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Hogy ju that Herrenfeld Panni vé-
konyka, színtelen hegedűhangjával leg-
érdemesebb zeneművészeti társaságunk 
dobogóján szerepléshez? Eisenberger 
Severin se nagy csalogató. 

A két bérleti hangverseny műsorá-
ból csak Reger «Böcklin-szvit»-jének 
örültünk, mert ez a mű a nagynevű 
német szerzőnek kivételesen sikerült 
zenekari alkotása. Germán ízű impresz-
szionista zene, melyet Böcklin négy 
híres képéről (A hegedűlő remete. 
A hullámok játéka. Halot tak szigete 
és Bachanalia) írt a mester. A négy 
tétel közül a harmadik («Halottak szi-
gete») megrázó, tragikus páthoszával 
emelkedik ki. Reger általában merev, 
színtelen hangszerelő, de ebben a mű-
vében zenekara Böcklin ecsetjével 
rokonlelkűen sötét tónusú, gondosan 
árnyal t színekben pompázik. 

A két bérleti hangverseny között 
rendkívüli koncertet adtak filharmo-
nikusaink, melynek műsorán egy híres 
modern oratórium, Honegger «Dávid 
király»-a állott. Örülünk, hogy e jelen-
tős művet megismertük. Tavaly volt 
a bemutatója a zürichi zeneünnepélyen, 
ahol Kodály Zoltán «Psalmus hungari-
cus»-ával versenyzett. Honegger, a fia-
ta l svájci zeneszerző nevét ismeri a 
zenevilág. A legmodernebb nagynevek 
(Ravel, Schönberg, Stravinski) közé szá-
mít ják . Hirhedt «Pacific»-jét pár év 
előtt adták elő filharmonikusaink. Most 
bemuta to t t Dávid király című három 
részből álló szimfonikus zsoltára erős 
ta lentum költői munkája . Az ótesta-
mentum alapján Dávid király egész 
életét felöleli a Góliát jelenettől halá-
láig. A szövegkönyv szerint, melyet 
René Morax írt, huszonhét képben 
vonul el szemünk előtt Dávid király 
mozgalmas és változatos élete. A drá-
mai akciót a krónikás helyettesíti, aki 
prózában mondja el a fejezetek tar ta l -
mát . Honegger Händel és Haydn tala-
jából táplálkozik, de a mai ember szí-
vével és agyával ír. Haydn ellágyulása 
s Händel hatalmas felfokozásai meg-
találhatók par t i turá jában, de az archi-
t ek tura összefogó ereje hiányzik belőle. 
Mozaikszerűen, néha pár percig ta r tó 
zenei képeket fest, amelyek sokszor 
zseniálisak, de a zenei epika nyugalma 
és nagyvonalúsága nincs sehol. 

A szólóhangversenyek közül Huber-
mann koncertje emelkedett ki. A he-
gedű nagyszerű mestere Beethoven-
műveket játszott . Szárnyaló művészet-
tel. Említsük meg Molnár Imre önálló 
dalestjét is, akinek a régi magyar zenei 

kincsek felélesztésében elévülhetetlen 
érdemei vannak. 

Szóljunk még a házizene legszebb 
hangversenyeiről, Hubay Jenőék vasár-
napi zenedélutánjairól. Zenevilágunk 
vezére évek hosszú sora óta gyönyörű 
műsorokkal áll meghívott közönsége 
elé. Ő maga is mindig szerepel, ami 
kivételes élmény. A zenevilág legjobbjai 
t a rk í t j ák a pódiumot. A remek zene-
teremben az ország legelőkelőbbjei 
gyűlnek össze, úgyhogy minden hang-
verseny külsőségekben pompázó tár-
sadalmi esemény és egyben feledhetet-
len művészi élmény. 

Háború előtt több ilyen meleg fészke 
volt fővárosunkban a házizenének. 
Száz évvel ezelőtt Buda minden má-
sodik palotájában emelkedett szellemű 
koncertekre gyült össze hetenkint a 
főnemesség. Később a gazdagabb pol-
gárság is á tvet te a szép szokást. Mióta 
1832-ben az első olasz vándorló vonós-
négyes társaság elindult s a házizene 
bevonult a hangversenyterembe, nem 
neki való környezetbe — ennek a szép 
zenei életnek, mely a művészet fejlő-
désének legjobb melegágya volt — 
vége. Hubayék vasárnap délutánjai 
visszahozzák rövid időre — álom-
szerűen. 

(Meg fogja írni egyszer valaki a 
magyarországi házizene történetét?) 

Papp Viktor. 
Művészeti szemle. 

Francia romantikusok. A Szépművé-
szeti Múzeum grafikai osztálya a francia 
romantikusok műveiből nagyon érde-
kes kiállítást állított össze. Ez a szép 
gyüjtemény — mely akár a Louvre 
termeiben is megállaná a helyét — 
nagy örömet szerez a nemes grafikai 
művészet barátainak. Ami a muzsiká-
ban a kamarazene : az a rajz, a magas 
színvonalú grafika a képzőművészet-
ben. A legnagyobbak tere ez, puri tán, 
nehéz terület, amelyen csak az emel-
kedett , az igazi, a t iszta művészet ér-
vényesülhet csupán teljes erővel. 

A romanticizmust a X I X . század 
elején a franciák hívták életre. Nagy 
és eredményeiben egész a mai napig 
kiható művészeti mozgalom volt ez. 
A klasszicizmus akkoriban már egyre 
jobban elerőtlenedett. A hagyományos 
formakultusz, a vérszegénnyé vált , tel-
jesen kihasznált tárgykör, a megmere-
vült akademizmus nem elégítette ki 
többé a művészek szellemét. Levegő, 
szabadság u tán kívánkozott az egész 
művészet. Az egyéniség ú j csapást 
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akar t törni magának mindenáron és 
mint az irodalomban, úgy a képző-
művészet terén is elemi erővel kezdett 
hódítani az eredetiség után sóvárgó 
művészszellem. Friss, ú j erők, gondo-
latok áradtak el, a béklyók lehullot-
t ak , nagy, bátor keringésbe kezdett a 
felpezsdülő, szenvedélyes erőre kapó, 
úja t , meglepőt akaró művészvér : meg-
született a romanticizmus. 

Hősei : Guérin, Vernet, Géricault, 
Delacroix, Guys. Az ő nevük uralko-
dik a Szépművészeti Múzeum gazdag 
kiállításán. Tudtuk, hogy korszak-
alkotó műlapjaikból szerencsésen össze-
válogatott, finom gyüjteménnyel ren-
delkezik múzeumunk, de még így is 
meglepi a szemlélőt az a szinte hiány-
talan, nagy skála, melyet az üveges-
szekrények felénk csillogtatnak. 

Pompás Vernet és Guérin lapok állí-
tanak meg legelőször bennünket. Már 
ezeken feltünik, mennyire foglalkoz-
t a t t a a romantikusokat a ló nehéz festői 
problémája. Ez a nemes, szépvonalú 
állat valahogy nagyon illik az ő tárgy-
körükbe. Valamennyien szeretik a moz-
galmas, színpadiasan beszédes képe-
ket s ebbe kitünően beleillik a ló gaz-
dag vonalassága. Géricault és Dela-
croix egyenesen lelkesedtek a témáért . 
Ők ket ten úgy is oldották meg, mint 
előttük senkisem és u tánuk is kevesen. 
Géricault pompás lótanulmányai nagy-
szerűek, tökéletesek. Egyik szekrény-
ben ott lá t juk Delacroix Világhírű víz-
festményét a «Villámlástól megrettent 
ló» címmel. E pompás alkotás (mely 
valahogy Lionardo szinte természet-
fölötti ha tás t tevő kis lovasszobrára 
emlékeztet) egyike azoknak a reve-
lációknak, melyek azt a világgá zúgó 
tapsot kiváltották, mit a Jardin du 
Luxembourgban álló bronzszobor örö-
kít meg. Örvendhetünk ra j ta , hogy 
magyar tulajdonba, dr. Majorszky Pál 
birtokába került. Nagyszerűek Dela-
croix egyéb állattanulmányai is. Né-
hány oroszlánt és tigrist ábrázoló lapja 
a rajzművészet igazi remeke ! 

Sajnos, terünk nem engedi, hogy ked-
vünk szerint foglalkozhassunk e két 
nagy művész ragyogó műlapjaival. 
Szinte mindegyikről hosszan kellene 
beszélnünk, olyan benső gyönyörűséget 
nyuj tanak. Aki csak az igazi művésze-
te t szereti, annak ki kell zarándokolni 
a múzeumba és bele kell mélyednie e 
csudás alkotások finom ti tkaiba. 

Decampst is kitünően képviseli egy 
pompás kis tájképe. Mesteri munka ez 
a bájos vízfestmény. 

Raffet , Isabey, Dupré, Huet érté-
kes munkásságáról is legjobb lapjaik 
adnak bizonyságot. Hugo Victor nábobi 
képzelőereje végtelenül érdekesen nyi-
latkozik meg rajzaiban is. Az «Ecce» 
mintha «A nevető ember» képzőművé-
szeti átálmodása lenne, oly megren-
dítő erővel ha t reánk. 

Valerio főleg magyar tárgyú munkái-
val kelt érdeklődést. 

Egy külön kis asztal Delacroix és 
Doré csudálatos, az írók képzeletét 
tökéletes művészettel kiegészítő illusz-
trációival gyönyörködteti el a szemlé-
lőket. 

A szép kiállítást dr. Hoffmann Edith 
a grafikai osztály vezetője állította 
össze, aki hatalmas, tömör magyarázó 
tá rgymuta tó t írt a gazdag anyagról. 
A szakavatott , biztos vonalba fogott 
rendezésért a legteljesebb elismerést ér-
demli. 

Nagy István gyüjteményes kiállítása. 
Nagy István neve néhány évvel ezelőtt 

került a magyar képzőművészet szá-
montar to t t értékei közé. Első gyüjte-
ményes kiállítása örvendetes meglepe-
tés volt. Igazi magyar lelkületű, érett, 
bensőséges művészként lépett a kö-
zönség elé, meleg hangot ü töt t meg, 
mely sok lélekben keltett őszinte vissz-
hangot. Azóta méginkább elmélyedt, 
művészete kiforrott , fölemelkedett. 
A Nemzeti Szalon összes termeit be-
tölti ú j termése. Ez a termés gazdag 
és teljesen egyéni. 

A művész tárgyköre nem valami 
széles, de minden munkájából az ős-
tehetség, a született festő lelke beszél. 
Arcképeket, kevés alakkal dolgozó ko-
moly kompoziciókat, csendéleteket és 
sok tá jképet állított ki. Arcképei sze-
gény embereket, falusi öregasszonyo-
kat , paraszt lánykákat ábrázolnak. Va-
lami ősi, puri tán egyszerűséggel festi 
meg ezeket a fejeket. Ez a nagyvonalú 
egyszerűség igen szerencsésen illesz-
kedik ezekhez a témákhoz. A halk szí-
nek, a takarékos vonalak szűkszavúan, 
de meleg szeretettel jellemzik a model-
leket. Talán legszebb ezek között az 
«Imádkozó kisleány». 

Csendéletei hiánytalan művészi al-
kotások. Paraszti virágcsokrokat sze-
ret leginkább festeni. A magyar kert 
szerény, bájos termése megragadó al-
kotásokra ihleti. Két képe : a «Zöld 
almák» és a «Sárga almák» semmivel 
sem áll mögötte Cezanne világhíres 
alkotásainak. Végtelen egyszerűséggel 
végtelenül sokat mond i t t Nagy István. 
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A régi magyar mázas korsók szinte 
megmagyarázhatatlan bá ja emelkedik 
nagy művészetté e csendéletben. 

Tájképeit is ez a nagy közvetlenség, 
ez a szinte megdöbbentő egyszerűség 
és bensőség jellemzi. I t t is szűk a ská-
lája , vissza-visszatér egy-egy témájá-
hoz, kevés változattal ugyanazt mondja 
el más és más képein. Egy-egy kusza 
ágazatú fa a halovány, sápadtsárga ég 
fényében . . . egy-egy rőt domboldal... 
pár furcsán mégvilágított, szegényes 
falusi viskó . . . Ennyi , semmi több. 
De Nagy István szemében festői láto-
másokká nőnek ezek az egyszerű dol-
gok, magyar látomásokká, melyeket 
megragadó erővel, közvetlenséggel ve-
t í t bele a lelkünkbe. Talán kissé egy-
hangúak ezek a termek. De ez az egy-
hangúság úgy ha t reánk, mint valami 
mélyről fakadó magyar dal, ami ú j ra 
és ú j r a felbuzog a lélekben, a festő 
lelkében, nem tud tőle szabadulni és 
minket is ha ta lma alá von, ahogy 
ú j ra és ú j ra kénytelen azt meghatot tan 
elzümmögni. Nagy István költője a 
színes krétának, a magyar t á j , a ma-
gyar arc, a magyar virág bensőséges 
hangú, őszinte lírikusa. Ér tékké nőt t 
az egyénisége, tiszta, magyar értékké, 
melyet örömmel becsülünk meg s mely-
nek beteljesedésétől nagyon sokat vár-
ha t még a magyar művészet. * 

Az Ernst Múzeum termeiben ez 
idényben nem nagy élénkséget tapasz-
talunk. Meglehetős hosszú időközök 
múlnak el, míg az egyik kiállítás kö-
veti a másikat, úgy látszik, hogy a ré-
gebben oly tevékeny intézet most nem 
kap megfelelő és elég anyagot a köréje 
tömörülő művészkörtől, mely pedig 
eddig minden szezonban bő terméssel 
foglalkoztatta a modern művészet ba-
rá ta i t . 

A LXXXVII- ik csoportkiállításon 
ha t művész érdekes, friss termését 
m u t a t t a be az Ernst Múzeum. Négy 
festőművészét, egy grafikusét és egy 
szobrászét. A kiállításon szereplő anyag 
magas színvonalú, mind a ha t művész 
komoly mondanivalókkal köti le a 
tárlat látogatókat. Legtartalmasabb, 
legérdekesebb az Iványi-Grünwald Béla 
gyüjteménye. Ez a nagyskálájú, egyre 
kísérletező, problémáiba elmélyedő mű-
vészünk ú j ra meg ú j ra talál ú j terüle-
te t gazdag palet tá ján. Szinte lázasan 
igyekszik arra, hogy nagy tudásá t mi-
nél többféleképen próbálja ki. Az 
utóbbi években egyre inkább a magyar 
tájkép-problémákba merült bele. Al-

földi képein bensőséges átérzéssel szó-
la l ta t ta meg a magyar t á j lelkét. 
Néhány ilyen festménye maradandó 
érték gyanánt került ú j ra szemünk elé 
a mostani, visszatekintő tájképkiállí-
táson. Iványi-Grünwald most ismét ú j 
állomásra ju to t t el pályáján. Színei 
meglágyultak és szinte kizárólag a ma-
gyar aíföldi, pusztai levegő megfestése 
érdekli. Majdnem minden tá jképén 
nagy darab eget Láthatunk. A felhőzet, 
a levegő, a poros pára uralkodik min-
denen. Hortobágyi képeinek levegője 
szinte él, egyéni, magyar pusztai za-
matot áraszt! Amint a hollandusok oly 
pompásan teremtet ték vásznaikra a 
maguk külön atmoszféráját , úgy oldja 
meg Iványi-Grünwald e képen a ma-
gyar fény- és levegőproblémákat. A hor-
tobágyi lankák sarjúszagú, friss lég-
áramlása, a szérű sárgásán izzó, cséplő-
gépfüsttel elegyülő, fülledt légköre, a 
portól súlyos, alföldi este vaskos párá-
zata elevenül meg ezeken az érdekes 
tanulmányokon. Iványi-Grünwald Béla 
ú j térképgyüjteménye méltóan illesz-
kedik legutóbbi kiállításának emléke-
zetes művészeti eredményeihez s szinte 
kiegészíti, betetőzi akkori törekvéseit. 

Mattyasovszky-Zsolnay László a puha, 
könnyed színek franciás szellemességű 
festője. Nagyon finom virágcsendéletei 
mellett különösen friss arcképei keltet-
tek feltűnést e kiállításon. Ezekben 
sok jellemző erő nyilatkozik meg. Lé-
lek szólt szinte mindegyikből. 

Báró Hatvani Ferenc pasztelljei ko-
moly munkák ugyan, de valahogy nem 
ha tnak bensőségesen, dacára annak, 
hogy vonalai és színei most már nem 
olyan kemények, hidegek, mint eddig. 

Simkovics Jenő grafikai sorozata a 
kiállítás java értékeiből való volt. 
Simkovics vérbeli grafikus. Most látot t 
gyüjteménye az ú j magyar grafikus 
nemzedék első sorába emeli. Szinte 
minden egyes lapján számottevő érté-
kekre bukkantunk. Komponáló ereje 
már teljesen kibontakozott, forma-
látása egyéni és bátor. Rajzai is meg-
kapó erőt muta tnak, mindegyikből ki-
érzik egy-egy jól átgondolt feladatra 
való lelkes igyekvés. 

Márk Lajos ezúttal is régebbi témáit 
dolgozta föl. Nagy a mesterségbeli 
készsége, de ez modorossá vált már 
minden képén. Bensőség nincs a-lko 
tásaiban, túlságosan is szembeszökik 
arcképeinek hízelgő édeskéssége. Ecsetje 
már csak erre jár, ha másféle feladattal 
próbálkozik, még arcképei színvonalát 
sem éri el. 
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Kisfaludi-Strobl Zsigmond néhány 
kiváló szobra képviselte csak a plasz-
t ikát . A «Vizi liliom» poétikus, nagyon 
finom elgondolású kis márványakt , 
melyre sokan fognak teljes elismerés-
sel visszaemlékezni. Tisza István és 
Apponyi Albert mellszobrai a maguk 
jellegzetességében, markáns erővel örö-
kítik meg ezt a két érdekes magyar 

Egy régi könyvkereskedés új otthona. 
Február elején kedves változás kötötte 
le a Kossuth Lajos-utca sétáló közön-
ségének figyelmét. Abban a félszázéves 
palotában, melyben a Széchenyi István-
tól életre hívott Nemzeti Kaszinó szé-
kel, az étteremnek, majd utóbb bank-
háznak szállást adó földszinti sarok-
helyiséget a lélek táplálószereinek s a 
szellem értékpapirosainak szállása: tá-
gas és előkelő könyvkereskedés fog-
lalta el. 

A cég, mely most i t t ú j hajlékot 
talált , egyike a főváros legnagyobb s 
legérdemesebb multú könyvesboltjai-
nak. Pfeifer Ferdinánd nemzeti könyv-
kereskedése 1841-ben nyilt meg a 
Szerviták terén. Első tulajdonosa a 
magyar könyvkereskedelem és könyv-
kiadás egyik úttörője, Emich Gusztáv 
volt. «Hazai és külföldi könyvek boltja» 
felírással nyi tot ta meg üzletét, majd 
néhány év mulva «nemzeti könyv-
kereskedés»-nek keresztelte el. Ez a 
név abban a korban célkitűzést és 
munkatervet jelentett. S ezzel a káté-
val indult el a német eredetű Emich, 
ki — mellesleg említve — tagja volt 
annak a nemzeti szellemű társadalmi 
egyesülésnek is, melynek házában most 
cégutódjának üzlete helyet t a l á l t : a 
Nemzeti Kaszinónak. A negyvenes 
évek Pestjének ő volt egyik legbuz-
góbb könyvárusa és k iadó ja ; ő volt 
Petőfi kiadója is. 

Az önkényuralom derekán, 1856-ban, 
gazdát cserélt a már népszerű és élénk-
forgalmú üz le t ; vezetését az i f jú Pfeifer 

fejet. E két mű a művész legjava ter-
méséből való. Csók István képmásával 
is kifejező, lelket lehelő szobrot alko-
to t t Strobl Zsigmond. A soproni nép-
szavazás emlékének mintájára s egy 
kuruc lovascsoporttal komponáló ere-
jéről adott ú jabb bizonyságot ez a 
jeles szobrászművészünk. 

Marlay Ödön. 

Ferdinánd vette át s azután ő irányí-
to t t a egynegyedszázadon át. A leg-
nehezebb években is becsülettel állta 
elődjének programmját s azt — a 
haladó időknek megfelelően — sokban 
ki is bővítette. Halála u tán testvére, 
István, lépett örökébe s ez néhány év 
mulva átköltöztette az üzlethelyiseget 
a Kossuth Lajos- (akkor még Hatvani-) 
utcába. A mai nemzedék már i t t is-
merte és kedvelte meg a modern szel-
lemben, de hagyományos szolid alapon 
vezetett könyvkereskedést, mely 1910 
óta áll jelenlegi tulajdonosának, Zeidler 
Imrének, gondozásában. 

Kerek négy évtizedig működött a 
cég ebben a második ot thonában. Kes-
keny, de mindig hozzáértéssel és sze-
retettel gondozott, takaros kirakatá-
ban évtizedek világ-könyvtermése mu-
tatkozott be a könyvek barátainak, de a 
szűk helyen sem szorult i t t soha szűk 
térre a «magunk jószága»: a hazai könyv. 

Most megtörtént, hogy a régi bolt 
kinőtte második helyiségét is. Tovább 
állt egy házzal s oly kényelmes, eszté-
tikai tekintetben is oly megkapó el-
helyezkedést talál t , minővel e szak-
mában fővárosunkban másik cég aligha 
dicsekedhetik. E szép palotában az új 
üzlet is nyomban valami pat inát nyert, 
részben a környezettől, részben a cég 
tisztes mult já tól is, melyhez i t t is hű 
kíván maradni. 

Folyóiratunk — melynek ez érdemes 
cég kezdettől fogva bizományosa — 
örömmel köszönti ú j otthonában a 
Nemzeti Könyvkereskedést. 
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