízben, hanem új eszmék keresé-
sének komoly vágyával. Mint a renais-
sanceot követő elernyedéskor, úgy 
most a materializmus gőgjének össze-
roppanása után Európa megérti és 
befogadja a spanyol sajátságokat. A né-
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met szellemtörténet siet kötelessé-
gét teljesíteni. Klemperer idézi Lud-
wig Pfandl-nak e spanyol szellem 
virágzásáról írt munkáját, amely köz-
keletű tévedéseket oszlat el, hagyo-
mányos vádakat cáfol és még az 
inkviziciót is sikerrel védi. Klemperer 
a könyv egyik gondolatához kapcso-
lódva maga is szembeszáll a régibb 
felületes felfogással, hogy Spanyol-
ország megmerevedett középkorát men-
tette át az újkorba és a renaissance 
vihara nyomtalanul zúgott el felette. 
Ma ugyan e tételnek az éle elveszett, 
hiszen a renaissanceban nem láttak 
ennyi újat a középkorral szemben, 
mint eddig és a középkor eszméit nem 
nézik többé értelmetlenül, de Klem-
perer azért kimutatja a hamisságát. 
Volt spanyol renaissance, de tökéle-
tesen eltérő és eredményében ellenkező 
például az olasz rinascimentóval. Mert 
más volt a spanyol középkor és általá-
ban a spanyol történet is, mint más 
népek története. A XV. század végéig 
területe felszabadításáért élet-halál-
harcot folytatott a spanyolság kelet 
ellen, nemzeti léte és a keresztyénség 
védelme szorosan egybekapcsolódott, 
az egyház i t t sohasem kerülhetett a 
nyugodt hatalomélvező helyzetébe és 
így visszahatást sem válthatott ki 
maga ellen. Az olasz renaissancefor-
mák eljutottak Spanyolországba, de 
tartalmuk, szellemük teljesen elvál-
tozott. A pogány életöröm helyett i t t 
vallásos elmélyülés uralkodó, a fék-
telen, senkitől, semmitől nem kötött 
renaissance egyéniségek típusát, a spa-
nyol nemzeti hatalmat szolgáló con-
quistadores alakjai helyettesítik, a köl-
tészet humanista témáit a mult és 
közelmult felszabadító harcai és míg 
mindenfelé az arisztokratikus rétegekre 
szorítkozik a mozgalom, itt a nép 
egészét megragadja. A világiasodásnak 
nyoma sincs, nincs törés, a régi eszmék 
izmosodnak. A renaissance máshol a 
reformációt készíti elő, itt természet-
szerűen vezet az ellenreformációhoz. 
A spanyol renaissance tehát a renais-
sance tagadása. 

Klemperer szerint Spanyolország 
már betöltötte nagyszerű feladatát és 
most már csak ösztönzéseiben van 
jelentősége. Második ókort jelent szá-
munkra, holtat és mégis elevent, mint 
a görög-római kultúra, távolságában 
is frissen, gazdagon hatót. A mai kor-
nak csakugyan Anteusként kellene 
erőt merítenie tökéletes korszakokkal 
érintkezésből, mint egykor a francia 

szellem tette az antikkal. Csak ideálok 
utánzása tehet eredetivé. De a végleges 
kimerülésre nézve talán nincsen igaza 
Klemperernek. Az új spanyol irodalom 
és tudomány ébredezik a százados 
aléltságból és multjának jelentőségé-
ből megérti kötelességeit. A franciák 
a németekénél reálisabb buzgalommal 
követik Európa számára a modern 
spanyol munkákat és finom érzékkel 
sejtik meg az igéretteljes jövőt. Ők még 
várnak valamit Spanyolországtól. 

* 

A németek szívesen átfestik értéke-
léseiket saját hangulataikkal. Bármit 
vizsgáljanak, kissé mindig kifordítják 
eredeti alakjából és a szó eszmei értel-
mében germanizálják. Jól értenek szem-
pontjaik elterjesztéséhez és ez sokszor 
káros, sőt veszedelmes is. Ujabban 
hatásuk alatt divatossá vált a bolse-
vizmus misztikumának emlegetése. Az 
orosz forradalomnak valami titokzatos, 
az orosz nép legbelsejében ható erő 
lenne az okozója és mozgatója európai 
ember számára felfoghatatlan módon. 
Rejtélyes ősi ösztönök nyernének ki-
elégülést, szlávos Dosztojevszkij-álmok 
válnának valósággá a nagy leszámolás-
ban. Jó szolgálatot tesz annak, akit 
megkapott volna a furcsa szédület és 
aki hajlandó apokaliptikus fényben 
látni az oroszországi eseményeket, Du-
hamel moszkvai beszámolója. (Közölve 
a Nouvelles Littéraires-ben július 16-
tól október l-ig.) Rájön belőle, hogy 
nem szabad rejtelmeket keresnie a 
brutálisan és véresen egyszerű forra-
dalmi törekvésekben. 

Duhamel baloldali ember, de Orosz-
országban elfogulatlanul akart körül-
nézni. Józanul ítélt a látottakról, ám 
éleslátása ellentétbe került elveivel és 
az eredmény a munka elbágyadása 
lett. Ötletszerűen jegyez fel minden-
félét, rajzol meg apró jeleneteket, el-
siklik a kellemetleneken, elhallgatja 
az erőszakosságokat, de titkos elége-
detlensége kiérzik a konvencionálisan 
odavetett «majd segítenek a dolgon», 
«ezek az átmenet nehézségei» szóla-
mokon. Elkerülhetetlennek tar tot ta a 
forradalmat és hisz a megmaradásá-
ban, de valahogy másnak képzelte és 
másnak óhajtja. Elbeszéléséből szinte 
akarata ellenébe derülnek ki a mai 
rendszert súlyosan vádoló adatok; a 
politikust lépten-nyomon legyőzi a 
lelkiismeretes író. A nyomasztó terror-
ról alig beszél, de midőn három nővel 
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való beszélgetését közli, akik együtt 
szidják az emigránsokat és külön-külön 
az íróval egymásután visszaszívják 
kijelentéseiket, megértjük, hogy kell 
rettegniök az embereknek társaiktól, 
a besugóktól, mennyire hiányzik a 
vélemény szabadsága. Ugyanezt árul-
ják el a régi polgárok befejezetlen 
mondatai, panaszos gesztusai, ijedt 
célzásai, amikről Duhamel becsülettel, 
de kommentár nélkül számot ad. Leg-
érdekesebb a forradalom lelkiségének 
rajza. Duhamel, aki orvosból lett 
íróvá, elképedve állapítja meg a mate-
rializmus hallatlan uralmát. Biológia, 
fiziológia, laboratóriumi kísérletek álla-
nak az érdeklődés középpontjában. Az 
életben az amerikanizmus, techniciz-
mus orgiákat ülnek. «A technika szó a 
forradalom egyik vezérszava». Tech-
nikusokat keresnek, tenyésztenek min-
denfelé. A tudomány és gépkultúra 
bálványának hódolnak az emberek. 
A technicitás mindenre rányomja bé-
lyegét ; a színház sokatemlegetett for-
radalma kizárólag scenikai újításokat 
jelent. Technika és amerikanizmus 

tehát az európaitól meg nem érthető 
varázsigék, a kelet titokzatos ajándé-
kai. És a materializmus, ami ellen 
Dosztojevszkij egy életen át küzdött, 
az ő eszméinek a diadala. 

Hogy állunk a forradalmat irányító 
népi ösztönökkel? Duhamel félig mu-
latva, félig meghökkenve írja le a mai 
rendszer létalapját: a féktelen, szinte 
már hisztérikus propagandát. Folyik 
a propaganda szüntelenül és mindig 
egyformán iskolákban, gyárakban, 
gyüléseken, mozikban, plakátok szá-
zain, fásulttá téve a hallgatókat és 
nézőket. Lázas nyugtalanság, sietség 
és nagy céltalanság jellemzi az agitáció 
munkáját. A nép nagy tömegében 
közömbös, az intelligencia elfordul a 
politikától, a forradalommal csak az 
foglalkozik, akinek ez a hivatása. 
A tisztára fegyveres és bürokratikus 
szervezettségen nyugvó hatalom mű-
ködésében, a propaganda által idegen 
mintákra mesterségesen teremtett vi-
lágnézetben nem szabad az orosz lélek 
megnyilatkozásait keresni. 

Halász Gábor. 


	Napkelet_1927_10_906
	Napkelet_1927_10_907
	Napkelet_1927_10_908

