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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 
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német filozófiát is francia szempont-
ból nézik, azaz nem értik meg. Álta-
lában nehezebben téríthető más felfo-
gásra az, akinek már van valamilyen 
véleménye a felvetett kérdésről. Ez a 
nehézség még fokozódik, ha valaki 
meggyőződött arról, hogy az a pro-
bléma, amelyen ő gondolkozik, a leg-
fontosabb valamennyi probléma kö-
zött. Ilyen esetekben — ez a franciák 
esete a német filozófiával szemben — 
nem is érdekli más kérdés a gondol-
kodót, sőt szinte el se t ud j a képzelni, 
hogy más probléma is legyen, mint 
az övé. 

Érdekes példa erre két cikk, mely-
ben Simmel filozófiáját bírálják, aki 
körülbelül legközelebb áll a mai német 
filozófusok közül a franciákhoz. Az 
egyik de Roberty értekezése, amely a 
szociológia mai állását ismerteti. (Re-
vue philosophique 1914.) I t t Simmel 
úgy szerepel, mint aki a francia szo-
ciológia világos fogalmait szükségtele-
nül összezavarja, elhomályosítja, «misz-
tikumot» kever beléjük. A másik cik-
ket Jankelovitch írta a «Revue de 
Métaphysique et de Morale» 1925-iki 
évfolyamába. Mint már az értekezés 
címe is muta t j a , i t t Simmel Bergson 
követőként szerepel. Simmel fiatalkori 
relativizmusa — Jankelovitch sze-
rint — csak Bergson élet-gondolatával 
kapott pozitív tar ta lmat . Tehát mind-
két szerző a saját szempontjából tár-
gyalja Simmel filozófiáját. Ez a szem-
pont azonban nem az essai-írók türel-
mes szempontja, mely lehetségesnek 
ta r t más felfogást is, hanem kizáró-
lagos, azaz csak a saját szempontját 
t a r t j a megengedhetőnek. De Roberty 
szerint Simmel filozófiájának lényege 
az elrontott durkheimi szociológizmus, 
Jankelovitch szerint pedig a bergsoni 
életgondolat, noha Simmelnek megvan 
a maga jelentősége a német filozófia 
gondolatainak a továbbfejlesztésében is. 

Hogy ez a szemlélet mennyire ide-
genül áll a német filozófiával szemben, 
muta t j a az is, hogy Jankelovitch észre-
veszi Simmel belekapcsolódását a né-
met gondolatközösségbe, de érdektelen-
nek t a r t j a ezt a gondolatközösséget a 
franciák számára. Azt mondja ugyanis, 
hogy ma Németországban nagyon el-
terjedt a miszticizmus, amelynek egyik 
formája a «nyugat alkonya»-elmélet. 
De ez a miszticizmus szerinte Német-
ország politikai tragédiájából fakad, 
vagyis mivel forrása különlegesen né-
met, a franciák számára nem gyümöl-
csöztethető. 

A német filozófiáról alkotott másik 
szemléletformát pozitivistának nevez-
hetjük. E típus jellemző képviselője 
egy 1912-ben megjelent könyv, mely 
a XIX . század német filozófiáját ismer-
teti. (La philosophie allemande X I X 0 

siécle. Alcan.) Wundt , Lipps és Simmel 
mellett találunk i t t értekezéseket Dil-
theyről és Husserlről is. Azonban a 
könyv minden ismertetését más-más 
szerző ír ta ; ezzel már előre letettek 
arról a szándékról, hogy a német filo-
zófiában egységes irányt lássanak. Az 
egyes cikkek is meleghangú, de tartóz-
kodó ismertetések (talán a Diltheyről 
í rot tat kivéve), a szerzők maguk sem 
lelkesednek, tehát nem is kelthetnek 
lelkesedést, ami pedig alapfeltétele az 
elmélyülő munkának. 

A harmadik szemléletforma a hábo-
rús szellemből fakad. Ebben a német 
gondolkodás mint a gyűlöletes önzés, 
a pöffeszkedő imperializmus szellemi 
a ty ja szerepel. Ennek a háborús gon-
dolkodásnak legjellemzőbb példája az 
az előszó, amelyet Boutroux (egyik 
legtekintélyesebb francia filozófus Berg-
son és Durkheim mellett) írt Santayana 
amerikai filozófus könyve elé. (Geor-
ges Santayana : L'erreur de la philo-
sophie allemande. Paris, 1917.) Bou-
troux szerint a mai német gondolat a 
következő : Németország hi rdet i : 1. 
hogy a világot minden ízében mester-
ségesen rendezni kell, 2. hogy egyedül 
Németország feladata e rendezés végre-
hajtása. 

. . . Kant óta ez a két gondolat a 
tulajdonképeni német filozófia alapja. 
Kant , ú j Kopernikusként, arra töre-
kedett, hogy bebizonyítsa, hogy nem 
az Én gravitál a létező körül, hanem 
a létező az Én körül. A létezőt egy-
séges, mesterséges szervezet foglalja 
magában, amelynek kizárólagos alko-
tó ja az Én. Az Én szervezi a nem-Ént, 
hogy elhelyezkedhessék, szembehelyez-
kedvén vele. Kant után jöt t Fichte, 
aki, miután megállapította, hogy csak 
a német elme tudta tudatosítani az 
univerzális «Ént» és miután meggon-
dolta, hogy az Én tuda ta és cselek-
vése egy, azt következtette, hogy a 
világ szervező elve nem más, mint a 
német Én. Végül Hegel, miután ki-
muta t t a a porosz államban az Idea 
teljes és egyetlen megvalósulását, lehe-
tővé te t te a németek számára azt a 
meggyőződést, hogy a világnak nincs 
más létoka és rendeltetése, mint meg-
engedni nekik nemzeti énjük szabad 
kifejlesztését, miközben mindent néze-
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teik szerint és hasznukra szerveznek 
meg.» 

Ez a háborús gondolkodás, mint más 
területeken, a filozófiában sem ért vé-
get a háborúval. Igaz, ma már van-
nak biztatóbb jelenségek, amelyeket 
belső változások is segítenek. Durk-
heim meghalt, Bergson megöregedett, 
csak tanítványaik képviselik őket. A 
vitatkozások fáradtak, az első pillan-
tásra vakmerő gondolatokat megúnták, 
a feltörekvő ú j nemzedék ú j u takat 
keres. A német filozófia értéke is 
megnő. Az eddigi köteles érdeklődés 
helyett komoly figyelem fordul felé. 
Egyenrangúnak tekintik a német filo-
zófiát a franciával, sőt néha már neki 
adnak igazat. Ennek a szemléletfor-
mának egyik képviselője Fauconnet 
Spenglert ismertető könyvében (André 
Fauconne t : Oswald Spengler. Paris, 
1925. Alcon.) Fauconnet azok közé az 
ismertetők közé tartozik, akik nem 
szívesen beszélnek a maguk nevében, 
de e könyv utolsó fejezetében mégis 
véleményt nyilvánít. Durkheim pozi-
tív tudományosságát, amely a törté-
nelem eseményeiben dolgokat lát és 
azokat a természettudomány módsze-
reivel akar ja rendszerezni, összehason-
l í t ja Spengler felfogásával, aki a kultúr-
organizmusok poétikusan feldolgozott 
történelmét írja. Fauconnet ebben a 
kérdésben, amely rámuta t a francia és 
német gondolkodás között fennálló 
nagy különbségek egyikére, óvatosan 
bár, de Spengler mellett foglal állást. 
Úgy tűnik fel neki, hogy a szociológu-
sok pozitivizmusát valóban a dekadens 
korok kísérő jelenségének lehet tartani . 

A háború utáni közeledés másik for-
májában már német szempontból né-
zik a német filozófiát. A cél nem a 
puszta megismerés, vagy egy filozófus 
összevetése valamelyik francia bölcse-
lővel (ami abból a hallgatólagos fel-
tevésből indul ki, hogy közösek a 
problémáik), hanem a különálló, egy-
séges német filozófia megértése. Ezt a 
szemléletformát képviseli Groethuysen 
könyve, amely a Nietzsche óta ki-
fejlődött német filozófiát ismerteti. 
(Bernard Groethuysen : Introduction 
á la pensée philosophique allemande 
depuis Nietzsche. Paris, 1926. Stock.) 

Groethuysen azokat a német törek-

véseket í r ja le, amelyek a pozitivizmus 
által tönkretet t filozófiát akarják újra-
ébreszteni. Ezt Nietzsche, Dilthey és 
Simmel úgy érik el, hogy feláldozzák 
a tisztán tudományos jelleget, az 
exaktságot, de ezáltal az egyéni vagy 
történelmi relativizmusba sodródnak 
bele. Végül ismerteti Husserl elméle-
tét , aki úgy akar menekülni a rela-
tivizmusból, hogy visszaállítja az exakt-
ságot, de hogy a pozitivizmust is el-
kerülje : csak az ideák, a gondolatok 
világában. Ezzel a phaenomenológiát 
teszi a filozófia középpontjává. Groe-
thuysen könyve az első a francia iro-
dalomban, amely az ú j német filozófiát 
belülről mint egységes szellemi folya-
matot szemléli. 

Mint kuriózumot meg lehet még 
említeni néhány «fiatal filozófus« Esprit 
című folyóiratát, melynek első száma 
ez év közepén jelent meg. (Paris, 1926. 
Rieder.) Pártol ják a német filozófiát, 
lefordították és kiadták Schelling sza-
badságról szóló művét, az első szám-
ban közöltek egy Hegel-fordítást. Ez 
a folyóirat jellemző példa arra, hogy 
néha milyen furcsa macskát lehet 
árulni az idealizmus és spiritualizmus 
zsákjában. A haldokló kereszténység 
ellen akarnak küzdeni és «a filozófusok 
újra az igazság barátai, de ezáltal egy-
szersmind az istenek ellenségei, az Állam 
ellenségei és az ifjúság megrontói lesz-
nek». (114. 1. Az aláhúzás az eredetiből 
való.) A munkatársak : Henri Lefévbre, 
Pierre Morhange, Georges Politzer, 
Georges-Philippe Friedmann. 

Napjainkban tehát élénkebb figye-
lemmel és nagyobb megértéssel fordul-
nak az újabb német filozófusok felé. 
Mégis aligha tudnak ezek az újabb 
német mozgalmak francia földön gyö-
keret ereszteni. Egy, a francia lélek-
ből sarjadó, napról-napra erősödő moz-
galom mind érezhetőbben ragadja ma-
gához a vezetést szellemi téren, min-
dig több és több igazságra szomjas el-
mét kapcsol sorsához. Ez az új moz-
galom a kereszténység örök forrásaiból 
merít és az újraébredő francia nemzeti 
gondolkozás intellektualizmusát akar ja 
kiépíteni. Ennek a mozgalomnak mai 
fontosabb ú t törő i : Ernest Seilliére, 
Charles Maurras és Jacques Maritain. 

Fábián István. 
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