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ELÖLJÁRÓ BESZÉD.

Éppen most van negyven esztendeje annak, 
hogy megkezdtem előadásaimat a művészetről a 
középiskolák felsőbb osztályos tanulói előtt 
Budapesten a Barcsay-utcai gimnáziumban és 
Magyarország majd minden nagyobb városában; 
a nagyközönség előtt pedig a Szabad Lyceum
ban, a műcsarnoki kiállításokon, a Szabad 
Egyetemen és a Nemzeti Szalonban, főleg azon
ban az Ernst-Múzeumban, ott egyhuzamban 25 
éven át. Ennek a sok száz előadásnak velejét 
foglaltam össze ebben a kis könyvben. A meg
szabott keretben csak futó pillantást vethettem 
a magyar művészetre.

Ha olvasóimnak hangom és előadásom módja 
tetszeni fog, a magyar művészet kimagasló alak
jairól is adok majd hasonló összefoglalást.

Budapest, 1938 ősze.

Dr. Lázár Béla.
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BEVEZETŐ

Ha csak kitesszük a lábunkat az utcára, a tereken 
szobrokat, monumentális épületeket, templomokat talá
lunk, rajtuk és bennük szobrokat, festményeket s mindezt 
egy szóval: művészetnek nevezzük Hogy keletke
zik, hogy alakul, hogy fejlődik az emberi lélekből az a 
vágy, hegy érzéseit formába öntse és formáit érzésekkel 
átitassa? A néprajzi kutatók a primitív törzseknél, az ős
kor tudósai a jégkori barlangokban már ilyenfajta mű
vészi megnyilatkozásokkal találkoztak és azóta az emberi 
fejlődés egész folyamán, szakadatlanul folyik a művész
kedés. Mi indítja meg ezt az emberi tevékenységet: az 
erőfölösleg levezetésének vagy az álomképek kialakítá
sának vágya? Az emberi szellemnek ezt a legcsudásabb 
megnyilatkozását kíséreljük meg e lapokon megrajzolni. 
Munka közben figyeljük meg, a legegyszerűbb formák
ból kiindulva, a legbonyolultabb formákig eljutva, szét
szedjük szerkezetét, belenézünk működésébe, meglessük 
célkitűzéseit, megfigyeljük eredményeit, talán ilykép lé
nye titkához közelebb férkőzünk.





TÖRTÉNELEM ELŐTTI IDŐK.

Húszezer évvel ezelőtt mérhetetlen esőzés és ára
dás erősen megváltoztatta a föld felszínén a tengerek, 
síkságok és hegyek képét, hogy elülte után többé-ke- 
vésbbé mai alakjában állapodjék meg. Európa ezidétt 
nem volt Afrikától elszakítva. Két helyen, az Ibériai és 
Appennini félszigetnél széles földsáv kötötte össze. El
lenben a Földközi-tenger ketté volt szakadva. Az Adria 
helyén szárazföld húzódott, viszont a Kaspi-tó vagy há
romszor akkora volt, mint ma. Anglia és Írország a 
kontinenshez tartozott. Európában igen változékony, ál
talában azonban száraz, de hideg kiima uralkodott, 
nagy légköri változások zajlottak le, ami embert és ál
latot arra késztetett, hogy helyüket folyton változtas
sák. így történt, hogy enyhébb kiima beálltával a külön
féle állatfalkák, mammutok, bölények, vadlovak, rén
szarvasok, nyomukban a vadászó emberhordákkal, meg
állás nélkül vándoroltak a Capföldtől Finnországig, át
hatolva a rengeteg őserdőkön, a hatalmas sással be
nőtt beláthatatlan pusztákon, — legföljebb a tengernyi 
mocsarakat kerülve ki, — egészen Szibéria másik vé
géig és onnan vissza.

Honnan tudjuk mindezt, mikor erről a ködbevesző 
ősmultról semminő írásos emlékünk nincsen, de nem 
is lehet? Hiszen a jégkori ember nem hogy ími-olvasni 
nem tudott, de a szántást-vetést, sőt az állattenyésztést
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sem ismerte. Egyetlen foglalkozása, amivel a megélhe
tését biztosította, a vadászat volt. Azonban a még ehhez 
szükséges kőfegyvereket is csak a kései jégkorban kezd
te formálni. Addig csak földön talált kődarabokkal ha- 
jigálta meg magánál többszörösen nagyobb és erősebb 
ellenségeit, amelyeket megevett, nehogy azok egyék 
meg őt.

Mindezt csakugyan bámulatra méltó odaadással 
végzett kutató munkával, az őskorkutatók nyomozták ki; 
megszámlálhatatlan sok nyomot vetve össze, amelyek 
meghatározásához mindenféle segédtudomány, földtan, 
növénytan, állattan, embertan adatait vették kölcsön. 
Ezek révén állapították meg, hogy a mammutvadászok 
nem laktak kezdettől fogva barlangokban. A jégkor 
előtti enyhébb világban fákon tanyáztak, vagy egysze
rűen fa alatt, esetleg valamelyik gödörben húzták meg 
magukat éjszakára. A jégkorszak után pedig kibújtak a 
barlangokból s az újabb, enyhébb éghajlat alatt a sza
badban sátrat vertek, melyet akár lombokkal, akár bő
rökkel vontak be, sőt fagerendákból kunyhókat is épí
tettek, amelyeknek persze, mint a faszerszámoknak, 
nem maradhatott nyoma. Halottaiknak azonban gödör
lakást adtak, melyet lapos sziklával fedtek be.

Lakáson kívül elsősorban fegyverekre volt szük
ségük, hogy élelmüket megszerezhessék. Fegyverük kő
balta, kovakőből, melyről ritmikus ütésekkel pattint- 
gatták le a fölösleges darabokat, a nagy lándzsafejtől a 
legkisebb nyílhegyig, melyeknek különféle levélformát 
adtak és melyeket hánccsal kisebb-nagyobb fanyelek
hez kötöztek.

A jégkor közepén aztán már csontból is alakítót-
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tak maguknak szerszámokat, kormányrudat, szigonyt, 
kést, sőt tűt, amellyel bőrtakarójukat varrták. És ezeket 
a szerszámaikat már díszítették is, rovátkákat karcoltak 
reájuk. A sírtáblákra pontsorokat szurkáltak. Hovato
vább a mértani díszítést hihetetlen magas fokra fejlesz
tették. Kacskaringós csigavonalat, küllős rózsát alakí
tottak szurdalt pontokból, s ez a készítési mód (tech
nika) minden kezdetleges díszítőeljárásban (ornamenti
kában) megmaradt. Csak puszta díszítő-kedvből kerül
tek ezek a „díszek” a tárgyakra? Aligha. Az őstermé
szet, az őserdő, a láp, a mocsaras, tropikus, gyilkos kii
ma, önvédekezésre kényszerítette az embert minden
hol. Azt hitték, hogy az ellenséges környezet mögött el
lenséges erők lappanganak. Védekezni akartak ellenük, 
vagy meg akarták nyerni őket, hogy segítségükre legye
nek. Ennek a védekezésnek eszköze a ráolvasás, a má
gia, a varázsjel. Használati tárgyaikra rákarcolják a ré
met, az álomképet, a szellemet vagy jelvényét, ezeket 
a díszítéseket tehát az ismeretlen erőktől való félelem
ből, talizmánnak, varázsjelnek fúrják, faragják, karcol
ják a csontokra, barlanglakásuk falára, sírtáblákra, 
használati tárgyakra, de fából, kőből, csontból faragott 
szobraikat is a szellemektől való félelemből alkották.

A legérdekesebb emlékek a barlangok falára fes
tett-karcolt képek. Érdekes még annak a története is, 
hogyan fedezték fel ezeket a barlangfestményeket. Egy 
spanyol gróf, Santuola egy napon Altamira spanyolor
szági barlang felkutatására indult (1880-ban). Magá
val vitte négyéves kislányát is. A gyermek unatkozott a 
törmelékeket kutató apa mellett és önállósította magát. 
Bebújt a barlang szűk nyílásán, amelyen csak ő, a ki-
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esi gyerek tudott befurakodni, ott gyertyát gyújtott, de 
egyszerre rémülten sikoltozni kezdett, mert a falakról 
bölény szeme meredt rá. Apja nagy nehezen utánakú
szott és így fedezte fel a barlangi festményeket.

A tudósok eleinte kétkedve fogadták a spanyol 
gróf jelentését. Azt hitték, hogy maga hamisította a bar
lang falára a festményeket, hogy mint felfedező, hír
névre tegyen szert. Csak később, mikor egymás után 
fedezték fel a barlangkutató régészek Franciaországban 
a sok ki festett-ki faragott barlangot (nevezetesen 1889- 
ben Chabot, 1896-ban Pair non Pair, 1897-ben Mar- 
sonlas, 1901-ben Combarelles, 1925-ben Glozel, stb. 
környékén) fogadták el az altamirai barlangot is hite
les őskori lelőhelynek.

Ha alaposan megvizsgáljuk ezeknek a barlangok
nak művészetét, meg kell állapítanunk, hogy kétféle 
szellemiség érződik ki belőlük.

Az ember egyik legérdekesebb jellemvonása, hogy 
képes a jelen nem lévő, az elmúlt vagy az eljövendő 
dolgokat, eseményeket is felidézni. Tehát el tud kép
zelni olyasmit is, amit úgy, ahogy elképzeli, sosem lá
tott. Az emberi képzelet eredeti tulajdonsága ez és bi
zonyos, hogy már az ősember is képzelt. Képzeletét te
kintve, kétféle fajtájú embert figyelhetünk meg. Az 
egyik megelégszik elképzeléseinél a dolgokat jellemző 
főformákkal, a másik keresi a részleteket és csak ak
kor gyönyörködik, ha minél több valóságadatot hal
mozhat fel. Ennél fogva az egyik fajta képzelet csak a 
tárgyak főformáját megadó jegyeket ábrázolja, a másik 
fajta pedig keresi a minél több valóságdarabot. Az 
egyik elhagyja az aprólékos részletet, nagy, nyugodt vo-



13

nalakat ad, lehetőleg síkba állított formákat, hogy a 
néző minél könnyebben megérthesse, mit ábrázol a je
lenet, a másik a mozgalmas, életeleven, a valóságot mi
nél jobban megközelítő formákkal akar életet éreztetni. 
A valóságban a térnek magassága, szélessége és mély
sége van, s aki a valósághoz hű akar lenni, mindig mind 
a három kiterjedés (dimenzió) éreztetésére törekedik. 
Persze, a jégkorszak embere, — bár képzeletformájá- 
nak engedelmeskednie kellett, — a kétféle kifejezési 
módot (stílust) még dadogva is alig tudta kifejezni. De 
a kettős képzeletforma megnyilatkozásaival, már itt, a 
kezdetek kezdetén is találkozunk.

Az egyik fajta képzelet embere, kinek ahhoz, 
hogy álomképét kifejezze, néhány tagolatlan, folyama
tos körvonal elegendő, hogy vele a megbűvölésre szánt 
állatot barlangja falára karcolja, egyszerűen, színezés 
nélküli oldalnézetbe (profilba) állította állatfiguráját. 
Azt látjuk, hogy ezeknek az állatoknak a teste tele 
van szurkává mindenféle jellel, mértani ábrával, me
lyeknek bizonyára mágikus jelentésük volt.

Ezekben a barlangokban kis kerek szobrokat is ta
láltak, 12—18 cm. nagyságú állat- és emberalakokat, 
csudálatosán gömbölyű szobrokat, melyek mammutot, 
bölényt, lovat, embert, főleg nőt ábrázolnak. Igen, az 
a tucatnyi emberalak, melyeket Franciaországtól Orosz
országig, Európa különböző pontjain, sőt Szibériában is 
találtak, valamennyi nőt ábrázol, erősen kövér típust, 
melyet a tudósok gúnyosan Vénusznak neveztek el. 
Ilyen kövér faj mai napig is él Dél-Afrikában, a zulu. 
S csakugyan a willendorfi (Ausztria) Vénusz lehajtott 
fejének göndör a haja.
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Lenyűgözően érdekesek ezek az apró asszonyala
kok. Tartásuk teljesen részarányos (szimetrikus). Lá
buk fejét, egész karjukat, sőt az arcukat teljesen elha
nyagolta a primitív ábrázoló, mint amelyek számára 
lényegtelen részletek voltak.

Azt látjuk tehát, hogy az effajta képzeletű mű
vész, hogy álomképét érzékeltesse, csak bizonyos kife
jező formákat fejleszt ki, melyek alkalmasak arra, hogy 
elképzelését megragadhassa. Ezeket a kifejező formá
kat, melyek egymással mindjobban megegyeznek, típus
nak nevezzük, a módot, ahogy ezeket a típusokat már 
a primitív művész is kifejezi, stílusnak. A stílusnak 
ezzel a csak típust kifejező fajtájával tehát már itt ta
lálkozunk. De ugyanebben az időben más stílusból kép
zett műveket is látunk.

A franciaországi barlangokban ugyanis olyan cso
dálatos csontra karcolt rajzokat találtak, amelyek élet
elevenség dolgában a legnagyobb mesterek alkotásaival 
is felveszik a versenyt. Bámulatos szeme volt ennek a 
jégkori emberfajtának, úgy megfigyelte az állatokat, 
főleg mozgásukban, s olyan közvetlenséggel adta vissza, 

amilyent hihetetlennek 
kellene tartanunk, ha 
nem bizonyítanák száz
számra talált ábrázolá
sok, (Franciaországban 
több lelőhelyen egész 
múzeumokat állítottak 
belőlük össze). Modern 
művészek bámulva né
zik és tanulmányozzákCsontfaragvány (Lorthet.)
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őket. Egy glozeli lórajz-leletről egy jeles belga festő 
egész tanulmányt írt.

Nézzünk csak meg egy ilyen rajzot, melyet a lort- 
het-barlangban találtak. Először egy tovaügető rénszar
vas hátsó lábait látjuk, aztán egy másikat pillantunk 
meg, de ezt már vágtában. Olyan mozgásban, amilyent 
a pillanatfelvétel igazolt. Végül egy nőstényrénszarvas 
látható, amint heves mozgásban hátrafelé fordítja fe
jét, hogy hímjét szólítsa. Az állatok közt halak ábrázolatai 
és mértani alakzatok vannak. Ezek bizonyára — bár 
előttünk érthetetlen — mágikus jelek.

íme, a primitív művész képzeletében mennyi va
lóságos (konkrét) vonásból állítja össze álomképét, mi
lyen valóságközei megfigyelésekből alakítja stílusát.

Ugyanilyen stílust láthatunk barlangok falain is. 
Vannak barlangok, főleg Franciaországban, pl. 

Leroc falu mellett, melyeknek falain remek dombormű
veket találunk. Ezeknél a domborműveknél már bizo
nyos csoportosítási törekvést is megfigyelhettünk. Egy
szer két tusakodó kecskebakot, máskor a dühös bölény 
elől megfutamodó vadászt faragtak ki, tehát nagy moz
gást, életelevenséget, nem nyugvó (statikus), hanem 
mozgalmas (dinamikus) mozzanatokat adva vissza.

Az előbbi képzeletfajtájú művész tehát elvonatko
zik a valóság sok részletétől, a másik halmozza őket. 
Ezzel a döntőjelentőségű megfigyeléssel tehát már itt, 
a kezdetek kezdetén, találkozunk.

Feltűnő jelenség, hogy főleg állatábrázolásokban 
jeleskednek. Az állatot a primitívek általában baboná
san tisztelik. Látva, hogy a medve mint eszi meg társu
kat, egyikük apját, másikuk fiát, idővel úgy tekintettek
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az állatokra, mint az anyaföldre, mely mindnyájukat el
nyeli. Ahogy meg voltak róla győződve, hogy a bölény 
húsa őket ugyanolyan erőssé teszi, mint amilyen az el
fogyasztott állat, úgy hitték azt is, hogy a medve, mely 
elnyelte apjukat, valamiképpen az apjuk lakása lett, ha 
nem maga az apjuk. Nem tudván elképzelni az élet vé
gességét, ellenkezőleg, a legnaivabbul meggyőződve a 
világnak s így saját maguknak örökkévalóságáról, a lé
lekvándorlás emberből-állatba és viszont érthetőbb volt 
számukra a másvilágnál is. Mindenesetre az állatot az 
anyaföldként tisztelték.

A legfélelmetesebb állat, melytől az egész törzs 
rettegett, valamennyiök istene lett. Az ilyen állatistent 
az élő vadnépektől vett néven totemnek nevezzük. A to
temre tilos volt vadászni, ez szerencsétlenséget hozott. 
Személye, de még a hely is, ahol lakott tabu (tilos) 
volt, s messzire el kellett kerülni. Csak varázslatokkal 
és áldozatokkal lehetett távoltartani, hogy ne pusztítson 
köztük; ám még az igazi nevének kiejtése is halálos ve
szedelem volt. A törzs totemjén kívül azonban minden 
vadásznak még személyesen is lehetett külön totemje, 
melynek segítsége az illetőnek áldást, haragja vészt ho
zott.

A minap elhalt Frobenius, a fáradhatatlan Afrika- 
kutató, megleste, amint egy néger, aki magát egyedül 
hitte, a homokba egy antilop képét rajzolta, amelyet 
másnap el szeretett volna ejteni. Az őskori vadászok ál
latábrázolásának is ilyen mágikus ráolvasás lehetett a 
célja. Ezek az emberek — mint már erre fentebb rá
mutattunk — ki voltak téve az őket körülvevő termé
szet kiszámíthatatlan szeszélyeinek, s az állandó veszély-
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tői remegve, félelem vett rajtuk erőt. Ez a félelem az 
ismeretlen erők megfékezésének vágyát kelti fel bennök. 
Ennek a mágikus ráhatásnak az eszköze az állatábrázo
lás, mely minél hűbb, annál hatásosabb.

Magához szelídítve aztán néhány állatot és fölis
merve a földmívelés előnyét, az ősemberek hovatovább 
abbahagyták kóborlásukat és megélhetésüket biztosító 
helyen megtelepedtek. Lakóhelyüket előbb talán víz 
mellett választották ki, ahol könnyen halászhattak. 
Utóbb termékeny síkságon, amely legeltetésre és 
szántás-vetésre alkalmas volt. Első esetben hajlékukat 
nem a vízparton, de benn a vízben, tutajon, vagy a fe
nékbe vert cölöpökre építették. Akár vízen, akár szára
zon ezek a fagerendákból szerkesztett favázas, úgyneve
zett’ blokkházak eleinte egyetlen helyiségből állottak; 
nagyságuknál az volt irányadó, hogy be lehessen födni 
anélkül, hogy a tető vagy a falak beomoljanak. Alapjuk 
kezdetben mindig négyszögletes volt; később kőből vagy 
faváz közé gyúrt sárból köralakúakat is építettek. Ennek 
a kultúrának végén azonban, mikorra a telep lakói tár
sadalmilag is szorosabban szerveződtek, egymásbanyíló, 
többhelyiséges, sőt emeletes házakat is emeltek.

A sírok fölé, az újabb kőkori (neolit) emberek 
óriási sziklaoszlopokat, menhireket állítottak. A Skan
dináv félszigeten ezek helyenként egy vagy több egye
nes vonalban sorozatosan merednek égnek. Előkelő ha
lottaikat azonban kősírba, az úgynevezett dolmenbe te
mették. Óriási, élére állított lapos sziklákkal körülvett, 
félig mélyre ásott helyiség ez, egy vagy több szobás, 
amelynek tetejét emberfölötti fáradsággal lehetőleg 
egyetlen kőlappal takarták le. A legnagyobb ilyen kő-

2Dr. Lázár: Művészet.
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lap egy franciaországi dolmené: 50 m2. A kőtörmelék
kel, földdel dombalakúra felhányt dolment tumiilusznak 
hívjuk. Angolországban már elég gondosan faragott pil
léreket állítottak föl körben, amelyeket csapolt geren
dákkal kötöttek össze; ez a cromlech (ilyent látunk Sto- 
nehenge-ben). (I. tábla a.) Esti megvilágításnál lélek- 
megejtően hatnak ezek a szabadtéri óriási neolit oszlop
templomok. A vízszintes tendencia uralmát átvette a füg
gőlegesé. Málta szigetén azonban régimódi tömegszel
lemű (nyolcméternyi vastag) kőfallal körülkerített 
templomot ástak ki, amelynek alapja széliében hosszú
kás, végein lekerekítve. Magától értetődik, hogy túlságo
san nagy térfogatát, éppenúgy, mint a cromlechét, nem 
tudták befödni.

Az újabbkori ember fegyverén és szerszámán nem 
annyira az a lényeges, hogy csiszolták, mint inkább az, 
hogy nyelükhöz nem kötéllel erősítették, hanem a nye
let lyukba szerelték, baltába fúrták. Az új szellem lé
nyege éppen ez a szerkesztő szerelés, ami legjellegze
tesebben az ábrázolásban nyilatkozott meg. Bezzeg nem 
kövér a neolit művész ideálja! Ahogy gyermekkorunk
ban mi is szerkesztettünk cseresznyeszárból és magból 
emberkéket, úgy az újkőkori (neolit) ábrázoló is oly
képpen alakította embertípusát, hogy pálcaszerű kar
jait, lábszárait ugyancsak pálcaszerű, vékony törzsébe 
szerelte. A hórihorgasra nyújtott alakok mozgalmassá
gát pedig a lehetetlenségig fokozta. A nyílazó neolit 
vadász nem fut a vad után, de száguld. így látjuk ezt 
a fekete vagy vörös árnyképen (szilhuetben), körvonal 
(kontúr) nélkül sziklára festett afrikai képeken, melye
ket már sok alakból állítottak össze, éppencsak szervezet-
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lenül, az alakok közti arányra sem ügyelve. Főszerepet 
az ember játszik rajtuk. A változatos cselekmény a va
dászat mellett temetésről, házasságról szól. Valamen
nyiről félelmen alapuló vallásos érzés árad. Afrika 
szikláin sűrűn találni ilyen vagy olyan neolitkompozi
ciókat, míg Skandináviában laposra faragott kődombor
művekre akadunk, melyek harcosokkal teli, sokevezős 
bárkákat ábrázolnak.

Ilyen vázszerű emberalakok ábrázolása is lassú 
fejlődés eredménye. Ezeken az ábrázolásokon az ember
alak alsó részét kövérre, felső részét soványra rajzol
ták, míg a Málta szigetén talált emlékeken, ahol az 
építés is maradi, régimódihoz ragaszkodó (konzerva
tív) volt, a hagyományos kövér paleolit típus tovább 
élt. Ilyenek az itt talált kerek szobrocskák, Vénuszok, 
melyeket idoloknak nevezünk, melyeket aztán szerte 
Európában is kiástak, (a szentesi múzeum őrzi a Ma
gyarországon talált kiégetett agyagból (terrakottából) 
készült példányt). Ilyen idolok közt aztán találunk ter
mészetközeli szellemben fogant példányokat, de olyat 
is, mely viszont tiszta elvonatkozás, szinte díszítmény
ből alakított lett a figura. Nemcsak emberi, de állati 
alakoknál is látjuk ezt, a germán ősi állatornamentiká
ban.

A képzelet kettes formájával találkozni fogunk a 
fejlődés egész folyamán.

A legutolsó felfedezések közé tartoznak aztán azok 
a franciaországi Glozel-ben és a portugáliai Alvaro- 
ban talált, csontra, agyagra és kőre karcolt jelek, me
lyek igen közel állanak a föníciaiak és a görögök ábé
céjéhez, ami újra nagy vihart támasztott a régészek vi-

2*
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lágában. Ha egyik csoport hamisítványnak jelentette ki 
őket, a másik viszont valóságos őskori betűírást lát ben
nük, előzményét a későbbi írásjeleknek.

FÉMKULTURÁK.

Mezopotámia.

Az emberiség fejlődésének szerencsés pillanata 
volt, mikor az ősember egyszer válogatás közben egy 
olyan sárga anyagra talált, melynél pattintgatás, ütö- 
getés közben azt tapasztalta, hogy nem törik, hanem 
meleg állapotában nyújtható. Ez a fém a réz volt. Ilyen
fajta tulajdonsága volt az aranynak is, de mivel igen 
puha anyag, nem sokra becsülte. A rézből azután a 
szerszámait tetszés szerinti alakban formálhatta. Ké
sőbb egy újabb felfedezésre tesz szert. Ha megolvasz
tott rézhez meleg ónt kevert, olyan anyagot kapott, 
amely mindeniknél keményebb lett, az ónnál is, a réz
nél is. A fegyvereket és más hasonló tárgyakat ezután 
ebből a keverékből: a bronzból kezdi készíteni. A bronz
kort a vaskor követte, amikor a vasat is kezdték fegy
vergyártásra és más használati tárgy készítésére fel
használni.

így kezdődött sok százados, de talán évezredes 
gyakorlat alapján, a letelepedések nyomán kifejlődött 
társadalmi élet alakulataival párhuzamosan, a maga
sabb művészi kultúra virágzása, is. Hol találkozunk vele 
legelőbb? Ott, ahol az anyagi jólét megindulhatott. Ami
kor az ősember olyan dúsan termő helyekre került,
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ahol a természet maga biztosíthatta megélhetését, a lel
kében szunnyadó tehetségek kibontakozhattak. Ilyen ki
tűnő termőföldek Ázsiában több helyen fordultak elő, 
— a művészi kultúra ilyen helyeken virágba is szök
kent. Ilyen volt Kínában, a Sárga-folyó környéke, In
diában az Indus-folyó torkolata és a Gangesz deltája 
körül elterülő terület. Két folyam közt, a Tigris és az 
Eufratesz közt fekszik Mezopotámia, azután Afrikában 
az Abesszíniában eredő Nilus deltája, Egyiptomban. 
Mindezek a helyek igen termékenyek, mert a folyamok 
kiáradásai következtében iszap képződik. Az áradáso
kat a nagy nyári esők idézik elő. Az eső sok iszapot 
hoz magával, mely lerakodik és termékeny alfölddé va
rázsolja mind Mezopotámiát, mind Egyiptomot, vala
mint India és Kína egyes helyeit.

Kína, India és Japán korai művészete, évezredes 
elzárkózottságuknál fogva, nem játszanak szerepet az 
európai művészet fejlődésében, s így e helyütt nem fog
lalkozunk vélük. Egyiptom művészetét később vesszük 
szemügyre, noha kultúrája szinte egyidőben és függetle
nül keletkezett Mezopotámia kultúrájával. De a Tigris és 
Eufratesz közt elterülő terület sokszor cserélt nemcsak 
gazdát, de népet is, mert az ösztönösen kegyetlen ős
ember lehetőleg elpusztította a legyőzötteket, legalább 
is rabszolgájává tette s ha át is vette kultúrájukat, a 
maga szája íze szerint átformálta.

Ezt legvilágosabban Mezopotámia földjén figyel
hetjük meg. Az ásatások révén megállapították, hogy a 
legrégibb népfaj, mely itt kultúrát fejlesztett ki, a szu- 
mir nép volt. Már várost is alapított, Ur városát. A szu- 
mirok hódítók voltak, az őslakosságot legyőzték, s kö-
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rülbelül Kr. e. 3500-tól 2500-ig uralkodtak. Közben egy 
kétszáz éves akkád hódítás ékelődött be a szumir ura
lomba. Az akkádokat végül sikerült végleg legyőzniük. 
Azonban 2500 táján őket is legyőzték a babilóniaiak, 
kiknek művelődési középpontjuk Babilon városa lett, 
fölöttük pedig 1200-ban az asszírok győzedelmeskedtek 
s fővárosukká Ninivét tették, mely Kr. e. 600-ig állott 
fenn, amikor a perzsák kerekedtek felül.

Ezekben a városokban már évezredek előtt virult 
az ipar és kereskedelem, ami művészetet is fejlesztett, 
mert bőségben élő nép az élet szépségei iránt is fogé
konnyá válik.

A sok egymást váltogató uralom nyomot hagyott 
a városok művészeti életén is, amennyiben különböző 
korokban, e különböző népek, különböző művészi for
mákat alakítottak ki. Azonban bizonyos közös vonáso
kat is megfigyelhetünk. Az ősember félelemérzetéből 
alakult babonás, mágikus szellem ezidétt már istenhilté 
alakult. Amióta ékírásukat megfejtették, megismertük 
vallásos elgondolásaikat. Ezek a népek — ha más-más 
néven is — de istenekben hittek, Anu a föld istene, Ja 
az ég istene, Bél a legfőbb isten neve, az istenek ki
rálya. Vallásuk az égitestek imádatán alapult, Istar 
Anu lánya, a Vénusz-csillag, Nergál, a halottak biro
dalmának fejedelme, a hold képében jelent meg képze
letükben.

Érthető tehát, ha isteneik és királyaik foglalják el 
a legfőbb helyet művészi ábrázolásaikban is, akik szá
mára templomokat és várszerű palotákat építettek. Még 
pedig a nem nagyon időálló égetett agyagból, téglából, 
fából és így épületeik idők folyamán mind elpusztul-
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tak, csak az alapok maradtak meg; csatornáikról és 
boltozott sírjaikról kaphattunk csak ! elevenebb képet, 
ami azért érdekes, mert senki se gondolt arra, hogy bol
tozatokat már ilyen korai időben alkalmaztak.

Közvetve azonban valamelyes fogalmat nyerhetünk 
építészetükről. Ugyanis domborműveiken tájképi háttér
rel is találkozunk, melyeken többek között kicsinyített 
arányú házak is láthatók. Ilykép elképzelhetjük palo
táikat és templomaikat. Ezek az utóbbiak hosszúkás 
négyszögön épültek, magas, várszerű falaikat, pillérmo- 
tivumokkal függőlegesen tagolták. A templom mellett 
álló tornyot szumir nyelven e-si-unnak, asszir-babiloni 
nyelven cikkurat-nak nevezték, hatalmas, lépcsőzetes 
építmény volt, felfelé keskenyedő emeletekből állott. 
Ezekre kívül vezetett monumentális lépcsőkön lehetett 
feljutni. A bibliában emlegetett „Bábel tornyának” elő
képei voltak. Ezekről a magas tornyokról figyelték a csil
lagok járását, mert az időjóslás egy földmívelő ország
ban igen fontos szerepet játszott.

Úgy látszik, a királyi kastély három udvar köré 
csoportosult, melyeket hatalmas fal vett körül. Ezeket 
a falakat kőlapok borították, rajtuk színes, mázas tég
lából készült domborművek. A kapu előtt nagy szár- 
nyas bikáknak félig kerekre kifaragott dombormüvei, 
ezek a házőrző démonok, az ősember vallásos képzele
tének csökevényei. A kiásott faiakat borító dombormű
vekből következtethetjük, hogy a falsikokat zománcos 
téglákból kirakott színes, szőnyegre emlékeztető ékít
mények díszítették, de emberi és állati alakok is, relief
szerű ábrázolásban. Ezek már rendesen egy-egy király 
valamelyik nagy tettét ábrázolják, egymás hegyibe-há.-



Királyi palota egy Kujandsicki 
domborművön.

Cikkurat torony helyreállított 
képe.

tába állított alakokkal, távlat nélkül, s csak annyi táj
részlettel, amennyiből érthetővé válik, hogy hegyek közi 
vagy várak előtt játszódik-e le a cselekvés? Itt már ko
rán találkozunk az emberábrázolásnak egyik olyan sa
játos formájával, amelyet a szobrászat mindmáig alkal
maz, ha a nézőben a nyugalom, a méltóság, egyszóval 
a hatalmas nagyság, a monumentalitás érzését akarja 
felkelteni. Ezt az ábrázolási módot frontálisnak mond
juk, homloknézetünek és azt figyelhetjük meg rajta, 
hogy az alak, akár ül, akár áll, szemközt van velünk, 
s egy függélyes vonal két részarányos (szimetrikus) 
részre oszthatja. Az ilyen figurát nyugodt szemmel néz
hetjük, megnyugtató hatást tesz reánk, érezzük, hogy az 
alakot nem izgatják belső szenvedélyek, ül vagy áll a he
lyén és ott fog ülni vagy állni időtlen időkig. Látni fo-
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gunk aztán szobrokat, melyek — ellenkezőleg — nagy 
mozgásban lévő alakokat ábrázolnak, de ha a művész a 
nyugodt egyszerűség hatását akarja bennünk felkelteni, 
a frontális helyzethez kell visszatérnie, mint amely ezt 
az érzést leghatásosabban fejezi ki. Az ilyen alak nem 
követel sok részletet, alakítása beéri a jellemző főfor
mákkal, elvonatkozik a formák gazdag megmunkálásá
tól, egy különálló, elvont (absztrakt) világba helyezi 
az alakot, úgy, hogy a rendületlen nyugalom hatását 
teszi, s így az ilyen művészetet a mindennaptól, elvonat
kozó (absztraháló) vagyis ideális művészetnek mond
juk, míg a nyugtalan, mozgalmas, részletező, a valóság
hoz (konkrétumokhoz) ragaszkodó, nem nyugalomra, 
hanem életelevenségre törekedő művészetet valóság-visz- 
szaadó, vagyis realista művészetnek nevezzük.

Nem volt olyan kora az emberi művelődésnek, 
hogy ez a két törekvésű művészet ne lépett volna fel 
egymás mellett, egy időben. Ezt a kettős törekvést tehát 
az emberi szellem alaptulajdonságának kell tekintenünk. 
Mindig voltak a nyugalom vagy izgalom állapotait, 
tehát statikus vagy dinamikus hatásokat kifejezni akaró 
művészek, mert képzeletük vagy nagy egységben vagy 
gazdag változatosságban álmodta át a világot, az őket 
körülvevő életet, melyből azt emelték ki álomképeik
ben, ami lelkiségüknek megfelelt.

Mezopotámia művészeinél is ezt látjuk. Már a leg
régibb korban Gudea papkirály (Kr. e. 3. évezred) ide
jéből való alkotások közt is ott találjuk a hatalmasra 
megmintázott szobroknak kerek, kopaszra borotvált fe
jét, melyeken az arc csontszerkezetét nagy síkokban 
éreztették, de csak a főformákat és mindent a maga he-
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lyén. Ilykép az ábrázoltak egyéni jellegét is éreztetni 
tudták. Maradtak aztán ránk fejnélküli, nagy, ülő szob
rok, — ezeknek stílusa is abból a vágyból született, hogy 
alkotóik csak a nagy formákat akarták visszaadni. (II. 
tábla, b.) Későbbi korokból ránk maradt domborműveken 
azt látjuk, hogy művészeik sokáig küzdenek a mintázás 
nehézségeivel. Eleinte csak vázrajzban (szkémákban), 
alighogy jelezve a formákat ábrázolják mondanivalóikat 
s ha a király hatalmát akarják jelezni, felnagyítják alak
ját, úgy hogy mellette eltörpül minden: ház, ember, állati 
alak egyaránt.

Hogy a király változatlan hatalmát éreztessék, ti
los volt a szobrásznak a király arcmását ábrázolnia. 
Minthogy a király élő ember formájában uralkodó Is
ten, mindig ugyanaz az arc jelképezte a királyt, a vál
tozatlan hatalom képviselőjét, akár állt, akár ült, ruha 
burkolta, csak a karja maradt szabadon, de azon az iz
mok csak úgy duzzadtak az erőtől. Ez a világ nem is
merte a mosolyt.

Az istenség hatalmát pedig azzal éreztették, hogy 
állatok, sas, bika, oroszlán testrészeiből állították össze 
alakját, ami a primitív népek totemkultuszának lehet a 
csökevénye. Amikor a képzelet ilyen nekivadulását lát
juk, meglep, hogy ahhoz viszont, amit a dolgokról tud
nak, milyen csökönyösen ragaszkodnak. így, minthogy 
tudják, hogy a szárnyas bikának is négy lába van, mi
kor várőrzőként, kapu elé, oldalnézetben ábrázolják, öt 
lábat faragnak neki, mert ha négy lábbal ábrázolnák, 
oldalról nézve, csak három lába látszanék, mert elülső 
bal lábát eltakarná a jobb. Ez a furcsaság a szobrász 
realista hajlamának kezdetleges megnyilatkozása, Ké'
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Kapuőrző szárnyas bika,

sőbb azonban ez a realista hajlani nagyszerű munkák
ban is megnyilatkozik.

Már Gudea király 
idejéből maradt ránk 
egy királynő arcképe 
(Páris, Louvre-múze- 
um), melynek egyes 
formái életszerűek, fi
noman átérzettek, ar
cának részletei: homlo
ka, álla és orra jó 
arányt mutatnak. Élet 
árad felénk ebből a ko
rai műből. Egyébként 
merev, zord, mosolyta- 
lan életkomorság ül szobraik arcán, évezredeken át sem
mi sem változik. Ugyanakkor, az említett alkotásokkal 
egyidőben, fejlődik ki a király vadászatait, csatáit, dia
dalait élethűen ábrázoló domborművészet, melynek 

olyan remekei vannak, 
amilyen, teszem egy 
megsebzett oroszlán, 
szinte pillanatfelvételre 
emlékeztető, valósághoz 
hű ábrázolata. A mér
gezett nyilaktól meg
sebzett királyi vad kín
jában hosszan elnyúlik,

szinte halljuk rémes bőgését is. Az állat mozgásának 
ilyetén közvetlen megragadása minden idők remekévé 
teszik ilynemű alkotásaikat.
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Sajátos mezopotámiai eszköz a márványból, kra- 
gonitból, később lapis-lazuliból, sőt kemény féldrágakö
vekből, jáspisból, achátból, karneolból vésett pecsét
henger, amelyet levelek, oki rátok megpecsételésére hasz
náltak. Szobrokat csak a király faragtathatott, magán
személy csak a pecsétművészet alkotásait szerezhette 
meg. Okmányaik agyaglapokra, ékírással készültek. A 
pecsétek a tulajdonos nevén kívül valamilyen mithoszi 
vagy profán jelenetet tüntettek fel, melynek tárgya az 
állatokkal küzdő hős Gilgamesz, az istenek egymással 
folytatott harca, halotti tor, vagy a mezőgazdaság köré
ből vett jelenet, vadászat, halászat s madarászat. Bámu
latosan finom részletezéssel előadott mozgalmas élet
kép valamennyi.

Egyiptom.

Egyiptomról már a görög Herodotos mondotta, 
hogy a Nilus ajándéka. A föld, melyet az áradások ter
mékennyé tettek, bőségesen ontotta áldását. Kr. e. 4—5 
ezer évvel kezdődött ott a kulturális élet, mely az egy
mást felváltó fejedelmi családok (dinasztiák) uralma 
alatt, kisebb-ínagyobb megszakításokkal, állandóan vi
rágzott, nem számítva azt a száz-százötven évet, mely
ben a szomszédból betört pásztornép, a hikszoszok 
uralkodtak Egyiptomban. De az egyiptomiak végül is 
kiszorították őket és újra urak lettek a maguk földjén.

Egyetlen letűnt kultúra után sem maradt ránk az 
emlékek oly tömérdek sokasága, mint az egyiptomi után. 
Oka az, hogy ennek a népnek lelkét a halál utáni élet 
minden egyébnél jobban foglalkoztatta. A túlvilági élet-
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re számítva, a sírokat szinte lakóházaknak képezték ki, 
s ennek megfelelően rendezték be és szerelték föl. A 
díszes koporsóba fektetett bebalzsamozott királyi holt
test mellett ott állott a szobra. Ennek a szokásnak szob- 
rászatuk fellendülését köszönhették.

A sírkamra fala ki volt festve és dombormüvek- 
kel volt ékesítve. A múmia mellett ott volt a díszesen 
kifestett Halottak könyve, hogy varázsigéivel őt, a ha
lottat a Gonosztól megoltalmazza.

így» mialatt az egyéb művelődések földfeletti em
lékeit a háborúk s az idő viszontagságai elpusztították, 
az egyiptomi sírok megőrizték kincseiket. A kutatók föl
tárta sírok, a rablók évezredes fosztogatásai ellenére, 
úgyszólván elevenen mutatják az egyiptomi nép társa
dalmi életét és vallási fölfogását.

A halálfélelem legyőzésére gondolták ki papjaik 
vagy költőik a mágikus mítoszokat, a varázsszavakat, s 
a régi totemkultusz, — mely az állat- és növénytisztelet 
formájában marad fenn náluk, — kiegészült idők jár
tán az égitestek istenítésével.

Legérdekesebb jellemvonása vallásuknak a test és 
lélek kettészakítása. Úgy képzelték, hogy a csecsemőre 
már születésekor egy titokzatos szellem, a Bá száll, 
mely csak a halál pillanatában, még pedig madár alak
jában repül ki belőle, hogy azután az üdvözültek biro
dalmában -— miután Ozirisz isten ítélőszéke előtt, an
nak az embernek tetteiről, kiből kirepült, számot adott, 
— ő maga minden földi bajtól menten, a túlvilágon, 
örömökben bővelkedő életet éljen.

Még egy másik szellemi erő is van az emberben,
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a Ká, mely a halál pillanatában szintén elhagyja a tes
tet, de mellette marad a sírkamrában, hogy adandó al
kalommal, ha közben a halott újra feléledne, egyesül
hessen vele.

Költői elképzeléseik voltak az istenek életéről. Fő
istenük Rá, a napisten, nappali ragyogásának és éjjeli 
eltűnésének megértésére gyönyörű mithoszokat gondol
tak ki. Ezt az istent reggel Chepré-nek, este Aton-nak 
illik szólítani, embertestén sólyomfejjel, amin a tüzes 
korongdíszt viseli, hajnalban hajóra száll, hogy átkeljen 
az égi óceánon. Alkonyaikor kiköt a Nyugat királynőjé
nek országában, hol bárkát cserél és fejet is vált és immár 
kosfejjel érkezik az alvilágba, ahol sugaraival megör
vendezteti Ozirisz királyt és halott népét. Itten valaha 
a kutyafejű Anubisz volt az úr, amíg Ozirisz nem „iga
zolta magát” a heliopoliszi törvényszék előtt. Nos, a 
Rá hevétől kinyílnak a halottak szemei, újjongva süt
kéreznek forró közelében. Ö pedig meghallgatja és tel
jesíti kívánságaikat, elűzve mellőlük a Gonoszt. Aztán 
a távozás óráján maguk a halottak tolják Rá szent bár
káját, melynek vitorlái petyhüdten fityegnek az árboc
ról a teljes szélcsendben. így emelkedik újra föl a ke
leti hegyek fölé, hol sugaraitól részegen, a páviánok 
serege rikácsolja feléje üdvözletét.

Az ezerszámra ránk maradt egyiptomi írással, a 
szent jelekből álló hieroglifákkal írt feliratok, halotti 
könyvek, a múmiák papiroszos tekercsein olvasható re
gék, költemények, vallásos történetek az istenségek éle
téről és kalandjairól, telisteli vannak ilyenfajta elkép
zelésekkel, melyek az egyiptomiak élénk képzelő tehet
ségét bizonyítják.
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Nem meglepő tehát, ha a művészet terén is hatal
masat alkottak.

Minthogy a vallásos érzés betöltötte egész lelkivi
lágukat, s ebben a túlvilági élet játszotta a fő-szerepet, 
a házat, melyben laktak, csak az életen való átutazá
suk tanyájának nézték, de a sírt öröknek, melyből a 
lélek, — ha Ozirisz úgy ítél, — feltámadhat. Érthető te
hát, ha már legelső építkezéseik, az első uralkodók alatt, 
téglából való, félig föld alá süllyesztett sírkamrák voltak. 
Ezeket arab szóval, mely padot jelent, masztabák-nak 
nevezzük. A legismeretesebb egy ötszobás sír, melyről 
az a hit, hogy az első király, kit faradnak neveztek, 
Menesz, építtette. Ilyen masztabának nevezett sírkamrá
kat később kőből építettek, de már csak az előkelőség 
számára; a negyedik uralkodó családtól (dinasztiától) 
számítva, a faraók monumentális méretű piramisokat 
emeltettek maguknak. 
A neolitkori tumulus 
mértani formája a pi
ramis. Oldalait előbb 
lépcsőzetesre képezték 
ki, aztán kettős vagy 
tört oldalú gúlákat is 
alakítottak, végül azon
ban megállapodtak a 
legegyszerűbb kristály
formában. A neolit
kori menhírekből pedig obeliszkek alakultak. A legha
talmasabb gúlákat Khufu, Khafia és Menkaura fáraók 
építették. Méreteik óriásiak, így Khufu gúlájának alsó 
oldalélé 233 m, magassága 145 m. A kapubejáróból a

Szfinksz, mögötte gúla.
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födött folyosón végighaladva, a halotti templomba ju
tunk, mely a gúla keleti lábánál áll. A halotti templom 
egy oszlopos udvarral kezdődik, amely körül kamrák 
tömkelegé sorakozik. Ezek a halottnak szánt ajándékokat 
tartalmazzák. A faraó szobrát magában rejtő sírkam
rába csak a papok léphettek be; mennyezetét égkékre 
festették és arany csillagokkal hintették be. Magának a 
gúlának a temérdek tömött testében egyedül a sírkamra 
húzódott meg, melyben a királyi múmia feküdt díszes 
gránit koporsójába helyezve.

Egy-egy ilyen sírkamra a meglepetések sorát tar
togatja. A halott szobra mellett ott voltak szolgáinak 
szobrai is, hogyha örök álmából valamikor felébred, 
ott találja szolgáit, kiket előbbi életében megszokott. A 
halottak könyvében olvassuk, hogy ezeknek a szolga
szobroknak az volt a feladatuk, hogyha a másvilágon 
arra szólítják fel a halottat, hogy testi munkát végez
zen, a szobor szólaljon meg és felelje: „Itt vagyok” s 
végezze a munkát helyette. Ezeknek a szobroknak „Fe
lelő” (Userti) a neve. De szolgái mellé odatették bú
torait, fegyvereit, ruháit, kincseit, étellel telt edényeit 
is, a falakra odafestették élete főbb eseményeit is, bir
tokát is, amelyen szolgái szorgalmatoskodnak, aratnak, 
kenyeret sütnek, sőt főznek, paripáit csutakolják, s így 
tovább. Az örök életbe vetett hit ilykép a művészetek 
támogatója, serkentője, ihletője lett. Érthető tehát, ha 
az ilyen kincsekkel teli sírkamrát féltették és a bejára
tát eltitkolták, sőt többhelyütt gránittömbökkel el is tor
laszolták, hogy a sírrablók be ne hatolhassanak. De nem 
sokat használtak véle, mert a sírrablók, ha csak tehet
ték, elgördítették útjukból a gráníttömböket és alaposan
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kirabolták királyaik nyugvóhelyét. A faraók sírjai mel
lett állottak a feleségeké, de már jóval kisebb méret
ben, a gyerekeknek pedig csak masztaba járt.

Idők folytán, mikor a főurak a királyi hatalmat 
kikezdték, a királyok nem tudtak elődjeik módjára ha
talmas gúlákat építtetni, mindjobban lecsökkentették a 
méreteket, úgy hogy már a 11. és 12. dinasztia idején 
elejtették a szabadban való építkezést és hegyoldalakba 
vágatták sírtemplomaikat, kiegyengetett oldalú kamrák
kal, oszlopcsarnokot építtetve eléjük. Az oszlopcsarno
kok korai oszlopai fából készülvén, nyilván természetes 
hengeralakúak voltak. Áttérve azonban a kőépítkezésre, 
itt eleinte négyszögletes pilléreket faragtak. Majd hat, 
meg nyölcszögletesre képezték a pilléreket, kerek fej
vánkossal. A későbbi kőből emelt hengeroszlop tehát 
nem a természetes faoszlop utánzása, hanem célszerű
ségi és bizonyos mértékben szépészeti okokból kapta 
alakját, nem egyszerre lett olyan, amilyen, hanem lassú 
átalakulások révén. Azt látjuk, hogy a legrégibb, tehát 
legegyszerűbb oszlopfej a gyűrű, meg a kerek vánkos. 
Ám idővel az egyiptomiak az oszlopfejet gazdagon dí
szítették és meg is nagyobbították. Csukott vagy kinyílt 
lótuszkehely-alakot adtak neki, s olykor papiroszvirág- 
gal vagy pálmalevéllel díszítették.

Ezek az oszlopok a templomokban jutottak nagy 
szerephez. Ha egy-egy ilyen egyiptomi templomot jól 
megnézünk, akár Karnakban, akár Luxorban, Théba 
külvárosaiban, megállapíthatjuk, hogy bár mindeniknél 
sok a közös vonás, mégsem akadnak köztük olyanok, 
melyek egymással teljesen megegyeznének.

Már messze a templomtól kezdődő szfinx és kos-
Dr. Lázár: Művészet. 3
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Pylon.

fejű szobrok hosszú sora 
közt, jelképezve az éle
tet, mely maga is ván
dorlás a messzeség, a 
nagy cél, a túlvilág felé, 
az előszabott úton ha
lad tova a körmenetben 
templomba igyekvő, s 
megtisztulni vágyó lé
lek. Mindjárt a kapu

nál megtorpan a menet. A templomot rézsüsre épült 
hatalmas fal veszi körül, melybe a főbejáratot köz
refogó őrtorony, a trapézalakú pylon van bevágva. A 
kapu piramisszerűen, behajlással keskenyedik felfelé, s 
párkányban végződik. A templomot bekerítő falakon és 
a pylonon faragott domborművek sorozata látható, me
lyek a templomépítő faraó életéből vett jeleneteket áb
rázolnak. Trónját, nagyságát, hatalmát dicsőítik. Közé
pen, a pylon előtt, a faraó hatalmas szobra, előtte obe- 
liszk, felületén hieroglifák s a főkapu gerendáján, ki
terjesztett sasszárnyak közt, a napkorong. Itt minden 
egy célt szolgál, az örökkévalóságot, a meg nem szűnő 
létet jelképezi, melynek folyamában a földi élet csak 
egy darabka, melynek örömei megismétlődhetnek.

Átjutva a pylonon, hatalmas, nyílt oszlopcsarnokba 
került a hívők tömege, ahol imádkozott. Utána egy fö
dött oszlopcsarnok következett, de ide csak az előkelő
ségek jutottak be. Ennek mennyezete egy darabból fa
ragott (monolit) kő, s erre volt ráfestve a csillagos ég. 
Csak a főpap és a faraó mehetett tovább a szentek szen
télyébe, melyet kamrák vettek körül, titkos folyosókkal,
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hol a templom kincseit tartották.
A hatalmas luxori templom 

elé III. Amenofisz faraó fe
dett, mély oszlopos folyosót épít
tetett, majd II. Ramszesz még ez 
elé is egy újabb udvart, melynek 
oszlopai közt gigászi Ramszesz-szob- 
rok ültek. így az ájtatoskodóknak, 
kik a nílusi kikötő díszes kapuitól 
indulva el, kétoldalt szfinszekkel 
szegélyezett, kövezett úton jutottak 
a templomba, befejezésül valóban 
lenyűgöző látványban volt részük.

A világi épületek is hasonlóak 
voltak a templomokhoz, de nagy
részt elpusztultak. A királyi palota 
csak annyiban különbözött a temp-^ 
lomtól, hogy a szentély helyén ha-1 
talmas trónterem állott. Minthogy 
az újabban felfedezett királysírok
ban számos bútort találtak, elkép
zelhetjük a királyi palota díszes belső berendezését.

A művészek kétféle képzeletével itt is találkozunk. 
Amikor a faraónak vagy előkelő udvari emberének 
szobrait kellett csinálnia, a szobrász Egyiptomban is a 
méltóságos nyugalom érzésének kifejezésére törekedett. 
Most is lehetőleg fal elé állította szobrát, hogy a néző 
egyetlen szemközti nézetből tekinthesse meg, nyugodt 
szemmel átfogva, s alakját úgy mintázta meg, hogy a 
lehető legegyszerűbb formákba a lehető legmélyebb ki
fejezést rejtse; már az egyiptomi szobrász is arra tőre-

Egyiptomi templom 
alaprajza.
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kedett, hogy csak azokat a formákat mintázza meg, 
amelyekre az ember visszaemlékezik. Csak a legfonto
sabb, a felfoghatóság szempontjából föltétlenül szüksé
ges formákra tudunk visszaemlékezni, mégpedig úgy, 
mintha a formák egy síkban volnának kiterítve. A nyug
talan, heves mozgásban lévő formákat, tehát a monu
mentális nyugalmat, a királyi erőt, hatalmat, fenséget 
kifejezni akaró művész tökéletesen elmellőzte, elvonat
kozott (absztrahált) tőlük.

Egy Lange nevű dán tudós az egyiptomi szobro
kon vette először észre, — amit pedig már a görögök 
is tudtak, de az asszír művészek is gyakoroltak, bár 
jelentősége idők folytán kiesett a köztudatból, — hogy 
a monumentális nyugalom kifejezésének van egy tit
kos törvénye, a már említett frontalitás-törvény. Ez azt 

jelenti, hogy akár álljon, akár üljön a 
szobor, a művész úgy képzi ki, hogy a 
szobor a nézővel merően szembe néz, 
törzsét egy elképzelt vonal, a koponyá
tól a köldökig szimetrikusan kettészeli, 
homloknézetben (frontálisan) mutatja 
tehát be a művész az alakot.

Egy görög író, Diodor, elbeszélte, 
hogy két görög szobrász közösen készí
tett egy Apolló-szobrot. Az egyik Samos- 
ban, a másik Ephesosban lakott és kü- 
lön-külön dolgoztak. Mikor a két fél 
szobrot összeillesztették, olyan jól illet
tek össze, mintha csak egy műteremben 
készültek volna. Ehhez a görög író meg
jegyzi: „Ez azért történt, mert egyiptomi

b

a) Egyiptomi 
szobor,

b) Obeliszk.
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szabály szerint kell, hogy az alakot egy részarányos (szi- 
metrikus) egyenes tetőtől-talpig két részarányos félre ket
tévágja”. íme a Lange-féle frontálitás törvényét tényleg 
ismerte a keleti antik világ. A monumentális szobrászat
nak ez egyik örökidőre szóló alapvető igazsága.

Az egyiptomi művészek — már a legrégibb ko
rokban — ilyen nyugodt, monumentális remekműve
ket nagyszámban állítottak elő. Vegyünk csak egy ilyen 
korai, 4. dinasztia idejéből való szoborcsoportot, Raho- 
tép herceg és neje Nofrit hercegnő szobrát, melyeket 
sírkamráikban találtak. (I. tábla, b.) A művész nem gon
dolt arra, hogy a két szoborból csoportot alakít. A férfi 

es a nő külön-külön ül és mindegyik égy külön világ. 
Azonban közös bennök a nyugodt testtartás, de ez más 
árnyalatot kap a férfinél és mást a nőnél. A férfi jobbját 
szivéhez szorítja, mint a nő, de a férfi ökölbe szorított 
kézzel, a nő pedig tenyerét laposan kinyújtva. Az egyik 

az akaratot, a másik a gyöngédséget fejezi ki. A férfi 
ls maga elé néz, a nő: is. De a férfi merev egyenesen, a 
n° merengve. Az egyik az erős elhatározás, a másik a 
nőies elmélázás kifejezése. Testformáik mintázása, min
den hasonlóság mellett is, nagy különbséget mutat. A 
férfinél a parasztosan durva formáknak csak lényeges 
részleteit találjuk, vaskos lábai és széles válla sehol fi
noman részletezve, a nőnél a ruha alatt is érezzük a tes
tét, több rajta a részletmegfigyelés is, a körmök gondos 
aPoltsága, a haj díszének megmunkáltsága, — közös 
bennük mozdulataik egyszerűsége, formáikat folyamatos 
es biztos körvonal fogja át, nagy nyugalom árad belőlük, 
melyet egy tekintettel tudunk átfogni.
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Százszámra tudnánk ilyenfajta egyiptomi szobro
kat bemutatni, mert az egyiptomi művészet főtulajdon
sága az egyszer megtalált formához való szívós ragasz
kodás. Mi ennek az oka? Valószínűleg az, hogy a temp
lomi művészet tárgyát a papság írta elő és úgy látszik, 
hogy a hagyományhoz való ragaszkodást is ők követel
ték. Másrészt az, hogy az elvont képzeletű egyiptomi 
művész, a fenséges hatását keresve, — már ezekben a 
korai időkben, — megtalálta az egyszerűben a siker 
titkát, melyen később csak annyiban változtatott, hogy 
alkalmazkodott a helyhez, ahol szobrát felállították. II. 
Ramszesz abu-simbeli sziklatemplomának falán a szik
lákból kivésett szobrok leírhatatlan hatásának titka ép
pen az, hogy a művész csak éppen azokat a formákat 
véste ki, melyeket érzése hordozójává tehetett. Minden 
véletlen hatást kizárt. Azonban a sírkamrákban elhelye
zett szobrok között sok az olyan, amely éppen a rész
let finomságát, a nagy mozgalmasságot, egyszóval az 
életszerűséget akarta kifejezni, mert a cél az volt, hogy 
a halott, felébredve, ráismerjen régi önmagára, szolgái
ra, íródeákjaira s így tovább. A valósághoz ragaszkodó 
képzelet az élet átabotájából éppen azokat a mozzana
tokat szedi ki, melyek leginkább alkalmasak az élet 
valóságának legközvetlenebb kifejezésére, a nagy moz
gás, a minél gazdagabb részletezés, a mélység érezteté
sére. Ezek többnyire kerek szobrok, azaz olyanok, me
lyeket nem egy szempontból nézve fogunk fel, hanem 
vagy úgy, hogy körüljárjuk és az egyik nézetet bele
olvasztjuk az utánakövetkezőbe, vagy úgy, hogy ha ki
csi a szobor, kezünkben tartva körbe forgatjuk. Minden 
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A falusi tanító,

esetben csak a több nézet együtt adja 
a szobor teljes értelmét.

Az egyiptomi művészek ebben is 
remekeltek.

Van egy fából faragott szobor már 
az 5. dinasztia korából, melyet mi
kor kiástak, az egyiptomi napszámo
sok — a fellahok — felkiáltottak: 
„Nini, hisz ez a mi falunk tanítója!” 
Valóban egy élő, eleven ember be
nyomását kelti. Valóságban nem egy 
falusi tanítót, hanem egy jóltáplált 
gazdag földesurat ábrázol, aki ki
megy a mezőre, felülvizsgálja a mun
ka állását, jobbjában botot tart, bal
jában (talán) korbácsot s nagy meg
elégedéssel néz maga elé. Pedig a formák nagy részle
tezésével itt sem találkozunk. A faragó csak a mozgást 
vezető, a mozdulatra döntő formákat faragta ki, de ez
zel a szűkszavúsággal érzést éreztetni, életet bele lehel
ni már nagyszerűen tudott. A kerek fej minden részlete, 
a húsos ajk, az arcon végigsuhanó mosoly, mind életet, 
belső mozgást éreztet.

Ezer és ezer számra maradtak ránk aztán kőből, 
fából, bronzból való realisztikus szobrok is. Nem igaz 
tehát az a nézet, hogy az anyagtól függ a stílus, ellen
kezőleg, az az igazság, hogy az elképzelés a lényeg, a 
művész a belsejében élő álomképhez választja ki az 
anyagot, melybe a belső képet önti, kifaragja, megfes
ti, s ezt a törvényt a művészet fejlődésmenetének egész 
folyamán át megfigyelhetjük.
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Az íródeák (kó).

Volt az egyiptomi történetnek egy olyan közbeékelt 
része (epizódja), amikor egy faraó megtagadta az ősi 
vallást, a többistenséget és csak egyetlen istent, a Napot 
ismerte el egyedül élő igaz istennek, a többi isten tisz

teletét pedig eltiltotta. 
Halála után azonban a 
többistentisztelet papsá
ga felzúdult és kikény
szerítette utódaitól, hogy 
visszaállítsák az ősi val
lást. El Amarna falu 
környékén ásták ki en
nek a csak a Napot imá
dó fáraónak, IV. Ame- 
nophisnak sírját, ki még 
a nevét is megváltoztat
ta, istene, a nap: Aton 
után magát Eclen-aton- 
nak nevezte. Az ő ural
kodása alatt a természet

közelséget kereső művészet lett az udvari műhelyek fő
iránya, míg azelőtt csak a polgárságnak dolgozó műhe
lyekben lehetett nagyobb valószerűséggel ható szobrokat 
előállítani. Utána minden a régiben maradt és Eclenaton 
nevét levakarták mindazokról az emlékekről, melyeket 
emeltetett. Művészetet azonban felsőbb parancsra sem te
nyészteni, sem betiltani nem lehet. A kétféle képzeletű 
művészek tovább alkottak, mindenik a maga módján. A 
legmeglepőbb, valósághű szobrok keletkeztek ugyanakkor, 
mikor a legmegdöbbentőbb fenséggel hatók. A vázahordó, 
a sörfőző, a kenyeret dagasztó stb. emberalakok mel-
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lett a legnemesebb egysze
rűségű szobrokkal találko
zunk. Főleg az arcképszob
rászat terén értek el az 
egyiptomi művészek sike
reket. Vannak műveik kö
zött halhatatlan alkotások, 
így Methuenet arcképszob
ra fekete gránitból, vagy 
az úgynevezett Zöld fej, 
melyet a zöld színű bazalt
kő után neveztek el, mely
ből kifaragták, minden
idők remekbe készült al- ;iV. Amenophisz szobra,
kotásai. Mindenik meg
csonkított állapotban maradt ugyan ránk, de így is a 
mintázás erejével, a részletek finomságával, a lélek érez
tetésével megdöbbentő erejűek. (II. tábla, b.)

A domborműves ábrázolás nem egészen így ala
kult. Mindenekelőtt: alkotásaikon az alakok nem vol
tak annyira mozdulatlanok. Aztán a csoportosítás is 
gazdagabb. Férj és feleségnek, szülő és gyermekének 
kettős csoportja helyett sokalakos alakításokkal talál
kozunk: megkötözött hadifoglyokkal, halzatérő matró
zokkal, táncoló lányokkal, továbbá vadászó társasággal, 
amely elől nádasba csörtető vízilovak, víz .alatt meg
riadt halak menekülnek; különféle munkát végző rab
szolgákkal, nem szólva a háborús jelenetekről.

A csoportozatok azonban nem egy szempontból 
vannak felvéve, a festők és faragók nem ismerték a 
távlattani törvényeket és úgy segítettek magukon, ahogy
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tudtak. Amíg az állatokat oldalnézetben adták, az em
beri alaknak csak a fejét és a lábát ábrázolták oldalné
zetben, törzsét szembefordítva (még a szemet is), de 
a lábakat és kezeket is furcsamódra egyformának raj
zolták, mintha az alakoknak két jobbkeze és két jobb
lába volna. Ugyanezt a szokást látjuk festészetükben 
is. Ezeknek az alkotásoknak életeleven mozgalmassága, 
modorosságaik mellett is, sokszor meglepő, főleg az ál
latábrázolásoké, mint teszem a híres meduni libák raj
za (a 3. dinasztia idejéből) vagy a beni-hasani macs
káé a sásban (a 12. dinasztia idejéből), a deir-el- 
bahri-i daru (a 18. dinasztia idejéből), s. i. t. Mikor 
azonban az egyiptomi művészet idegen, görög-római 
hatás alá került, lehanyatlott.

II. Ramszesz szobra (Turin.)
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MYKÉNE ÉS KRÉTA.

Homeros két eposzáról, az Iliászról és Odysszeáról 
sokáig az volt a hiedelem, hogy mindaz, amit szerzőjük 
elbeszél, azok az események, melyeket leír, az egész kul
túra, melyet elénk tár, egy nagy költő fantáziájának 
csillogó álmai. Aztán jött egy Schliemann nevű né
met, nem is szakember, egy kereskedő, Homeros sze
relmese, s hihetetlen energiával keresztülhajtott ásatá
sokkal igazolta, hogy a trójai háború valóságos törté
neti esemény volt, Trója városát kiásta, s ime az újab
ban felszínre került hittita állami levéltár okmányai, 
Homéros hőseit névszerint felsorolva, beigazolták, hogy 
történeti személyek voltak. Mykéne és Tiryns romjai 
pedig azt igazolják, hogy ezek a görög félsziget part
jain elterülő büszke várak az Atridák, a régi görög fe
jedelmek városai voltak, hogy tehát a Kr. előtti máso
dik évezred második felében ott már egy nagy kultúra 
virágzott s hogy Homeros ennek emlékezetét tartotta 
fenn époszaiban.

Homeros világa tehát valóság volt. A szájhagyo
mány ennek a kultúrának emlékét megőrizte és emlé
kei a költő idejében még megvoltak. Az a hangulat, 
mely az Iliászon végigárad, a harc és küzdelem izgal
ma, menten megérthető, ha a mykénei vagy tirynsi ro
mokra gondolunk. Nyugalom, méltóság, komorság ül a 
mykénei épület-romokon, a vár oroszlánkapujának temér
dek kőből faragott nagy formáin, Atreus kupolasírján, 
(melyet azelőtt kincsesháznak tartottak), ezen a hegyol-
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A mykénei vár oroszlán kapuja,

dalba beleépített boltozatos épületen, melynek hangula
tát már az erős munkakövekből összeállított külső falak 
és a magas kapuzat is előkészíti, míg bent a teremben a 
komor hangulat némi enyhítéséül a boltozat ércminták
kal (kassettákkal) van telehintve. A mykénei királyi pa
lota közepe az udvarra nyíló megaron, a férfiak terme, 
egy hosszúkás négyszögletes terem, közepén a kerek tűz
hellyel, teteje négy oszlopon nyugszik, előtte oszlopos 
előcsarnok, a padozatot szőnyegszerű falfestmények 
(freskók) díszítik, a falakat is falfestmények vonják be.

A tirynsi palotában két megaron körül alakul ki
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a termek sorozata, ami két háztartásra, apa és fiú 
egyenjogú együttélésére mutat, de egyúttal arra, hogy 
férfiak akarata és tekintélye körül csoportosul itt min
den, mélóságos nyugalomban.

Ennek a komor világnak éles ellentéte az a másik, 
melyet Kréta szigetén ismerünk meg.

Ugyanis egy angol tudós, Evans, Kréta szigetén 
végzett ásatások révén egy ismeretlen nép csodálatos 
emlékeire bukkant. Ez a nép Mykéne és Tiryns várai
nak egykori lakóival szinte tökéletesen ellentétes lelki
alkatú volt, de elütöttek az ázsiaiktól is, az egyiptomiak
tól is. A kiásott romokból a legendás Minos király, a 
labirintus-építő krétai fejedelem kultúrájának emlékei 
tárulnak elénk.

Kréta sziget egykori fővárosában, Knossosban ál
lott a király palotája, a maga nemében az egész ókor
ban páratlan épület. Óriási lépcsőkön kell felhaladnunk 
a palota előcsarnokához, honnét egy oszlopos fogadó
terembe lépünk. Utána a termek egész sora következik, 
melyeket mellékhelyiségek, hálószobák, szentélyek, für
dőszobák, konyhák, kamrák vesznek körül a földszin
ten. Folyosók kötik össze az emeleteken lévő egymásba- 
nyíló szobákat, lépcsők vezetnek fel olyan kamrákba, 
melyekről nem tudjuk megállapítani, hogy mi volt a 
rendeltetésük. Ez az összevissza építés, a sok nehezen 
megközelíthető szoba, terem, kamra érteti meg, hogy 
az útvesztő (labirintus) legendája alakult ki Minos ki
rály épületéről. A szó maga egyiptomi nyelven csak 
tó melletti palotát jelent, de idők folyamán labirintus
nak (útvesztőnek) az ókorban olyan épületet ne-
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veztek, melyből a belépő nehezen tud kijutni, mint 
hogy a sok egymásba nyíló szoba tekervényes tömkele
gében nem tud tájékozódni. A legenda szerint egy Mi- 
notaurusz nevű szörny lakott benne, aki minden beté
vedőt felfalt. Minos király palotájának zegzúgos alap
rajza szülhette a legendát.

Mennyezettartó oszlopok tették lehetővé, hogy /a 
termek tágasak legyenek. Az oszlopok fából készültek, 
bizarr ízléssel faragott fejekkel, törzsük fent vastagabb 
volt, mint lent, lábazatuk gyűrűalakú, felül vánkossze
rű, erősen áttört, zegzúgos szalaggal díszítve. A padló 
színes kőberakású, mely delfineket, tintahalakat ábrá
zolt. A falakon élénkszínű falfestmények. Ezek a fal
festmények páratlan érdekességűek. Férfiak és nők 
csoportját ábrázolják, akik vallásos szertartásokat végez
nek, melyeknek középpontjában a bika szent alakja áll. 
Csakhogy a művészek ezeket a szertartásokat valóságos 
atlétikai játékká játszották át. A heves vágtában levő 
bikának két szarvát egy alak ragadja meg, hogy átdob
hassa magát az állaton. A bika mögött egy másik alak 
látható kinyújtott karral, az ugrás előtti pillanatban. Ez 
az ábrázolás páratlan élethűséget éreztet, a maga 
merész mozgalmasságában, ami általában jellemző erre 
a művészetre. A konkrét képzeletű művész magragadja 
a valóságot és finom érzékkel eleveníti elénk. A kar
csú, vékonyderekú alakok a mindennapi élet jeleneteit 
játszák el. Áldozáshoz induló csoportokká alakulnak, 
melyek szinte a pillanatfelvétel közvetlenségét éreztetik. 
Nem a monumentális nyugalom felkeltésére törekszik 
alkotójuk, hanem a szem izgalmas érdeklésére.

Nagyméretű szobrokat nem találtak az ásatások-
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nál, de annál több kisméretű iparművészeti tárgyat, 
arany gyűrűket, melyekbe csodás finomságú metszett

Váfiói aranycsésze. (Athen,)

kövek varrnak foglalva. Említsük meg itt, sürgősen a 
két váfiói aranycsészét, melyeknek egyikén hálóval ra
bulejtett bikát látunk, melynek kicsavart teste a gaz

daggá font ritmus kiteljesedése. Láttunk már visszafor
dított fejű szarvast, hátranéző embert a kőkorszak mű
vészetében is, de ez a teljesen megcsavart testű bika, 
mozgalmas ritmusával, páratlan az eddig megfigyelt
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művészi alkotások között. A mozgás visszaadásában a 
váfiói ötvösmű másik lapja is nagy erőt éreztet. Jobb
ról egy hálóból kimenekült vad bikát látunk rajta vág
tában, balról pedig az embert szarvával felöklelő bika 
köti le figyelmünket. A véletlenszerű mozgás-jelenségek 
megfigyelése a krétai művészet általános jellege.

Mind épületeik, mind szobrászatuk, valamint les- 
tészetük és ötvösmunkáik egyben megegyeznek. Azt mu
tatják, hogy a mozgó szem keltette izgalmak vonzzák a 
művészeket. Egyik se nyugodt egységet, hanem izgal
mas mozgalmasságot akar éreztetni. Ennek bizonyára 
néppszichologiai okai lehetnek, melyeket azonban csak 
sejthetünk, találgathatunk, de mivel máig sem fejtették 
meg sem nyelvüket, sem ékírásukat, a krétaiakat igazi 
emberi mivoltukban nem ismerhetjük meg.

Feltűnő például, hogy bár a királyi palota egyes 
termei istentisztelet céljait szolgálhatták, különálló temp
lom még nem került az ásatások során felszínre. Talán 
ligetekben, erdők szélén imádták isteneiket! De halot
taikat mélységesen tisztelték. Királyaiknak hatalmas sír
boltot építettek, melyben a tetemeiket vagy a hamv
vedreiket helyezték el. Ami ezeket jellemzi: a kupola
szerű tetőszerkezet, nem mondható még tökéletes meg
oldásnak, de már közeledik a későbben kiérlelt kupolá
hoz. Az ilyen aknaszerűen földbe épített sírt vízszin
tes rétegekben felfektetett kőkockákkal fedték be, a 
felső rétegeket egy-egy félkockával mindig előre rug- 
taiva, míg csak a mennyezet be nem zárult. Az így ke
letkezett lépcsőzetes felületet lefaragták ívalakúra, min
den kocka közepére bronzrózsát tettek, úgy, hogy a 
mennyezet a csillagos égboltra emlékeztetett. Ez a meg-
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oldás is élénk és mozgalmas vonal vezetésű, általában a 
diszítményeiket is ez jellemzi, mert ezeken a csigavonal, 
az S alakban vezetett vonal, melyből pálmalevelek búj
nak ki, szóval mindig és mindenütt a halmozott vonal-

Krétai agyagedény.

rend uralkodik. Ha márvánnyal borították a falakat, 
színes, csíkos márványt kerestek, melyeket állat- és nö- 
vénymotivumú díszítésekkel futtattak be. A kecses lilio
mot és az otromba polipot egyformán fantasztikummá 
alakították. Pálmalevelű edényeik hasonlatosak a ma
gyar fazekakhoz. Az élénk színek, a mozgalmas vonal, 
a hullámzó indák kedvelői voltak. Hullámvonal a fő-

Dr. Lázár: Művészet. 4
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motívumuk, állati és emberalakjaikat is hullámosán 
fonja körül a körvonal. Emberi ábrázolásaikat a kar
csúság, a mozgalmasság jellemzi, ilyen karcsú és nagy 
mozgásban ábrázolt alak egy elefántcsontból kifaragotl 
atléta. Falfestményeiken is az ábrázolt alakok gyors 
mozgása kapja meg figyelmünket. Egyiken egy vadkant 
üldöző kutya vágtatva rohan, s a táncosnők mozdulatai 
is a szédületes ritmust hajszolják. A nagyon erős moz
gás művészetük főtulajdonsága.

És még valami, ami jellemző és náluk jelenik meg 
legelőbb: áttörik a falat. Ezt nem kell szószerint venni. 
Ők is befestik a falat, de olyan képekkel, melyek azt 
az illúziót keltik, mintha a fal ablak volna s azon át 
kitekinthetnénk a külvilágba, látjuk a tájat, a mezőt, a 
messzi hegyeket. Szemünk tehát befutja a hátteret, ami 
megint csak szemmozgással érhető el.

Mi ennek az oka? Mely lelkialkatnak felel meg a 
természetnek ilyetén felfokozása? A krétai lélek egye
lőre hét pecséttel elzárt titok.

A GÖRÖG MŰVÉSZET.

Ázsiából, Egyiptomon át, Kréta szigetére, onnan 
a görög szárazföldre hatolt a művészi kultúra, mely 
virágzását a Kr. e. V. században érte el. Igen ám, de 
nem lehet feltenni, hogy ugyanazon idő alatt, mindenütt 
másutt befagyott volna a művészi képzelet. Ellenkező
leg, virágzó művészet élt tovább Keleten is, úgy, hogy 
maguk a görök írók csodákat beszéltek például a per-
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zsák, Darius, Xerxes, Artaxerxes nevű királyainak 
fehér márvány palotájáról, mely Persepolis főhelyén 
állott, telten teli kincsekkel, szobrokkal, domborművek
kel. Az újabb ásatások, melyeket a csikágói egyetem 
rendezett, felszínre is hozták a palota egy részét s mint
hogy az ásatások még folynak, minden nap megerősíti 
az egykori leírások fellegjáró képzeletben fogantnak 
vélt adatait. Már az eddigi ásatások is igazolják, hogy 
a perzsa király fogadóterme, mely egy három méter 
magas alépítményen, terraszon állott, kilencven méter 
hosszú volt, s kétoldalt szobrokkal és domborművekkel 
díszített oszlopcsarnokos lépcsőzet vezetett fel rája. 
Óriási oszlopok tartották a terem tetőzetét is, a fala
kon domborművek, a kiugrásokban szobrok, — mindez 
tovafejlesztése a babilóniai és egyiptomi kultúrának, me
lyet a görög művészettel való érintkezés csak kifinomí
tott.

Maga a görög művészet fejlődését viszont a keleti 
művészet indította el.

Aki a londoni British múzeumban, azok előtt a 
márványszobrok előtt áll, melyeket Lord Elgin szedett 
le 1783-ban Athénben, a Parthenonról, s hurcolt Lon
donba, annak a lelkét az elragadtatás lázas érzése hat
ja át. Ha csak a keleti oromzat északi szárnyából szár
mazó csoportot nézzük, mely Afrodite istennőt ábrázol
ja, amint anyja ölébe hajtja fejét, a hatalmas, telten 
hullámzó testek, rajtuk a bámulatos gazdasággal veze
tett vékony redőszálak, finoman kiszámított menetével, 
mely a testek duzzadó formáit annál nagyobb erővel 
érezteti, az érzés és a kifejezés tökéletes egyensúlyá
val kápráztatnak el. Ha szemünkkel kísérjük nyomon a

4*
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redők menetét, megérezzük a ruha alatt a lest tagjai
nak mozdulatát, de az, hogy a vállról és a mellről las
san hullanak alá a redők, vagy megtorpannak az övnél, 
mesterien érezteti a törzs lusta odadőlését is. Valóban, 
itt Röntgen-szemet kapnak a nézők is. Csak töredékben 
maradt ránk, de a tökéletes benyomását kelti fel a né
zőben. Huszonöt évvel ezelőtt láttam utoljára, a benyo
más nagyszerűsége most is épen él az emlékemben. A 
tökéletes itt klasszikust jelent. (III. tábla, a.)

Ez a szobor Kr. e. az V. század közepén készült, 
Pheidias műhelyében, tehát alig két századdal azután, 
hogy a krétai-mykénei kultúrát a dór bevándorlók el
tiporták és hogy Görögországban új emberek újonnan 
kezdtek kultúrát teremteni.

A görög művész mintázó ereje itt már a legnehe
zebb feladatok éreztetéséig is eljutott. Csak egyetlen 
részletet emelek ki: ime, mennyire meg tudja külön
böztetni a felületet, a felső és alsó ruha könnyű és ne
héz anyagát: előbbi apró redőkben hullámzik alá, utób
bi öblös redőket vet, előbbi fény- és árny-csillámokat 
ad, utóbbi mélyen fekvő árnyékot vet.

Minél több V. század előtti görög művészeti emlé
ket tárnak fel az ásatások, annál jobban nő csodálatunk 
a fejlődés ilyen rohamos emelkedése láttán. A hatodik 
század régies, archaikus művészetéhez képest az ötödik 
század görög szobrászatát csak az érteti meg, hogy sze
rencsés véletlen egyszerre a nagy teremtő lángelmék 
egész sorával ajándékozta meg a görögöket. Az építé
szetük, — főleg annak egyik stílusa, — már teljesen 
és véglegesen kialakult ebben az „archaikus”-nak ne-
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vezett korban, de szobrászatuk csak azután emelkedett 
a pheidiasi magaslatra. Az archaikus szó ma mást je
lent, mint régebben. Ma, — a mi sajátosan zavaros 
szellemi áramlataink közepeit, — gyakran akadnak 
olyan művészek, akik a fejlődés egyenes útján nem 
akarnak vagy nem tudnak tovahaladni, visszahajolnak 
az újszerűnek hajszolásában formakeresésükkel a kez
detleges formákhoz. Ilyenkor mondjuk azt, hogy a mű
vész archaizál, régieskedik, rég túlhaladott forma-felfo
gást utánoz. A görög archaikus kor pedig csak annyit 
jelent, hogy a pheidiasi formarendszerhez képest még 
kísérletezett, még kereste a tökéletes megoldást, de még 
nem jutott az erre alkalmatos eszközök birtokába. Ré
giesnek, esetlennek, archaikusnak érezzük kísérleteiket 
a későbbi érett klasszikus megoldásokhoz képest.

De éppen az újabb szerencsés leletek folytán abba 
a helyzetbe jutottunk, hogy a görög archaikus kor cso
dálatos gyors fejlődését megismerhetjük. Mikor a görög 
félszigetre betört vad törzsek letiporták a bennszülötte
ket, neolitkori színvonalon álló alacsonyabb kultúrájuk 
az ott talált jóval magasabb kultúrától új lendületre, új 
ihletre tett szert. Geometrikus díszítményszerű varázsje
lekkel elhalmozott vázáikon, kancsóikon, edényeiken, 
melyek merőben eltértek a krétaiaknak már annyira fel
szabadult, vonalmenetben bámulatosan gazdag díszítő 
művészetétől, csupa merev vonalrendbe foglalt ala
kokat látunk, — ezek stílusát nevezik dipylon-stílusnak, 
a lelőhely után, mert az athéni várkapú mellett talál
ták őket. Vidékiesen paraszti ízlést mutatnak, helyeseb
ben a félelmen alapuló démontisztelet jelvényeihez ra
gaszkodnak, amitől csak a leigázott bennszülöttek, vala-



54

mint a szomszéd egyiptomi, kisázsiai népek kultúrájá
nak hatása alatt, aránylag igen gyorsan szabadultak 
fel. |

A betörő görögök az őslakókat rabszolgasorba 
süllyesztették, Lakadémonban helotáknak, Athénben 
metokoknak nevezték őket, s uralmuk alá kényszerítet
ték, azonban kultúrájukat felszívták. Ezt nemcsak a 
használati tárgyak díszítésén, de vallásos elgondolásaik 
gazdagodásával, templomaik építésén és azok művészi 
kiképzésén is megfigyelhetjük. A Kr. e. Vili, század
tól kezdve az V. századig tartott ez a kialakulás, tehát 
alig 300 évig. A vázafestésben ezt az időt, mint tudjuk, 
a dipylon stílus korának, a szobrászatban az idolok ko
rának nevezzük, de ugyanekkor kifejlődött a dór stí
lusú templomépítés.

Vegyünk szemügyre egy dipylonvázát! A nyaká
nál megtört egyenesekbe font vonalú (meander) díszí
tés fut végig egy sorban, alatta egy temetési 
menet, újra geometriai dísz, aztán kocsik felvo
nulása, alul újra geometrikus sáv. Minden merev, egye

nes. A vörös alapon lát
ható alakok, — lovak, 
kocsik, emberek, — 
geometrikus figurákká 
vannak leegyszerűsítve. 
Az emberi alak felső ré
sze háromszög, vázraj
zosak (szkématikusak) a 
fejek, árnyképszerűek a 
testek, a lovak lábai 
párhuzamosak, a kocsi-Dipylon-váza.
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A Frangois-váza.

kon álló emberek frontális helyzetbe állítottak, minden 
merev egyenes.

A korszak végéről való, a felfedezőjéről elneve
zett, Frangois-váza, melynek külső formája és díszének 
szerkezete nem változott. Talpától öblös nyakáig egy
másfölötti hat vízszintes övben, (melyeket szalag helyett 
vékony vonalpár választ el), mitológiai személyek vad
kanvadászata, kocsiversenye, lakodalma, harci párbaja, 
legalul állatviadal van ábrázolva, harmonikus csoporto
sításban, az edény egész teste körül. Az itt bemutatott 
oldalon legfelül a vadkanvadászat, Patroklos sírjánál 
lefolyó kocsiverseny, Thetis lakodalma, Achilles táma
dása Troilus ellen, végül alul vadállatok láthatók. Az 
alakok arcélbe (profilba) vannak állítva, de a festő 
az árnyékképekbe valami kevés világosszínű vonallal 
részleteket is belehoz. Ennek a vázának legfőbb jellemző 
vonása: az alakok élénk mozgékonysága, a merevség fel
oldása.
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A görög művészetet rendesen azzal jellemzik, hogy 
idők folyamán az elvont merevségből tökéletes, klasz- 
szikus harmóniához jut, ebből pedig izgalmas barokk 
nyugtalanság válik. Ha azonban nem tapadunk a külső
ség megfigyeléséhez, hanem a művészi képzelet két irá
nyának útját követjük, azt fogjuk észrevenni, hogy ez 
a két irány végig párhuzamosan a görögöknél is meg 
volt, élt és megnyilatkozott, mert a klasszikus, de a 
barokknak nevezett művészi korokban is találkozunk 
élethez közeledő és élettől elvonatkozó, sőt élet fölé 
emelkedő művészi megnyilatkozásokkal. íme, már az 
archaikus vázafestésnél mind szigorúan merev, mind 
feloldotiabb stílusú műveket látunk, ami azt bizonyít
ja, hogy a művészi képzelet kétféle alkata mindig igyek
szik maga-kifejezésre.

Megvan-e ugyanez a szobrászatban?
Az archaikus kor szobrászata is az egyiptomi és 

ázsiai művészet hatása alatt bontakozott ki. Természe
tes, hogy a művészetnek mesterségi része csak hosszas 
gyakorlat révén fejlődött odáig, hogy a művészek azt a 
belső képet, melyet kifejezni akartak, elképzeléseikkel 
egyértékű módon tehessék. De az egyiptomi és keleti mű
vészet mért nem hatott a krétaiakra? Mert képzeletal
katuk nem hajlott a hatalmasban rejlő szépség, a szi
gorú ünnepélyesség, a keleti nagyméretűség átélésére. 
A krétai szellem a játékost, a kecsest, a pillanatszerűt, a 
véletlen adottságokat kedvelte, a görög törzsek a krétai 
kultúrát leigázva, elvegyültek ugyan a meghódított né
pekkel, de a keleti hatások iránt csak lassan-lassan, csak 
későn váltak fogékonnyá. A korai archaikus szobrokon 
érezzük az egyiptomi szobrászat hatását, az Apolló- 



szobrok csak lassan jutnak élő emberi for
mához, eleinte csak tagolatlan tömeghatá- 
súak és lassan válnak ki belőlük a részlet
formák, szabadulnak el a kezek a törzstől, 
a felsőcombok a tömbszerűségből, amikor 
a mellkas már nem laposan deszkaszerű, 
sőt a teneai Apolló már rugalmasan köny- 
nyed, már minden része plasztikus, de azért 
még mindig a homloknézet van hangsúlyoz
va és arcán valami kifejezéstelen (ú. n. ar
chaikus) mosoly ül. A görögök istenei is 
emberi életet élnek. Sőt belevegyülnek az 
emberi élet mindennapjába, igazítják az 
emberek sorsát, adnak nekik — a jósdán 
keresztül — tanácsot. Az Apolló-szobor is 
az istenség fenséges képzetét fejezi ki: iste
neiket a görögök emberi alakba írják át, 
de azért többnek tartják, mint az embert. 
A görög ember mértéke — ez filozófiájuk
alapja — maga az ember és isteneiket is az emberhez vi
szonyították, de az istenség magasabbrendű ember. Ez a 
felfogás gyökeresen más, mint a keleti népeké. Ez érteti 
meg kultúrájukat és művészetüket. Nem a félelmetes 
fejedelem, nem a szörny-isten lesz tehát szobrászatuk 
tárgya, mint Keleten, hanem a szép, az eleven, a cse
lekvő ember, akkor is, ha istenné magasztosítják, ak
kor is, ha istennővé eszményítik, az ember viruló testi
ségében, ahogy a mindennapi atlétikai gyakorlatokon 
megismerték minden izmát, Ízületét, minden működését, 
minden formaváltozatát. A négy évenként ismétlődő
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A teneai 
Apolló.
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olympiai-játékokra készült egész Görögország és a szob
rász-festő a mozgó mintát állandóan szeme elé kapta.

Azonkívül igen sok más körülmény is hozzájárult 
ahhoz, hogy a görög művészet virágba szökkenjen. Nem 
a király vagy a papság, szóval a külső hatalom, volt az 
egyetlen megrendelő, — még nem is az urak, a vezető 
réteg, hanem az egész nép.

Periklész egyik beszédében, melyet Thukidides 
történetíró ravatalánál tartott, Athén erejét abban látta, 
hogy a városukat mindenki előtt megnyitották és nem 
űzték el az idegeneket. Ezzel meggazdagodtak anya
giakban és tudásban, anyag- és emberismeretben és 
gazdagok lévén, élhettek a művészetnek. (Velencére, 
Brüggére, Amsterdamra, stb. ugyanezt lehetne elmon
dani.)

Vallásukat gazdag képzelet táplálta. Mitológiájuk 
az isteneknek szinte beláthatatlan sorát ismerte, ami a 
kultusz gazdagságát eredményezte, tehát a templomépí
tés szakadatlan. Nem ugyanazokat a templomokat bőví
tették ki, mint az egyiptomi királyok, hanem a ligetek, 
terek, hegyoldalak megteltek kisebb-nagyobb templomok
kal.

Nem a templom belsejében folyt le az istentiszte
let, nem eresztették be a templomok oszlopos előcsar
nokába sem a híveket, mint az egyiptomiak, hanem a 
templom, az isten lakása, lépcsőzetes magaslatra állít
va, ott volt a tömeg előtt a szabadban és az istentiszte
let előtte folyt le.

Új templomformát fejlesztett ki ez az istenkultusz. 
A kiindulás a megaron-forma. Az isten megkapta a 
maga előkelő lakótermét, körülötte épült a templom,
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amelybe be volt állítva az isten szobra. A görög földön 
talált palota-típusból fejlődött ki tehát a templom, az is
tenek lakása, a naosz. Eléje oszlopcsarnokot vontak, az ol
dalfalak egészen a csarnok előtt felállított oszlopsorig 
nyúltak, ugyanígy a naosz mögé is oszlopsoros csarnokot 
emeltek, s betetőzték ezt gerendamennyezettel, ezt pedig 
nyeregtetővel, hogy az esővíz könnyen lefuthasson. A

A görög templom fejlődése.
a) megaron, b) görög templom két oszloppal, c) elől-hátul két oszloppal, 

d) Olympiai templom, e) az athéni Parthenon alaprajza,

nyeregtető háromszögletes homloknyílását fallal zárták 
le, oromfallal, tympanon a neve.

Ez az egyszerű templomtípus később gazdagodott, 
az oszlopok nemcsak a csarnokot vették körül, de az 
egész épületet s ilyenkor a tető az egész épületet be
födte, — ezt nevezték peripterosz templomnak. Eleinte 
vályogból készültek a falak, később mészkőből (porosz
ból), utóbb márványból, nemcsak a falak, hanem az 
oszlopok és gerendák is.

Az alapzatot jól meg kellett szerkeszteni, mert a
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márványtemplomnak nagy volt a súlya, s így ternaszt 
építettek alája, amivel egyúttal esztétikai értékét is 
emelték, mert a templom — mint valami nemes ékszer
doboz — ilyeténkép külön magaslaton állott a térben.

Minthogy az oszlop nemcsak dísz, de nagy szerke
zeti szerepe is volt, az eleinte egyiptomi hatás alatt 
kiformált oszlopot a görögök a maguk szelleméhez ala
kították át. Nem használhatták az egyiptomi oszlopok 
növénydíszét, mert a görög templom lényegében világ fö
lött álló világot jelentett, élettől elvonatkozó tisztult gon
dolatlégkört. Az elvonatkozó-képzeletű művész tehát a 
geometriai formákhoz menekült. A dór szigorú képzelet 
barázdás törzsű oszlopokat kedvelt, melyeknek nincs 
talapzatuk. Törzsük közepén megduzzad, végük megvé- 
konyult. Fönt párnára (echinus) fektetett fedőlapjuk 
(abakus) van. A fedőlapra egy vízszintes szemöldök
gerenda (architráv) került, erre egy törpe pillérekkel 
(trigliphos) díszített falrész (friz). A trigliphosok közét 
négyszögű lapok (metopák) töltik ki. Erre került rá 
a vízszintes koszorúpárkány (geison), melyen szögfejek
re emlékeztető csöppek (gutták) sorakoznak. A temp
lom két rövidebb oldalán két háromszög keletkezett, a 
nyeregtető nyílásával előállott, már említett oromzat 
(tympanon), melynek csúcsán és két szélén dísz (ak- 
rotérion) adott nyomatékot.

A dór templom összhatása ilykép szigorú, mert 
sok benne a merev egyenes. De ünnepi, fenséges, ha 
nem is komor, de méltóságos. Semmi fölösleges dísz 
nem zavarja a tekintetet a fővonalak követésében, me
lyeket még színezitek is, hogy ilykép az épület szerke
zetét tisztán foghassuk fel.
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Ámde voltak a görög építészek között olyanok, 
akiknek képzelete szeretett az élettel játszani, a való
sághoz közeledni, tehát a konkrét képzeletalkatúak, akik, 
— figyelembe véve még a görög éghajlat állandóan derűs 
fényét is, — folyton azon töprengtek, miként lehetne 
a dór merevségen enyhíteni. A dór templomnál csak 
annyit tudtak elérni, hogy az architráv ívszerű meggör-

Dór-oszlop. Ion-oszlop.

bítésével, az oszlopok törzsének középen való kidagasz- 
tásával (entászisz) valamelyes lágyságot vittek be a 
templom általános hatásába.

Bent a naoszban állott az isten szobra, a nyitott 
ajtón át megvilágítva, ami misztikus félhomályt idézett 
elő, s a szobor méltóságos titokzatosságát emelte. Az el
vont képzeletre mindez mélyen hatott.

De mit csináljanak az élethez nyájas szívvel kö-
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zelgő lelkek, a valóság ezer szépségét szomjas szemmel 
beszívók? A szigetlakó görögök főkép ilyenfajta embe
rek voltak. Ezek sóvárogtak az építészet kifejezetten 
lágy formái után.

így, ha a szerkezetet nem is változtathatták meg, 
az élettel közvetlen kapcsolatban álló konkrét képze
letű építészek az oszlopok formáját bátran megváltoz
tatták. Először is az oszlopot lábra állították (bázisz) 
és barázdás és kidudorodó gyűrűkkel látták el, úgy, 
hogy törzse azért barázdás maradt és egyúttal sűrűb
ben hornyolt. Karcsúbb, könnyedébb, légiesebb lett ily- 
kép az ion-nak nevezett oszlop, s az oszlop-fej már kö
zeledett az élet mozgalmasságához, mikor növény-ere
detét levetve, két begöngyölödő volutájának csigavonala 
megtelik belső feszültséggel. Mit jelentenek ezek a bel
ső változatok? Azt, hogy az ion-stílus építésze kerülve 
kerülte a dór egyenest, mindent meggörbített, amit csak 
lehetett, még a vízszintest is, ami a templomnak életet, 
elevenséget adott, úgy, hogy ott is, ahol legjobban meg 
volt terhelve, mint a lélegzetet vevő mellkas, emelked
ni és esni látszott. Mozgásban van az ion templomon 
minden. A gerendázat is könnyebb és gazdagabb, de 
alatta váltakozó metopák helyett folyamatosan lefutó 
frízt alkalmaztak, amíg az oromzatnál lemondtak a szo
bordíszről. Ne gondoljuk, hogy ezt a kétféle képzelet
alkatnak megfelelő elképzelést a görögök nem ismer
ték. Csak mi nem értettük a szavát. Heliodorosz azt 
írja egyhelyt: „Az építész arra törekszik, hogy művét 
az érzékek szükségletével összehangolja, célja oly eszkö
zöket kitalálni, melyekkel a szemet becsaphatja, nem 
valódi szimmetriát és euritmiát, hanem csak látszóla-
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gost akar kifejezni”. Ilyen látszólagos hatást szolgált 
az ion-stílus sok eszköze, az entászisz, az architráv ív
szerű meggörbítése, az oszlop karcsúvá tétele s. i. t. 
Mindezzel azt a látszatot akarták felkelteni, hogy a 
templom nem kristályszerű merevség, hanem az is
tenség kellemes tanyája, s ha a valóságban nem nagy, 
nagynak hasson, nem keleti értelemben véve nagynak, 
hanem emberi mértékhez mérve nagynak.

Az athéni Parthenon.

A görög templom alapjában múzeum, de egyben 
istenkép (idol) bemutató, városháza is, ahol a külföldi ál
lamokkal kötött szerződéseket aláírták, egyúttal állami le
véltár s ha a városba idegen fejedelem érkezik, oda 
szállásolták el. Mindezt az ion-stílus számhaveszi, oda
simul az élet követelményeihez és minden szigorú, élet
fölé emelkedő hangulatot levet. A szigetlakó görögök 
közt többségben voltak a konkrét képzeletalkatúak, akik 
az építészetben is ki tudták mozgalmas lelkűket fe
jezni.
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Korinthusi 
oszlop.

A dórépítészet legszebb példája az Iktinosz ter
vezte, pentelei márványból emelt athéni Parthenon, az 
ionépítészeté az ephesosi Artemision, a halikarnassusi 
Mauszollosz, mely egy hasonnevű király hamvát őriz
te, azonkívül az athéni Erechteion, mely arról is ne
vezetes, hogy az oszlopok helyén emberi alakok, nyu
godtan álló lányok, szerepelnek.

Az oszlopok egy harmadik fajtája a ko- 
rinthusi, melynél a növénykehelyalak az osz
lopfejezet uralkodó vonása. Az oszlop tör
zse mélyen hornyolt, s a törzs vége murva
levelekké alakul át, amelyekből aztán az 
oszlopfej csokra nyílik szét. Egy vagy két 
sorban elhelyezett akanthuslevélgallér övezi a 
fedőlapot, a négy sarkon volutaszerűleg be- 
göngyölödő indaszárak támasztják. Itt a moz
galmasságot fokozott mérvben megtaláljuk. 
A művész képzelete, elhagyva a szigorú dór 
rendszert, átcsap a festői játsziságba.

Mivel nemcsak az istenség megjeleníté
sét szolgálta a szobrászat, s ehhez a márvá
nyon és bronzon kívül az arany és elefánt
csont (chryselephantus) egybevegyítését is 
felhasználták, s mivel nemcsak a templomo

kat díszítették szobrokkal, hanem a fogadalmi ajándékok 
is szobrok, az olymposi játékok győzteseinek is szobrokat 
emeltek, a síremlékek is szobrok, mindez hozzájárult 
ahhoz, hogy a görög szobrászat virágzásnak indulhas
son.

A fenséges és a kecses, a méltóságos nyugalom és 
a drámai mozgalmasság, a két képzeletalkatnak ezek az
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ellentétes megnyilatkozásai, a remekművek hosszú sorát 
teremtették meg.

A fejlődés egyes állomásait megfigyelni lélekzet- 
elállító érdekességű. Mi itt persze nem követhetjük ezt 
a fejlődést. Láthatnék a frontalitás áttörését, a törzs 
megmozdulását, a lábtartás mozgalmassá válását, majd 
az egész alak cselekvő izgalmait. Csak néhány kiemel
kedő példában mutathatjuk be ezt a virágzást, mely 
3—4 évszázadon át tartott, hogy aztán a római hódítás
sal örökre megsemmisüljön. A görögök szobrai több
nyire csak másolatban maradtak reánk. Mostanában 
nagy lendületet vett görög földön is az ásatás, de az idő 
jól dolgozott, eredeti görög szobor igen kevés maradt 
épen. A sors igen kegyetlen volt a görög művészekhez. 
A görög írók elragadtatással szólanak festőművészetük
ről is. Egyetlen falfestmény sem maradt reánk. Csak 
olasz földön, Rómában, kézművesek utánzásában és má
solataiban, pompéjii és herculanumi villák falán szól
nak hozzánk a nagy görög festészet szerény visszhang
jai, de még ezeken át vagy mozaik másolataikban is, 
csak csodálva képzelhetjük el egy Polygnotos, Zeuxis 
vagy Apelles hatalmas alkotásait, melyek a vázafesté
szetben is visszhangzanak. A kettős képzelet teremtette 
remekek egyidőben, egymás mellett találhatók a görög 
festészet alkotásaiban is.

A szobrászat elvontabb jellegű alkotásai közül ki
emeljük azt, amelyik mintaszerű érvényt (kánont) je
lentett a görög művészek szemében. Polykletos lándzsa- 
tartóját (Doryphoros).

Kánon-nak vették, mert ez a jeles szobrász ezzel 
a címmel könyvet írt az emberi test arányairól, s úgy 

Dr. Lázár: Művészet. > 5
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vélték, hogy szobrain a magamegállapította arányokat 
bizonyára felhasználta. Szinte kivétel nélkül bronz 
szobrokat mintázott, de csak kései márványmásolatok
ban maradtak reánk. Azzal, hogy a másoló anyagot cse

Doryphoros. Diszkoszvető.

rélt, akaratlanul is stílust váltott. A bronz mozgalmas 
vonalát leegyszerűsítette. Ilykép az eredeti szellemét 
meghamisította. De azért tisztán látjuk a művész célza
tát. Ez a bal vállán lándzsát tartó atléta zömöktestű 
ifjú, a frontális testtartásból kiválik, jobb lábával előre 
lép, balját hátra tolja, ilykép nem mozgást, csak moz
gási készséget éreztet. Ellentétben a keletiek vagy egyip-
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tomiak szobraival, itt az egész test, annak minden része, 
együtt érezteti a mozgást. A csípő vonala és a törzs 
izomzata megfelel a két láb eltérő szerepének. Lát
szik, hogy mestere nemcsak megfigyelt, de ki is szá
mított mindent. Az élet véletlenszerűségei helyett azt 
keresi ki, ami a mozgás állandó jellege. De azért van 
a művészetében valami hiány is, a lelki megmozdulás 
hiányzik. A test formájának megrögzítése neki minden.

Ezzel szemben nézzük meg Myron diszkoszvetőjét. 
Ez is csak márvány másolatokban maradt reánk, de a 
többféle másolat összevetéséből sikerült az eredeti tel
jes képét visszaállítani.

Itt a mozgás egy pillanata van adva, de nem egy 
bizonyos pillanata, nem az, amelyet a pillanatfelvétel 
igazolhatna. Myron a mozgáspillanatok összeolvasztásá
ból egy olyant állított elő, amelyből a diszkoszvetés 
képzetét éljük át. Az ifjú atléta jobb lábán állva, elő- 
rehajlott testével, a diszkoszt magasan hátralendíti., mi
előtt elhajítaná. Ballába hátra húzódik, balkeze előre 
esik. Ez az ellenmozgás (contrapposto) biztosítja egyen
súlyát. A lendület egy pillanatra megakad, hogy utána ki
robbanjon. Fokozza ezt a késleltető hatást a reliefszerű 
felépítés, a mozgásnak két térfogatba (dimenzióba) — 
magasság és szélességbe — való belefoglalása, mely a 
szemet nem izgatja tova, mélybe haladásra, de megelég
szik a mozgás-pillanatnak ideális síkba való rögzítésével. 
A művész ezt a szerencsés pillanatot, ezt az egyetlen moz
gásválságot ragadta ki.

Az absztrakt képzeletű, nyugalmat óhajtó művé
szet azonban Myront, éppen mozgalmasságáért, nem 
sokra becsülte. A római rétor, Quintillianus keresettnek

5*
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találta, „distortum et elaboratum” mondja, mert nincs 
benne nyugalom. Nem, nyugalom csakugyan nincs ben
ne! De van benne élet.

A görög szobrászat nagy mesterei közül Praxiteles- 
nek maradt ránk egy eredeti műve, Hermes, balján a 
kis Dionysos-gyermekkel. (IV. tábla.) A művész ebben 
az alkotásában az élet egy eleven jelenetét állítja elénk: 
Hermes útban a gyermek-istennel a nisai nimfákhoz, kik
re nevelését akarja bízni, megáll és eljátszadozik a gyer
mekkel, aki mohón nyúl az isten jobbjában tartott szőlő 
felé. A jobb kéz le van törve, de a mű egységén töre
dékessége mellett sem esik csorba. Ezt a jelenséget 
többször tapasztaljuk a görög eredetieken. Csonkaságuk- 
ban is elragadnak, aminek oka az, hogy annak, ami 
megmaradt belőlök, a megmunkáltsága olyan gondos 
és bámulatos tökélyű, hogy a hiányzókért is kárpótol
ni tud. Vessük össze Hermes lábtartását a lándzsatartóé
val. A mozdulat ugyanaz: a jobb láb előre lép, a bal 
hátra marad. A felszabadulás, a formák könnyedsége 
azonban tovább fejlődött. Az egész test immár fellazult, 
a súlypont elmozdult, ami a körvonalat is folyékonnyá 
tette. A hús puhasága, a bőr fényjátéka, a haj megmun- 
kálatlan kőszerűsége, szemben a fejformák finomságával, 
a köpeny gazdag redővezetése, a szem mozgását síkról- 
síkra vezeti, ami nemes nyugalmat kelt a nézőben.

Ugyanilyen életeleven mozgást találunk a londoni 
British Múzeum Elgin márványainál, ha a parthenord 
domborműveket figyeljük meg.

A pheidiasi szellemet visszatükröző friz absztrakt 
képzeletben fogant, noha a régi (archaikus) művészet 
összes konkrét eredményeit is magába foglalta. De al-
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kotója mindent alapérzéséhez alakított. Egy nagy fel
vonulást ábrázol a friz, amelyben 360 ember és 120 ló 
vesz részt, de azért nincs két olyan lómozdulat rajta, 
mely ismétlődnék. A nagy felvonulásra a lovasok ápol
ják lovaikat, megfékezik a vadul fickándozókat, elin
dulnak, mennek, vágtatnak. Az egész csupa élet, csupa 
mozgalom és nagy egyszerűség. Együtt: nagy ritmus. 
Ez a ritmus nagy mozgáshullám, melyet a menet, élűi
ről, vagy hátulról való leolvasásakor egyaránt átélünk. 
Első esetben egy fokozatos mozgás-erősbödés tanúi va
gyunk, amint az ünnepi menet láthatólag felbomlik és 
viharzó forgószél viharába sodródunk bele, A másik 
esetben a nyugtalan átabotának lassú megnyugvását és 
ünnepi rendbe állását követhetjük nyomon, mindenen 
ritmusos kiszámítottságot találva. A friz alkotója nem 
halmozza a részleteket, csak a kifejezendő lényeget ad
ja. Vegyük szemügyre egyik darabját. Ezen két lovast 
látunk, mindkettő a lovaglás remek mozzanatában. Az 
egyik mozgás az, mikor a lovas szórakozott és lova ki
rúg, a másik az, mikor a lovas figyelmét a lóra köz
pontosítja és lova kitűnő ütemben (tempóban) halad to
va. A lélektani ábrázolás hűsége csak nagy vonásokkal 
van éreztetve. A nem lovasnéző csak a figurák körvo
nalának szép ritmusát veszi észre. Látja, hogy a ló füg
gélyes homlokvonala a másik ló fejének vízszintesével 
ellentétet ad, ilykép a lovak feje, s nyaka a lovak has
vonalával négyzetet alkot, külön egységet a friz négy
zetében. (III. tábla, b.)

Goethe már észrevette, hogyha e domborművek 
tárgyára nem tekintünk, csak az alakok körvonalait ol
vassuk le, akkor is díszként hatnak.
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Ilyen vonaljáték nem elszigetelt a fríz egész fo
lyamatában, ilyen vonalritmika adja a relief csodás vo
nalmuzsikáját, melyet fokoz, hogy minden figurája, 
nagy ritmus-játéka mellett is, bennmarad a síkban, alak
jai nem mozognak se előre, se hátra, tehát a szemet 
megnyugtatják, mikor két dimenziós teret fognak be és 
így nyugodt szemmel pillanthatjuk át az egyes relief
darabokat. Ez a görög domborművek egyik formája. 
Sok minden más sajátos fogással, például azzal, hogy 
a fejek egy sort adnak ki (izokefalia), ezt a megnyug
tató hatást akarják szolgálni. Ezzel elérik azt, hogy a 
kétdimenziós térben, tehát a síkban megmaradva, erős 
mozgást is kifejezhetnek. Látni fogjuk, hogy Michel
angelo is felismerte ezt a törvényszerűséget.

De ha a művész nem akarja a megnyugtatást szol
gálni? Ha szenvedélyt, páthoszt akar kifejezni, mint azt 
a halikarnassusi Maussolleosz domborművein küzdelmé
nél látjuk, vagy a bécsi Amazon-kőkoporsó (szarkofág) 
ágaskodó lovainál, a pergamoni relief szinte barokk szel
lemű ábrázolásainál? Mindezeknek alkotói bizony hal
mozták a valóság-részletet, mint az ú. n. Sándor-szarko- 
fágon látjuk, ahol a művész megmintázta, amint az orosz
lán lábába beleharap a kutya, lováról lebukik a
harcos, a félelmében remegő ló szeme szinte ki
ugrik a gödréből s i. t. Mit törődik az ilyen
művész a dombormű hátterével? Alakjai vagy be
hatolnak a mélybe, vagy kiugranak az elképzelt 
(virtuális) mellső síkból is, azaz a dombormű elé képze
letben megvont síkot áttörik', úgy, ahogy azt majd a XVII. 
század barokk művészeinél is látni fogjuk. Ilyenkor izgal
masan mozog az egész képjelenség. A mozgás eljut a Iá-
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zas állapotig. A fejlődés útja bezárul. Nincs tovább.
Amit tehát általában antik művészetnek neveznek, 

figyeljük meg, nem egyértelmű. Antik művészet az egyik 
esetben az, mely nyugalmat fejez ki, ahogy a görög mű
vészet első modern történetírója, Winckelmann határozta 
meg a görögök művészetének szellemét, mint a „nemes 
egyszerűség és csendes nagyság” kifejezést. Ez igaz

Pergamoni relief.

lehet a melosi Venusra, melyből csakúgy árad ki a 
nőiesség varázsa, de már nem igaz Lysipposnál, akinek 
Apoxyomenosa, amint baljával a viadal porát testéről 
levakarja, tele van belső izgalommal. Lysippos olyan 
nagy mozdulatot ad, mely a síkot áttöri és a szemet 
arra kényszeríti, hogy a homloknézetből odaforduljon 
az oldalnézetekhez, ami szemmozgással, ez pedig izga
lommal jár. A nézővel szembeállítja az alak karját, 
melyről az olajos port levakarja, úgy, hogy a szem kény
telen a kar mozdulatát a mélybe követni. Ez mozgást, te-



72

hát időt jelent, tartamosságot. Les
sing csak a költészetnél ismerte el 
az idő szerepét. Látjuk, hogy sze
repe van a képzőművészetben is. 
Az időt nem mellőzhetjük a szobor 
többi mozdulatánál sem. De mi ez 
a pergamoni reliefek hatalmas 
mozdulataihoz képest? Ezek a ma
gas domborművek az óriások és 
istenek küzdelmét ábrázolják, a 
harcban démonok, kígyók, oroszlá
nok is részt vesznek, zúg, zajong, 
tolong, minden. Pedig ez is „an
tik”. De mi ez a „Borghesei-vívó” 
nak nevezett szobor karjának előre
töréséhez képest? Miközben tes
tével is úgy előrelendül, hogy 

szinte úgy látszik, mintha elvesztené egyensúlyát. 
Pedig ez is „antik”. De mi ez a hajó orrára viha
ros erővel előresiető samothrakei Nikének mozdulatához 
képest, amelyet széltől lebegtetett köpenye éreztet meré
szen? Pedig ez is „antik”. Mozgás, tehát idő, még pedig 
végtelenbe nyúló tartam alkotórésze a szobrászműnek is.

Lessing nagyszerű szellemi erőkifejtéssel igyekszik 
a Laokoon-csoporton a winckelmanni tételt igazolni, 
mely szerint a nyugalom szépsége jellemzi a görög szob- 
rászatot. Semmi álokoskodás sem csalhatja meg azon
ban a szemet, mely a kígyó halálos ölelésében vergődő 
apa és fiai kétségbeejtő fájdalomkifejezését nem tudja 
a „nemes egyszerűség és csendes nagyság” fogalmával 
összeegyeztetni. A szobrászok a síkba komponált csopor-

Ly sippos Apoxyomenosa.
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tot úgy egybefűzték, hogy 
a néző szeme ne mo
zogjon nyugtalankodva elő
re és hátra. Biztos, hogy ez 
a cél lebegett előttük. Ez 
azt mutatja, hogy igaz le
het Plinius elbeszélése, 
mely szerint a szobrászok, 
— mert hárman valának a 
mesterek, a rhodosi Hage- 
sandros, Polydoros, Athe- 
nadoros, — mielőtt hozzá
fogtak volna munkájukhoz, 
összeültek, hogy megta
nácskozzák művük felépí
tését. S valóban azzal, hogy a síkszerűséget kerek szob
ruk felépítésénél megőrizték, az izgalmat, mely a kín
ban vergődők láttán elfogja a nézőt, valamikép ellensú
lyozzák. De ha közelről nézzük a szobrot, látjuk, hogy 
az izgalom ellensúlyozása nem egészen sikerült. Laokoon 
feje, szétszaggatott formáival, égfelé kifordított szemé
vel, szája remegésével, kiáltó módon akar szánalmat éb
reszteni, — nem, megnyugtató hatásról itt szó sem le
het! Újra megemlítjük s erre még visszatérünk, hogy 
Michel Angelo — mikor a szobor napfényre került — el
ragadtatva csodának nevezte a csoportot. Látni fog
juk, hogy éppen ez az ellentét: a síkba kiterített lázas 
izgalom ragadta meg érdeklődését, a maga művészetét 
látta igazolva, azt, hogy ő is, mint a három rhodosi 
mester, azon volt, hogy a két — magasság-szélesség — ki
terjedésben való bentm áradással a nyugalom érzetét kelt-

A Laokoon-csoport.
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se fel, akkor is, ha a síkba lekötött főkonturon belül a 
legizgalmasabb feszültség izzik is. A Laokoon- csoport 
mestereinek ez azonban azért nem sikerült, mert náluk 
a figurák a főkonturból kitörnek, s a mozdulatok, a 
fájdalom rángatózásai óhatatlanul nyugtalanítják a sze
met. Mikor pedig azt látjuk, hogy a művészek a főalak 
emberfeletti szenvedéseinek kiemelése érdekében a fiúk 
méreteit lefokozták, úgy, hogy szinte törpéknek tetsze
nek, ami újra szemmozgással jár és ideális szépnek 
egyáltalán nem mondható: Lessing érvelései megdőltek.

A késő hellenisztikus művészet (Kr. e. I. század) 
domborműveire Lessing tanát már egyáltalán nem le
het alkalmazni. Már a mód, ahogy ezeket a dombormű
veket agyagból megmintázták, mikor deszkára rakták 
fel az agyagot, s azon gyúrták tetszés szerint, ilykép a 
szobrászt már nem kötötte az anyag, megérteti velünk, 
hogy mi sem akadályozta, hogy mozgalmas háttereket, 
egész tájképet ábrázoljanak és az alakok nyugtalan cse
lekvését ezekbe a hátterekbe helyezzék. Van a münche
ni szobortárban (glyptotékában) egy tehenét vásárra 
hajtó parasztot ábrázoló relief, amelyen egy darab vá
roskép a háttér. A véletlenszerűség teteje, hogy rajta 
egy kopár fa ágait látjuk, melyek egy templomkapu
ból nőnek ki. Ilyen véletlen-ábrázolatig jutott el a gö
rög művészet.. Hol van itt a Winckelmann-féle megálla
pítás, az edle Einfalt und stille Grösse?

Azt hihetnők azonban, hogy a síremlékekre vonat
kozóan talán tökéletesen igaznak mutatkozik Winckel- 
mann állítása. A halottak emlékezetére állított emlé
keknél bizonyára a túlvilágban való megnyugvás kép
zetét formálják ki. Első megfigyelésünk, hogy a görö-
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gök a sírköveken a halott életének egyes jeleneteit örö
kítették meg, s vagy olyan helyzetképet adtak, mint a 
Hegeso-emléken, ahol az előkelő dámának szolganője 
ékszerdobozát mutatja, hogy válogassan benne, tehát 
izgalommentes és finoman kiszámított vonalmenetes 
csoportosítást találunk (V. tábla, a), vagy olyant, mint a 
fiatalon elhalt katona, Dexileos síremlékén, melyen az 
ifjú lovas, nagy lendülettel rohanja meg, s veri le ellenét, 
úgy, hogy izgalom csap ki az ágaskodó ló átlósan beállí
tott mozdulatából, a lándzsáját forgató hős nagy kézmoz
dulatából, amely meglobogtatja kabátját is. íme, a görög 
temető csöndjét ilyen izgalmas jelenet képe is felver
hette. A képzelet kettősségével tehát itt is találkozunk. (V. 
tábla, b.)

Minthogy festmény nem maradt reánk, csak váza
festményeik átírásából következtethetünk formáikra. 
Ezek díszítő célból készült átírások, azaz a váza sík
jára való lapos vetítések, ami természetesen alaposan 
megváltoztatta a festmények stílusát. A nagyhírű fes
tők, Polygnotos, Zeuxis, Apelles, Parrhasios művészete, 
ahogy azt kortársaik leírásából ismerjük, a vázákon nyo
mon követhető. A kiválóbb vázafestők, kik nevükkel is 
jelezték műveiket, természetesen híres kortársaiknak, 
szobrászoknak és festőknek művészete után indultak, s 
vannak köztük tökéletes rajzolók, akik mesterségük ki
tűnőségei. A leghíresebbek egyikének Duris a neve, aki 
már nem a nyugodt és szép vonalú rajzot, hanem az 
izgalmas, szaggatott, mozgalmas vonalat kereste, noha a 
váza falának síkszerűségére is figyelemmel volt. Eupho- 
rios és Brygos hasonlókép remek rajzolók. Amíg tehát 
egyrészt olyan nyugodt, remek rajzzal is találkozunk,
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aminő az V. századi hárfázó nő, melynek vonalmenete 
az érző nő lelkét is tükrözi, — vagy egy temetési me
netnél a vonalvezetés csodás ritmusát követhetjük sze
münkkel, addig másrészt az izgalmas rajz sem marad el, 
milyen például egy akrobatát ábrázoló, vagy Durisnak 
fokost és fegyvert vállán hordó fiatal harcosa, vagy 
egy vándor, amint sziklára támasztott lábbal áll és 
már tért is éreztet. Ezt a kettősséget végig megfigyel
hetjük, így ott, ahol szinte Pheidiasra emlékeztető nyu
galom ömlik el az alakon, mint az ülő nőn, akin remek 
redőzetben omlik végig a ruha, vagy ott, ahol skopasi 
szenvedély izzik az amazonharcoson, aki lándzsájával 
átdöfi a lebukó ellenfél pajzsát, szóval mindenütt lát
juk a nyugalom (statika) és mozgás (dinamika) ellen
tétét a két képzeletalkat kifejezéseként.

Hogy a régiek leírásai a nagy görög festők hatal
mas alkotásairól, nem üres szóbeszéd, igazolja a Nagy 
Sándor és Darius csatáját ábrázoló mozaik is, melyet 
az eretriai Philoxenosnak tulajdonítanak, s amelyről 
már Goethe rajongó leírást adott, árnyalatban gazdag 
színességét dicsérve, noha a mozaik megkötötte a mű
vész kezét. Apelles nagyságát e mozaik alapján el tud
juk képzelni.

Végül vessünk egy pillantást a görög arcképszobrá
szatra. Bizony ott is megnyilatkozik a két stílus. Ma 
már igazolva van, hogy balhit volt az a nézet, hogy a 
görögök csupán csak eszményített fejeket faragtak vagy 
festettek. Persze, volt ilyen is. De, az élet részletező 
megfigyelésével, nem rettentek vissza a valóság formái
nak még torzításától sem, ha ezzel jellemet kellett ki
fejezniük. Perikiesről, Athén vezéréről, tudjuk, hogy
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nem volt a féríiszépség mintája, de a londoni British 
Múzeum kiegyensúlyozott formákba foglalt márvány
szobráról egy fölényesen okos lélek sugárzik felénk. 
Viszont Euripides, a nagy drámaíró, arcmása a nápolyi 
múzeumban olyan költő arcát mutatja, akinek vonásait 
az élet és a gondolat ízzé-porrá zúzta, ráncok és baráz
dák szántották fel.

A RÓMAI MŰVÉSZET.

Olaszország déli részén s a közeli Szicília szigetén 
virágzó gyarmatok keletkeztek, amelyeken az anyaor
szág művészetével vetekedő művészi élet fejlődött ki. 
Ezalatt Közép-Itáliában egy sajátos művészet virágzott, 
egy máig ismeretlen nyelvű nép, az etruszkok művésze
te, kikről azt sem tudjuk, (hogy kerültek hazájukba. 
Ázsiából való bevándorlásra gondolhatunk, mert művé
szetükben sok az ázsiai elem. (A találgatások során 
akadt olyan tudós is, aki a — szavak véletlen hasonló
sága alapján — az etruszk nyelvet a magyar nyelv ro
konának vélte.) Mindenesetre különös, hogy annyira el 
tud tűnni egy virágzó kultúra, hogy sem nyelvét, sem 
templomát, sem gondolkozása emlékeit nem lehet többé 
helyreállítani. Aízt látjuk templomaik kiásott alapza
táról, hogy mivel isteneiktől jóslást kértek, magas ter- 
raszt építettek, ahonnét papjaik a csillagok járását, a 
madarak röptét kémlelhették.

Az etruszk templom alaprajza megközelítőleg a 
négyzet volt, közepét három részre osztották, cseréppel
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fedték, oszlopsoros előcsarnoka is volt, — mindez azt 
bizonyítja, hogy a korai görögség hatása alatt állottak.

Templomaik előtt végezték az istentiszteletet ők is, 
miként a görögök, bent a templomban csak az isten
ség szobra állott, — de ilyen szobor csak legutóbb ke
rült elő (Véji-ben), az is töredékben. Ez az Apolló- 
alak elég ép. Az archaikus görög művészet szellemében 
készült. Halott-tiszteletük erős volt, akár a görögöké. 
Síremlékeik közül sok maradt reánk. Ezeknek az ége
tett agyagból készült koporsóknak és hamvvedreknek 
oldalain kis alakos domborműveket látunk, födelükön 
pedig házaspárok életnagyságú szobrait, amint derék
aljra támaszkodva, félig feltápászkodva feküsznek. Min
tázásuk még igen szögletes, noha valóságközelségre tö
rekszenek, a legjobbak is gyengék a mesterség tudásá
ban. Van egy bronz szobor, de már kései római kor
ból, mely vezérüket, Aules Metellist szónoklás közben 
ábrázolja, — aligha etruszk művész műve, de minden
kép bizonyos, hogy a hellenisztikus görög szobrászat 
halavány visszhangja.

Egészen más fából faragták a rómaiakat, akiket 
századok folyamán uralkodó nemzetté kovácsolt a sors, 
kiket lelkiségük, nagy akaraterejük, első sorban gya
korlati érzékük és izzó hazafiasságuk egy világbiroda
lom tartós megszervezésére képesített.

A római szellem uralkodó jegye, a cselekvést be
folyásoló és vezető akarat, a római művészetben a gya
korlati élethez alkalmazkodó építés játszotta tehát a 
főszerepet. Nem a templomépítésben, hanem vízveze
tékek, utak, diadalkapuk, hidak, fürdők, amfiteátru
mok, cirkuszok, árucsarnokok és paloták építésében je-
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Etruszk szónok 
(Aules Metellis).

leskedtek. Mindezek legnagyobb ré
szében nem maga a külső épülettest, 
hanem a belső tér a lényeges és így 
a rómaiak elsősorban a térkiképzést 
fejlesztették ki. A teret oly építészeti 
szerkezetekkel lehet megalkotni, me
lyeknél a befedés a lényeges és így 
a római építészetben a boltív, a bol
tozat és később a kupola játszotta a 
főszerepet. Ezek a szerkesztések mel
lékes szerepre kárhoztatták azt, ami 
görög építészetben a legfontosabb 
volt, a támasztást szolgáló oszlopot. 
Díszítő elem lett belőle s mint ilyent, 
főleg a fal tagolására, ékítésére al
kalmazták. Leginkább a legdíszesebb 
formáját, az iont és korinthusit, nem 
a rideg dórt, melyet ha fel is használtak, a maguk díszítő 
céljára alakították át.

A rómaiak templomépítésének egyik újítása, hogy 
az etruszkok mintájára templomaikat magas talapzatra 
helyezték, az etruszkoknál meg volt ennek az oka: pap
jaik, mint említettük, e magas terraszokon figyelték a 
csillagos eget, hogy a csillagok állásából jósolhassanak, 
de a rómaiaknál a papságra már nem hárult ez a fel
adat, s így az átvételnek nem értjük az okát. A másik 
újítás, hogy a templom elé oszlopcsarnokot építettek, 
amivel már az egyiptomiaknál is találkoztunk, ahol 
azonban az előcsarnokba beengedték a köznépet, ami a 
rómaiaknál nem volt szokásos, az átvételnek tehát újra 
nem értjük az okát. Egy olyan gyakorlatias népnél,
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aminő a római, két ilyen látszólag oktalan átvétel meg
lepő. Bizonyára nem is volt oktalan, csak mi nem tu
dunk az okára rájönni.

A rómaiak építészetét a nagyszerűség jellemezte. 
Még akkor is, ha az nem volt harmonikus, halmozták a 
számot és méreteket. Ennek jellegzetes példája a szíriai 
Baalbek-templom körzete, ahol a Jupiter templomhoz 
széles lépcsőzet vezetett, a magaslaton egy tornyokkal 
keretezett oszlopcsarnok állott, mely elvezetett egy ka
puhoz, ezután egy nagy udvar következett, maga a 
templom pedig ennek a térnek a végén állott. Mindezek 
tetejébe aztán oldalt egy úgynevezett „kis templom”-ot 
helyeztek el, melynek belső falán a kiugró, kötegekbe 
foglalt pillérek olyan rendszerbe állottak össze, amivel 
csak századok múlva majd az olasz barokk-építészetnél 
találkozunk.

Ugyanezen szellem érteti meg, hogy a római bi
rodalom városait egységes terv szerint építették, aminek 
eredményeként sugárrendszerben, a város szíve felé ve
zetett tágas utcákon városi építkezés fejlődött ki, két és 
három, sőt négyemeletes házakkal s így pompás utcaké
peket teremtettek. Mostanság ásták ki Ostiát, Róma ki
kötővárosát, ahol meglepően szép utcasorokat találtak. 
Mikor Kr. u. 79-ben a Vezúv elöntötte Pompeji, Her
culanum és Stabiae városokat kiásták, egész városrészek 
kerültek napfényre, úgy, hogy láthatóvá lett, milyen is 
volt egy római kisváros, milyenek a városban a házak, 
a terek, az utcák sora?

Kiderült, hogy a római házban a főhely az udvar, 
az átrium, ott állott a házi tűzhely, mint egykor a my- 
kénei korban a megaronban. A világítást felülről kap-
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ta, s a padlójában a lecsöpögő esővizet egy medencébe 
gyűjtötték. Az atrium körül sorakoztak a lakószobák: 
egy hallszerű zárt helyiség, ebédlő, hálószobák. Minden 
évszak számára külön ebédlő szolgált. A szobák falán 
falfestmények. A piac (a forum) körül csoportosultak 
a nyilvános épületek, a templomokon kívül állottak a 
törvénykezés háza (a bazilika), a vásárcsarnok, a vá
rosháza, távolabb a fürdők (thermák), színházak, cir
kuszok. Ezt az elrendezést látjuk a gyarmatok (a pro
vinciák) városaiban is, ahol a romai császárok tisztele
tére Rómában emelt diadalíveket utánozták. Római pro
vincia volt Pannonia is, a mai Dunántúl területe. 
Óbuda helyén állott Aquincum, ahol az ásatások az 
épületek egész sorát tárták fel, vízvezetéket, fürdőket, 
lakóházakat, tornacsarnokot, amphiteatrumot, vásárcsar
nok romjait, sőt egy Mithras-templomot is, egy perzsa 
eredetű napistent imádó egyházközség templomát, mert 
a római birodalomban igen el volt terjedve ennek az 
idegen istennek tisztelete és sokáig nagy ellenfele volt 
a kereszténységnek.

A görög szellem humanista lelkiségével ellentét
ben, Rómában egy új lelkiség fejlődött ki, mely a jog
rend, a hatalom, az állami tekintély elvén épült fel. 
Ennek felelt meg a művészetük is, mely a mérnöki 
munkában, — a hidak, diadalívek, vízvezetékek, kikö
tők, arénák, — máig megcsudált alkotásaiban csúcso
sodott ki. Ezek közül kiválóságáért megemlítjük a Co
losseumot, egy aréna-épületet, mely 50 ezer nézőt is be 
tudott fogadni és olyan nagyszerű szerkezete volt, hogy 
a közönség minden tolongás nélkül járt ki és be 80 
kapuján. A három első emelet árkádosán épült, más-

Dr. Lázár: Művészet. 6
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más stílű féloszlopokkal, legfelül falpillérek közt négy
szögletes ablakokkal. A padsorokba lépcsősen emelkedő 
folyosókon lehetett feljutni. Még most is, félig romba- 
dőlt alakjában, a legnagyobb élmények egyike, főleg 
holdvilágos estéken, fantasztikus nagyszerűségében szem
lélni.

Már itt megbámuljuk téralkotó képzeletüket, amit 
fokoz fürdőik belseje, melyeknél a térboltozás minden 
fajtáját, a donga- s keresztboltozatot, sőt a hengeralakú 
alapfalra boruló kupolaboltozatot is kifejlesztették, amit 
a román építészet majd átvesz.

Rómában 11 fürdő volt. Leghíresebb az, melyet 
Caracalla császár építtetett, tulajdonképen egy egész 
városrész, melyen oszlopcsarnokok, kertek, gyakorlóte
rek közepett állott maga a fürdőépület.

A térkiképzés legművészibb mesterműve azonban az 
oszlopcsarnokkal ellátott Pantheon-templom volt, mely 
egy ércmintákkal, kaszettákkal telehintett kupolaboltozat
tal födött termet foglal magában. Átmérője meghaladja a 
40 métert, anyaga téglabordás öntött massza. A hét mé
ter vastag falban hét félköríves nagy fülkét képeztek ki. 
A kupolába vágott egyetlen szívalakú felülvilágító bo
csátja be a világosságot, melynek csodás fényárny-hatása 
rendkívül megnyugtató érzést kelt a nézőben. (VI. tábla, 
a.) Említsük meg egy szóval a római paloták termének 
mennyezet-kultuszát, amikor az ebédlőkben eltolható 
mennyezeteket alkalmaztak és minden ételfogás alatt új 
festmény jelent meg a társaság feje fölött.

A törvénykezés háza a bazilika volt, melynek leg
szebb példája a Maxentius-bazilika. Oldalhajók helyett 
fülkékkel ellátott széles középhajóját keresztboltozat
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A római Pantheon alaprajza.

fedi, hossza három négyzetes részre, három járomra van 
felosztva. Ezeket a négyzeteket, jármokat, a pillérek és 
az eléjük állított oszlopok élesen hangsúlyozzák, a ke
resztboltozatok, — amelyek tulajdonképen nem egye
bek, mint két, egymáson derékszög alakban áthatoló don
gaboltozatok, — az egyes négyzetek (jármok) fölött 
láthatók. Látni fogjuk, hogy a keresztény művészet ki
induló pontnak használja a bazilika ilyetén belső tér
alakítási módját.

Említettük, hogy a császárok diadalaik emlékére 
diadal-íveket emeltettek. Legépebben Titusz és Konstan- 
tinusz császáré maradt reánk, mindenik gazdag szobor
dísszel. Előbbi egy-, utóbbi háromnyílású fal, gazdagon 
tagolva oszlopokkal, melyek fölött kőgerenda formájú 
párkány nyugszik, ezen van az attika, egy sík fal, mely
re egy újabb párkány került. A másik diadalív, Kon-

6*
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Titusz diadalíve.

stantinuszé, még gazdagabban kiképzett domborművek
kel túlhalmozott, melyek szalagokba és medaillonokba 
vannak foglalva. Az attikát még kerek szobrok is díszí
tik. Igazi római alakítás, — tele hangoskodással, szó
noki lendülettel. Mindegy, — az építészet terén kitűn
tek a rómaiak! Már Kr. e. a II. században egy Cossutius 
nevű római építész Athénben templomot épített Atio- 
dius szyriai király megbízásából, de római szobrászt 
vagy festőt nem ösmerünk. Görög művészeket foglal
koztatott Róma. Ezek a görögök mihamar hozzáalkal
mazkodtak megrendelőik, a rómaiak ízléséhez.

Mivel az előkelő rómaiak közül sokan jártak Gö
rögországban, igen sokban a műgyűjtés szenvedélye éb
redt fel. A nagyhírű görög szobrokat vagy eredetiben
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igyekeztek megszerezni és Rómába vitetni vagy legalább 
is lemásoltatták. A római gyűjtemények ma is tele van
nak ilyen másolatokkal. Az előkelő rómaiak városi la
kása és nyaralója valóságos múzeummá lett. Cicero éles 
vádbeszédeket mondott egy szicíliai helytartó, Caius 
Verres ellen, aki Syrakusában megkaparintott minden 
remekművet, ami csak a kezeügyébe esett, de a rabló
lovagok módján. Nem mindegyik gyűjtő járt el így. De 
a gyűjtés szenvedélye általánossá vált Rómában.

Érdekes, hogy a római szobrászat emlékeit csak 
a legutolsó évtizedekben kezdték méltányolni.

Amíg a görög művészet ideáljaival mérték a ró
mai szobrokat, addig csak azokat vették művészet szám
ba, melyek a görög művészet utánzásai voltak, de mint 
utánzásokat nem becsülték. Még leginkább Augusztusz 
császár híres békeoltára, az Ara Pacis Augustae szob
rait (Kr. e. 9. sz.) méltányolták, pedig ez az arató kör
menetet ábrázoló domborműsorozat klasszikus ízlésben 
készült, mása nagy mintájának, a Parthenon ünnepi fel
vonulásának. Annál érdekesebbek azok a dombormű
vek, melyek szakítottak a görög mintákkal, s már nem 
a háttér és a képzeleti előtér közt mozgatják szigorúan 
két kiterjedésben (dimenzióban) alakjaikat, hanem 
agyonzsúfolják velük terüket, úgy, hogy pl. a sírkopor
sókon teljesen betöltik az oldallapot s így a háttér szin
te eltűnik. A diadalívek domborművein ugyanilyen zsú
folt, de festőileg felfogott mintázási módot látunk. A 
művészek valóságközelséget állítanak, alakjaikat lehető 
hűen részletezve ábrázolják, s ha legyőzött, barbár né
peket, kincseket, fegyvereket, zsákmányt és jelvényeket
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ábrázolnak, mindezt oly részletezőn faragják ki, mint
ha közellátásban láthatnék őket. Azonkívül a háttért 
is megadják. Mindig tudjuk, hogy épület vagy szabad 
természet előtt folyik-e le a cselekmény? De Trajánusz 
császár oszlopának domborművein, melyek egyetlen csa
varmenetesen felfelé haladó képszalagban mutatják be a 
császár erdélyi hadjáratát, Decebalusz dák fejedelem le
győzését, a művész már optikai hatásokat is figyelembe 
vett. így azt, hogy a magasba kerülő jeleneteket a néző 
csak alulról szemlélheti, tehát úgy mintázta őket, hogy a 
kiugró részletekből ki lehessen venni a cselekvényt. Ez 
a távlatot számításba vevő mintázás már a római szobrá
szat eredeti újítása.

Ugyanilyen kettős művészeti törekvést figyelhetünk 
meg a rómaiak arcképszobrászatában is. Egyrészt a 
görög művészet absztrakt sorának hatása alatt, keresik 
a római mesterek is a lélek minél egyszerűbb eszközök
kel való kifejezését. Augusztusz arcmása néhány sík
kal, lapos hajkezeléssel, kontúrba zárt nehány formá
val tökéletes lelki arcképét adja a császárnak. Cicero 
fejéből, minden nagy egyszerűsége mellett is, egész jel
lemképe kiolvasható.

Ezzel szemben vannak római arcmások, melyek a 
lélek meztelen képét a részletek halmozásával fejezik ki. 
Milyen brutális durvaságot érzékeltet például Caracalla 
feje. Fenyegetőn sötét tekintete megfagyasztja a vért a 
nézőben. Ezt a művész a szemet környező izmok átalakí
tásával éri el, a szemgolyót kiemeli, a pupillát árnyékba 
helyezi. (VL tábla b.) Nem riadtak vissza a római szob
rászok attól sem, hogy egyes feltűnő vonásokat túlzottan 
emeljenek ki, az érzés pillanatszerűségét is érzékeltessék,
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azt a benyomást, melyben egyetlen érzés talált formai ki
fejezésre.

Ugyanilyen részletező kedvvel találkozunk előkelő 
hölgyek ábrázolásánál is, így Livia császámő fáradt, öre
gedő vonásait nem kente el a művész. A valósághoz ra
gaszkodó hűség később még erőteljesebben érvényesül. 
Minden eszköz jó ennek a célnak az elérésére. így ki
faragják a művészek a szem csillagát, a haj és szakáll 
fürtjeit fúróval lazítják föl, kihangsúlyozzák a felhúzott, 
összevont szemöldököt, általában az arc minden olyan 
részletét, mellyel jellemet éreztethetnek. A római arc
képszobrászat a művészet történetének egyik legszebb 
lapja.

De ugyanazon a lapon kell megemlékeznünk Mar
cus Aurelius császár lovas-szobráról, melyről sokat vi
tatkoztak évezredek óta. Lószakértők hibáztatják a lo
vat, anatómusok a császár alakját, de a ló a császár lo
vának hű mása, a művésznek azt kellett lemintáznia, a fi
lozófus császár alakja is élethű. A lovascsoport ilykép 
rendkívül eleven. Michel Angelo azt mondta, hogyha a 
ló felemelt jobblábát letenné a földre, a mozgó ló illú
ziója teljessé válnék.

S valóban, bármely oldalról nézzük a lovascsopor
tot, elragad életességével. Hogy máig helyén maradt, 
annak köszönhető, hogy a középkorban elhíresztelték 
róla, hogy Konstantinusz császárt ábrázolja, aki a po
gányságot legyőzte. E kegyes csalás nélkül, mint annyi 
megszámlálhatatlan „pogány” remekmű, ez is áldozatul 
esett volna a vallásos fanatizmusnak. (VII. tábla.)

Rómában és környékén nagy divat lett a házak
nak falfestményekkel való díszítése. Megrendelőik bizo-
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nyára a Nagy Sándor utáni görög, úgynevezett hellenisz
tikus időkben általánossá vált szokást követik. Régi ró
mai házak mészrétegei alól feltárt freskók és főleg a 
Vezúv elhamvasztotta Pompeji és Herculanum kiásott 
házainak falfestményei, mozaikképei, melyek nagyrészt 
hellenisztikus falfestmények másolatai, vagy azok hatása 
alatt készült munkák, adnak képet az ezidőbeli festészet
ről.

Újra azt a jelenséget figyelhetjük meg, hogy ezek 
a falképek a két képzeletalkat szellemében vagy elvont, 
kontúrokba foglalt, nyugodt hatásra törekedő figurális 
ábrázolatok vagy tájképi háttérbe állított, az élet visz- 
szaadását kereső, sőt a pillanatnyi hatásokat is fel
jegyző valóságközeli jelenetek. Mindkét szellem
ben — a sok közepes mellett — kiváló darabokkal ta
lálkozunk. Ezek az utánzatok annál jobban sajnáltatják 
velünk az elveszett görög eredetieket. Bizonyos, hogy a 
görögök joggal lelkesedtek annyira festőikért, mert ki
váló mestereik lehettek, ha egy vidéki római városka 
házainak falán ilyen remekműveket találunk. Hogy 
Rómának egyes előkelő házaiban kiváló alkotások ke
rültek felszínre, nem meglepő, mert bizonyára a leg
jobb festőket alkalmazták. Ilyen műremekek a Vatikán- 
könyvtárban őrzött, úgynevezett Odysszeia-tájképek is, 
melyek a római Esquilinusről származnak. (VIII. tábla 
b.) Ezeket a szinte impresszionista szemmel látott, egysé
ges felfogásra törekedő, ragyogó színekben elképzelt tá
jakat felülmúlják közvetlenségben és festői nagyvonalú
ságban Livia, Augusztus római császár felesége (f Kr. 
u. 29.) házának freskói, melyek már távolsági képek be
nyomását teszik, azaz úgy vannak festve, hogy mesterük
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csak azt az összbenyomást adta vissza, ami egy távolról 
szemlélt táj láttán keletkezik a szemlélőben.

Ezzel szemben nagy drámai hangulatok erejével, 
erős plasztikai felfogással találkozunk nem egy római 
és herkulanumi falfestményen. Ilyenek a Niobe-legen- 
dát, az Achilles skyrosi kalandját, Heraklesnek fiával 
való találkozását, az alvó Ariadnet, Medeát ábrázoló 
festmények (VIII. tábla, a), melyek közül nem eggyel a 
nápolyi múzeum dicsekedhetik. Ezek a jeles munkák, — 
ismételjük, nagyrészük csak híres görög festők műveinek 
másolatai, — formafelfogásuk egyszerűségével éles ellen
tétet mutatnak a színesen, szinte levegős finomsággal 
előadott, már-már impresszionista művészetig felfejlő
dött freskókkal, ami a görög-római festészet magas szín
vonalát igazolja. Megerősítették ezt a felfogást az egyip
tomi sírmezőn, Fayumban talált viaszfestékkel festett 
arcképek, melyek múmiákba voltak elhelyezve, tehát 
egyiptomi férfiak és nők — többnyire fiatalkori — arc
képei, aminek az a vallásos hitből fakadó kívánság a 
magyarázata, hogyha a lélek újra testet öltene, abban a 
fiatal formában támadjon fel, amelyben magukat meg
örökítették. Noha bizonyára nem a kor legkiválóbb 
mestereivel készíttették el ezek az egyszerű emberek, 
többnyire mesteremberek, arcképeiket, ezek a sírban ta
lált festmények nem egyszer az életábrázolás igazi re
mekei, ami újra a festészet magas színvonalát igazolja, 
ebben az egyiptomi, görög-római időkben is.

Itt állott a művészet abban a pillanatban, mikor 
Konstantinusz császár 324-ben államvallássá tette a ke
reszténységet, mely pedig már akkor egész Keleten
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nagyban elterjedt, fényes templomokat emelt és nyuga
ton is fanatikus híveinek ezrei sorakoztak a kereszt alá. 
A véres keresztényüldözés célját tévesztette. A császár 
tettét az államérdek diktálta.

KORAI KERESZTÉNY MŰVÉSZET.

A római birodalom bukása után beállott nagy fel
fordulás zivataros századaiban a művészet szinte kizá
rólag az új vallás eszméinek kifejezésére összpontosí
totta minden erejét.

Már a Kr. u. első századok alatt, — amint az új 
vallás — minden üldözés mellett is — világszerte meg
kezdte hódító útját és az élet zűrzavarában egyetlen ki- 
útnak és örök vigasznak mutatkozott, — ha a föld alá, 
ha a katakombákba menekült is, eszméinek érzékítésére 
a művészetet hívta segítségül. Amit az új vallás a mű
vészettől kért, gyökerében más volt, mint amit a mű
vészet a görög-római istenhitnek adott. Utóbbiak isten
hitét felfokozott emberi érzésekkel, tökéletes plasztikai 
erőben lehetett kifejezni. A keresztény vallás a lélekre 
fektette a hangsúlyt, az érzésekre, a látható és látha
tatlan Istenre, a túlvilági és nem az evilági élet örömei
re, nem kézzelfogható valóságára.

Az új vallás művészeitől szellemi értékek kifeje
zését követelte. A túlvilági élet, a megváltás, a megkí
sérlésektől való menekülés, Krisztus, a Világbírő, az üd
vözítő, a Kegyelem útjai, a keresztelés és az eucharistia, 
stb. gondolatát kellett a keresztény művészetnek formá
ba öntenie: csupa alig megfogható, elvont eszme testet
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öltéséről volt szó. Ennek a feladatnak megoldására fő
leg elvont elképzelésre hajlamos művész képes. Azon
ban — tudjuk — a művészek képzeletalkata nem kizá
rólag ilyen szabású. Innen mindjárt az első megnyilatko
zásoknál az új formák teremtésének ketté szakadása.

Minthogy az új vallás Keleten, mind az egyiptomi, 
mind a kisázsiai elgörögösödött országokban, Szyriában, 
Arméniában sokkal hamarabb terjedt el, mint Nyugaton, 
magában Rómában, ott is a keleti bevándorlók közt ha
marabb, mint a rómaiak között, az új művészi tartalom 
megfelelő új formába öntése Keleten hamarabb indult 
meg, mint Rómában. Ezt ma már jóval többen ismerik 
el, mint régente, mikor az új keresztény művészeti for
mák kialakulását szinte kizárólag Rómában keresték s 
úgy képzelték, hogy eleinte a görög-római formákat 
használták fel az új tartalom kifejezésére, hogy a ró
mai művészet legutóbbi fejlődési fokaba kapcsolódott 
be az új művészet és csak új tartalmat öntött a régi po
hárba. Azonban a keleti művészeti emlékek feltárása 
igazolta, hogy nemcsak az új szellem hatott mélyebben 
a Keletre, de az új formarendszer is ott alakult ki és 
onnét szállt át Nyugatra. Természetesen a régi, hellenisz
tikus formák felhasználásával.

Az új szellem, még mielőtt a kereszténység állam
vallássá lett, Keleten — három székhelyen: Alexandriá
ban, Antiochi ában, később Jeruzsálemben, szyriai hát
térrel — már nemcsak elterjedt, de művészi formát is 
öltött. Amikor a latin és görög egyház kettévált és a 
Boszporusz partjain, a mai Konstantinápoly helyén, 
Byzanc megépült és a keleti császárság fővárosa lett, a 
Kr. u. negyedik századtól kezdve a művészet két közép-
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pontra szakadt. Az egyik — Róma — lassan lehanyatlott, 
másik, — Byzanc, — a keleti művészetre támaszkodva 
fellendült, annyira, hogy később Ravenna, olasz földön 
is, a keleti művészethez csatlakozott.

Vegyük szemügyre ezt a művészetet. Először is ab
ból a korból való emlékeket figyeljünk meg, melyekben 
az új vallás, az üldöztetés elől a föld alá menekült nagy 
belső életével és a külvilág külsőségeinek mély megveté
sével. A túlvilági életbe vetve minden reményét, érthető, 
hogy a temető művészete fejlődött ki legelőbb. A kata
kombák festői eleinte görög eredetű római festők, a sír
emlékek szobrászai ugyanilyen kőrafagók. Mivel azonban 
feladatuk az volt, hogy lelki érzéseknek jelképeket, szinte 
testetlen gondolatoknak érzéki külsőt teremtsenek, a ma
guk művészi gyakorlatának nem minden elemét használ
hatták fel. Válogatniok kellett. A szegénység soraiból ki
került keresztények nem hívhatták meg a legjelesebb ró
mai mestereket, be kellett émiök mesteremberekkel. A 
katakombák művészetét, művészi minőségének alacso- 
nyobb szintjét ez a körülmény magyarázza meg. De mi
vel az új vallás híveinek rajongása mihamar a művé
szekre is ráragadt és keresztények lettek, a hit csodát 
mívelt, s a katakombákban idők jártán mind jelesebb 
alkotásokkal találkozunk. A görög-római művészetnek 
érzéki szépségét, a formák plasztikai erejét hangsúlyozó 
törekvését ez a lelki szépséget kereső művészet nem 
használhatta. Az érzéki benyomásoktól magát függetle
nítve, szellemileg felfogható, örök, időtlen formákat kel
lett kikeresnie. Természetesen a görög-római forma
kincsből, megfelelő átalakítással. Ez érteti meg velünk 
az új művészet formafelfogását.



93

Callisztusz katakombája.

Mert mit látunk a kata
kombák falain? A dekorá
ció-rend a pompejiihez 
csatlakozik, medaillonok 
köré finom sávokat húztak 
és a figurális ábrázolást 
ebbe helyezték bele. Átvet
tek azonkívül a helleniszti
kus formakincsből alako
kat, de olyanokat, melyek
nek új, más, a keresztény 
gondolatkörből vett szimbo
likus értelmet tulajdonít
hattak. A jó pásztor Krisz
tust jelentette, az orosz
lánok közt álló ifjúban Dániel prófétát az orosz
lánbarlangban, a feltámadás jelképeként lehetett fel
fogni.

Jellemző alakja a katakombáknak az Orans, az 
imádkozó férfi és nő, mint üdvözültek, akik a földi küz
delmekbe bonyolódott testvéreikért imádkoznak. Egyszerű 
jelentőséget nyernek itt az állatalakok is: a páva nem a 
hiúság, hanem a halhatatlanság jele, a hal, a bárány 
pedig Krisztus jelképei lesznek. Új világ nyílik meg a 
művészek számára, mikor az ószövetség mesevilága feltá
rul előttük. Amit onnan átvesznek, átalakítják az új 
eszmekörhöz, minden új értelmet kap, az új imaköny
vek, a halotti imák, az evangéliumok szoros kapcsolat
ba kerülnek az ószövetség képzeteivel. Jónás a cethal 
gyomrában és abból való kimenekülése Krisztus feltá
madásának jelképe lesz. Az ószövetségi jeleneteknek az
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újszövetségiekkel való egybekapcsolását gyakran lát
juk a katakombák falain. Nem a formák szépségét, de 
mély, belső lelki tartalmasságát keresték, meg kellett 
ezzel elégedniök, hiszen amire törekedtek, az éppen az 
ellenkezője volt annak, amit a pogány művészet kere
sett. A hellenisztikus formák plasztikáját, nemességét, 
ami az evilági élet kellemeire való utalás, nem használ
hatta akkor, mikor a keresztény gondolatnak, a túlvi- 
lági lét örökkévaló szépségének, a szférák harmóniájá
nak kifejezésére törekedett. Nem a formaszépség, de az 
eszmei szépség az, amire az új művészet vágyott. Nem 
lehetetlen, hogy a katakombák művészete csak vissz
hangja a keleti egyházak templomaiban már előzetesen 
kialakult művészi gyakorlatnak. Keleten ugyanis nem
csak a szegénység lett az új vallás híve s így nem lehe
tetlen, hogy ott korán keresztény templomok épültek, 
melyek helyett később mind díszesebb újakat emeltek 

és az ezekben egykor meglévő díszítés
nek csak halvány mása a római föld
alatti temetői művészet.

A szobrászat is a temetői művészet 
körében jut szóhoz. Egészen kivételes 
a Jó Pásztor alakja, mely Szent Lu
kács evangéliumának (XV. 5.) illusztrá
ciója és Krisztust fiatal férfinak ábrá
zolja, nyakában a báránnyal, melyet 
mindkét kezével tart, egészen úgy, mint 
a bárány-hordó Merkur, melynek for
máját átveszi. Itt a görög-római szob
rászat plasztikus értékeit még meg- 
érezzük, míg a szarkofágok reliefjei
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más szellemiséget tükröznek. Junius Bassus városbíró 
síremlékének domborművei, noha forma-felfogásban 
megőrzik az antikot, de tartalmilag az ó- és újszövetség 
képzet-világából merítnek. Sokkal jobban dúskál az 
evilági élet képeiben a Vatikán Jónás-szarkofágja, mely 
festői módon gazdag tájképi háttérbe állítja az ábrázolt 
jeleneteket. Hasonló szellemű az arlesi múzeum szarko-

Keresztény szarkofág. (Arles.)

fágjának meztelen gyerekeknek (puttóknak) vidám olaj
bogyó szüretelését ábrázoló domborműve, melynek szim
bolikus jelentését a mintázás életelevensége felfokozza. 
A festők, szobrászok ugyanazt teszik, mint a korai ke
reszténység költői, például Juventus, aki görög-római 
formákban írta meg Krisztus életét, ami olvasóit elra
gadta, mert a klasszikus költőkön nevelkedett ízlésü
ket nem sértette ilykép az új vallásos szellem, mely lel
kűket is áthatotta.

Amikor a kereszténységet Konstantinusz császár ál
lamvallássá emelte, szükség volt a keresztény istentiszte
letnek megfelelő templomokra. A római törvényházak, a 
bazilikák átvételéből indultak ki, majd később mintájukra
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A római Szent Pál bazilika belseje.

Bazilika 
alaprajza.

újakat építettek. Ennek az az oka, hogy a keresztény is
tentiszteletben a hívők szellemileg és testileg egyaránt 
résztvesznek és a bazilika a liturgia ennek a céljának 
megfelelt. Ez a korai keresztény bazilika oszlopsorokkal 

hajókra, egy főhajóra és kétoldalt egy- 
egy, vagy két-két mellékhajóra felosztott 
belső tér, melybe egy előcsarnok veze
tett, és félkör alakú, az oltárt magába 
foglaló apszisban végződött. Az apszist 
diadalív kapcsolta össze a hajóval, hol 
a hívek foglaltak helyet, míg az apszis
ban a papság végezte a liturgikus cse- 
lekvényeket. Az apszist félkupola födte, 
a hajónak mennyezete vízszintes. Az 
egyes oszlopok ívekkel kapcsolódtak egy
máshoz. A templom világítása megköve
telte, hogy az árkádsorra magas abla-
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kokkal áttört falat húzzanak, a gádorfalat (emporát), 
mely a bazilika szerkezetének jellegzetes vonása.

Most képzeljük magunkat egy egyiptomi templom 
oszlopcsarnokába, ahová beengedik a hívőket is. Az 
egyiptomi templomban a sok száz oszlop között szo
rongva, a hívőkben a félelem szorongó érzése kereke
dett felül. A túlvilágra gondolva, melytől remegtek, 
egyedül abban bizakodtak, hogy lelkűk, a Ká feltámad 
és földi életüknek abban az állapotában kerül vissza, 
amelyben fiatal, tettrekész és boldog volt. A kétely azon
ban megülte lelkűket. Ki tudja mikép dönt Ozirisz? Az 
oszlopok közt alig jutott a szegény hívő lélegzethez. Szo
rongás közt menekült ki templomából.

A keresztény ember, kit a földi lét keservei nyom
nak, bent a tágas templomban, szemét az apszisban le
folyó liturgikus cselekvésekre függesztve, az ének, a 
zene felemelő érzésében, istenéhez emelkedett, gondolat
ban és imájában, mialatt Krisztus emlékezetére magá
hoz veszi a szentelt kenyeret és bort, s bízva az örök élet 
tiszta örömeiben, megtisztulva, megerősödve lép ki 
templomából, hol együtt lehetett a legfőbb jóval, Krisz
tus kínszenvedéseitől megváltva.

íme, az épület, mint művészi alkotás, ilyen mély 
lelki megrázkódtatást képes előidézni bensőnkben.

Fokozták és elmélyítették ezt az érzésgomolyt a 
templom díszes belseje, a mozaik és a falfestmények, 
az oltárok s a rajtuk égő gyertyák közt a szobrok, köz
tük a legfőbb jelvény, a Krisztus kínszenvedéseit ábrá
zoló feszület, mely azonban csak lassan jutott későbbi 
szerepéhez. Nagy akadálya volt ennek a pogányság ré
széről egyre felhangzó gúnyolása annak az istennek, aki

7Dr. Lázár: Művészet.
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magán se tudott segíteni, akit a leggyalázatosabb halál
nemmel, a keresztrefeszítéssel végeztek ki, — hogyan 
lehet az mások segítségére?

Az emberiség megváltásának gondolata csak nehe
zen vált világeszmévé, s így művészi ábrázolása sokáig 
lehetetlen is volt, de mikor Konstantinusz császár a ke- 
resztrefeszítést, mint büntetést, végleg eltiltotta s meg
gyalázó érzése ilykép kiveszett, a feszület művészi áb
rázolásának mi sem állott többé útjában. Kr. u. 680-ban 
a konstantinápolyi zsinat elrendelte aztán a feszület hasz
nálatát. Addig szimbólumok helyettesítették, Isten bárá
nya, a hajó, a szőlőtőke, a gyümölcskosár, hal, pelikán 
vagy a Krisztusmonogram, stb. Mind az absztrakt, mind 
a konkrét képzeletű művészek keresni kezdték a feszület 
megfelelő formáját. Eleinte szimbólumokhoz fordultak, 
Krisztus, a világ bűneiért imádkozó orans került a ke
resztre, a keleti (alexandriai) teológia szellemében szim
bolikusan, azt hangsúlyozva ki Krisztusban, ami benne 
szellemi: Krisztus csodatevő erejét, isteni hatalmát, ki
nek istenvolta mellett eltörpül a szenvedő ember. Ezt 
jelenti a Krisztusorans. Kereszthalálával Istenné vált 
szellem ő, ime a megváltás titka. Ilyennek látjuk az 
első feszületeken, a San Sabina templom fából faragott 
kapuján, monzai olajtartókon, ampullákon, keleti amulet
teken. Azonban véle egyidőben konkrétképzeletű művé
szek már magát a f elf eszi ttetés jelenetét is ábrázolják, bi
zonyára előbb monumentális formában, amiről egykorú 
leírások szólanak, de a legelső ilyen ábrázolás egy szyriai 
miniatűrben maradt reánk, melyet Rabbula, egy dagbai 
szerzetes festett. Keleten a kolostorokban már igen korán 
nagy könyvillusztráló tevékenység folyt, az antik ha-
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gyomány ott még eleven. A Rabbula-miniatűr az evangé
lium elbeszélését részletesen ábrázolja. Krisztus fején 
kékszegélyű dicsfény (nimbusz), hosszú a haja, fekete a 
szakálla, tojásdadalakú az arca, a keresztre négy szeggel 
van szegezve, testét violaszínű, arannyal beszegett ruha 
fedi, szeme nyitott, fájdalmas. És függ a kereszten a két 
lator között. A kereszt alatt Mária és János és Longi
nus és az a szolga, aki Krisztusnak az ecetes szivacsot 
felnyujtja. Fönt a hegyek közt a nap és a hold, amint 
Krisztus kínszenvedése láttán fényük elborul. Alul Krisz
tus ruháján kockát vető zsoldosok. (IX. tábla, b.)

Egész történeti kép, 586-ból — bizonyára régebbi 
fejlődés végső láncszeme. Megelőzték keleti mozaik
vagy freskó-emlékek, de ezeket nem ismerjük. Ezidétt 
— a hatodik és hetedik században — nagy amulette- 
kultusz fejlődött ki, amit az egyház — a bálványimádás
tól való félelmében — elítél és megkezdődik a másfél
száz évig tartó képüldözés. Keleti művészek nyugatra 
menekülnek. Keleti kereskedők piacot keresnek nyuga
ton, könnyen szállítható műtárgyakat, ötvös- és elefánt
csontból faragott műveket, miniatűröket hozva elárusítás- 
ra magukkal. Ezek az iparművészeti tárgyak az antik 
művészet visszfényében ragyognak. Elefántcsontfaragvá- 
nyaik és miniatűrjeik a keresztény szellemben átírt an
tik formakincset őrizték meg és adták át a nyugati mű
vészetnek. Vannak köztük igazi remekművek, minő a 
Barberini elefántcsontfaragvány. így terjedt el nyuga
ton a keleti szellem, mely a byzanci művészetnek is lé
nyeges alkotóeleme.

Ebben a byzanci művészetben a mozaiktechnika az, 
mellyel az első századok legmonumentálisabb, legkivá-

7*



100

lóbb kompozícióit megjelenítették. A mozaik friss vako
latra alkalmazott ragacsokba tett üvegdarabokból ké
szül. Rendesen arany alapot használnak, csak később — 
olcsósága miatt — sárgás aláfestést. Rómában a bazi
likák falain a katakombákból ismert tárgyakkal talál
kozunk, szimbólumokkal és cselekvényekkel, melyek, a 
sík megőrzése érdekében, szinte árnyképszerű aranyhát
tér elé állított figurákat ábrázolnak.

Különösen nagy szerephez jut azonban a mozaik 
a byzanci épületekben, főleg azóta, hogy Konstantinusz 
császár 330-ban Byzancba költözik, mely ettől kezdve a 
birodalom fővárosa lesz. Mivel pedig igen közel esett 
a Kelethez, művészetében nem római, hanem keleti, fő
leg szyriai hatások érvényesülnek. Legfontosabb temp
loma a Hagia Szófia székesegyház, melyet két kisázsiai 
jeles építész Anthemiosz és Izidorosz építettek 537-ben 
Kr. u. A hosszhajós bazilika és a központi elrendezésű 

kupolás rendszert egyesítve 
oly csodálatos térhatásokat 
teremtettek, aminőkkel ta
lán a világ egyetlen székes
egyháza sem dicsekedhetik. 
Egy négy pilléren nyugvó 
kupola födte tér az épü
let magva, de ehhez a 
központhoz félkupolákkal 
födött kisebb, ezekhez még 
kisebb hajók csatlakoznak. 
A kupolafödte tért abla
kokkal megtört zárófalak 
veszik körül, ilykép a leg-A Hagia Szófia alaprajza.
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meglepőbb térkiképzést látjuk: változatos mélységű és kü
lönböző idomú nézetek keletkeznek, melyek rejtelmes op
tikai hatásokat idéznek elő. Ilyennek látták már az egyko- 
rúak is. Egy görög író így kiált fel: „Azt hihetné az em
ber, hogy virágos mezőn jár, mert joggal csodálhatjuk itt 
a bíbor, a zöld, a fehér csillogását, tarkaságát, mintha 
csak maga a természet festette volna őket”. Mert ez a by- 
zanci templom telten teli volt sokszínű márványberakással 
és arany alapon színes mozaik festménnyel, gazdagabban, 
mint a velencei Szent Márk templom, mely csak hala- 
vány visszhangja. Ugyanilyen hatást váltanak ki a szem
lélőben a ravennai templomok is, ahol mióta Honoriusz 
császár (404-ben) Rómából oda tette át a nyugateurópai 
birodalom székhelyét, falai közt hatalmas, de byzanci 
szellemű művészet fejlődött ki, mely aztán a római mű
vészetre, később egész Olaszországra, főleg Velencére, 
nagy hatással volt. Ravenna azonban csak mintegy más
félszáz évig tudta magát felszínen tartani, aztán leha
nyatlott, de művészete — a maga zárt egységében — 
befejezett egész.

Templomai, — a S. Apollinare Nuova (504-ben), 
a S. Apollinare Classe (549-ben felszentelve), a Galla 
Piacidia császárnő sírkápolnája, s főleg a San Vitale 
székesegyház (547-ben felszentelve), valamint a ke
leti gótok királyának, Theodoriknak mauzóleuma, nagy
részt központi elrendezésűek, úgy, hogy a nyugati szel
lemnek megfelelő bazilikát a más szellemet lehelő ke
leti formával helyettesítik. Ez azt igazolja, hogy ez- 
idétt Kelet ránehezedett Nyugatra és uralmát — ha 
nagy küzdelmek között is — századokon át megtartotta, 
íme, Velencében még a XIII. században is byzanci íz-
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lésben épült a Szent Márk-templom. Nem meglepő ez 
éppen Velencében, mely állandó kapcsolatban volt — 
kereskedelmével — a közel kelettel, keleti kereskedők 
állandóan ott laktak és gazdagságát Keletnek köszön
hette. A székesegyház öt kupola alatt keresztalakú alapra 
épült, hatalmas térhatást tud ébreszteni, melynek izgal-

A San Vitale belseje.

mát aranytól csillogó mozaikdísze csak fokozza. Jelképe 
ez Kelet sokáig tartó hatásának, melyet az egyházsza
kadás sem tudott végleg megszüntetni, mert Keletről 
folyton tartott a kultúrális beszivárgás, Nagy Károly és 
utódai alatt, sőt a románnak és gótnak nevezett stílus
korszak művészetéből is kiérezhető.

Mi jellemzi ezt az úgynevezett byzanci stílust,
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melyről tudjuk, hogy igen sokfelől egybeszűrt hatásból 
keletkezett? Hogy erre a kérdésre felelhessünk, figyel
jük meg mozaikművészetét: a római templomok mo
zaikjai Keletről meghívott művészek alkotásai. A raven- 
naiak szintén. A római S. S. Cosma és Damianus bazi
lika apsziszában Krisztus a főalak, amint káprázatos

A római S. S. Cosma és Damianus bazilika mozaikja.

színességű felhőkön lebegve emelkedik a pálmákkal jel
zett mennyei paradicsom lakói, többek közt Szent Koz
ma és Demjén alakjai fölé. Krisztus fenséges alakja föl
döntúli fénybe merül. Csak szellem, csak álomkép. Egy 
ilyen jelenség nem ábrázolás. Jelkép, eszmei tartalom. 
Az egyik egyházatya írásában olvassuk: „Aki ilyen fest
ményt lát és a benne rejlő igazságot felismeri, hívő lel-
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két nem legelteti többé hiú képen”. De éppen ilyen 
ájtatos érzés fogta el e kor emberét, ha Ravennában Jus- 
tinianusz császárt és feleségét, Theodorát látja, udvari 
népe között, amint felvonul az áldozás szent cselekede
tére. Minden alak egymás mellé van rendelve, háttér és 
előtér nélkül, mind merően szegzi tekintetét a nézőre, 
fagyos némaságban. (IX. tábla, a.) Ez a némaság sokat 
mond. Időből és térből kiszakítva, a végtelent, a rendít
hetetlen nyugalmat érzékelteti, de fel is kelti a nézőben. 
Ezek a mozaikok nem mozgatják a szemet, nem váltanak 
ki izgalmat. Beleolvadnak testetlen körvonalaikkal a sík
ba, monumentális erővel.

Ez általános jegye a mozaikképeknek, ezt a rend
szert azonban idővel megtöri az élet, azoknak a művé
szeknek vágyódása, akik az élet mozgalmasságához kö
zeledve, a mozaik előadási rendjében is valóságközel
ségre törekedtek, ami csak lassan, a kötöttségből nehe
zen szabadulva, jóval később vált lehetségessé.

A ROMÁNNAK NEVEZETT STÍLUS- 
KORSZAK.

Sem a népvándorlást, sem az utána lassan lecsilla
podott viharzást követő államalakulatok nem kedveztek 
a művészeteknek. Csak a keresztény vallásos gondolat 
elterjedésével lendült fel a templomok építése és beren
dezése, ami művészeti szükségleteket váltott ki, melyeket 
aztán a római egyház vezetése alatt, a korai keresztény
ség szellemében kialakult művészet kielégíteni igyeke
zett. Csak az ezredik év körül kezdődött igazi művészeti
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élet, főleg azután, hogy az erre az időre bejósolt világ
égés szerencsésen elmaradt. De azóta Krisztus, mint a 
világ ítélő bírájának megérkezése, továbbra is rettegés
ben tartotta a fiatal keresztény világot. Ez megmagya
rázza, hogy az Utolsó ítélet az új templomok homlokza
tára kerül, kifaragva, vagy festve, vagy mozaikban, 
mindenek okulására és emlékeztetőül.

Annak a mintájára, hogy a latin nyelvből kibonta
kozott nemzeti nyelveket, az olaszt, a franciát, a spa
nyolt, összefoglaló szóval román nyelveknek nevezték el, 
azt a stílust, mely ezidétt a latin szertartású egyház véd
nöksége alatt keletkezett, román stílusnak nevezik. Pe
dig nem lehet kizárólag a római művészetből levezet
ni. Elsőben is ezek a fiatal népek már az európai 
közösségbe való felvételük előtt, pogány korukban is ha
tározott művészi tevékenységet fejtettek ki, kész forma
nyelvük volt, külön sajátosságokkal és stílusakarattal. 
Az ásatásokból felszínre került úgynevezett népvándor
láskorabeli emlékekben díszítésre hajlamos ösztönös 
megnyilvánulásokat ismertünk meg. Ezek az elemek nem 
vesztek ki művészetükből mind a mai napig A görög 
eredetű római művészet a fiatal népek eredeti művész
kedésével egyesült. Belefonódott ebbe a byzanci és szy- 
riai kereskedők behozta keleti és byzanci művészi tár
gyak stílusa is. S mindezek az elemek, mint a márvány
ban a sok ér, egyesülve, egy új formát teremtettek.

Ezt tudomásul véve állapítsuk meg, hogy az építé
szetben a kezdeményezők nem az olaszok voltak, mert 
Itália a barbárok, — longobardok, normanok, — 
betörésével apró tartományokra bomlott, amelyek meg 
nem szűnő háborúskodásban éltek egymással és beérték
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a templom bazilikális formájával. Nagy Károly aacheni 
sírtemplomához nem a bazilika formáját választotta, ha
nem a ravennai San Vitale formáját. Mindkettőnek 
magva egy nyolcszög, melynek pilléreire kupola borul. 
Ez a központi szerkezet erős kivétel ebben az időben. 
Nagy Károly imperialista gondolatvilágához azonban job- 

A ravennai San Vitale 
alaprajza.

Az aacheni sirtemplom 
alaprajza.

bán illett, míg a germán és frank kiskirályok, egyéniségük 
kihangsúlyozását sovárogva, ezzel a központi szerkezet
tel nem tudtak megbarátkozni. Az új stílus a bazilikából 
indul ki. Frank földön kezdődött a bazilika továbbfej
lesztése. Mikor a középkor embere már keresztény lett, 
egész leikével belemerült a siralom völgyéből való elvá- 
gyakozásba. A görög-római pogány számára Kosmos volt 
a világ, jelentette az értelem teremtette szép rendet, a
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boldogságvágyat, az evilági lét szépségét. A középkor 
emberét, a frank, a germán, a szláv, a magyar törzsek 
keménykoponyájú, a pogányságból alig kievickélt embe
reiket a kereszténység arra tanította, hogy ez a világ 
Káosz, melyből igyekezzenek kimenekülni, mert bejut
hatnak Jézus országába, az örök boldogság honába. A 
szerzetesek aszkétikus életükkel jó példával jártak elől, 
hirdetve, amit a szent-galleni Notker énekelt: Hiernieden 
ist Bitternis, dort in der Höhe Seligkeit. (A földi élet 
keserűség, odafent az üdvözülés.) A valóság ilykép át
tétetik egy másik síkba: az élet, a múlt és a 
jelen, más, titkos értelmet kap, s ez a szimbolikus fel
fogás lassan-lassan' átjárja az akkori egész világot, egy
séges világnézetet fejlesztve ki. Valami izgalmas, tudat
alatti sóvárgás, misztikus elvágyódás fejlődik ki a lé
lekben, a félhomályos érzések válnak uralkodóvá és ily
kép olyan hajlékot keresnek, ahol a boltozat nyomott fél
homályában ezek a titkos érzések titokzatosan elterjesz
kedhessenek.

Olyan vidékeken, hol a pogány Róma emlékei, 
épületei és szobrai többé-kevésbbé ép állapotban meg
maradtak, vagy romba dőlve ott fetrengtek az utca porá
ban — mint Dél-Franciaországban, Olaszországban, — 
a minták készen állottak és az új művészkedés beléjük’ 
kapcsolódhatott. Németországnak ilyen múlt nem állott 
rendelkezésére. A keresztény világnézet kifejezésére 
szerzeteseik idegenből hozzák a mintát. így történt ez 
Magyarországon is. Idegen szerzetesek az első tanítók, 
akik építészek, szobrászok és festők is.

Az új liturgikus szükségletek Dél-Franciaországban 
találták meg legelőször új formájukat.
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Lépjünk be egy franciaországi román templomba! 
Amit legelőször veszünk észre, az, hogy már egészen 
eltér a római bazilikától, első sorban azzal, hogy bol
tozata van, amire a megmaradt római emlékek szép pél
dákat nyújtottak. Eleinte a dongaboltozat terjedt el. Egy 
ilykép fedett templom hatása más, mint a lapos-mennye
zetű bazilikáé. Új hangulat keletkezik. Erőt, a nyugodt 
méltóság érzését kelti, de már nem rideg józanon, mint 
a bazilika, hanem a boltozat nyomasztó érzésében, a hívő 
bensejébe menekülni kénytelen, Istenéhez fordul, lelkét 
vizsgálja, misztikus hangulatokba mélyed.

Ezt a hangulatot minden emeli. A román templom 
alaprajza, noha uralkodik benne a hosszhajós rendszer, 
erős változást mutat, már azzal is, hogy keresztliajó 
ékelődik be az apszis és hosszhajó közé. Az alaprajz 
tehát latin keresztalakú lesz. A boltozás az alaprajznál 
sajátos követelménnyel állott elő: megkövetelte, hogy 
négyzetes szakaszokra osszák, járomnak nevezzük őket, 
mind a fő, mind a mellékhajókat, csakhogy a mellékha
jók jármai keskenyebbek lettek, mint a főhajóé, körül
belül feleakkorák, úgy, hogy két járom adja ott ki a 
főhajó egy jármát. Ugyanilyen a rendszer a kereszthajó
nál is, mely oly széles, mint a főhajó. A födéshez kell te
hát a jármokat kötni. A kötés befolyásolja, megköti a 
szerkesztést, — ezért nevezik kötött rendszernek. Ez a 
rendszer egyforma részekre bontja a teret, de részekre 
bontja, mely ilykép eltér a bazilika folyamatos egysé
gétől.

Mivel pedig a főhajó magasabb, mint a mellékha
jók, közöttük egy fal, a gádorfal (empora) képződik, 
melybe ablakokat vágtak. Csak ezeken át, a magasból
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Dongabohozat.

jött a világosság, úgyhogy az így támadt félhomály a 
lelki hatás forrása lett. Az ablakokat, de a kapukat is 
— a dongaboltozattal harmóniában — félkörívvel zár
ták, a pillérek és oszlopok ösz- 
szekötése is ilyen, sőt a homlok
zatot is félköríves árkádokkal 
díszítik. Ez a félkörív a román 
stílus külső jegye.

A román oszlop is változáson 
ment át — nem ragaszkodik a 
görög-római, dór-ion-korinthusi 
formákhoz. Az oszlopfej igen 
változatos lesz, a helyi növény
zet hatását érezteti, sőt kialakulnak a figurális oszlop
fejek is, ilykép a szobrászok itt is munkát kepnak.

A homlokzaton a főhely a kapué, melyet mind dí
szesebbre fejlesztenek, a falakat árkádokkal tagolják, 
francia földön, a még épen maradt római emlékek hatása 
alatt, falba eresztett domborművekkel díszítik. Francia 
román templomok egy sajátos motívumot kaptak fel, 
egy letiport alakon átgázoló lovast: Konstantinusz csá
szár ő, aki leveri az egyház ellenségeit. Nagy és kis 
templomok homlokzatai tele vannak ilyen domborművek
kel, ami a lovasszobrászat franciaországi kialakulását 
elősegítette.

A dongaboltozat erős oldalnyomása miatt a falakat 
igen tömörre kellett építeni, ami a nyomott hangulatot 
még fokozta. Keresték tehát annak a módját, hogy mi
kép lehetne a tömör falak építését vagy ellensúlyozni 
vagy könnyebbé tenni, s megtalálták — újra római em- 
lélekből merítve — a áereszt-boltozatban, amely nem
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Keresztboltozat.

egyéb, mint két egymást derékszögben átmetsző donga
boltozat, de a dongaboltozattal szemben van egy nagy 

előnye. A keresztboltozatos 
mennyezet súlyát ugyanis nem 
kell többé a fal tömörségére bíz
ni, az oszlopokra lehet a bolto
zat súlyát levezetni, a fal ilykép 
könnyebb lesz, ami új hangula
tot visz be a templom belsejébe 
is. A főújítás azonban, hogy a 
korai román templomok nyo
mott vízszintes vonalhatása meg
törik, mert az oszlop, mint 

fontos boltozattartó elem, nagyobb szerephez jut. Oszlop- 
kötegekbe foglalják őket, a főhajó boltozatának magas
ságáig vezetik, s ezzel megindul a magasság keresése. 
Ez az új törekvés vezet majd el a gótikához.

De a templom külsején is érvényesülni kezd ez a 
magassági érzés, a torony szerves része lesz a templom
nak, már nem a templom mellé építik, mint sokáig 
Olaszországban, hanem előbb a központi négyzet fölé, 
ami ott állott elő, ahol a kereszthajó átmetszi a főha
jót, később a négy sarokba, végül csak elől a homlokzat 
két szélére. Olaszország sokáig ellentállt ennek és a 
bazilika formájához igen sokáig ragaszkodott. Nézzük 
meg a híres pisai székesegyházat. Ennek öthajós hosz- 
szanti főhajóját háromhajós kereszthajó szeli át, a főha
jóját még vízszintes mennyezet födi, csak a mellékhajói
ra borul keresztboltozat. Ott, ahol a fő- és mellékhajók 
metszik egymást, kupola emelkedik. Pisában tehát együtt 
van múlt és jelen. Sőt mivel a tornyot ferdére építik,
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A speieri dóm 
alaprajza.

(1174-ben kezdik és 1350-ben befejezik), már a furcsa 
is szerephez jut. Ám az, hogy a ferdetorony hengeralakú 
testét hétemeletesen veszik körül az árkádsorok, ami a 
függélyes irányt még a toronynál is erősen vízszintesre 
tompítja: római hagyományra vall, — ami uralkodó 
maradt Olaszországban, — útját állva a gótika nagyobb 
elterjedésének. (XV. tábla, a.)

Mint látjuk, a román stílus nem 
egy egységes sítlus, más-más árnyalatú 
lesz a különböző országokban.

A német román templom, amilyen 
például a speieri, a kötött rendszerhez 
körömszakadtáig ragaszkodik. Ennek a 
háromhajós templomnak a mellékhajó
jában két négyzet olyan nagy, mint a fő
hajó egy négyzete, az egyik kereszthajója 
az apszis előtt van, a pillérek akkép vál
takoznak, hogy az erősen kidomborodó 
féloszlopos pillért kevésbbé kidomboro
dó féloszlopos pillér követi, — viszont a 
mellékhajók pillérkötegei mind egyfor
mák. A pillér és a boltozás ívbordái is 
tökéletesen megfelelnek egymásnak, ak
kép, hogy ott, ahol erős a nyomás, erősen 
kidomborodó féloszlopos pillért, ahol csekélyebb a nyo
más, kevésbbé kidomborodó féloszlopos pillért alkalmaz
tak. A templomnak négy tornya van, ezek között, a négy
zet fölött, emelkedik ki a kupola. Látni való, hogy milyen 
kiszámított, szabályszerű ez az elgondolás. Ez jellemzi 
általában a német művészetet. (XI. tábla, a.)

A közös kultúra talajából így alakulnak ki — a
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nemzeti szellem Ösztönös megnyilatkozásaként — a kü
lönböző változatok. Franciaországban már ekkor megje
lenik, több misének egyidőben való mondása céljából, 
egy sajátosság, a félkörű apszist körülvevő sokszö
gű kápolnakoszorú, mely ott általánossá lesz, de min
denütt másutt igen ritka. Franciaországban a román 
templomokon már igen korán elkezdték a boltozatok fél
köríves formáját csúcsossá átalakítani, így van ez Au- 
tun, Arles román templomainál, ami átmenet a gótiká
hoz. Ez az átmenet főleg Észak-Franci aországban talál
ható, ahol az ívbordás szerkezetek erőteljes hangsúlyo
zásával, s pillérkötegeivel olyan stílus keletkezik, mely 
ott még gyorsabban jutott el a gótikához.

Szerzetesek betelepedése révén Magyarországon is 
hamar elterjedt a román stílus, még pedig a gótika felé 
haladó korszakában, ami azt bizonyítja, hogy minden új 
szerkezeti elem visszhangra talált itt is. Sajnos, a köz
pontokban emelt templomokat a viharos századok el
pusztították. Csak néhány kisebb szerzetes templom ma
radt fenn, tökéletes épségben egy sem. Későbbi javításo
kat, átalakításokat, legjobb esetben kibővítéseket minde
gyiknek el kellett viselnie. Talán a jáki templom még a 
legépebb. Ebben az 1256-ban felszentelt templomban a 
főhajó és apszis közé itt is négyzetet iktattak, nem egy 
olyan részlete is van, mely már átmenet a gótika köny- 
nyebb jellegéhez, ami a főkapú szobordíszében is meg
nyilatkozik. Krisztust és tizenkét apostolát ábrázolja, s 
a francia, — s nem mint sokan vélik, — a német mű
vészet hatását érezteti.

Ez a francia szobrászat, mely már a román építé
szet szoros kiegészítő része lesz, a XI. században újra
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életre ébred. De fel támasztásában nagy segítsége volt a 
festészet, jelesen a könyvfestés, mely nem volt más, mint 
a liturgikus könyvek díszítése és tartalmuk érzékeltetése. 
A világszerte elterjedt kolostorokban keletkeztek a fes
tőműhelyek. Könyvekre nagy szüksége volt az egyház
nak. Zsoltárok, misekönyvek, az ó- és új szövetség ma-

A jaki templom kapuzata.

ga minden kolostorban és templomban a liturgia kiegé
szítő része, s így érthető, ha mindenfajta férfi és női 
kolostorokban szorgalmasan másoltak. A kolostorok má
solásra kicserélték egymás között az illusztrált könyve
ket és újakat írtak, festettek és külföldieket is vásároltak.

Kiindultak a byzanci miniatűrökből, melyeket a 
képüldözés idején nyugatra menekült görög szerzetesek 
hoztak magukkal. Hatásuk világszerte érezhető. Egy

Dr. Lázár: Művészet. 8
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híres, a tudomány akkori színvonalán álló összefoglaló 
(enciklopédikus) mű egy elzászi apáca, Herrade de Land- 
sperg kezemunkája, a Hortus deliciarum, igazolja ezt, 
mert a byzanci művészet hatását tisztán tükrözi. A kéz
irat 1870-ben a strassburgi könyvtár égése alkalmával 
megsemmisült, szerencsére másolatban megmaradt. Mo
numentális ábrázolatok mellett, aminő a filozófia a sza
bad művészetek körében, már zsáner-képek is találhatók 
benne. Görög mitológiai jelenetek mellett eredeti kor
képek, mint a bábjáték, a „minden csak hiúság” illusz
trálására, stb. A kéz műkedvelőé, csak ott, ahol má
solt, tud művészi hatást is kelteni. Általában a miniatű
rök tárgya az ó- és új szövetség jeleneteinek érzékeltetése, 
főleg Krisztus életének az evangéliumok leírása szerint 
való gazdag jelenetezése, hasonlatainak ábrázolása, 
mindez a különböző iskolákban más-más stiláris formát 
öltött. Franciaországban és Spanyolországban az apoka- 
lypszist illusztráló kéziratok a legszebbek. ír kolosto
rokban dísz (ornamens) lesz az emberi alak is. A né
met miniatűröknek is sokhelyt ornamentális jellege van.

Meg kell állapítanunk, hogy a művészek képzelete 
ezeken a pergamentlapokon szabadon szárnyalhat. Az 
anyag nem szabott eléjük korlátokat, mint a kőfaragó 
szobrásznak a kő. Innét van, hogy a művészettörténet 
számtalan esetben megállapította, hogy miniatűr után 
faragtak ki ezidétt nem egy híres szoborművet, így pl. 
a moissac-i ívmező szoborcsoportja egy apokalypszis-mi- 
niatürre megy vissza, mely a Saint-Sever-i kolostorban 
készült. Ez újra csak azt bizonyítja, hogy a festészetben 
folynak le a stílus-újítások s nem a szobrászatban. így 
volt ez bizonyára mindenütt. Nem állítanák az ellenkező-
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jét a görög művészetre sem, ha megmaradtak volna a hí
res görög falfestmények.

Ezidőben legelőbb Dél-Franciaországban lendül fel 
a szobrászat. Az ott elég épen megmaradt sok római szo
bormű utánzásra csábította a templomok díszítésével fog
lalkozó művészeket, amit az antik díszítő motívumok fel
használása is igazol.

De segítették őket a papok kezére került byzanci 
faragványok is, a nyugatra került kopt szövetek, a gö
rög-római aranypénzek, keleti miniatűrök, melyek a 
szobrászat fejlődését előmozdították. Mihamar felismer
ték művészetük belső törvényszerűségeit: a tér és a tér
ben az alakok mozgásának problémáit. Az absztrakt kép
zeletű művész ezt a problémát úgy oldotta meg, hogy hang
súlyozta a falat, melyre a szobor kerül, annak síksze
rűségét és a kő tömbszerűségét, melyből a figurát kifej
tette. A konkrét képzeletű művész pedig azon igyekszik, 
hogy a figura testiségét éreztesse, s a dombormű hátte
rét, mint harmadik kiterjedést felnyissa. Ehhez járul az 
idegen kisplasztikái minták finom és részletes megmunká
lásának utánzataként az olyan alakok lehető teljes kidol
gozása, melyek az épület alsó részeire elhelyezve, közelből 
való látásra adnak alkalmat, szemben azokkal, melyek 
az épületen magasra kerülnek és a művész beérhette a 
főformák kiemelésével. Ilyen belső törvényszerűségeken 
alapul a román szobrászat fejlődése is, szinte megismé
telve a görög szobrászat fejlődésmenetét, mert archaikus 
kort, klasszikus nyugodt kiérleltséget és barokk szerte
lenséget — a három törekvés egymásutánját — figyel
hetünk meg mindkét esetben.

A szobrászat főleg a templomok kapukiképzésénél

8*
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jutott szóhoz. Az egyház álláspontja az volt, hogy a hívő 
már a templom kapujában a hit igazságaival találja ma
gát szemben és a homlokzaton az egész hitrendszer tá
ruljon fel előtte. Korai, de már nagy erővel kiképzett 
a vézelayi templom kapuja.

A Vézelay-templom kapuja.

Ezeken a kapukon az ívmezőkben ott látjuk Szűz 
Mária, a trónoló Istenanya vagy magának a Megváltó
nak alakját, földöntúli megjelenésében külön kiemelve, 
élére állított tojásdad alakú foglalatban (mandorlában), 
rendesen János jelenéseinek 24 véne és az evangélisták 
jelvényei közt. így látjuk ezt Moissacban, máshol a
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mennybemenetel pillanatában (Cahors), vagy mikor az 
Ür az Utolsó ítélet felséges bírójaként szerepel (Beau
lieu). A kapu bélletében az apostolok alakjai vagy 
Krisztus elődei foglaltak helyet. Bent a templomban 
domborművek sora, mint teológiai elgondolások vagy az 
új szövetség jelenetei, sőt az oszlopfőkön is figurákat 
látunk, rendesen bibliai tárgyakat vagy allegóriákat, az 
évszakok, hónapok, erények és bűnök jelképeit, de min
dig vallásos gondolatokkörből véve.

így dolgozott együtt az egyház az építésszel és a 
szobrásszal, hogy egy egységes művészi alkotást hozza
nak létre, Isten igaz dicsőségére.

A templomok nagy, csupasz falaira falfestmények 
kerültek, legnagyobbrészt felnagyított miniatűrök, az 
ablakokra pedig üvegfestmények, melyek a román temp
lom nyomott hangulatát enyhítették. Eleinte színes üveg
darabokat mozaikszerűen raktak egymás mellé, ólom
pánttal fogva őket össze. Ez a technika is Franciaor
szágból indult ki, a saint-denisi apátság templomában 
már a XII. századból maradtak ránk ilyen ablakok. A 
lefokozott színű falfestmények mellett égi derűt áraszt 
az ablakoknak a rubin, zafír, topáz színeiben való ez a 
csodás ragyogása. Mind a falfestményeken, mind az 
üvegfestményeken érthető, ha a művész a síkot különö
sen hangsúlyozni akarja. Hiszen a fal vagy az üveglap 
síkját nem akarja áttörni, tehát a mélység éreztetését mel
lőzi, ami nagy, összefogott formákat követel, erősen 
kontúrokba foglalva, hogy ilykép a háttérből mintegy ki
vágja alakjait. Ez a körvonalra épített szigorúan zárt mű
vészet az absztrakt képzeletűek világa.
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A középkori világnézet egysége folytán mind Né
metországban, mind Olaszországban, de Angliában s 
Északon is egyforma a menete a stílusfejlődésnek, csak 
a lüktetése más. Olaszországban Benedetto Antelami a 
kor jeles mestere, de tökéletesen francia hatás alatt dol
gozott, onnét indult ki a fellendülés, francia szerzetesek 
vitték szét az új formát. Az egyes mesterek művészi 
hajlandósága szerint a mintákat aztán kisebb-nagyobb 
tehetséggel előbb utánozták, aztán maguk is új formák
hoz igyekeztek jutni.

A GÓTNAK NEVEZETT STÍLUSKORSZAK.

Az élet azonban követelte jogait. A románnak ne
vezett komor stílus megkötöttségéből, idők folytán kez
denek elvágyódni a konkrét képzeletű művészek, az új 
változott világ derűsebb életérzését kifejező valamilyen 
más formanyelvhez.

Ezt az érzést figyelhetjük meg a templomok stílu
sának tovafejlődésénél is. A XIII. századbeli keresztény
ség — a keresztes hadjáratok hatása alatt — új életér
zésre ébredt. A magasságérzet felébredése és mind kizá- 
rólagosabbá válása ennek az új életérzésnek a kifolyása. 
Mind elviselhetetlenebbnek érezték a román templomok 
nyomasztó hatását, keresték az eszközöket, hogyan le
hetne a boltozatot könnyebbé tenni s látva, hogy a bolto
zatok a templomhajók oszlopait is nyomják, keresik en
nek az orvosságát, s megtalálják a külső támasztóívek
ben, melyek a nyomást levezessék. A boltozási mód tehát 
egyre jobban megváltozott. A bordázat, faragott kövek- 
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Bordázott 
keresztboltozat.

bői készítve, szilárd és rugal
mas vázat alkotott, a bolt-süve
gekre már semminemű szerke
zeti feladat sem hárult, egysze
rűen csak bezárják a teret. A 
nyomás a bordázatra szorítko
zik. S a bordákat pillérkötegek- 
be foglalva, levezették a talajig, 
melytől csak a pillérlábazat vá
lasztotta el. Ebből következik,
hogy a szerkezet megszabadult a boltozat nagy terhétől. 
De ezen kívül, a bordázat íve tetszés szerint kaphatott haj- 
lási fokot, lehetett kisebb-nagyobb csúcsban végződő, 
nem volt tehát a román templom jármaihoz kötve, bár
milyen alaprajz fölé megépíthették. Ilykép bármely ma
gasság elérhetővé vált. Előmozdította ezt az a körülmény 
is, hogy azáltal, hogy a falnak már nincs tartó szerepe, 
sűrűn bevághattak ablakokat, ami — falfestés helyett — 
az üvegfestésnek adott nagyobb szerepet. A biztonsági ér
zetét pedig a külső támasztóív adja, mely a boltozat ol
dalnyomását az alacsony mellékhajó fölött viszi át a tá
masztó pillérekre, melyekre, hogy rideg formáját ellep
lezzék, apró fiatornyokat raktak. Ilykép alakult ki a gó
tikus stílus. Nem a csúcsív a lényege, — ez olyan kül
sőség, mint a románnak a félkör. A támasztó szerkezettel 
erősített bordás csúcsíves boltozat a lényeges kelléke. 
Tehát matematika.

Nem egyszerre és nem egy helyen jöttek rá erre 
a tökéletes megoldásra. Az „átmeneti stílus” tapogatód- 
zásai után, főleg Franciaország közepén, az Ile-de-Fran-



Az amiensi székesegyház 
szerkezeti rendszere.
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ce-ban, az Oise-folyó 
alsó részében, alakult 
ki végleges formája. 
A saint-denisi apátság
nak 1144-ben felszen
telt része mutatja ezt 
legelőbb.

Hihetetlen rövid idő 
alatt, főleg francia vá
rosok új székesegyház
építészeténél terjedt el, 
mert az így felépült 
templomok, a maguk 
tiszta, derűs, ég felé 
emelő hangulatukban a 
XIII. század keresztény
ségét földöntúli extázis
ba ragadták.

Ennek az érzésnek ha
tása alól még az egyhá- 

zilag közönyös lélek sem vonhatja ki magát ma sem. A 
reimsi templom belsejében minden-minden a magasba 
vonja a szemet. Ellenállhatatlanul vonz a sok függélyes! 
Minden egymásba kapcsolódik: a pillérek, az ablakok, 
mind vasmarokkal fogják és vezetik a szemet, a bolto
zat végeláthatatlan messzeségébe és mi súlytalannak 
érezzük magunkat is, lebegünk a végtelen felé.

Ahol csak tehetik, a román stílusban épült székes
egyházakat átépítik az új stílusba. Mikor 1194-ben a
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chartresi székesegyház leég, az új stílusban átépültél már 
1220-ban befejezik, még pedig ablakaiban csodálatos, 
nagyrészt máig megmaradt üvegfestményekkel, melyek
nek színpompája elkápráztat minden belépőt. Minek kö
szönhetni ezt a szikrázó mesehangulatot? Annak, hogy a 
művész erényt csiholt ki a hibás anyagból. A középkori 
üvegnek két hibája volt: salakkal és hólyaggal volt tele. 
A salakszemcsés, egyenetlen, hólyagos üveg pedig nem 
engedte át töretlenül a nap sugarait s így a fény szét- 
porzódva, foszforeszkálva, szinte az izzásig áttüzesedve 
ragyogta be, mesehangulatot teremtve, a félhomályos 
templom belsejét.

Ismerjük Munkácsy Mihálynak feleségéhez írt egy 
levelét, aki véletlenül tévedt be e templomba s bűbá
jos varázsától alig tudott megszabadulni. (A levél Lá
zár Béla: A Munkácsy kérdés c. művének 145. lapján 

olvasható.)
A reimsi székesegyház a magasságérzet fokozásával 

tűnik ki. (X. tábla.) Három hajója egy öthajós hatalmas 
szentélyben végződik, ezt sugáralakban öt kápolna fogja 
körül. De semmi sem köti a szemet, a pillérkötegek ma
gukhoz ragadják és felfelé vezetik. Amiensben még in
kább, ahol a kereszthajó szinte kiszökik a templom testé
ből, s a szentélyt hét kápolna koszorúzza. A szentély — 
szűk kápolnáival — szinte szédítő magasságig ér fel. 
Ugyanilyen fejlődést látunk a templom külsején. Homlok
zatához simul a két tornya, melyek azonban éppen úgy, 
mint a chartresi, párizsi, nincsenek kiépítve, — ez azon
ban csak fokozza érdekességüket. Mind a három temp
lom homlokzatán egy-egy hatalmas rózsaablak — káprá-
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zatos szobordísz közepet! — 
a külső benyomás lázas ha
tását jelentősen emeli. Az 
ablak Reimsban a kapuzat 
fölött közvetlenül, Amiens- 
ben föl a magasba állítva, 
azzal, hogy megtöri a fal si
maságát, csak a gótika szem
mozgató izgalmát szolgálja, 
amit még fokoz az ablakot 
át és átszelő mértani mű a 
sok körrel, bennök a sok kör
szalaggal, ami a szemet örök 
mozgásban, s így állandó iz
galomban tartja.

Azt láttuk, hogy a stílus 
a maga tökéletes kifejlődé
sében nem egyszerre jelent 
meg, hogy elemei nem egy
szerre lettek meg, hogy las
san, lépésről-lépésre fejlődött,

s így érthető, hogy az amiensi végső kifejlés pompája 
nem található meg az amiensit megelőző épületekben. A 
párizsi Notre-Dame ablakrózsáin —- teszem — még nem 
látunk mértani díszeket, belsejében még nincsenek pil- 
lérkötegek, csak oszlopok, stb. A laoni dómon sincsen 
mértani dísz az ablakrózsán, ami pedig a későbbieknél 
elengedhetetlen követelmény.

Ha tehát azt látjuk, hogy a gótika lassan érte el 
végső kialakulását, megfigyelhetjük azt is, hogy elemei
nek túlzásba hajtása folytán lassanként el is vesztette

Az amiensi székesegyház 
alaprajza.
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erejét. Amikor a szerkezeti elemeket a ráhalmozott dísz 
eltakarja, — a boltozat így lesz csillagboltozattá, s véle 
egyidőben az ablakok mértani műve már lángoló díszbe 
bonyolódik, ami örökös toldást-foldást kívánt, mert csip
keszerű díszei állandóan koptak, s letörtek. így történt, 
hogy a legtöbb nagy gótikus székesegyház századokon át 
épült, a strassburgit a XII. században kezdik el és a 
XV. század közepén fejezik be, a kölnit pedig csak a 
XIX. században. A bécsi Szent István dómot még román 
stílusban kezdték el építeni s a XV. századból befejezet
lenül hagyták ránk.

Meg kell állapítanunk, hogy a gótika Franciaor
szágban keletkezett s alakult ki a maga tökéletes formá
jáig, onnét terjedt el az egész kereszténységben, spanyol, 
német és olasz földön egyaránt. Nem mindenütt fogad
ták egyforma megértéssel. Olaszországban nem tudott 
begyökeresedni. A római hagyományok ennek útját áll
ták. A vízszintesnek érzete állandóan harcban volt ott 
a magasságérzettel. Még a kései milánói dómon is ez 
uralkodik. Igen sok szerkezeti elemét elejtették. A külső 
támasztóívet sem ott, sem német földön nem vették át. 
Az orvietoi dómot pedig csak 1285-ben kezdik építeni, 
amikor a nagy francia székesegyházak nagyrészt már ké
szen voltak. Nem is boltozták be. De építésze a fal sze
repéhez is ragaszkodott. Homlokzatán mozaikok és nagy 
reliefsorozatok láthatók. Nem is kelti a gótikus temp
lom hatását. Ugyanezt figyelhetjük meg a sienai dómon 
is. A román-stílushagyomány Olaszországban épen meg
maradt, ez magyarázza meg, hogy a renaissance-ot — 
melyben újra diadalmaskodik a vízszintes — Olaszor
szágban tárt karokkal fogadták. Németországban a góti-
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kus építészet a francia mintából indult ki, még pedig 
igen gyakran szószerinti átvételekkel. A trieri székes
egyház alaprajza a braisne-in alapszik, még ablakrózsái
nak mértani művét is a soissonsiból szedték le. A híres 
kölni templom szentélye az amiensi szentélyt másolta. 
Azonban a kölni dóm a maga szabatosságában, rideg 
kiszámítottságában és pedáns rendszerességében tipikus 
német templom. A németek sajátos szellemét tökéletesen 
tükrözi. (XI. tábla, b.)

Magyarországra korán bejött a gótika, még átme
neti állapotában, de a tatárjárás viharai teljes kialaku
lásában megakasztották.

A gyulafehérvári templom valójában kereszthajóval 
ellátott háromhajós bazilika ugyan, melyen még a ro
mán kötött rendszer uralkodik, de azért a félkörök mel
lett már csúcsív is helyet kap benne. A gótika nálunk fő
leg a tatárjárás után betelepített városlakók körében hó
dított, s mivel ezek nagyobbára németek voltak, a német 
gótika terjedt el. Pedig tudjuk, hogy a XIII. század
ban, 1250 táján egy francia építész, Villard de Hon- 
court járt Magyarországon is, bizonyára cisztercita szer
zetesek megbízásából, de hogy mit épített, nem tudni. 
Sokáig azt hitték, hogy Kassát, de ez a feltevés megdőlt. 
Kassa jóval későbbi. Újabban Ják tervezőjének vélik. 
A fennmaradt templomok: Sopron, Eperjes, Pozsony, 
Kassa, Kolozsvár, Brassó székesegyházai, a sok kései át
építés folytán francia eredetű gótikus formáikat rendre 
elvesztették.

Csak a szepeshelyi és csütörtökhelyi kápolnákat te
kinthetjük a francia gótika tiszta képviselőinek. Mind
kettő igen késői, a XV. század végéről való, Zápolya Já-
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nos alapítása, de a gótika magassági érzete mindkettő
ben elevenen él.

Azt látjuk, hogy a gótikát világszerte az egyre na
gyobb erőre jutott városok polgársága kapta fel, ami azt 
jelenti, hogy nem a szerzetesek az építtetők és így nem 
kolostori művészet többé. Az új szellemiség, mely a fel
törekvő szabad szellemű városi polgárságban kifejlődik, 
jobban kapcsolódik az evilági élethez s jobban érdekli 
őt a valóság. Ez megmagyaráz igen sok feltűnő jelensé
get, — elsősorban azt, hogy templomok mellett nem csak 
a világi urak kastélyai szökkennek égbe, hanem a város
házák is, előbbiek főleg Franciaországban, ahol a kis
királyok — a XIIL, de főleg a XIV. században — egyre- 
másra építtetik kastélyaikat. Főpélda a párizsi királyi pa
lota, a Louvre. (XIV. tábla, a.) A velencei doge-palota 
ennek a gótikus épületstílusnak legjellemzőbb példája. 
Magyarországon Vajda-Hunyadon épült lovagvár, míg az 
északi hegyvidéki városokban díszesebb városházák ma
radtak reánk.

Minthogy a gótikus építészeti rendszerben a falak
ra nem volt szükség, sem a mozaik, sem a falfestmény 
nem virágozhatott ki ennek a stílusnak keretében. An
nál inkább azonban a szobrászat és az üvegfestés.

A gótikus székesegyház kapuja szobordíszbe öltö
zött, a sok apró torony, a sok égbe törő építészeti dísz, 
mind várva várta szobrokkal való felékesíttetését. A gó
tikus szobor nem a falba belehelyezve, nem a falból kinő
ve, hanem a fal mellé állítva, már-már kerek szoborrá 
vált. Mind az absztrakt, mind a konkrét képzeletű góti
kus szobrász-művész feladatának érezte, hogy a test szer
ves igazságát igyekezzék kifejezni. Kezdték felszabad!-
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tani magukat az építész méreteitől. Az absztraktok nyu
galomba állítják figuráikat, a körvonalak lassú ütemek
ben követik az alakok halk mozgását, arra törekedve, 
hogy a figurák ne nagyon mozgassák a szemet, nehogy 
izgalmat keltsenek.

A figura nyugodt állásának megőrzésére még akkor 
is törekedtek, ha a figurákat az úgynevezett contrap- 
postoba állították, mint ezt már a görög szobroknál is 
láttuk. Ez annyit jelent, hogy a test egyik oldalának 
mozdulata az ellentétes oldal mozdulatával egyezik, 
tehát a frontális helyzet, a részarányos (szimetrikus) ál
lás meg van törve. Csakhogy iaz absztrakt képzeletű mű
vész ügyelt arra, hogy a test arányos voltát ne bontsa 
fel, hogy bentmaradjon a síkban s a domborműszerűsé
get megőrizve, a kilengés ne legyen erős, semmi esetre 
sem olyan, hogy a szemet mozgásra izgassa. Ellenben 
a konkrét képzeletű művész a contrappostot arra hasz
nálta fel, hogy az ellentétes állású testrészeket igenis ki
lendítse a síkból, éreztesse a teret, azaz a harmadik di
menziót, a mélységet, melyet a figura betölt, minél össze- 
bogozottabb testtartásokat alakítson, hogy kibogozásukkal 
a szemet állandóan mozgassa. A kétféle képzeletalkat — 
látjuk — a művészet minden részletkérdésénél, mint örök 
ellentét jelentkezik.

Ezidétt jóval nagyobb szerephez jutnak a konkrét 
képzeletűek, akik nyitott szemmel fordulnak a valóság 
felé. Ez a valóságmegfigyelés már a zárt világnézetből 
való kiszakadásra törekedett, egyelőre csak az öntudat 
alatt, mert az ideális, a valóság fölött álló érzékfölötti 
világra való vágyódás még nem halványult el a lel
kekben. A való formák átszellemesítésére törekedtek, de 



a szellem átanyagiasítására is, csak
hogy amíg az absztraktok az átszelle- 
mesítést, a konkrétok az átanyagiasí- 
tást hangsúlyozták. Ha az amiensi 
Szép Istent összevetjük a párizsi Not- 
re-Dame zsánerképeivel, — azonnal 
meglátjuk, hogy mikép jelentkezik 
egyszerre a két felfogás. Az amiensi 
szobor nemes vonalvezetése élet fölött 
álló érzések kifejezése. Merő nyuga
lom. A Notre-Dame zsánerképeiben 
sok a mozgás, olyan mozgalmasság, 
mely nemcsak a test hajlatát, de vele 
együtt a ruházatot is elevenné tette. 
Az úgynevezett gótikus kihajlást so
káig úgy magyarázták, hogy az ele
fántcsont agyara hajlott lévén, a be
lőle kifaragott byzánci faragványok 
hajlatainak utánzásából keletkezett. 
Nem, ez a hajlat magának a stílus
nak a követelménye, mely később mo
dorossággá válhatott, de a jeles mes
terek a megfigyelt életből emelték ki.
A gótikus Madonnák kihajlására nemcsak az úrihölgyek, 
de a polgárság asszonyainál is találhattak mintát. Ez ak
kor európai divat. A ruha-redőzet remekművű megmun
kálása — mint azt Reimsban látni — a görög remekmű
vekkel vetekedik, kétségtelenül antik hatás alatt keletkez
ve. Mint a görög mesterek redővetése, a gótikusoké is 
egyre öblösebbé válik, a test lendületét nyomon követi. 
(XII. tábla, b.) Persze az utánzók kezén végül a ruha ön-
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állóságra tesz szert, nem érezteti többi az alatta lévő tes
tet, amit főleg a német faszobrászok túlzásba visznek, 
mert hiszen a fát anyagánál fogva könnyen megmunkál
hatták. Azonban a XIII. század francia gótikája, üde fia
talságában, mámoros örömmel fedezve fel a természetet, 
remek megfigyeléseket halmozott fel, a következő század
ban pedig eljut az egyéniség kifejezéséig is, — arcképsze
rű hűséggel ábrázolva az embert, az állatot, a növényzetet. 
A mozgás éreztetésében pedig eljut a szédítő izgalmakig, 
mint Amiensben, ahol a kapu-bélietek szobrai közt ágas
kodó lovakat látunk, a lovak hátán a halállal, természe
tesen mint bibliai gondolat jelképét. Az angyalok bájos 
mosolya, a gondterhes aggastyán arca, az élet sok apró 
zsánerképei mind-mind helyet kapnak a szoborerdőben, 
mely a székesegyházak falait elborítja: a fal elé állított 
apostolalakok, a szemöldökgerendák domborművei, a bél
ietekbe helyezett ezer és ezer bibliai vonatkozású figura, a 
szentek legendái, nemes egyszerűséggel elbeszélve, sok
szor drámai mozzanatokba foglalva. Ilyen alkotások a 
párizsi Notre-Dame-on látható Szent István vértanú élete, 
megkeresztelése, sírhatétele, a síremlékekre kerülő és 
valóságközelségre törekedő halott-ábrázolások, melyek 
mind örök időkre szóló remekművek. A reimsi Szűz 
Mária boldogan mosolygó anyasága viszont csak néhány 
főformának hangsúlyozása csupán. A felhúzott szempilla, 
a felvont szemöldök a belső látás éreztetése. Az ajkak 
lágy egymásbaborulása, a száj körül végigsuhanó kifeje
zés pedig mesteri átszellemesítés.

Az utolsó ítélet az a tárgy, — mint már említet
tük — mellyel a legtöbb kapuzaton találkozunk. Az 
üdvözültek és elkárhozottak alakításában, majd Ádám
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és Éva megmintázásában a gótikus szobrászat a mezte
len test problémája elé került, — mellyel a görög 
szobrászat már olyan diadalmasan megbirkózott. A ke
reszténység aszketikus szelleme nem kedvezett ennek a 
tárgynak. A két motívum azonban mégis csak alkalmat 
adott a kísérletezésre, hogy aztán a renaissance, mely rá
vetette magát, győzelmesen megoldhassa.

Legfeltűnőbben a síremlékeken érvényesült a rea
lizmus, mert a halottakat halotti maszkjuk alapján fa
ragták ki. Ilyen III. Fülöp király síremléke (a saint- 
denisi sírboltban), az arc visszaadásában nem hizelgett 
a királynak, vastag orrát, széles száját, keskeny ajkát, 
kiugró pofacsontját való hűséggel adja vissza. Ilyen 
Berry hercegnek a bourgesi székesegyházban lévő sír
emlékén a herceg képmása. Ifj. Holbeint, a nagy német 
renaissance-festőt, nagy egyéni jellemzésével úgy elra
gadja, hogy lerajzolta jegyzőkönyvébe. Bizonyos, hogy 
a szobrász a herceget még életében mintázta. Az élet
elevenség hatása nem is lehetne elevenebb. Tudunk ar
ról, hogy VI. Kelemen, Avignonban székelő pápa sír
emlékére egész családját kifaragtatta, amint utolsó út
jára kísérik, s minden alakot al lif, azaz élet után min- 
táztatott meg. Ezt a remek síremléket — sajnos — a 
francia forradalom elpusztította.

A XIV. század vége felé ez a realista szellem 
Burgundiában tetőpontra hág, ahol egy németalföldi 
mester, Claus Sluter (f 1406) a dijoni karthauzi kolos
tor számára dolgozott, Fülöp burgundi herceg és neje 
térdeplő képmását és Mózes kútját faragta ki. Egy-egy 
próféta díszíti a hatszögű kút oldalait. Döbbenetes erő 
van Mózes alakjában. Csak Michel Angelö érte utói, ha-

9Dr. Lázár: Művészet.
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talmas formák és kifejező erő tekintetében. Csak az 
Ausztriában dolgozó másik honfitársa, Nicolaus van 
Leyden vethető össze véle.

Ennek a reálisztikus szellemnek köszönhetjük a 
kor magyar remekművét, a Kolozsvári testvéreknek a 
prágai várban felállított Szent György lovasszobrát, 
mely a szent viadalát a sárkánnyal ábrázolja, azt a drámai 
mozzanatot, mikor isteni segedelemmel a sárkány torkába 
döfi öklelőfáját. (XII. tábla, a.) A mozgás olyan eleven
ségével találkozunk itt, a ló és a lovas olyan együttér
zésével, a valószerű megmunkálás olyan gazdagságával, 
a lelki élet olyan elmélyedésével, mely egyeseket kétel
kedővé tett, hogy vájjon csakugyan 1373-ban készült-e 
ez a remekmű? Hosszas és széleskörű igazolás után tud
tam csak a kétkedőket meggyőzni, hogy két magyar 
zseni, franciaországi tanulmányok (alapján, korukat jó
val megelőzve, teremtette ezt a szellemi remeklést.

Nemcsak magyar földön, de mondhatni, az egész 
világon hatott Franciaország a maga remek gótikus 
szobrászatával. Strassburg, Bamberg, Naumburg, Magde
burg, Freiburg, Würzburg, Basel, stb. székesegyházai
nak szobrászata francia mintákat követett, — német 
szobrászok jártak Franciaországban, dolgoztak az ottani 
műhelyekben és hazatérve, az ott látottak után, minta
könyveikben egybegyüjtött rajzaik alapján dolgoztak. Az 
újabb kutatások rendre kimutatják a német szobrászok 
mintáit.

A bambergi dóm Mária látogatása alakjairól két
ségtelenül bebizonyult, hogy a reirnsi székesegyház 
ugyanezen tárgyú Erzsébet és Mária alakjai után készül
tek. (XII. tábla, b.) Bizonyos, hogy a reimsi művész gö-
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rög-római műveket láthatott. Hol? Volt Olaszországban? 
Vagy talán Görögországban? A kereszteshadjáratok ide
jén nagy darab földeket jártak be a művészek is. Jeruzsá
lemben az újabb ásatások remek francia szoborműveket 
hoztak napvilágra. A bambergi Mária a reimsi Máriának 
szinte részletről részletre való pontos másolata, redőveze- 
tésben, típusban egyaránt. Azonban ez az utánzás csak 
külsőségek után indult, mert a francia géniuszt egyetlen 
német mester sem érezhette át. Még legerősebben közöt
tük a naumburgi mester, ki a templomalapító fejedel
mek és úrnők arcmásait állította fel a templom pillérei 
elé, s valóságközelségre törekedve, nagy jellemző erőt 
éreztet. A bambergi lovas mestere is Franciaországban 
tanult, Szent Györgyöt ábrázolja, a lovat a melle-i, a 
lovast a chartresi koronás király után mintázta, még a 
koronát is rajtafelejtette a maga Szent Györgyén, aki 
pedig nem volt király, csak egy egyszerű, de bátor lo
vag. (XIII. tábla a és b.) Német tudósok, a koronára 
való tekintettel, sokáig azzal védekeztek, hogy a mi Szent 
István királyunkat ábrázolja, de beigazolódott, hogy a 
templomnak az a része, melyen a szobor áll, Szent György
nek volt szentelve s így Szent Györgyöt akarta ábrázolni. 
A korona a fején csak mintájának szolgai követését bi
zonyítja.

Az angoloknak sincsen nagy formaképzeletük, ők 
is a franciák után indultak. Mivel sok az alabástrom 
bányájuk, ezt az anyagot használták fel szobraik kifa
ragására. Ez a puha, könnyen megmunkálható anyag 
ellágyított formákra csábította őket. De ne feledjük, 
hogy az angolok — a rideg külső alatt — érzelmesség- 
re hajló emberek, amit költészetük is igazol. így tehát

9*
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fordítva is mondhatjuk: érzelmességük a lágy alabást- 
rom anyagát választotta elképzeléseik kiformálásához.

Olaszországban a gótika — tudjuk — fölfelé tö
rekvésével nem talált visszhangra. Az építészetben és a 
szobrászatban a római emlékek voltak a főmintáik. De 
azért a nagy francia gótikus szobrászat is belejátszott 
a stílus kifejlésében. Sokáig azt hitték, hogy Niccolo Pi
sano kizárólag az úton-útfélen található római szarko
fágok domborműveiből tanult, mikor különböző szószé
keit faragta, Pisában (1260), Sienában (1268), azon
ban részletes összehasonlítások igazolták a szoros kap
csolatot a francia gótikával. Szinte bizonyos, hogy volt 
Franciaországban, látta a Chartres-i székesegyház szob
rait, mert azt, hogy a pisai szószék faragása előtt hol 
volt, hol járt, nem tudjuk, csak Pisában találkozunk 
vele először. (XIV. tábla, b.) Fia, Giovanni pedig sokáig 
élt Franciaországban, a francia gótika lendületes kihaj
lása nála még erősebben érvényesül. Kortársaiknál igazi 
gótikus szobrászattal nem találkozunk, a görög-római mű
vészet hatása jóval erősebb náluk, mint a gótikáé, — ami 
építészetüket is jellemzi.

Minthogy a gótika a falat felbontja, ott, ahol az 
igazi gótika érvényesült, sem a falfestés, sem a mozaik 
nem juthatott szóhoz. Ellenben virágzott a miniatürfes- 
tés, mert liturgikus könyvekben állandó volt a szük
séglet. Azonban már világi tárgyakat is kezdtek feldol
gozni, epikus költeményeket, majd lovagregényeket, tu
dományos kézi könyveket, ami kapóra jött a konkrét 
képzeletű művészetnek, hogy valóságközelségre vágyód
va, az életet, a természetet úgy ábrázolhassák, ahogy 
felfogták.
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Különösen Párizsban művelték a miniatürfestést, 
egész városrészt foglaltak el a különböző műhelyek. 
Dante megénekli őket és hírük világszerte elterjedt. 
Ezekben a műhelyekben sok mesterlegény dolgozott egy- 
egy neves mester vezetése alatt. A szöveget nem kel
lett érteniök, a mester az üresen hagyott részen meg
magyarázta és előírta, mit hogyan kell megrajzolniok, 
— ezeket az utasításokat később kitörülték, de egypár- 
szor ott maradtak. A román miniatűrök szerzetes mes
terei néha megnevezték magukat, de ezek a világiak, 
kik már céhbe tömörültek, névtelenek maradtak, hi
szen a mester volt a vállalkozó és ő felelt mindenért.

Az egyház szükségleteit szolgáló szertartásköny
vekbe mulatságos szélrajzok csúsztak be, — ezeket a 
tréfálkozásokat (a drőlerie-ket) az jellemzi, hogy a va
lóság ábrázolása az ő révükön érvényesült először, a 
vallásos tárgyakban is. A díszekből álarcok vigyorog
nak felénk, szörnyek, egész kis életképek, harcok, ját
szó gyerekek, állatmesék, majmok, tomajátékok, kol
dusok, apácák, s így tovább. Az egész változatos élet. A 
miniatűrök a biblia jeleneteihez erkölcsi tanulságokat 
is fűznek, vagy a szentek legendáit illusztrálják részle
tesen, így Szent György sárkányviadalát nagy lapokon, 
vagy keretdíszbe foglalva. Lassanként a miniatűr a va
lóság hű képmása lesz. Szent Dionysius életét elbeszélő 
miniatűrök kereteikben egyenesen az akkori francia 
élet jeleneteit adják. Szajnában fürdőzőket látunk, mol
nárt, ki liszteszsákot hord, a hídon teherkocsik halad
nak, mellettük feltűnik egy lovasember s így tovább. 
Szóval, csupa zsánerkép. Még az imakönyvekbe, az 
úgynevezett Livre d’Heures-ökbe is bevonul az élet áb-
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rázolása. Annál inkább a lovagregények, a tanítókölte
mények illusztrálásába. A kor leghíresebb festőjének 
neve Pucelle, aki finom hajlású vonalrendszerével a 
báj, a grácia kifejezésében remekel.

A gótika vége felé, főleg Berry herceg pártfogása 
alatt, nagy lendületet vesz a miniatűr. Főmesterei Beau- 
neveu, Hesdin, a Limbourg-testvérek, akiknek művésze
te a természet szépségeinek visszaadásában csodálatos 
erővel nyilvánul meg. A Limbourgok remek alkotása 
a Chantilly múzeumban lévő imakönyv. A legszebb raj
zok, melyeket a középkorból ismerünk. Az egész lapo
kat betöltő képek előterében életképek, a háttérben 
várak, városrészletek, oly pontosak, hogy mindegyik ere
detijét meg lehetett állapítani. (A XIV. táblán, a. alatt 
közölt rajz hátterén a Louvre látható.) Nem egy lap egész 
tájkép, a februárt ábrázoló hónapkép például tökéletes 
zúzmarás téli táj. Egy lépés és a Van Eyckoknál va
gyunk.

Ez az egyik művészeti áramlat a kései gótikában. 
De túlzás volna azt hinni, hogy ezidétt csak ez a rea
lista irány az uralkodó. Egyidőben él és remek példák
ban feltalálható, még pedig monumentális nagy lapo
kon, a nyugodt vonalrendbe épített és finoman színe
zett, életfölötti életet ábrázoló, elvont eszményeket ki
fejező művészet is. Angliában az apokalypszis-illusztrá- 
ciók mutatják be a képzelet ilyetén szabad szárnyalását.

A legújabb időkig gótikának éppen csak ezeket 
az ideális szellemet lehellő alkotásokat tekintették. Ez 
is túlzás volt, aminthogy túlzás volna csak az újab
ban felismert reális szellemű alkotásokat tekinteni gó
tikának. Mint minden kor, kétlelkű a gótika is.
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A miniatűrök a kolostorok és a főúri kastélyok 
urai és úrnői számára készültek. Mindenesetre hatottak 
mind a szobrászokra, mind a falfestőkre, mind az az- 
idétt nagyban űzött művészeti ágra, az alakos szö- 
nyegszövésre. Miniatürművészek rajzolták az előrajzo- 
kat (kartonokat) a falfestők, az üvegfestők és a sző
nyegszövők számára. Ha a templomokat már nem, de a 
kastélyok falait igenis kifestették világi tárgyakkal. 
Még az avignoni pápai kastély falain is a lovagi élet 
idyllikus jeleneteivel találkozunk. Még a szőnyegeken is 
hasonló zsánerképek ábrázolatai fogadnak. Egészen más 
a helyzet Olaszországban, hol a templomok megőriz
ték széles falaikat, hiszen ott a magasságba törő gó
tika nem érvényesült. így történt, hogy sokáig a by- 
zanci ízlésben dolgozó mozaikfestők uralkodtak — 
mint azt a velencei Szent Márkus templomban is lát
juk, — köztük az egyiket, a Rómában dolgozó Cavalli- 
nit igen sokra becsüljük, mert a byzanci iskola szké- 
máiból már kitör és ezzel megnyitotta az útat a kor 
legjelesebb olasz mestere: Giotto előtt.

Már Dante nagy elismeréssel emlékezik meg Giot
to (f 1337) zsenijéről, de sokáig sok idegen, nem tőle 
való munkát tulajdonítottak neki, míg a modem kritika 
megtisztította a rárakott tehertől. Eszerint nem Giotto 
festette Assisiban a Szent Ferenc életéből vett faliké
pek legtöbbjét, de a páduai Aréna freskósorozata az 
övé. Itt Mária és Krisztus életéből vett jeleneteket lá
tunk, nem egyet egészen új felfogásban, de a csopor
tosításban, a léleknek az arcokon való éreztetésében, 
nagy formák teremtésében Giotto nagy újító. Mint az 
élet fölé emelkedő, belső látományait elénk táró elvont
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képzeletű mester, arra törekedett, hogy a fal síkszerű
ségét, a nyugalmas hatás kedvéért meg ne bolygassa, 
tehát az előtérben játszatja le a cselekményt, a háttér 
mélységhatását kerülve-kerüli, a fődolog előtte a vilá
gos felépítés, a cselekmény szellemi tartalmának minél 
mélyebb felfogása. Ez az olasz művészetben, mely 
előtte a byzanci szkémákba merevedett, nagy újítás 
volt. Giotto, dekoratív céljaival tisztában, valóság fölé 
emelkedő elképzeléseivel, valóban, minden közvetlen 
természetutánzásnál igazabban hat, új Tormamegoldá- 
sokban gazdagon, a festészet előtt új utakat nyitott.

Csoportalakításának drámaisága, mely a cselek
ményt egyetlen mozzanatba tudta összpontosítani, hatá
rozott olasz jellemvonás s a színpadias hatások iránt 
való érzék, mely az olaszoknál általános, nála már ele
venen érvényesül. Vegyünk csak egy példát: A páduai 
Arénában látjuk Lázár feltámasztását. (XV. tábla, b.) A 
halotti lepelbe burkolt Lázár már kilépett sírjából, előtte 
áll Krisztus, a csodatevő nagy gesztussal, ez a központi je
lenet. A mellékalakok a cselekvényt vonalritmusban csak 
kísérik. Alul Krisztus lábánál, az eléje térdelő szent asz- 
szony vonala Lázárhoz vezet, a Lázárt körülvevő cso
port pedig kiegyensúlyozza a Krisztust körülvevő cso
portot. A nagy gesztussal csodálkozó egyik alak pedig 
kapcsolat a két csoport között. Mely finom vonalritmus 
hullámzik a csoportokon belül! A sziklás háttér mint
egy lepelszerűen csak a fal síkszerűségét érezteti. A 
földi esemény szellemi légkörbe van ezzel állítva. Nagy 
szemmel látott itt minden. A monumentális festészet, a 
byzanci szkémákból kiemelkedve, megszületett. Termé
szetesen mindennek volt előzménye. Nemcsak antik és
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francia miniatűrökből tanult Giotto, hanem a francia 
szobrászattól is. Volt-e Giotto Avignonban, ahogy Vá
sári írja? Vásári, aki az olasz festők első életrajzírója, 
s ha itt-ott tévedett is, — könyve a művészettörténet 
bibliája s az marad mindvégig. Bizonyos, hogy Giotto 
élt Nápolyban is, a francia Anjou Róbert király udva
rában, akinek gazdag francia miniatűr-gyűjteménye 
Giottora feltétlenül hatott. Bizonyítják ezt azok a drö- 
lerie-szerű képek, melyekkel nem egy allegorikus alak
ja alatt lévő oltártámaszokban (predellákban) találko
zunk és ügető lovas alakot, a leütött lovas mellett álló 
magányos lovat, stb. ábrázolnak, mintha csak Pucellé 
keretrajzai lennének. Ezenkívül nem egy alakja a fran
cai székesegyházak szobrainak visszhangja. Szóval 
Giotto az a művész, ki a francia művészetnek útat nyi
tott Olaszországban.

Ugyanezt állapíthatjuk meg a sienai Simone Mar
tini művészetéről is, aki különben szintén dolgozott a 
nápolyi udvarban, sőt élete végén az Avignonban szé
kelő pápai udvarban is, s ott halt meg 1345-ben. így 
érthető, hogy művészetében erősen érezhető a francia 
hatás. Ezt az olasz XIV. századi mestereknél, akár köz
vetlen, akár közvetett kapcsolat formájában, mindig 
meg kell állapítanunk. A pisai Campo Santo (temető) 
freskói is a francia kastélyok falfestőstílusát idézik. 
Nem igaz tehát az a régi álláspont, mely az olasz mű
vészet formateremtő erejét olyan erősen kihangsúlyozta. 
Mikor az olaszok, Giotto és követői, a XIV. század fo
lyamán előkészítették az olasz fellendülést, renaissance- 
ot, — amin tehát nem kizárólag az antik művészet fel
élesztését értjük, — akkor már a francia miniatűr, de
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főleg az építészet és szobrászat virágzása majdnem egy 
egész századdal megelőzte őket. Bámulatos, hogy ezt a 
kapcsolatot oly nehezen ismerték fel és még nehezeb
ben ismerik el.

Azt kérdezhetné az olvasó, hogy akkor miért Olasz
országban virágzott fel a XV. században a művészet?

A magyar olvasó ezt hamar megérti, ha a Tatár
járásra, Mohácsra, a török megszállásra gondol. Ilyesmi 
történt Franciaországban, a francia—angol százéves há
borúval. Ezidétt angol megszállás alatt állott Franciaor
szág nagy része. Örökös harc, polgárháború, pusztulás, 
vész dúlta az országot. Ha ez a százéves háború nem jön 
közbe, — minthogy a XIV. század vége felé a francia 
művészet újabb nagy lendületet vett, Dijónban, Párizsban, 
a francia királyi kastélyokban nagy művészi élet lük
tetett, Berry herceg koldussá szegényedett nagy művé
szet-pártolásában, — nem olasz, hanem francia földön 
virágzott volna ki a — renaissance.

A KORAI RENAISSANCE MEG
MOZDULÁSA.

Úgy 1400—1420 táján a szigorú egyházias fel
fogáson nagy rések támadtak. Sok minden közre játszott, 
hogy az emberek gondolkozása megváltozzék. Amerika 
felfedezésének nagy része volt abban, hogy a közép
kor zárt életfelfogása megrendüljön, mert a látóhatár ki
tágult, az életérzés megifjodott, a tudásvágy felébredt. 
A világgazdaság fellendülése nagyban elősegítette
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mindezt. Főleg két helyen, Toscanában és Németalföl
dön kezdődött nagy élet. Ez a két hely lett a világke
reskedelem központja.

Azt ma is megfigyelhetjük, hogy az új gazdagok 
azon vannak, hogy a magasabb társadalmi osztályok 
szokásait mihamar utánozzák. így volt ez ebben az idő
ben is. A francia udvar volt a hangadó. A lovagi élet 
kitermelte társadalmi életformák utánzása világszerte 
elterjedt, főleg azonban két helyen: Firenzében és 
Brüggé-ben, tehát éppen ott, ahol a gazdagság összefolyt. 
Mindkét helyen a maggazdagodott polgári elem lett a 
kifinomult élet és vele együtt a művészet pártfogója, az 
előkelő lovagi szokások tovafejlesztője. Most már meg
érthetjük, hogy az új ember több és más lett, mint a 
középkor lovagja. Nem elégedett meg azzal, hogy testi 
ügyességben kiváló, széleskörű műveltségre is vágyott, 
Hogy helyét elfoglalhassa a társadalomban, nemcsak 
felületes társadalmi embernek, de sokoldalúan képzett
nek is kellett lennie. Az ilyen ember öntudatossá válik, 
a középkori ember csökkentértékűségének érzésén csak 
nevetni tud, az ilyen társadalomban erősen kifejlődik a 
hiúság, a hírnévre való vágy, s az emberek tetterejük 
érzetében hódítani akarnak. Az erény, a virtii mást 
jelent most, mint azelőtt, amikor a test csak porhüvely 
volt, az igazi élet pedig a túlvilági élet. Most már az 
evilági élet örömeiből is ki akarják venni a részüket, 
ünnepélyek lesznek az ünnepekből, a misztériumi 
előadások kikerülnek a templomokból az utcákra. 
Franciaországban, de a legtöbb kis olasz udvarban is 
művészi formákba öntött költői versenyeket rendeznek. 
Rómában megkoszorúzzák a költőket, legelőször Pét-
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rarcát. Franciaországban az udvari élet pompája s a 
városi élet lendülete a százéves háború alatt hanyat
lott, de később annál jobban fellendült. Mindez ser
kentőleg hatott világszerte az erkölcsi életre és meg
nemesítette a formákat. Hozzájárult ehhez az új gon
dolkozás, melyet a humanisták terjesztettek el.

Görög tudósok azelőtt is átjártak a nyugati köz
pontokba, Olaszországba, Franciaországba, sőt egyes 
egyetemeken tanítottak is, de mikor 1453-ban a törö
kök átgázoltak Byzancon, a byzanci birodalom össze
omlott, a görög tudósok nagy számmal menekültek 
Olaszországba s hozták magukkal kódexeiket, Plato és 
Plotin és a többi ó-görög írók műveit, mindent, amit 
csak meg tudtak menteni, s aztán ismertették, tanítot
ták az olasz városokban. Egy új világ tárult fel az áhi- 
tatosan hallgató olaszok előtt, majd más országokban 
is, mert ezek a görögök bevándorolták egész Európát, 
később tanítványaik serege szinte ellepte az összes ud
varokat, hiszen abból éltek, hogy tanítottak, dicsérték 
mecénásaikat és másolták a görög és római írókat. 
Akadémiák keletkeznek köréjük, s mihamar észre le
hetett venni, hogy azokban a tanításokban, melyeket hir
detnek, egészen más a szellem, mint a kereszténység 
zárt szellemében, amikép azt Aquinoi Szent Tamás ösz- 
szefoglalta. Főleg az olaszok közt figyelhetjük meg az 
idők változását, Olaszországban, hol nemzeti egység he
lyett az egyes városok, részben köztársaságok, részben 
kényurak hatalma alatt, de önállóak lettek, egymással és 
a pápasággal állandó háborúságban állottak, s minden
ki egyedül a maga külön érdekét nézte.

A Medicieknek Firenzében más az érdekük, mint
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a Viscontiaknak vagy Sforzáknak Milanóban, az Esték- 
Ferrarában, a Benti voglioniknak Bolognában, a Mon- 
tefeltriknek Urbinoban, a Baglioniknak Perugiában, a 
Malatestáknak Riminiben, a Gonzagáknak Mantuában. 
Néha szövetkeznek, gyakran egymás ellen, de főleg kül
ső ellenség ellen.

Ez a különváló érdek faji gőgbe is átcsap. Boc
caccio német barbárságról, gall dicsőségvágyról, angol 
álnokságról, spanyol durvaságról ír egyik levelében. De 
magukról — az olaszokról — nem győznek ezek az írás
tudók elég dicséretest állítani, s egyre jobban kifejlődő 
hiúságuk a feneketlen dicsekvéshez, a siker pedig a győz
tes önzés dicsőítéséhez, végül a sacro egoismo (a szent 
önzés) minden erkölcsi alapot felrúgó tanához vezette 
őket, ahogy azt Macchiavelli kifejti.

Ezek után érthető, hogy az új olasz ember hiúsá
gában a régi római dicsőséghez fordul és magát az 
ókor egyenes leszármazottjának véli, megfeledkezve 
azokról a századokról, mikor Olaszországot a barbár 
törzsek végigdúlták, mikor ezrével telepedtek le közé
jük barbárok, kik a régi rómaiakat tűzzel-vassal irtot
ták, hogy tehát alig maradt belőlük hírmagnak is va
laki. Mindegy, — rómaiaknak hitték magukat és gyű
lölték a barbárt, a gótot, minden formájában, égre törő 
építészetével, idegen szellemével egyaránt. Tudósaik a 
római multat elevenítették fel eléjük. A humanisták ré
vén a könyv kultusza kivirágzik, a fejedelmek, főpa
pok közel és távol, — többek közt Mátyás király is 
— könyvtárakat alapítanak, telve díszesen leírt és il
lusztrált és művésziesen bekötött kéziratokkal.

A latin nyelv mellett görögöt is tanultak; előkelő
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dámáik közül sokan, igen sokan beszéltek és írtak 
görögül és latinul egyaránt, buzgón olvasták a klasszi
kusokat, de a mellett a nemzeti nyelvet is ápolták és 
költőik, a latin mellett, olaszul írtak. Dante, Petrarca és 
Boccaccio két nyelven is költött.

A kényumak Caesar, a köztársaságpártinak Bru
tus, a zsoldosvezérnek Scipio és Hannibal, a filozófu
soknak Plato, a költőknek Vergilius az ideáljuk. 
Petrarca barátait Sokratesnek címezte, önmagát Ciceró
nak, lányát Tulliának. A nemesek gyerekeiket Achil- 
lesnek kereszteltették, a festők Apellesnek, leányaikat 
Minervának, a városi tanácsnokok neve Patres Con
scripti volt, mint egykor Rómában, az apácákat Vesta- 
szüzeknek, Szűz Máriát Isten anyjának, Krisztust fen
séges hősnek nevezték. Egy költő X. Leó pápát Vice-Ju- 
piternek dicsőítette. Idáig mentek az antik kultuszban. 
A humanisták arra törekedtek, hogy Plato gondolat
világát a kereszténység szellemével összehangolják. Ért
hető ezek után, ha az antik ideálok dicsőítése mellett 
a szabadosság szelleme is ébredezett közöttük, mert tu
dósaik és költőik és vezéreik lázas erővel igyekeztek 
kiszabadulni a középkor zárt világából.

Egyik költőjük sok ezer, de lelkes versben éne
kelte meg a gotoktól megszabadított Itáliát, persze csak 
1547-ben, minekutána az új világnézet már tökélete
sen győzedelmeskedék.

Ez az új világnézet az új megismeréseken ala
pult, az új földrajzi, matematikai és természettudomá
nyi megismeréseken, melyeket kezdenek gyakorlatilag 
is felhasználni. A könyvnyomtatás, a lőpor, a postako
csi, a földgömb használata, mind ezidőben lép életbe.



143

Máskép látják a történelmet, a politikai tudományokat 
és a filozófiát, minden a valóságérzet megerősödését 
szolgálta. A múlt már csak példaképe a jövőnek. A hu
manizmus szelleme az, mely Olaszországon eluralkodik, 
a középkori vallásosság rombadőltével, az egyéni élet 
szabadosságainak közepette, ez a szellem ragyog fel. 
És aztán elterjedt világszerte. Amikor tudósaik a mult- 
baveszett görög-római világra hívták fel a művésziek 
figyelmét, egész Itália — ösztönös érzéssel — az új 
kísérletezések mellé állott, mert úgy érezte, hogy nem 
a gót felfelé törő, függélyes, hanem a görög-római víz
szintes rend fejezi ki igazán a lelkét.

A művészetben nem izgalmat kerestek többé — 
(az életük tele volt anélkül is örök izgalommal), — 
keresték azt a formát, ami megnyugtat. Ezt találták 
meg a nemes antikban. Mert annak látták. Raffael 
gúnyolta először gótnak a francia stílust. A gúnyszó 
rajtaszáradt. Századokon át, a XIX. század romanti
kájáig, ebben az értelemben beszéltek még a franciák 
is, a gótikusnak nevezett remek művészetről, mely va
lójában a nyugati keresztény művészetnek egyetlen 
igazán eredeti megnyilatkozása volt.

Mert ahogy már ők maguk kezdettől fogva re- 
naissance-ot láttak az új stílusban, abban az értelemben, 
hogy felélesztették a görög-római művészetet, ma már 
ezt a felfogást nem fogadhatjuk el. Igaz, hogy művé
szeik belemerülnek a meglévő emlékek tanulmányozá
sába, felmérik az épületeket, másolják a díszeket, sőt 
elméletileg is foglalkoznak velük, mikor egy római épí
tésznek, Vitruviusnak könyvét megismerik, azonban 
felélesztésről szó sem lehet, csak elemeket vesznek át
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belőlük, miközben átszűrik azokat, ha öntudatlanul is, 
— a maguk szellemén. Ami igen természetes. Az ő el
képzelésük naiv. Hogy lehet egy régmúlt világból ki
alakult művészetet egy más, egy új, egy gyökerében át
alakult világ viszonylatai között feleleveníteni? Csak 
bizonyos szempontból, a maguk szempontjából lehet fel
használni egyes részeket, még az alapvető szellem is 
más, más az ember, aki csinálja és más, akinek ké
szülnek a művek.

Ami azonban első megfigyelésünk: a művészek ki
lépnek a homályból. A nagy gótikus székesegyházak 
alkotóinak neveit ha ismerjük is, életük folyása, egyé
niségük homályba vész. Az olaszoknál most mást lá
tunk. Jelentéktelen, másodrendű művészek hírnevétől is 
hangos a Parnasszus. Részben önéletrajzaikban önma
guk gondoskodnak arról, hogy nevük és cselekedeteik 
félj egyeztessenek, részben helyi krónikások akadnak, 
végül a kor közepe felé jön Vásári (1511—1574), aki 
maga is művész (építész, festő, szobrász), persze na
gyon kis, másodrendű mester, de nagy szorgalommal 
feljegyzi a nagyok és kicsinyek, — de csak olasz mű
vészek, — élettörténetét. Ilykép egy új irodalmi ág ke
letkezik. Üj? Már a görögök, kik nagyon szerettek kri
tizálni, de a rómaiak is, példát adtak a művészeti iro
dalomra, útleírásokban és életrajzokban szólanak mű
vészeikről, nem is beszélve elméleti fejtegetéseikről, — 
azonban Vásári az első, aki rendszeresen összefoglalta 
nemzete művészeinek élettörténeteit. Ez halhatatlan ér
deme.

Ebben az új világszemléletben megváltozott a mű
vész társadalmi helyzete is. A görögöknél a művész alig
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volt több a kézművesnél. Lucianus, görög író, sokáig 
tanakodott, írói pályára menjen-e vagy művészire? Al
mában — írta — megjelent a Műveltség és azt mondta 
neki: „Ha művész lész, csak karodban bízhatsz, hírnév 
nélkül, nyomorultan fizetve, alacsony környezetben, 
rongyos külsővel, nem sokra becsültén barátaidtól, 
számba sem véve ellenségeidtől, éled le napjaidat, szó
val kézmíves leszel, egy a sok közül, egy, aki minden 
hatalom előtt meghunyászkodik, mindenki előtt, ki be
szélni tud, meghódol, úgy élsz, mint egy nyúl, s zsák
mánya lész az erősebbnek. Ha Pheidias, Polykletos lesz 
is belőled, ha sokat dicsérnek is, de azért senki se fog 
arra vágyódni, hogy olyan legyen, mint te, — mert 
akármilyen ügyes leszel is, csak kézmunkás maradsz, 
ki kezével keresi kenyerét”. Ez volt az antik világ igazi 
felfogása a művészetről mindvégig. A középkorban még 
inkább. Ekkor még hírnévre sem tehettek szert a mű
vészek. Belevesztek a névtelenség homályába, a Bauhüt
te, a Confraternité, a Céh kötelékébe zártan, reggeltől 
estig vagy faragtak, vagy rajzoltak, vagy fúrtak, vagy 
követ fejtettek, vagy illumináltak, vagy terveztek, vagy 
mintáztak, vagy habarcsot kevertek, — mindegy, kézi
munkát végeztek, szerzetesi magamegtagadással, tömeg
be verődve, mindegyik csak egy a sok közül. Névtelenek 
maradtak, kiknek, ha nevét őrizték is a kolostorok szá
madáskönyvei, de sem munkájuknak értékéről, sem a 
lelki életük mélyeiben lejátszódott érzésviharzásokról 
soha senki tudomást nem vett. A középkori világnézet 
zárt rendszeréből csak a XIV. század vége felé sikerült 
egyeseknek kitörniök, egyeseknek, nálunk a két Kolozs
vári szobrásznak, iákkor is csak a puszta névvel, melyet

Dr. Lázár: Művészet. 10
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ráírtak művükre, de sem életükről, sem lelkűkről nem 
tudunk meg semmit. De végre most, a korai renais- 
sance-ban, felszabadult a pálya. A költőket meg
koszorúzzák, a művészek életrajzát feljegyzik, fejedel
mek előbb udvari címekkel tüntetik ki őket, később 
asztalukhoz ültetik, hódolnak nekik, mint Medici Lő
rinc Botticellinek, majd a császár, V. Károly, mikor 
Tizian leejti ecsetjét, lehajlik és saját felséges kezével 
felemeli. Tizian tehát egy a császárral, főúr, gróf, 
a művészet fejedelme ...

Mindez a sok változás megnyilatkozik magában 
a művészetben is, — persze csak lépésről-lépésre.

Az új építészeti mozgalom már a XV. század első 
éveiben jelentkezett.

Az elsők egyike, aki a gótikával tudatosan sza
kítva, az antik formákhoz akart visszatérni: Brunel- 
leschi (1377—1446) firenzei építész. Kortársai szemé
ben az ókor óta a legnagyobb építésznek számított s ezt 
a hírét máig megtartotta. Eleinte szobrász volt, részt 
vett 1402-ben a firenzei keresztelőkápolna bronzkapu
jára kiírt pályázaton, itt Ghibertivel szemben meg
bukott, s akkor — úgy beszélték — Rómába ment. 
Itt teljesen az ókori épületek tanulmányozására adta ma
gát, szorgalmasan felmérte a római emlékeket, leraj
zolt minden részletet és Firenzébe visszatérve, a barbár 
gótstílust becsmérelve, az olasz nemzet művészi múlt
jának felélesztését hirdette és követelte.

Megfigyeléseink azonban arra tanítanak, hogy az 
ilyen hirtelen való ugrásoknak ne higyjünk. Brunel- 
leschi sem tudott a gótikus rendszerrel hirtelen szaki-
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tani, újabb részletes vizsgálatok meggyőztek arról, hogy 
művészete átmenet, hogy sok benne a múlt, t. i. a gó
tika hagyománya. Csak egy példát:

A firenzei dóm kupolájának merész vonalát időt
len idők óta bámulják. A kupolát tekintették a renais- 
sance-építészet első diadalmas megnyilatkozásának. 
Azonban kiderült, hogy már 1367-ben, tehát még góti
kus időben, ismeretlen gótikus művészektől kidolgoz
va, készen állott a kupola terve: Nyolc erős bordára 
látjuk már itt egyensúlyozva a kupolát. Brunelleschi- 
nek 1417-ben aztán ehhez kellett ragaszkodnia, csak 
a kivitelezés az övé. Ilykép igaz, hogy jeles mérnök 
volt, de semmikép sem lehet őt a kupola tervező-épí
tészének, annál kevésbbé olyan művésznek tekinteni, 
aki vetekedik a római Pantheon kupolájának alkotójá
val.

Első olyan műve, melyben csakugyan önálló és el
szakad a gótikától, a firenzei lelencház előcsarnoka, a 
S. Maria Annunziata piacon. Itt semmiféle régi terv nem 
kötötte, szabadon alkothatott. Az újabb elemző kutatás 
beigazolta, hogy nem régi római épületek voltak Brunel- 
leschi mintái, hanem firenzeiek, melyek még a gótikának 
nevezett stíluskorszak ideje alatt, de római minták után 
készültek. Ez azonban csak azt bizonyítja, hogy, ahogy 
a gótika sem egynapon pattant ki valaki fejéből, a görög
római művészet felelevenítésének elvét sem egyetlen mű
vész találta ki. Idők folyamán lassan, többen kísérletez
tek vele.

Brunelleschi a lelencház előcsarnokának boltozásá
nál egy olyan kupola-formát használt, mely az antik 
építészetben ritka, de az antikot utánzó gótikában már

10*



148

gyakori: az a forma, ami
kor a kupola félgömbje 
nem körre, hanem négyzet
re van állítva. Ez csak úgy 
lehetséges, ha a félgömb 
köralapja egybeesik a 
négyzet köré vont körrel. 
Csakhogy ilyenkor a négy
zet oldalai négy szeletet le
vágnak a körből. Ezt a for
mát függőkupolának neve
zik. Brunelleschi ezt vette 
át az elő- (proto-) renais- 
sance-ból. Ki tervezte a ku
polát így legelőször, nem 
tudjuk, de Brunelleschi ér

deme, hogy bevezette a renaissance-építészetbe.
Azonban bármilyen kapcsolatban van is a gótiká

val, erősen belenyúlt az antik formákba is. Oszlopok 
és pillérek, párkány és friz, áltálján a görög-római 
formanyelv Brunelleschi műveire szemmel láthatólag jel
lemzők, főleg az, hogy antik elemekből szerves és új 
egységeket tudott teremteni. Ezt látjuk már legközelebbi 
művénél, a S. Lorenzo-templom átépítésénél, melynél 
azt a feladatot kellett megoldania, hogy a szerzetesek 
egyszerre több helyen mondhassanak misét. Ez szülte a 
francia cisztercita és más koldulóbarátok templomában 
a kápolnakoszorús megoldást, ami a gótikus templomok 
sajátsága. Brunelleschi ehhez a megoldáshoz nem for
dulhatott, az olasz barátoknak ez nagyon drága meg
oldás lett volna, új formát kellett keresnie, megelégedve

Függő-kupola.
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egyszerű fülkékkel, melyek oltárokkal ellátva a célnak 
megfeleltek.

Brunelleschi azonban főleg a Pazzi-kápolna alap
rajzának sajátos arányaival járt újra elől. Szigorú ma
tematikai viszonylatokra építette fel a kápolnát, még
pedig az úgynevezett aranymetszetre. Aranymetszet tud
valevőleg akkor áll elő, ha egy egyenes vonalat akkép 
osztunk két részre, hogy a nagyobbik rész olyan arány-

A firenzei Pitti-palota eredeti alakja (1446).

bán legyen a kisebbel, mint az egész vonal a nagyob
bal. Ez az arány a Pazzi-kápolnának nemcsak az alap
rajzánál, de végig, minden részleténél, a falaknál, az 
ablak keretezésénél, a faldíszeknél egyaránt érvénye
sül. Ezzel útat nyitott az építészetben a nagy, nyugodt 
harmóniáknak. A gótikusok izgalmas felfelé törekvése 
után a lelki megnyugvás érzetét tudta felkelteni azzal, 
hogy a vízszintes elemeket erősen alkalmazta.

A városi palotánál is újító. A Pitti-palotát már 
abban az alakjában, ahogy ő hagyta, a terméskő (rusz-
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tika) durván kinagyolt, nyers erejének éreztetése jel
lemzi. A homlokzat az emeletek vízszintes osztásával, 
a kapu és a félköríves ablaknyílások egyensúlyozásá
val felemelően nyugodt hatást kelt.

Utódjai, Alberti, Bramante, Palladio és a többiek 
már biztosan haladhattak a megkezdett úton: a nagy, 
csendes harmóniák keresése útján, olyan eszközökkel, 
melyeket a görög-római emlékeken tanultak meg.

L. B. .-liberti (1404—1472) már jellegzetesen re- 
naissance-ember. A kor természettudományi kutatásai
ban vezető szerepe van, de szobrász, festő és építész 
egy személyben. Elsősorban tudós, latin és olasz nyelven 
egyforma könnyedén ír, a művészet elméletéről a leg
kitűnőbb összefoglaló műveknek ő a szerzője. Értelme 
uralkodik rajta, nem a képzelete. Nagyobb tudós, mint 
művész. Épületeiben folytatja Brunellischit, mind a temp
lom-, mind a palota-építészetben. Főműve a firenzei 
Rucellai-palota. A homlokzaton uralkodik a vízszintes. 
Ez a főproblémája, Párkányokkal tagolja az emelete
ket, főpárkánnyal fejezi be a homlokzatot. Azonban la
pos pillérekkel tovább osztja a homlokzatot, úgy, hogy 
a pilléreket az egyes emeleteken más-más fejekkel, az 
elsőn ionnal, a másodikon korinthusival, látja el, ami az 
érdeklődést finoman fokozza.

A Riminiben szabadon átépített S. Francesco- 
templomot antik elemekkel díszítette, olyanokkal, me
lyeket a római diadalívekről vett át. A mantuai S. 
Andrea-templom homlokzatán olyan motívumot alkal
mazott, amelynek nagy jövője lett: az egész homlokza
ton, több emeletnyi magasságban, átvezeti a pilléreket 
a háromszögű oromzatig, magukba foglalva az egész
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falat elfoglaló kaput. Ezt a formát aztán főleg a ba
rokk-mesterek használják ki nagy szabadsággal.

Firenzében ebben az időben a Medici-család volt a 
vezető, előbb Cosimo, azután Lorenzo, akik házukat a

A firenzei Ruceilai-palota.

művelődés, a költészet és a művészet középpontjává tet
ték. A kor legnagyobb műpártölói. Főleg Lorenzo, aki
nek kertjében az ifjú Michel Angelo dolgozott és aki
nek asztalánál a kor legkiválóbb szellemei foglaltak 
helyet, akinek árnyas kertjében a lét legmélyebb kér-
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déseiről vitáztak. Természetes, hogy sok volt az ellen
sége, sok az irigye, de sokan féltek is tőle, Firenze 
egy másik vezető férfia, Strozzi, igen gazdag ember, 
szeretett volna palotát építtetni, de nem akarta a Me- 
diciek ellenséges érzését felkelteni. Elkezdett tehát 
úton-útfélen panaszkodni, hogy nagy családjával nem 
fér a házában s addig sírt, míg végre Medici Lorenzo

A firenzei Strozzi-palota.

ajánlotta, hogy építtessen új palotát, amire aztán Stroz
zi ráhagyta magát beszélni. Benedetto de Maiano 
(1442—1497) tervezte a palotáját, mely arról neve
zetes, hogy a homlokzatot tagoló elemek híjával pusz
tán hatalmas arányainak kiszámítottságával, a finoman 
megmívelt rusztikát megszakító ablakokkal és az eme
leteket elválasztó párkányokkal, tehát főleg vízszintes 
elemekkel érezteti a nyugodt harmóniát.

A vezető mesterek megütötte hangot folytatták a
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többiek is Olaszországszerte s az antik elemek ilykép 
uralkodóvá lettek a kor építészetében.

Ugyanilyen kialakulást figyelhetünk meg a kor 
szobrászatéban is. A kor vezető mestere Donatello 
(1386—1466). Gyermekkorát a gótikának nevezett stí
luskorszakban élte át, de hosszú élete belenyúlt a ko- 
rarenaissance kiteljesedésének idejébe is. Fejlődése 
tehát lépésről-lépésre haladó: a gótikából indul ki és 
első művei erősen éreztetik is a francia gótika hatását.

Műveit több csoportba foglalhatjuk össze: álló 
egyes alakok, több álló alak csoportba fűzve, ülő 
alakok, képmások, reliefek, s végül nagy lovasszobra, 
a páduai Gattamelata.

Első pillanatra szembetűnik, hogy domborművein 
mind a mozgásalakítás, mind a csoportképzés jóval 
formagazdagabb, mozgalmasabb, sőt drámaibb, mint 
álló alakjainál. Ezt a jelenséget a görög művészetben is 
megfigyelhettük. A pheidiasi domborműveken olyan 
drámai mozgalmasságot láttunk, amilyenekkel jóval ké
sőbb Skopasnál, sőt még később, csak a hellenisztikus 
korban találkoztunk. Mi ennek az oka? Az, hogy a 
dombormű közel áll a festészethez; feladatköre közel 
rokon, mindkettő sík lapon a mélység illúzióját akarja 
felkelteni. Eszközeik is rokonok. A festészet formate
remtő; új formákkal a festő szabadon kísérletezhet; 
a domborműben dolgozó szobrász könnyebben, mint a 
kerek szobrot faragó, kit anyaga, akár a kő, akár a 
bronz, erősen megköt.

De akár álló szobrait, akár domborműveit figyel
jük meg, Donatello művészi fejlődése azt bizonyítja, 
hogy a gótikus műhelyhagyományokból igen nehezen
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bontakozott ki. Első művei a francia gótikus székesegy
házak kapuzatának bélleteibe állított szobrokra emlé
keztetnek, nemcsak a függőleges kifejezés hangsúlyo
zásával, hanem alakításuk vonalmenetével is. A firen
zei Or San Michele templom fülkéibe állított alakok 
mindenikének mozdulatában gótikus hajlás lappang, né
melyik — mint a Szent Márkus — szinte az S betű vo
nalmenetébe törik, akárcsak Chartres vagy Amiens szob
rai.

Donatello nem lovagolt elméleteken, mint Alberti 
vagy Brunelleschi; műhelyben tanult ki, a gyakorlat 
embere volt, s Rómában is többet dolgozott, mint szem
lélt, többet akart munka közben kitapasztalni, sem
mint igazságokat leméréssel, okoskodással, könyvekből 
megismerni, szóval nem akart mások tapasztalatai
nak felhasználásából élni. Az ilyen tehetség az igazi 
őstehetség, aki tehát, ha antik motívumokat vesz át, azo
kat is a maga eredeti elképzelésébe olvasztja be.

Nézzük meg közelebbről néhány munkáját, főleg 
abból a szempontból, miben hasonlít és miben tér el 
a gótikától?

Ha Donatelli feszületét figyeljük meg (Firenzé
ben a S. Croce-templomban), azt látjuk, hogy benne az 
antik hellenisztikus kor szellem viharzik fel. (XVI. tábla, 
a.) Vásári elbeszéli, hogy mikor Donatello művével elké
szült, meghívta barátját, Brunelleschit, hogy nézze meg s 
mit szól hozzá? Az építész-barát, ki számokban szokott 
gondolkozni, megdöbbenve látta a formák erejét, plasz
tikai tömörségét és drámai mozgalmasságát. Érzés re
meg végig a formákon, egy szenvedélytől áthatott 
lélek érzésviharzása, aki a legyőzött Megváltót si-
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ratja. Krisztus kiszenvedett, de sebei beszélnek, feje 
előrebukik, karjai csüggenek, a legyőzött erőt érezte
tik. Donatello barátja arcán látta, hogy valami azért nem 
tetszik neki, biztatta is, hogy csak beszéljen őszintén. 
Ö aztán megmondta, mit gondol: „Nem Isten ké
pe ez, barátom, hanem egy paraszté”. S mivel ő maga 
is szobrászkodott, visszavonult műhelyébe és megcsinál
ta a maga feszületét (Firenzében van ez is, a Santa 
Maria Novella-templomban). (XVI. tábla,b.) Ezt aztán 
igazán más szellem hatja át, a pheidiasi antik szelleme 
érezhető ki belőle. Istent ábrázol, egy önkényt és istenileg 
szenvedőt. Brunelleschi Krisztusa a halálban megdicsőült 
Istent mutatja be, a formák súlytalanságával, nyalánksá
gával, az arckifejezés szelídségével. A vonal szépsége 
kedvéért feláldozta azonban a részlet-igazságot. Ha a 
lesüllyedő test a térd behajlását követeli, a vállnak mé
lyebbre kellene süllyednie, a karoknak merevebben kel
lene lehajlaniok. De akkor elvesztette volna a szép vo
nalat, melyet a mester ki akart hangsúlyozni, alig tö
rődve a részletekkel, míg Donatellonál minden részlet 
önmagában is igaz. Brunelleschi műve távolról nézve 
harmóniájával megnyugtat, közelről nézve lehangol, 
szkématikus részleteivel. Donatelloé távolról nézve meg
ráz, közelről nézve megkap formaigazságaival. Mind
egyik az antikra hivatkozik, de más-más antik mintára.

És Vásári elbeszéli, hogy mikor Donatello meg
látta Brunelleschi művét, elszégyelte magát és beval
lotta, hogy legyőzték. Ez a felfogás lehetett hagyomány, 
de csak olyan körben, mely az antik egyik sorát, az 
ideálistát vélte egyedül antiknak. Mikor a Laokoon- 
csoport felszínre került, nagy zavart okozott a művészek
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lelkében, mert a sokat emlgetett idealizmust nem lehe
tett belemagyarázni. Michel Angelo felkiáltott örömé
ben: volt mire hivatkoznia.

Ha már Donatello korában került volna felszínre, 
Donatello is ujjongott volna. Ezidétt azonban csak a 
belvederei Apollo volt az igazi antik s érthető, ha 
feszületéből éppenséggel nem éreztek ki semmi rokont 
a belvederei Apollóval. Ma, annyi hellenisztikus mű is
meretében, a pergamoni ásatások után, Donatello feszü
leté igenis antik, sőt jóval harmonikusabb és csendesebb, 
mint a pergamoni oltárnak nem egy tomboló szenvede
lemben lázongó figurája.

Donatello az egyes figurákon kívül nagy számban 
készített domborműveket is. Ezeken meglátszik, hogy 
kezdetben Ghiberti műhelyében dolgozott. Ghiberti re
lieffelfogása hellenisztikus domborművekhez áll közel. 
Ez időben a festők már nem elégedtek meg a táj mélység
éreztetésénél, a háttérben lévő tárgyak kisebbedésénél a 
„körülbelül igaz” hatásával, hanem már matematikailag 
kutatták a távlat (perspektíva) pontos törvényeit. Az 
új megismerést aztán rajongó lelkesedéssel fogadták, 
Voltak olyanok, kik egész lélekkel belemerültek nehéz 
esetek megoldásába. Ilyen volt Paolo Uccello, aki szin
te mániákus örömmel, éjt-napot egybetéve, perspekti
vikus feladatokat oldott meg. „Oh, mily gyönyörű tu
domány a perspektíva!” — ismételgette magában. A 
távlattan alaptörvényeit — mint azt a legújabb kutatá
sok igazolták — Alberti fedezte fel (1435 táján), s 
Piero della Francesca (1480 táján) fejlesztette tovább. 
A perspektíva megkívánta három alapadat, a szemma
gasság, főpont és szemtávolsági pont közül ez utóbbit
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azonban a XV. században Olaszországban még nem is
merték, csak a XVI. század elején (1530 táján) Vignola 
tanítja helyesen. Ellenben a francia gótikus műhelyek már 
ismerték és egy touli kanonok, ki Viator néven írt 
(1505), a perspektíváról szóló könyvében a szabályokat 
már hibátlanul kiadta. Egyáltalán, a gótikus műhelyek a 
századok folyamán igen sok tapasztalatot gyűjtöttek ösz- 
sze, melyeket féltékenyen titkoltak. Ezek a gótikus mű
hely-szokások — prauch-nak mondja őket Dürer, —• 
melyeknek csak egy kis darabját foglalta össze Viator.

A perspektíván kívül szorgos vizsgálat tárgya a 
műhelyekben a proporciók-tana, azaz az egyes testré
szek viszonya, melyet, mint tudjuk, a görögök is tanul
mányoztak és matematikai alapra fektettek, sőt állandó 
viszonylatokat — Kánonokat — igyekeztek megállapí
tani. Ezzel tárgyilagos háromméretű testformákhoz 
akartak jutni, amit a gótikusok is kerestek.

A XV. század olasz művészei aztán keresték 
azt az alap-méretet, melyhez az összes testrészeket vi
szonyba lehetne hozni. Cennini, Ghiberti, Gauricus, Fi- 
larete, stb. a görög-római írók feljegyzésein okulva, az 
arc-hosszból indultak ki, Leonardo da Vinci azonban 
később más alapot talált, mikor különböző testrészeknek 
egymáshoz viszonyított nagyságát vizsgálta, hogy ilykép 
a testeket, mint meghatározott nagyságokat foghassa fel.

A proporció vizsgálat, a perspektivakutatás új mű
vészeti szemléletre vall. A gótikus művészek is foglal
koztak ezekkel a kérdésekkel, de inkább érzéseikre bíz
ták magukat, nem az értelmükre. A korai renaissance 
művésze mindent meg akart okolni, minden eljárását 
értelmével is fel akart fogni. Nemcsak az absztrakcióra
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hajlamos művészeknél látjuk ezt, hanem a valóságimádó 
Ghibertinél is, ki írásba is foglalta megfigyeléseit, s aki
nek a firenzei keresztelőkápolna kapujától, az azokon 
látható finoman részletező bronz domborművektől elra
gadtatva, a fiatal Michel Angelo azt mondta, hogy a pa
radicsom kapuja is lehetne.

Ezek a domborművek (1425-től—1452-ig készül
tek) már mélységéreztetésre törekedtek s a mélység 
éreztetésével a mozgás illúzióját is fel akarták kelteni. 
A gótikus reliefek absztrakt sora kerülte mindkettőt: 
mélységet és mozgást. Egy absztrakt sík a relief ideális 
háttere és egy képzelt sík, a homloksík a relief ideá
lis előtere. Az egyikbe nem hatolhat be, a másikat nem 
törheti át. Úgy kellett elképzelnie a domborművet, mint
ha az alakok két párhuzamos üveglemez közé volná
nak állítva, csak ebben a térközben mozoghatnak, de 
úgy, hogy minden formájukat, nyugodt szempillantással 
átfogva, megérthessük. Erre törekedett már az antik 
görög művészet absztrakt sora is. A konkrét képzeletű 
gótikus, de már az antik-művész is, főleg a helleniszti
kus korban, ellenkezőleg, a háttért áttörte s a mélység 
átélésére, szemmel való letapintására hívta fel a né
zőt. Minél inkább általánossá vált a perspektíva tör
vényeinek ismerete, a művészek annál inkább játszottak 
a mélység éreztetéssel, a párhuzamos elő és háttérből ki
kitörve, amire már a római reliefeknél mintákra talál
tak. Ghiberti már tért megtöltő atmoszférában moz
gó, lélegző, cselekvő alakokat ábrázolt, s hogy mind
ezt éreztesse, felhasználta a mintázás minden eszközét, 
a síkátmeneteket, a körvonal feloldását, a véletlenszerű 
mozgást. Vegyük szemügyre egyik domborművét. Pél-
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dául a Jákob és Ézsau bibliai történetét ábrázolót. (XVII. 
tábla, b.) Több jelenetet folyamatosan, egymásba fo- 
lyóan ad elő. A cselekvény magas csarnokban játszó
dik le. Balra a születés jelenete, mellette Izsák Jákob
bal beszélget. Jobbra Jákob áldása, stb. Mintha csak 
egy jelenet volna az egész. A szem csoportról csoportra 
halad, de egyúttal síkról síkra. A nők csoportja egé
szen elől, a beszélgetők hátrább vonulnak és a jobbol
dali csoporttal vannak egy térben, de mögöttük, mind 
mélyebb terekben, alakokat látunk s az ablakon át ki
látunk a tájba is, ahol hazatérő munkást, vállán kaszá
jával, hegyen fát, föntebb angyalt pillantunk meg, sze
münk egyre jobban hatol a mélybe, — a művész tehát 
izgalmas mélységéreztetéssel drámai elevenséget kelt a 
néző lelkében, aminek leolvasása időt követel, feltartóz- 
hatatlan tartamot. Nem nyugalmat. Nem megfagyott je
lent.

Jobboldalt, a térdelő Jákob mellett, egy álló nőt 
látunk, ez egy antik szoborról való másolat (az ere
deti jelenleg a firenzei Loggia dei Lanzi-ban — a hí
res oszlopcsarnokban — látható). Csakhogy Ghiberti 
antik mintáit átírja a maga — még erősen gótikus — 
stílusába. Csoportfűzése is szabad, mint a francia góti
kus domborműveké, finom, bájos alakjait lágy vonalhá
lózatba tudja belefoglalni.

Ezt a bájt persze nem találjuk Donatellonál, de 
van művében férfias erő. Vegyük szemügyre valame
lyik, élete utolsó harmadában készült domborművét, 
minőt a páduai S. Antonio templom oltárán, vagy a 
sienai S. Giovanni templom keresztelőkútján láthatunk. 
Ez utóbbin is megtaláljuk a mélységéreztetés eszközeit,
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az alakok egymás átvágását, s a háttér áttörését, a 
csoportok hátravezetését, stb. A sienai Salome táncán 
szertelen mozdulatokkal is találkozunk, a szem sehol 
sem tud megnyugodni, az iszonyat tükröződik az ala
kok különböző mozdulatain. A fal előtt, az asztalnál 
ülők fölött, a félkörű árkádban alakok, fölöttük újra 
alakok láthatók, Salome letérdel és tálon nyújtja fel a 
vérző fejet, amitől borzadva ugranak fel az asztaltól a 
vendégek.

És mégis, a csoportok egybekapcsolása titkos ren
det éreztet. Figyeljük meg, hogy a baloldali csoport ma
gasszárú háromszögbe van befoglalva, a jobboldali cso
port hat alakja szoros egység, melyet mozgás-vonal 
tart össze. És mégis, mindez a valóságból kiemelt rész
let, az életesség hatását kelti. Donatello dombormű-fel
fogása tehát merőben más, mint a pheidiasi, nem a vi
lágosság, nem a nemes egyszerűség az ideálja, szeme 
előtt nem alakjai mozgásának könnyű megérthetősége 
lebegett, ellenkezőleg: festői összevisszában titkos rend 
az ő ideálja, az életből kivágott szelet konkrét valóságá- 
nek illúzióját akarta felkelteni a nézőben.

A festészet belejátszott a szobrász formaalakításá
ba. INe úgy értsük ezt, hogy Donatello festő volt, mert 
nem volt festő. Michel Angelo festő volt, de szobrászi 
felfogását festészete nem befolyásolta. A lélek formálja 
a művész képzeletének megnyilvánulását. Donatello kép
zeletét a festői látás könnyed mozgalmassága jellemzi.

Mindamellett a kor festészetének is lehetett vala
melyes szerepe abban, hogy ez a festői szobrászat, Ghi- 
bertinél is, Donatellonál is, — s nyomukban számos ki
sebb tehetségnél is, — egyszerre csak szót kér. Isme-
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riink például két falfestményt a firenzei dómban, min- 
denik lovasalakot ábrázol, az egyiket Uccello festette, 
1436-ban és Hawkwood kegyetlen angol zsoldosvezért 
ábrázolja, s az erő, a vad hatalmi érzés jelképe, kiszá- 
mítottan monumentális rajta minden. Látszik, hogy a 
festő imádta a matematikát. A másikat Andrea dél Cas- 
tagno festette 1456-ban. Ez a húsz év folytatta a felsza
badulást a festőiség felé. Castagno — aki Pippo Spano 
olasz származású temesi főispánt is festette, — már erő
sebben közeledik a valósághoz. Niccolö del Tolentino lo
vasszobrát festette, Uccello mintájára, de a maga képze
letjárása szerint, eleven lóval, amint odafordul a néző
höz, hevesebb mozgásban. Mit látunk tehát? Látunk szob
rászokat, kik a festői előadás eszközeivel élnek és festő
ket, kik a szobrászok formalátásához ragaszkodnak. Az 
átmenet szüntelen.

Donatello, ki 1446-ban elkezdte Páduának Gatta- 
melata hadvezér lovasszobrát mintázni és 1453-ban fel 
is állította, csak Uccello festményét ismerte és fel is 
használta. Csakhogy az ő eleven képzelete nem követ
hette a festőt elvont, szigorú formafelfogásában. A 
velencei antik lovak, a római Marcus Aurelius lovasszo
bor állott előtte mintának és a formák erejével akart 
monumentális hatást elérni. Igen ám, de bármennyire 
kereste is a nemes nyugalom hatását, ezt csak akkor 
érezzük, ha szobrát távolról szemléljük. (XVIII. tábla, 
a.) A szobor kitűnően van felállítva, A páduai S. Anto- 
nio-templom homlokzatától balra, oldalnézetben (profil
ban) látható. A térről, már messziről közeledve látjuk, 
egyetlen főkonturba foglalva. Mikor azonban a közelébe 
érünk, észrevesszük, hogy a ló és a lovas kifordul a szi-

Dr. Lázár: Művészet. 11
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gorú oldalnézetből, ami arra ösztönzi a szemet, hogy a 
kontúrból kilépve, új profilt keressen. Itt már a művész 
konkrét képzelete, mely az életelevenség hatását szereti, 
megnyilatkozott, ami a nyugalmat szerető nézőben ellen
kezést kelt. Ha aztán a részleteket figyeli meg, az ellen
kezés fokozódik. A konkrét képzeletű művészet szempont
jából viszont nagyon tetszenek a részletek, de visszatet
szést kelt a felállítás, a profilba állítás, mely az életele
venség benyomását késlelteti, bár szemmel látható, meny
nyire igyekezett Donatello ezt ellensúlyozni.

Donatello tudta, hogy Gattamelata kistermetű em
ber volt és tudták ezt a páduaiak is, tehát ezzel számol
nia kellett. Lelkileg fokozta fel tehát hősét: nem mozdu
lattal, hanem arckifejezéssel jellemezve. A ló tömege 
fölé emelkedik az emberi szellem. Ilykép, távolság ha
tás helyett, csak közelhatásban érvényesülő sok rész
lettel tud hatni. Ha a vezér fejét külön megnézzük, lát
juk, hogy lelki életét milyen emberi vonásokkal fejez
te ki. A római Cézárokra emlékeztető fej plasztikája 
csupa erő. Az éber tekintet, a dudoros homlok, a bo
zontos haj, mindez nem egy idealizált, de egy nagy ér
telmet eláruló embert éreztet.

Akárcsak Niccolo da Uzzano (f 1432) arcmásán, a 
lelkierő felfokozott elevensége érezhető Gattamelata fe
jén is. Az oldalfordulás mozdulata mindkettőnél meg
van, hasonlókép a nagy gonddal megmintázott ruházat. 
De mire jó mindez egy szabadban felállított, távolság
hatásra számító alkotásnál? Szétszórt világításban mind
ez a sok apró részlet elvész.

Közel eső dolog, hogy most összevessük a velencei 
Scuola di San Marco előtti kis téren álló lovasszobor-
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ral, melyet 1496-ban lepleztek le. Szerzője Andrea dél 
Verrocchio (1435—1488) festő és szobrász, akinek 
nagy műhelye volt, többek között Leonardo da Vinci is 
tanítványai közé tartozott.

Mikor Verrocchiot pályázatra szólította fel a ve
lencei tanács (1479), jeles hadvezére, Bartolommeo 
Colleoni lovasszobrának mintázására, a firenzei dóm
ban, Uccello freskója mellett, már láthatta a másik fres
kót, Andrea dél Castagnoét is, akinek Tolentinot ábrá
zoló falképén már életeleven lovának feje felénk fordul, 
ami — mivel kiugrik a profilból — mélységérzetet kelt, 
megmozgatja a szemet, s így hatása közvetlen. Bi
zonyára ismerte Donatello Gattamelátáját is, s minden
kép azon volt, hogy túlhaladja őket. Tudatosan a konk
rét képzeletű művész ideálját teremtette meg, melynek 
hatását emeli a mesteri felállítás. A szűk, tehát rész
letező szemléletre alkalmas téren, magas talapzaton áll 
a szobor, s úgy van mintázva, hogy akárhonnan kezd
jük megnézni, egyre arra készteti szemünket, hogy kö
rüljárva, keressük az újabbnál újabb profilokat, me
lyekből aztán tudatunkban alkotjuk meg a nagy eleven- 
ségű szobrot. (XVIII. tábla, b.) Nincs egyetlen nézete, 
mely végső formáját adja, de nézeteinek összeolvasásá
ból áll elő ez a mozgalmasságában páratlan alkotás. Még 
sem izgalmas, mint a későbbi időkben keletkezett barokk 
munkák, mert a ló és lovas itt még egység, főleg a balol
dalon, ahol a lovas jobb válával hátradől. Kezében a ve- 
zéri pálca, mellyel mintha taszítana. Itt egyenesen pilla
natszerű a mozgása. A ló odafordítja fejét, ahová a lovas, 
s így szembekerülünk a lovas arcával, ki ránkmereszti 
szemét, melyből vad düh csap ki. De egyben minden

11*
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profilja megegyezik: a biztosan előrelépő ló és a nyer
gében hatalmas erővel ülő lovas eggyé válnak. Kár, 
hogy ez a mozgalmasság nem párosul az egyensúlyér
zet megerősítésével, ami bizony nyugtalan hatást vált ki< 
Ezt az absztrakt képzeletűek kifogásolják is. Bennük azt 
az érzést kelti, hogy a csoport „lekívánkozik a talapzatá
ról”. Magamutogatónak, erőfitogtatónak, pózolónak vé
lik. De a konkrét képzeletű szemlélő ebből a mozgalmas
ságból, ha nem is megnyugtató, de mindenesetre képze
letindító, megkapó hatást érez ki. Bámulja formáinak 
graciózus könnyedségét, mellyel minden elődjét felül
múlja, mintázásának mesteri erejét, mert a sok részlet 
nem válik kicsinyessé nála sehol. A lovas arca különö
sen éles lélektani rajz. A zsoldos hadvezér kíméletlen 
akaratérvényesítését beleírta az arc minden vonásába, 
a lefityegő felső ajkába, mely világmegvetéssel tud 
parancsolni, az összevont szemöldökbe, de főleg az éles 
profilba, mely nagyon tud akarni. De a ló feje is mes
teri lélekrajz. Együtt érez a gazdájával.

A XV. század olasz szobrászatét ezek a mesterek 
döntően befolyásolták. Mellettük azonban a kisebb-na- 
gyobb tehetségek egész sora dolgozott. Jacopo della 
Quercia, a Robbiák, a finom mintázok, Rossellino, Maia- 
no, Settignano stb. mind hozzájárultak ahhoz, hogy 
körükből a XVI. század nagy mesterei, egy Leonardo 
da Vinci, egy Michel Angelo kibontakozhassék.

A festészet sem volt hamupipőke.
Ezidétt az új ember lelkiségének kialakulásával 

a freskó stílusa is megváltozott. A mozaikot szinte tel
jesen abbahagyták. Ennek oka az, hogy az új stílus a 
mozaik nyelvén nem beszélhetett, nem tűrte az előadás
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túlságos leegyszerűsítését, a formák szűkszavúságát, a 
mozaik mereven absztrakt előadását. Az új stílus az em
beri valóság, az emberiesség éreztetését követelte, az új 
ember önnönmagát akarta látni az új művészet tükré
ben. Erre nem volt alkalmas a mozaik. Pedig voltak kí
sérletek, hogy ezt a különben nemes mozaik-technikát 
megmentsék az új, a változott szellemiség számára. De 
ezek a kísérletek nem sikerültek. A falfestő arra kez
dett törekedni, hogy egy új feltevésből induljon ki. 
Nem maradt meg a régi, a mozaik elfogadta kiindulás
nál, annál, hogy a fal bezár egy teret egy síkkal s a 
festő ezt a síkot csak díszíti figurákkal, kompozíciók
kal; mindent el kell tehát követnie, hogy azt az illúziót, 
mely szerint a fal csak díszítve van, de azért fal, 
de azért sík maradt, megőrizze. Ez a feltevés meghatá
rozta a freskó-festés stílusát, s ennek igen sok előnyt 
köszönhetett. Mivel a fal síkszerűségének érzetét állan
dósítani akarta, a festő olyan vonalmenetre, figuráinak 
olyan egybekapcsolására törekedett, melyet nyugvó 
szemmel, egy pillantással átfoghasson, felismerhessen, 
megérthessen. Mert ha ez nem történt meg, ha a kompo
zíció nyugtalan lett s nem részarányos alakításra, 
nem lágy ritmusra épült, hanem ellentétes csoportokra 
oszlott, izgatott ritmusba fogott alakokkal, akkor a sze
met a művész csoportról-csoportra jártatta, a nézőben 
nyugtalanságot keltve, ami aztán megtörte a fal sík
szerű nyugalmát, a mozgalmas, dynamikus hatás felkel
tésével. A fal ekkor már nem fal többé, egy új felte
vés, új fikció keletkezik: az, hogy a fal át van törve, s 
azon át kilátunk a tájba s a kompozíció már nem fal
dísz. Már úgy hat, mintha maga a természet nyílott vol-



166

na fel előttünk, mélységével, levegőhatásával, fény és ár
nyékjátékkal, a levegő hatása alatt elmosott formákkal, 
a szemet állandó mozgásban tartva. Az elénk táruló ter
mészetbe való belenézés illúzióját keltve fel.

Az új ember, kit új élet-felfogása közelebb hozott 
az evilági élethez, a faldíszítésnek ezt az utóbbi mód
ját kedvelte és mívelte. Ez a világfelfogás nem szerette 
a mozaikfestést, a maga türelmi játékával, mikor az 
előre megrajzolt színes kartonok alapján szemenként 
kellett a falra a mozaikdarabokat felrakni. A freskó
festés is nehezen alkalmazkodott az új elképzeléshez.

Mert a freskó megmunkálása is lassú eljárás. 
Előbb teljes nagyságában kartonokat kellett a művész
nek rajzolnia, s aztán felkarcolni a nedves, vakolt falra 
a rajzot, csak annyit, amennyit egy nap alatt be tud 
festeni. Mert a színek csak a nedves vakolaton egyesül
nek vegyileg, nevezetesen a szénhidrát, mely minden 
színdarabkát körülvesz, a levegő szénsavjával felbont
hatatlan szénsavas mésszé változik. Ez a vegyülés azon
ban csak nedves vakolaton folyik le.

A konkrét képzeletű, valóságközelségre törekedő 
művész ezzel az eljárással nem tudta belső látományait 
tökéletesen kifejezni. Miért? Mert a freskófestésnél a 
helyes színtónusokat rögtön el kell találni, pedig a ned
ves színek, mikor felrakják, sokkal mélyebbek, mint 
mikorra megszáradnak. A festő tehát vaktában dolgo
zott. A legnagyobb meglepetéseknek volt kitéve. Mikor
ra a szín megszáradt, néha hetek múlva, már nagyon 
nehéz volt javítani rajta. Legjobb — gondolhatta — 
ha leveri a hibás egészet, de akkor meg felesleges mun
kát végzett. Nem is biztos, hogy a javítás jobb lesz, fő-
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leg igen bizonytalan, hogy illik-e a meghagyott rész
hez? Ha a megszáradt részt festi át, csak ideig-őráig 
segített művén, mert a ráfestés idővel leporlik, akkor 
pedig a festmény csúf, foltos lesz. Mindamellett ragasz
kodtak a megszokott eljáráshoz, — mert elpusztíthatat
lan, mert a freskó csak akkor megy tönkre, ha a vako
latot leverik. Azután annak, hogy ragaszkodtak hozzá, 
volt még egy oka. Nem ismerték azidétt a másik eljá
rást, az olajfestést. Helyette temperafestést alkalmaztak, 
pergament vagy faalapra, enywel összekevert színek
kel, ezt a keverést nevezték temperare-nak, innen e fes
tésmód neve. Az enyves festék színhatása tompa. Az 
árnyékot csak vonalkázással vagy pontozással lehet ki
hozni, nem színárnyalatokkal, így végső hatásában igen 
kemény. Ezt a keménységet fimisszel oldott gyantabe
vonással enyhítették, ami aztán a színeknek fényt és 
világító erőt is adott. A freskófestéssel szemben azon
ban nagy előnye, hogy könnyebben, egyszerre készül, 
színhatásában nem okoz kínos meglepetéseket, s főleg 
— többnyire faalapra lévén festve — könnyen szállít
ható.

Az olajfestés a század közepén vált divatossá Olasz
országban, Franciaországban s onnét Németalföldön. Az 
egész középkorban szoborművek befestésére, zászlókra, 
ruhákra, stb. alkalmazták. Állítólag egy jeles németal
földi mester, Jan van Eyck (1390—1440), de lehet, 
hogy már a bátyja, Hubert van Eyck (f 1426) dolgo
zott legelőször olajjal kevert festékkel, s úgy találta, 
hogy színei világító erőben felülmúlják a temperát és 
a pépszerű festékek könnyen olvadnak össze. A német
alföldi festők kifejlesztették ezt az eljárást, egy velen-
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cei festő, Vivarini 1473-ban, már ismerte és alkalmazta, 
Antonello de Messina ott, Velencében sajátította el. In
nét terjedt el Olaszországszerte. Velencei mesterek kezd
tek először faalap helyett vászonra festeni.

Az olajfestést a század vége felé tehát gyakorol
ták már az egész művelt világon, mert megfelelt a mű
vészek sóvárgó vágyának, hogy belső képeiket, a maguk 
izzó fényében, megörökíthessék. Nemcsak színes fényt, 
de annak ezer változatát, éles vagy lágy, kemény vagy 
elmosott formáját egyazon tisztán kifejezhették vele. 
Ezért vált használata gyorsan általánossá.

Az új festők, minekutána megismerkednek a mély
ség éreztetésének eszközeivel (a távlattannal), az alakok 
viszonylatának törvényszerűségével, (a proporció-tan- 
nal), olyan segítőeszközök birtokába jutottak, amelyek
kel megindulhattak a nagy felfedező útra: a természet 
meghódítására. Ahány nagy festőzseni, annyi új szépsé
get talált abban a hatalmas birodalomban, a termé
szetben, mely mint egy ismeretlen földrész, tele izgal
mas titkokkal, tárult fel előttük. Nem sorolhatjuk fel az 
összes újvilág-felfedezőt, csak éppen azokat, kik a ter
mészet egy-egy eleddig ismeretlen titkára bukkantak rá 
és működésükkel a művészet fejlődésének egy-egy új 
állomását jelentik. De még ezeket sem hiánytalanul.

Először Masaccio nevét említjük.
Ez a fiatalon elhalt lángelme (1401—1428) ösz

töneire hallgatott, mikor elődeivel, első sorban Giot- 
toval szakított, új csapást vágva a falfestészetnek.

A firenzei Carmine-templom Brancacci-kápolnájá- 
ban festett képei közül a legelőbb festettek még inga
dozást mutatnak. Igen sok bennök a gótikus hagyomány.
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Mindjárt azon a freskó-sorozaton, mely Péter apostol 
életéből vett jeleneteket ábrázol, az egyiken Tabiiha 
feltámasztását és a béna gyógyítását látjuk, két egymás
tól független, csak egymás mellé helyezett jelenetet, me
lyeknél a főalak, Péter, kétszer is szerepel az egyetlen 
képsíkon. Azonban már itt megfigyelhetjük, hogy a 
csarnok és az ablak viszonya kiszámított, szabatos, jó 
távlatot nyújt, s nemcsak a tér mélységét tudja éreztet
ni, hanem az erős fényárny-hatásokkal az alakok plasz
tikáját is.

Megszakítva a Brancacci-kápolnában folytatott 
munkálkodását, Rómába megy, ahol a S. Clemente- 
templomban Szent Katalin életéből vett jeleneteket fest. 
Róma nagy befolyással volt antik-rajongására. Az ott 
látott görög-római szobrok plasztikai érzékét, — mint 
annak idején a Donatelloét, — erősen kifejlesztették, 
ami visszatérte után a Brancacci-kápolnában festett 
újabb művein nyilvánul meg.

Ezek a művei a renaissance festői fejlődésére dön
tő hatással voltak. Jelesen: a térnek — mint háttérnek 
— mind erőteljesebb ki fejlesztése; az alakoknak kézzel
fogható, szemmel letapintható plasztikája; a világítás 
következetes vezetése. Ez az a három elvi újítás, melye
ket Masaccio elindított és ezzel az olasz festészetet új 
utakra vezette.

„Az adógaras” és Adóm és Évá-nak a paradicsomból 
való kiűzetését ábrázoló jelenetek azok, melyekben újí
tásai legfeltűnőbben nyilvánultak meg és amelyekkel 
utódaira, a legnagyobbakra is, mélységesen hatott. „Az 
adógaras”-on megint három jelenetet ad. Masaccio itt
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már szabadon és biztosan használja a perspektívát, me
lyet — tudjuk — Firenzében ezidétt már elméletileg is 
tanítottak. Csakhogy Masaccio, a festő, tovább megy a 
Brunelleschi tanította tételek alkalmazásában, mert ő 
itt már a levegő tónusteremtő hatását is figyelembe ve
szi, amivel újabb fejlődést indít el.

„Az adógaras”-on azt látjuk, amint az apostolok kí
séretében Krisztus Kapernaum városa elé érkezik, mely
nek vámszedő joga volt és a vámos Krisztus elé áll s kéri 
tőle az adógarast, rámutatva a vámházra. (XVII. tábla, 
a.) Krisztus utasítja Pétert, hogy fogjon ki a közeli tóból 
egy halat, szájában garast talál, azt adja oda. Látjuk a 
halászatot balról, az adófizetést jobbról. A jelenetek nagy 
szabad térben játszódnak le. A háttér hegyeinek éles vo
nalai lefutnak úgy, hogy szabad kilátás nyílik a messze
ségbe, melynél az egyes elszórtan felállított fák szemve
zető szerepet játszanak.

Maguk az alakok is szerepet vállalnak a tér érez
tetésében. A baloldali halfogásnál — szinte csak a lát
szat benyomását adva vissza — Péter kis alakját lát
juk a háttérben, amint a hal szájával bíbelődik, hogy 
kivegye belőle az obulust, de jobboldalt Péter és a vám
szedő már erősen plasztikus csoportja az oszlopcsarno- 
kos vámház előtt, a térlezárás szerepét tölti be. Mennyi
re más az apostolok csoportjának mind felépítése, mind 
elrendezése, mint ahogy azt a XIV. századi festők mű
vein látni! Krisztus nagy mozdulatával, Péter, amint 
Krisztus mozdulatát felfogja, s a háttérben látott vám
szedő testhez álló ruhájában, a maga plasztikus meg
jelenítésében, mind külön-külön erősen meglátott alak.

Mélységéreztetés, erősen plasztikus alakok, levegő-
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távlat, ime — a három szempont, mellyel Masaccio 
megnyitotta a fejlődés útját.

A negyedik a Paradicsomból való kiűzetésen je
lentkezik: az érzés drámaisága. Már az apostolok arcán 
erős jellemrajzokat találunk. Az olasz érzés-mutogatás, 
mely később színpadias magamutogatássá torzul, itt 
már megnyilatkozik, bár Giotto sem mentes tőle. De 
Masaccionál, főleg Ádámjjánál, az érzés szabad és 
őszinte kiáradása figyelhető meg. (XIX. tábla.)

Ezidétt már nemcsak a boncolás volt a művészek 
szabadon gyakorolt foglalkozása, abból a célból, hogy 
a bőr alatti izmok, idegek, rostok anatómiáját, a csont
rendszereket jól megismerjék. Már az élő modellt is ta
nulmányozták, sőt szokássá vált festményeiket elsőbb 
meztelen alakokról megfesteni és a ruhát utólag rá
festeni, hogy a test a ruhán át érezhető legyen. Masac
cio két meztelen alakja, Ádám és Éva, nemcsak a szé
gyenkezés, önvád megsemmisítő érzésében vonul ki az 
angyal parancsára a Paradicsomból, a művész nemcsak 
az érzések viharzását jellemzi az arcot elfedő Adám és 
a szégyenkező Éva ábrázolásában, hanem azt is látjuk, 
hogy a meztelen testeket hűen figyeli és igyekszik rész
leteikben is pontosan visszaadni. Nemcsak pontosan, de 
a fény és árnyék viszonylatainak erős megfigyelése ré
vén, plasztikusan is. A színkülönbségekre is ügyel. A 
női test jóval világosabb, mint a nehéz munkában nap- 
bamította férfi test. Mindez csupa új meglátás, a fia
tal művész új csapáson elinduló zsenijének megnyilat
kozása. Természetesen a kifejezés tökélyében nem 
vethető össze a későbbi mesterek még tökéletesebb
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megoldásával, sőt látni fogjuk, hogy a németalföldi 
mesterek, Van Eyckkal az élükön, pontosság és részlet
megfigyelésben túltesznek rajta, — de Masaccio a távol
ról szemlélő számára dolgozott, csak a főrészeket 
hangsúlyozta, nem merült el tehát a látvány kicsinyes 
visszaadásába, mint a németalföldiek, — beérte a nagy 
szemmel látott formák plasztikai erejével.

Az út tehát megnyílott és az olasz festészet virág
zásnak indulhatott. Az utódok Masaccio különböző el
indítását külön-külön fejlesztették. Az egyik csoport 
különösen -a téréreztetést tanulmányozta és eljutott, az 
alakok és a tér bravúros összekapcsolása mellett, a leg
vakmerőbb megoldásokig: Mantegnától Melozzo da For- 
lin és Uccellon át Correggioig: a perspektíva minden 
mesterkedésével szabadon játszhattak. A másik csoport 
az emberi test plasztikáját a fény és árny ellentéteivel 
akarta megoldani, Verocchiotól Signorellin át Raffae- 
lig, a ruhás és ruhátlan alakok testisége, szervezettsége, 
mozdulatbősége és nagy gondolatok érzésselteli kifeje
zése mind mesteribb alakításokban jelentkezik. A har
madik csoport a levegőtávlat tanulmányozására szánta 
rá magát, miközben azon volt, hogy a testek érzéki ere
jét is megőrizze; Piero della Francescától Leonardo da 
Vinciig foglalkoztak ezekkel a feladatokkal és eljutot
tak a szétszórt világítás formabefolyásoló hatásának meg
figyeléséig, a reggeli fény ezüst harmóniájához és a fél
homály formaéleket elmosó derengéseihez, amit Leo
nardo sfurriato-nak nevezett. Végül a negyedik csoport 
külön figyelemben részesítette az emberi lélek változó 
hangulatait, az érzéssel telt lírától, a szent együttlétben, 
a Santa Conversazione-ban felfogott alakok merengésén
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át, a drámai hevületekig: Peruginótól Giovanni Bellinin 
át Raf fáéiig.

Ez Masaccio úttörő jelentősége.
Természetesen nincs most helyünk lépésről-lépésre 

követni ezt a lassú fejlődést, mely csaknem száz évig 
tartott. Csak néhány útfordulót jelentő alkotást raga
dunk ki a fejlődést vezető folyamat árjából, hogy az
tán rámutassunk a másik irány véle párhuzamosan, de 
szögesen ellenkező fejlődésmenetére.

Kezdjük az első sorral, amely a tér éreztetésének 
feladatkörével viaskodott. Ez elsősorban firenzei fel
adat. Tudjuk, hogy a perspektívát odavaló művészek el
méletileg is megalapozták, hogy aztán Melozzo da Forli 
(1438—1494), Piero della Francesca (1406—1492), 
Paolo Uccello (1397—1475) a gyakorlatba is átvigyék 
az elméleti megismeréseket. Melozzo egy római freskó
ján, Krisztus mennybemenetelén az alulról való látás 
(de sotto in su) problémáját is felvetette. Valóban úgy 
érezzük, hogy ez a mennyezetre festett kép felettünk 
van, mi pedig alulról nézünk fel rá és mivel Krisz
tus alakját, a felszállás folytán, rövidülésben látjuk, az 
az érzésünk, hogy az alak lebeg.

A páduai Andrea Mantegna (1431—1505) azon
ban az első, aki ezt a problémát, a rövidülést, szigorú 
következetességgel oldotta meg. Masaccioból indult ki 
ő is, de hatott rá Uccello és Donatello is, kik Páduá- 
ban dolgoztak, aztán apósa, Jacopo Bellini, velencei 
festő, főleg mestere, Squarcione, kinek nagy gipszgyüj- 
teménye volt antik szobrokról és épületmaradványokról 
és a páduai egyetem tanárai, akik a humanista gondol-
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kozásba, az antik világ rajongó imádatába bevezették. 
Mantegnában tehát a tudós a művésszel egyesült. Pozi- 
tivitásra törekedett. Valósághűségre. Minden részletet 
alaposan meghányt-vetett, mielőtt megrajzolt volna. 
Kristálytiszta, pontos forma az ideálja. Ezt látjuk akkor 
is, mikor Jeruzsálemet festi, Krisztus az olajfák he
gyén című képe háttereként (jelenleg a londoni Natio
nal Gallery-ben látható). Mantegna itt az ókori Rómát 
festi Jeruzsálemnek, de azt azután lehető pontosan. Lát
ni a Kolosszeumot, a Traján-oszlopot, olyan kicsinyes 
részletezéssel, hogy ahol a várfalról lehullott a habarcs, 
meg lehet olvasni a téglákat. Plasztikus élesen ád visz- 
sza minden formát. Ezt figyelhetjük meg Krisztus te
teménél, amely jelenleg a milánói Brera-múzeumban lát
ható, itt a festő mintázása, a szokatlan elhelyezés mel
lett is, megrázó erejű. A tetemet úgy állítja be, hogy 
egyenesen szemben kapjuk, úgy hogy meztelen talpát 
látjuk meg legelőbb, s fejét csak lábai, mellkasa után 
hátul pillantjuk meg. A perspektíva problémái a kort 
annyira érdekelték, hogy egy ilyen erős vallási érzé
sekkel átitatott helyzetképpel is kísérletezni mertek. Hol 
volt már a középkori világnézet szigorú egysége? Meg 
kell állapítanunk, — Rembrandtnak ezt a problémát 
megoldó kései művére gondolva, — hogy Mantegna 
kikerülte a nehézséget, mikor a tetem fejét felpeckelte, 
pedig azt az illúziót akarja kelteni, hogy vízszintes hely
zetben van. De így is meglepő az eredmény, melyet a 
rövidülés terén elért.

A rövidülés problémájával aztán tovább kísérletezik 
a mennyezetkép festésénél. Amit Melozzo megkezdett, 
azt Mantegna bravúrosan folytatja. A mantuai kastély
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mennyezetén ballusztrádokon játszadozó gyerekeket 
(puttókat) és pávákat látunk, alulról fölfelé néző táv
latban, az alakok fölött festett felhős éggel. Látni fogjuk, 
hogy Correggionak már csak bele kellett kapcsolnia a 
csoportokat az egységesen, alulról felfelé vezetett távlat
ba, a pármai dómban látható mennyezetképén.

A második csoportban azokat a festőket figyelhet
jük meg, akik az alakok éles plasztikai hatásával kí
sérleteztek. Mantegnát is ideszámíthatjuk. Minden alak
ját szinte légmentes térbe állítja, plasztikai hatásokat 
csak fényvezetéssel hoz ki, a fény és árnyék éles ellen
tétével. Andrea dél Castagno (1390—1457), Verroc- 
chio (1435—1488) a szobrász, ha festett, Antonio Pol- 
laiuolo (1429—1498), ki ötvös volt, s csak később ad
ta magát a festészetre, mindegyik az alakok éles meg
mintázásával jelentkezik.

A harmadik csoport a levegő hatását tanulmányoz
ta. Az ehhez a csoporthoz tartozók közül első helyen Piero 
della Francesca áll (1406—1492), aki umbriai kisvá
rosból került Firenzébe és magába szívta a különböző 
oldalról ráhulló hatásokat, hogy egyetlen harmóniába 
foglalja össze őket. Arezzoban, a S. Francesco-temp- 
lomban a szent Kereszt legendáját ábrázoló freskóit ma 
különösen nagyra becsülik, mert olyan kérdést vetett 
fel, mellyel csak a XIX. század utolsó éveiben kezdett 
újra viaskodni a művészet. Francescát a szín és a leve
gő kérdése izgatta. Freskóin a levegő tiszta színe és 
benne a színek tiszta fénye küzdenek egymással, a szín
értékek finom kiszámításával ragyogó hatásokat ér el. 
Világos színhatásokat. A fény ragyogását. Noha a vonal 
biztos vezetéséről, arcképeiben az egyéni jegyek kegyet-
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len őszinteségéről nem mond le, mindent felülmúl szőke 
színharmóniájának üdeségével.

Vegyük szemügyre egyik legérdekesebb festmé
nyét: Konstantinusz császár álmát. A császár álmát szol
gái figyelik. Ami a nézőt ma is elragadja, az a lámpás 
fényének küzdelme a homállyal. Vannak arcképei, mint 
az urbinoi herceget és feleségét ábrázoló profil-képei, 
melyek élesen állítják az arcot a levegő hátterébe, mi
közben a profil vonala hajszálfinom menetben vágja 
ki az arcot a háttérből, mindez páratlan színárnyalat 
finomságokra fogékony szemének bizonysága.

A negyedik csoportban az érzéselmélyedés kuta
tóival találkozunk, ezek közül Filippo Lippi (1406— 
1469), Fra Angelico (1387—1455), Filippino Lippi 
(1459—1504), Giovanni Bellini (1430—1516), s fő
leg Perugino (1445—1524) magasodnak ki. Csak 
a Lippik, apa és fiú, s Fra Angelico firenzeiek, a töb
bi művész vagy velencei vagy urbinoi, de azért Masac
cio hatását nem kerülhette ki egyik se. A Brancacci- 
kápolna a XV. század olasz festőinek akadémiája. Más- 
honnét is kaptak hatásokat. Eggyel, a németalföldivel 
azonnal megismerkedünk, de Masaccio nélkül a fejlődés 
aligha lett volna olyan rohamos. Masaccio freskóján 
Ádám és Éva önmagukat kínzó gyötrelmének kifejezése 
megmutatta az útat a lélek mélyebb indulatainak áb
rázolására, anélkül, hogy bármit is fel kellett volna 
áldozni a forma igazságából. A vallásos érzés melege 
lüktet Fra Angelico elgondolásaiból, a Lippik az érzé
sek elmélyedésének kifejezésében egyre gazdagabb ha
tásokhoz jutnak, egyelőre a forma erősebb éreztetésé-
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vei, míg Giovanni Bellini, a velencei mester, színfinom
ságokkal hoz ki érzelmes hatásokat.

Nézzünk meg egy Bellini képet.
A velencei S. Zaccaria-templom Madonnája olaj

festmény, ez az eljárás azidétt már kiszorította a tem
perát, főleg a velencei mestereknél, kik a lágy harmó
niákat, a színek egybefoglalását, a gyöngéd átmenete
ket keresték. Bellini Madonnáján a festmény puha szín
hatása mesteri, az egyes színek mély szonorikus har
móniába olvadnak össze, meleg össztónusba foglaltan. 
Ezt a nyugodt színharmóniát nem zavarja meg a cso
portosítás élénksége, — minden csendes a képen, fény, 
szín, vonal egyaránt. Ez a mélységes elmélyedés, az ér
zés nemessége, a hangulat tisztasága jellemzi Bellini 
művészetét.

De Peruginoét is, ki nemcsak Perugiában, de Fi
renzében is sokat dolgozott és azt az érdemét sem sza
bad elhallgatnunk, hogy Raffaelt ő tanította. De viszont 
igaztalan, amit pedig elkövettek véle szemben, hogy 
nem művészetét, hanem csak tanítóképességét dicsérik. 
Mert Piero Perugino hosszú élete folyamán, (73 évet 
élt) egészen egyéni stílust alakítót ki, a lágy, álmodozó, 
meseszerű hangulatok festője lett. Ha ezt a szót Umbria 
kiejtjük, gyengéden hullámzó hegyekre, alig lombosodó 
fákra, puha hajlatú kompozíciókra gondolunk, ez pe
dig nem Umbriát, a tájat, hanem Perugino művészetét 
jelenti, csak általánosítás, ha a tájra alkalmazzák. Van 
tehát Peruginonak művészi egyénisége! A XVI. század 
első éveinek beköszöntéséig ez az ő művészeti modora ál
talános tiszteletnek is örvendett, nagy megrendeléseket

Dr. Lázár; Művészet. 12
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kapott, a római Szent Péter székesegyház Sixtus-kápol- 
nájában is festhetett, hívták Velencébe, Firenzébe, dol
gozott Lodovico Moro-nak, Isabelle d'Este-nek, de 
mikor tanítványának, Raffaelnek csillaga fellángolt, 
mikor Leonardo, Correggio, Michel Angelo, Sebastiano 
del Piombo, Fra Bartolommeo tovafejleszitették mind 
az alakok plasztikáját, mind érzéseiknek elmélyített ki
fejezését, Perugino csöndes lírája nem illett a nagy 
mesterek utánzásaként megkísérlett formáihoz, melyek 
ilykép kései műveiben üreseknek hatottak, s Perugino 
visszavonultan, önmagával meghasonulva, mint falusi 
vándorpiktor fejezte be életét.

Pedig Madonnái, főleg az a képe, melyen Mária 
megjelenik Szent Bernátnak (a müncheni képtárban 
látható), az érzés tisztaságával és az előadás harmonikus 
egységével ragadja el a nézőt. Két csoportot látunk, 
két-két kísérőt, az egyiken az ülő, a másikon a belépő 
alak mögött. Mégsem nyugtalan rajta semmi. Mesteri a 
kapcsolatteremtés. Lágy vonalhullám fog össze min
dent. A háttér tája beleolvad az előtér csoportfűzésébe. 
Az álmodozó fejek, az elgondolkozó tekintetek, minden 
a nyugodt harmóniát szolgálja.

Úgy 1480-ban azonban, mint nyári napon a hirte
len jött vihar, egy festmény érkezett Firenzébe, messzi 
tájról, Brügge-ből. Egy firenzei kereskedő, Tommaso 
Portinari, a Medicieknek németalföldi megbízottja, ren
delte volt meg és küldte hazájába, hallatlan feltűnést 
keltve. Az oltárképet Hugo van der Goes (f 1482) né
metalföldi mester festette s a Gyermek-Krisztus imádá- 
sát ábrázolta. Mindazt, amit Masaccio megpendített, 
amit hatása alatt az olasz mesterek tovább fejlesztettek,
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az idegen festő — önmagából, a saját zsenijéből — fel
fokozta.

A 3 méter széles nagy kép, méreteihez méltóan, 
szélesen felfogott csoportokat mutat be, de egyúttal 
bámulatos, Olaszországban addig soha nem látott rész
letezéssel. A század közepén egy németalföldi festő, Jus
tus van Gént elkerült ugyan Olaszországba és bemutatta 
miniatürszerű olajfestési eljárását, hazája hagyományos 
szellemében dolgozva, itt-ott egyes németalföldi képek 
is elkerültek Firenzébe, de igazi hatást csak Van der 
Goes képe gyakorolt.

Van der Goes festménye a firenzei Uffizi képtár
ban látható és mai szemmel nézve is csoda. A témát 
olasz festők is többször megfestették, Piero della Fran
cesca már olyan szabad szellemben, mely a középkori 
vallásos áhitat érzésétől igen távol esik: a téli tájba kitett 
gyermek imádására fiatal lányok sereglenek össze, akik 
énekelnek, zenélnek, mintha ünnepet ülnének. Van der 
Goes festményében is sok a világi elem. (XXI. tábla, a.) 
Angyalok térdepelnek körben a földre fektetett Kisded 
előtt, Mária nemes egyszerűséggel néz gyermekére, mö
götte József, imádkozó kézzel, a levegőben szárnyas an
gyalok, balról a szamár és ökör, de jobbról a pászto
rok futva sereglenek, térdre rogyva, nagy csudálkozás- 
sal imádkoznak és bámulnak. Ezek a parasztok festői 
megjelenítésben a szinte mikroszkopikus látás példái. 
Ha a parasztok fejét egyenként vesszük szemügyre —, 
a firenzei festők ezt ugyancsak megtették, — a jellem
zés és az anyagéreztetés és a fény és színhatás harmó
niáját egyenként és külön-külön megcsodálhatjuk. És az 
olasz festők megcsodálták. A hátul álló paraszt csorba

12*
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fogsorával, ritkás bajuszával, kusza hajzatával, csodál
tában nyitva felejtett szájával, elálló fülével: a lát
ványba feledkezett lélek tiszta képe. A részletek ilyen 
finomságain a firenzei olaszok annál jobban csodálkoz
tak, mert azt is látták, hogy a fény a formákat nem 
nyeli el, ellenkezőleg, teremti, itt kiemel, amott ho
mályba tol, elválaszt, kapcsol, lazít és egybefűz. Látták, 
mint figyelte meg a festő a forma kialakulására ellen
séges reflexeket, mint von be megfigyelései körébe min
denki másnál több részletet. Mai szemmel nézve, meg
lep bennünket, hogy ez a XV. századbeli németalföldi 
festő ismerte a szétszórt világítás igen sok titkát, — 
színei hűvösek, kerül minden barna árnyékot, ellenke
zőleg, szinte árnyék nélkül mintáz, szürke színek su
hannak végig festményén, a tárgyak helyi színei, aminők
nek közönyös világításban jelentkeznek, állandó átme
netben vannak, a szerint, milyen fény, s honnét esik 
reájuk.

És így tovább. Ügy állottak e kép előtt az olasz 
festők százai, állottak évtizedeken át, hogy hatását szinte 
kézzel letapinthatjuk.

Aki ismeri azonban — a mai Belgium és Hollan
dia azidétt földrajzi egységet alkotó művészetét és tud
ja, hogy Van der Goes előtt ott egy még nagyobb csu
da, a Van Eyck-testvérek éltek és alkottak s hogy be
lőlük fejlődött ki az egész németalföldi művészet, Roger 
van der Weyden éppenúgy, mint Memling, Dirck Bouts 
és a másik titokzatosság, Geertgen tot Sint Jans, — az 
előtt Van der Goes nagy művének sok titka megvilágo
sodik.

A francia gótikus miniatűrre kell visszagondol-
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nunk, a Limbourg testvérek finom lapjaira (XIV. tábla, 
a.), hogy Hubert és Jan van E yck művészetéhez megkap
juk a kulcsot. Hubert befejezetlenül hagyta nagy olajfest
ményét és öccse Jan fejezte be. A bécsi egyetem nemrég 
elhalt tanára, Dvorák volt az első, aki a nagy oltáron meg 
akarta keresni Hubert és Jan kezemunkáját, hogy megál
lapítsa, mi része volt benne Hubertnek és mi Jannak. 
Megállapításait a többi kutató nagyjában elismerte, — 
azonban a lényeges az, hogy a miniatűrhöz való kap
csolatukat felismerte. Mert valóban, e nélkül nem ért
hető a van Eyckok művészete, főleg Jané, akiről külön
ben adatszerűén tudjuk, hogy miniatűr-festéssel maga is 
foglalkozott, sikerült is tőle származó miniatűröket ta
lálni egy turini kódexben. Sajnos a kódex a könyvtár
ban kitört tűzvészben elégett, de megmaradt fénylenyo
matban, azonkívül később Milanóban a kódex egy má
sik töredéke is előkerült, mely ugyancsak Jan kezemun- 
kája.

Ezek alapján a tudósok összeállították életművét. „A 
bárány imádása” című misztikus festményé, melyet 
bátyjával együtt festett, szellemben egészen a közép
korban gyökeredzik, de kivitelben már bámulatosan 
haladó, — ha t. i. a valóságközelség mértékével mér
jük, XXI. tábla, b.) Az oltár középső képén csudálatos 
szépek a tájképi részletek, — noha a távlat törvényeit 
nem ismerte, (három látóhatárt vesz fel), csak a gótikus 
műhelyhagyományok szellemében, érzés után dolgozott, 
—• de a virágok, a talaj, a fák és a rét botanikus hűséggel 
való visszaadásával lep meg. Éppen úgy meglepi min
den mai nézőjét Ádám és Éva alakításával is, olyan 
formaismeretről téve bizonyságot, mely a modell bátor
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kitanulmányozását igazolja. A fő, amire folyton vissza 
kell térnünk, a tájképi részlet. A tárgyak helyi színe 
az össztónus alá van rendelve. Az árnyékok suhanása, a 
felhők járása, a szél hatása, az illanó, a pillanatnyi 
megmozdulások éreztetése, mindez mesteri finomsággal 
sikerült.

Vegyük szemügyre egy kettős képét, a luccai ke
reskedő, Giovanni Amolfini és menyasszonya arcképét, 
mely a londoni képtár büszkesége, mert már a valóság 
festői átélése. Egy szoba belsejébe állítja a férfit és nőt, 
amint egymásnak kezet nyújtanak. Ezek a kezek reme
kül vannak megfestve, alakjai nem légüres térben álla
nak, mert alak és környezet festői egységben olvadnak 
egybe. Bizonyos, hogy a szoba és az alakok méretei nem 
harmonikusak, a kis mélységű szobához képest túlsá
gosan nagyok az alakok, s minthogy a művész két eltű
nési pontot vett fel, a szoba mélységhatása ingadozó. 
Bámulatos azonban ezzel szemben nem egy templom 
belsejét ábrázoló képének fényvezetéssel elért mélység
hatása. Ezekben is, az Arnolfini arcképben is, színei
nek mély tűzében égnek az anyagok, a férfi felöltőjé
nek prémje, a ruhaszövetek, a hátsó falra akasztott tü
körben látszó reflexek, mindezt a levegő lágy hullám
zása fogja körül. Ezzel olyan egységet teremt, amilyent 
Van der Goes-ön kívül egy honfitársa sem ért utol. 
Memling érzékenyebb, érzelmesebb mester, Rogier el- 
vontabb, kiszámítottabb, kompozíciói jobban felépítet
tek, de ahogy a világot .Tan látta, azt csak egy elragad
tatott lélek láthatta, akinek a látomány, a formarészle
tek kikutatása, az anyag áhitatos szeretete lelke legmé
lyéből fakadt.
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Csak egy másik, szintén fiatalon elhalt mester, 
Geertgen tot Sint Jans (f 1495) volt méltó utóda. Igen 
kevés műve ismeretes. Mindegyik színezése páratlan 
pompájával ragad el. Geertgen a mélységet, tájképi 
háttereiben, tisztára színértékek viszonylataival érezteti, 
a síkok nála egybefolynak, a középtér a legdúsabb, a 
legcsillogóbb, de átmenetei még sem élesek, mert a 
színfoltok értékelésével, — akárcsak egy mai impresz- 
szionista mester, — hozza ki formáit.

Az olaszokra nem hathattak ezek a mesterek, nem 
ismerték őket. Csak itt-ott került eléjük, — olasz ke
reskedők, főleg Portinari révén, aki Memlinget is fog
lalkoztatta, — egy-egy németalföldi munka, s így Van der 
Goes műve annál nagyobb hatással volt rájuk. Hogy 
ezt megállapíthassuk, csak Ghirlandaio arcképét kell 
megnéznünk a nagyapóról, ki unokájával foglalkozik; a 
művész az öreg úr arcán minden ráncot, orrán a bi- 
bircsót a legfinomabb részletezéssel festette, ahogy Van 
der Goes tette a pásztorokkal.

De Ghirlandaionak a velencei Akadémiában lévő 
„Pásztorok imádásá”-ról is pontosan leolvashatjuk Van 
der Goes hatását.

Ennek kettős ellenhatása támadt. Az absztrakt kép
zeletű művészek ezt a nagy valóságközelség után való 
futkosást nem értékelték. Visszatértek tehát a gótikus 
ha gyományokhoz, de a kiváló szellemek, aminő Botti
celli is (1445—1510), új formafelfogás kialakítására 
törekedtek, olyanra, amelyik nem elégedett meg a kö
zellátásra számító valóságábrázolással, hanem belső ké
peiket, az emlékképek nagy formáiban síkszerűen, tisz
ta vonaljátékra építették fel. Ezt tette Botticelli is mind
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a római Sixtus-kápolna falképein, mind kisebb méretű 
oltárképein: egységben felfogható alakításra törekedett, 
de oly alakításra, mely a két kiterjedés hangsúlyozásával 
kerülve kerülte a harmadik, a mélység éreztetését, még 
akkor is, ha nem térhetett ki előle, mint a tengerből kagy
lón állva kiemelkedő Vénusz ábrázolásánál. Itt magas 
látóhatár felvételével játszotta ki a háttér mélységét és a 
síkszerű érzetét megőrizte.

Azonban Botticelli belső nyugtalanságtól hábor
gatott lelke, mely élete vége felé Savanarola prédi
kációinak hódító hatása alatt, misztikus elragadtatá
sokba, gyötrő kínokba kergette, elvont elgondolásait el 
nem fojtható izgatottsággal fejezte ki. A lélek titokzatos 
sodrásai, az öntudat alatti élet rejtelmei érdekelték őt 
akkor is, ha bibliai tárgyakhoz nyúlt, de köralakba 
komponált, tondo-nak nevezett, a Mária kultuszt szolgáló 
alkotásainál is, éppen úgy, mint mikor allegóriákat fes
tett, barátai, a Mediciek dicsőítésére. Művei mind mesz- 
szibb múltba nyúlnak vissza, középkori kompozíciókból, 
antik regékből nőnek elő, mint a Tavasz bevonulása (Pri- 
mavera címen ismeretes), (XXII. tábla, a) vagy az Apel
les elveszett képének Lucianus leírása nyomán festett Rá
galom.

A Primavera a francia gótikus kastélyok faliké
peire emlékeztető látomány, fiatal, virágkoszorús lá
nyok felvonulása, Vénusszal a középen, az erdő szélén 
táncoló, egymást űző csoportok játéka, fátyolruhákban, 
melyek elvontan kicirkalmazott vonaljátékot adnak. 
Ilyennek álmodták Medici Lőrinc körében a menyorszá
got. Ilyennek írták le álmaikat a költők, Polizianoval
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az élen. Botticelli az alakokat antik szobrok, kaméák 
után alakította. De nem a motívum a lényeg, — hanem 
a forma. A síkszerűség megőrzésével, a vonal lágy hul- 
lámoztatásával és a színezés tompított erejével igyeke
zett kifejezni belső izgalmait. Dante illusztrációinál is 
a vonaljáték tiszta hatásával jut a költő képzetvilágába. 
Egyáltalán, az elgondolások magas légkörében érzi 
otthon magát. Talán csak a párizsi Louvre-ban látható 
falfestmény töredékben tud a tompa színekbe fogott fi
nom vonalmenetek mélázó hatásával igazán megnyugtató 
hatást kelteni. De ez a freskó-töredék — sajnos — már 
félig rom.

A quattrocento olasz művészei, nemcsak számban, 
de tehetségben is, csodálatos gazdagon bukkantak elő.

A RENAISSANCE VIRÁGJÁBAN.

A XVI. század beköszöntésével az elvetett magok 
virágba szökkentek és új ember, új lelki és új testi for
mában, új érzésekkel, új érzéseinek megfelelő, új meg
nyilatkozásokkal jelentkezett, csakhogy a súlypont nem 
Firenzébe, hanem Rómába tevődik át, a nagy politikai, 
szellemi és művészeti események középpontjába. Rómá
ból sugárzanak szét az új világ eszméi, terjednek el az 
új formák és újra hihetetlen rövid idő alatt zajlanak 
le a nagy művészi események. 1500-tól 1550-ig születik, 
virul ki ez az újjászületés, új és nagy formájában, hogy 
aztán a század közepén egy újabb érzésvihar egy új 
alakulatot, a barokkot készítse elő. Kezdődik Leonardo
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da Vinci Utolsó vacsorájá-val és ugyanakkor lép fel 
Michel Angelo, ki 25 évvel fiatalabb nála, kortársa Fra 
Bartolommeo, tíz évvel később jön Raffael s vele együtt 
Andrea del Sarto, Sebastiano del Piombo, Correggio, 
hogy nem sokkal Raffael korai halála után új erjedés 
induljon meg.

Mi idézte elő ezt a csodálatos és lázas szellemi 
mozgalmat? Sem a politikai viszonyok, sem a gazda
sági helyzet nem szolgálta a művészetet. Mikor Michel 
Angelo tudatja apjával, hogy elkészült a Sixtus kápolna 
mennyezetének festésével (1512), megjegyzi: „Terveim 
nem sikerültek úgy, ahogy reméltem, ezt a viszonyok
nak tulajdonítom, melyek művészetünknek nem ked
veznek”. A művészet mégis felvirágzott.

Bizonyos, hogy az előbbi kor előkészítette, de bi
zonyos az is, hogy ez a kivételes tehetségű lángelmék
nek együttes és hirtelen való feltűnése nem lehet puszta 
véletlen. Hiszen más téren, sőt más országokban is azt 
látjuk, hogy ugyanakkor nagy szellemi áramlatokat te
remtő nagy szellemek lépnek fel, nagyot alkotnak és 
gyorsan letűnnek. Messze vezetne, ha ennek a huszonöt
harminc esztendőnek politikai helyzetét itt és most jel
lemezni, szellemi alkatát felboncolni akarnók, — ez a 
szellem, mely akkor áthatotta a világot, szülte a refor
mációt, készítette elő az új filozófiai megismeréseket, 
vezette be az új természettudományi felfedezéseket és 
alakította át a társadalmak szerkezetét. A művészegyé
niségek olyan különálló döntő szerephez jutottak, a 
művészeti fejlődés kiérlelésében, hogy ettől kezdve már 
csak az egyéniségek számbavétele lehetséges.



187

Leonardo de Vinci (1452—1519.)

Közel félszáz esztendeig élt Leonardo a XV. szá
zadban, csak utolsó évtizedei nyúltak át a XVI. szá
zadba.

Az olaszok másként számolnak, mint mi. A Cin
quecento a XVI. századot jelenti. Ez valójában egész 
külön fogalom, főleg a művészet szempontjából. Jelenti 
a quattrocentoból, a XV. századból kinőtt új szellemet, 
mely részben továbbfejleszti, részben vele sokban ellen
tétes formákat termel ki. Leonardo fejlődése bámulatos 
gazdag változatokban. A XV. századból nő ki, de át
csap a nagy formákba, s megindítja a barokk szellem 
izgalmas formakapcsolatait is. Sőt ha jól belenézünk 
művészetébe, a grácia (a báj) éreztetésével, még a roko- 
ko szellemét is magába foglalja.

Ezt pedig lelkisége egészen kivételes gazdagságá
nak, képzelete magas szárnyalásának’, érdeklődési köre 
hihetetlen kitágultságának köszönhette. Abban a levélben, 
melyben Lodovico Moronak szolgálatait felajánlotta, ki
fejti, mi mindent tud: tud hidakat verni, csatornákkal 
a víz folyását irányítani, ágyút önteni, lövészárko
kat ásni, kődobálásra alkalmas gépezetet szerkeszteni, 
vízierőket kihasználni, s. i. t., mindent tud, de építeni, 
festeni és szobrokat mintázni, faragni és önteni is tud 
úgy, mint senki jobban a világon. Szóval nem volt csök- 
kentértékiiségi érzete.

Pedig, amit Leonardo a Moro-levélben felsorolt, 
csak egy kis része annak, amit élete folyamán kikutatott 
a tudomány annyiféle ágában. Ha az újabb kutatások, 
jelesen Olschki nagy munkája Leonardoról, a természet-
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tudósról be is igazolta, hogy mindazt a sok felfedezést, 
melyeket neki tulajdonítottak, Leonardo elődeitől, je
lesen arab tudósoktól vett át, kiket ismert, — mégis az, 
amit biztosan neki tulajdoníthatni, oly sok és oly sok
oldalú, hogy tudományos érdemei is páratlanok.

Minket első sorban a szobrász, de főleg a festő 
érdekel. S itt azzal a furcsasággal találkozunk, hogy 
alig maradt ránk szobra vagy festménye. Ifjúkorából 
domborműveket tulajdonítanak neki, de ezek hitelessé
gén a tudósok egyre vitatkoznak, híres lovasszobrát, 
mellyel Sforza herceget örökítette meg, idők folyamán 
megsemmisítették, a Trivulzia-emlékről rajzok és kis 
bronzok maradtak csak fenn, — többek között egy kis 
lovasszobor a Szépművészeti Múzeumban, — festménye 
is alig féltucat, a legtöbb félbenhagyott állapotban. Ezek 
közül két művét vegyük szemügyre, az egyik Milanó
ban egy domokosrendi kolostor ebédlőtermének fa
lát díszíti és az Utolsó vacsorát ábrázolja, a másik a 
párizsi Louvre-képtár büszkesége: Mona Lisa arcképe.

Az Utolsó vacsora is igen romlott állapotban van, 
noha nemrég restaurálták. A falkép festésénél Leonardo 
— mert lelkében színpompában élt a kép, — nem a 
rendes freskóeljárással élt, hanem temperával kísérlete
zett és így a falfestmény a nedvesség felszívárgását át- 
bocsátva, a nem jól szigetelt falon lassan-lassan tönkre 
ment. A képen 1496 és 1497 közt dolgozott, de húsz 
évvel később már vész-hírek keltek szárnyra, s azóta 
folyton javítgatják, — aligha sikerrel, a nedvesség ha
lálra ítélte.

Egyelőre azonban megmentették, — úgy, hogy a
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kép újból jól látható. Goethe, a németek nagy költője, 
részletesen leírta.

Azt a jelenetet látjuk, mikor Krisztus tanítványai 
közt ül és így szól: „Bizony mondom nektek, egy ko- 
zületek elárul engem”. A szónak izgalmas a hatása. 
Leonardo ezt a hatást érzékelteti. Nagy hagyománya van 
e jelenet ábrázolásának, az egész középkoron át mi
niatűrökben, mozaik- és falfestményeken, de a quattro- 
centoban is, egyre kísérleteztek véle. Leonardo megta
lálta a végső megoldást.

Velence Szent Márk templomában a mozaik-festő 
már világos képzetben tárja elénk a jelenetet. Giotto 
tudatosan szakít a mozaik-elgondolással. A mozaik-festő 
az asztal hosszában egy sorban, a nézővel szemben he
lyezi el alakjait, Giotto, a nézőre való minden tekintet 
nélkül, ülteti egymással szembe alakjait. A quattrocento 
részben visszatér a byzanci hagyományokhoz, Taddeo 
Gaddi csak Judást ülteti külön Krisztussal szemközt, 
Fra Angelico Giottot követi, Castagno és Ghirlandaio 
Taddeot. Leonardo a byzanci hagyomány szerint Judást 
is egy sorba ülteti a többivel. Andrea dei Sarto pedig 
már odafesti a nézőket is, kik a háttérbe állított házon, 
az ablak közepéből nézik a jelenetet. Leonardo felfogása 
sokkal egyszerűbb.

Hogy ezek nélkül az előzmények nélkül Leonardo 
ne jutott volna a maga elgondolásához, hogy az elő
döknek nagy részük van sikerében: igen kérdéses. Né
met festő — Corinth — így láthatja a dolgot, a német 
művészek megszokták a szellemi mankókat. Leonardo 
műve szerkezetében eredeti és csoportfűzésében rész
arányos és ritmikus. (XXIII. tábla.) Krisztus a középen,
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jobbról, balról két hármascsoportot alkotnak a tanítvá
nyok, s noha igen izgalmas csoportokat, a körvonal lágy 
hulláma nagy megnyugvást ad a szemnek. De ez a ritmus 
fel van oldva azzal, hogy az egyes csoportok mindkét ol
dalon egymásnak részarányosán megfelelnek és három
szögekbe vannak zárva. Ismét azt látjuk, hogy a két di
menzió — a szélesség és magasság — van csak hangsú
lyozva s nem a mélység. Noha Krisztus épp ajtónyílás 
előtt ül, melyen át a messzeség megnyílik, a hangsúly a 
reliefszrűen elhelyezett alakokon van, melyeket az asz
tal félig eltakar, aránylag kis asztal, ami az előtte 
ülőket megnagyitja. Hozzájárul ehhez a csoportfűzés. 
A Mester szavára a tanítványok lelkében hirtelen fel- 
viharzó érzés Leonardóban felszabadította a lélekfestőt, 
csupa új motívumot talál, a kezekkel jellemez, az arc
kifejezéssel és mozdulattal belevilágít a lélek legmélyé
be. Goethe zseniális éleslátással magyarázza a gesztu
sokat. Rámutat arra, hogy csak olasz festő találhatott 
rájuk, akinek az utcán, a társaságban, számtalan alkal
ma volt, hogy népe lelkében, éppen a gesztusokon át, 
olvashasson. Leonardo a festészet elméletéről írt köny
vében megírja, milyen nagy a jelentősége a kézmozdu
latoknak. „A kéz mozdulatai s az alakok állásai a lé- 
lekállapotnak feleljenek meg, de úgy, hogy csakis azt 
fejezzék ki, amit éreztetni akarnak”. (Trattato, 298. 
pont.) Amit előír, betartja.

Az iszonyat, a felháborodás, a méltatlankodás sok
sok árnyalatát olvashatjuk le e tucat ember arcán és 
gesztusain. Köztük van Judás, de árnyék hull rá, lel
két ilykép fel nem tárja, a pénzeszacskót szorongatja, 
hátradől ijedt mereven.
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Maga Krisztus elhallgat. Ez a „borzalmas hallga
tás”, amit az elkülönülés kifejez, éles ellentéte a töb
biek belső izgalmának. Rajtuk a lélek viharzását, ára
dását, apadását érezzük. Csak egy nagy lélek, csak egy 
Leonardo tud ilyen embereket, ilyen mozdulatokkal, 
ilyen érzésmélységgel megteremteni. Ehhez járul a nagy 
izgalmat lefogó nyugalom — valami, amit csak Michel 
Angelo értett meg és aztán tovább fejlesztett. Mivel 
hozza ki ezt a látszólag ellentétes hatást? Egy hullámzó 
körvonallal, de virtuális körvonallal, mely nincs oda
festve, de amelyet oda kell képzelnünk, amint végigfut 
az alakokon, összefoglalja őket, mintegy önmagukba be
zárja, de úgy, hogy a képzeleti körvonalon belül a leg
viharosabb szenvedélyes mozgás is fellángolhasson. Leo
nardo egyéb műveiben is a virtuális körvonal ere
jével kapcsolt, rendesen egyszerű geometriai formák
kal, háromszöggel, négyszöggel, félkörökkel dolgozik, 
de tudta, hogy ezen a külső pánton belül az érzés sza
badon hullámozhat. Ezt látjuk az Utolsó vacsorán is, 
melynek alakjai hatalmas plasztikai erővel kimintázva, a 
relieftéren belül egybefoglalva, nagy megnyugtató hatást 
keltenek.

Pedig éppen Leonardo tagadja leghangosabban a 
körvonal jogosultságát, mikor a sfumátot, a levegő kör
vonal elmosó hatását hangsúlyozza. Ellentmondás ez? 
Nem, mert mint látjuk, megtartja ugyan a körvonal cso
portképző erejét, de ez az ő körvonala nem valóságos, ha
nem virtuális, azaz csak képzeletben jelentkező. Bele kell 
képzelnünk magunkat a virtuális geometrikus formákba 
elrendezett csoportok körvonalaiba, anélkül, hogy a 
képen ez a körvonal in natura, valósággal jelen lenne.
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Mit bizonyít ez? Hogy Leonardoban két lélek küz
dött: az egyik az értelem uralma alatt állva, megnyug
vásra tört. A nagy, az uralkodó, a döntő jelentőségű 
vonalmenetet igyekezett megtalálni, hogy harmónia ér
zékét kielégítse. Ezrekre rúgó rajzai közt igen sok a 
kompozíció egészét kereső rajz is. Ez a valóság fölött 
álló világ azonban nála csak kiindulás, melybe mindazt 
a sok részletet bele akarta foglalni, melyet a másik lé
lek, mely izgatottan kutatta a világ minden titkát, felhal
mozott, részint emlékezetében, részint rajzfüzeteiben. 
„Jegyzőkönyv nélkül ki ne menj az utcára!” — köti ta
nítványai szívére. Ó maga titkos írással teleírt jegyzetek 
ezreit hagyta hátra, semmit sem fejezett be, örökké ku
tatott, figyelmét egyszerre sok minden lekötötte, az ér
zések minden külső formája, egészen a karikatúráig. Tu
dós, költő, zenész, művész volt. Minden iránt érdeklőd
ve, nem tudta magát központosítani. Nem az a baj, amit 
Olschki mond róla, hogy nem volt filozófiája. — De
hogy nem volt! A legnagyobb filozófus szellemek egyike 
volt! Az volt a baj, hogy örökké belső tűzben égett, lázas 
izgalomban: a mindentudás vágya sorvasztotta.

Aki végiglapozza rajzainak végeláthatatlan sorát 
vagy csak azokat a rajzokat, melyeket tervezett lovas
szobraihoz készített, egy örökké lázas mozgásban lévő, 
formateremtő képzeletet lát munkában. Akik azt mond
ják, hogy azért nem fejezte be festményeit, mert munka 
közben egyre újabbnál újabb feladatokra bukkant és 
mindezeket meg akarta oldani, azok már sejtették ennek 
a különös embernek titokzatos lelkét, melyhez csak 
Michel Angeloé fogható. Nem meglepő tehát, hogy ki 
nem állhatták egymást. Mikor a firenzei tanács egy
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csatakép festésére versenyre hívta őket, kölcsönös gyű
löletben égve, mindegyik belemerült a feladatba, de 
egyik se fejezte be és egyiknek műve sem maradt ránk. 
Leonardo művének egyik részlete legalább Rubens má
solatában megvan. Az anghiari csatának azt a részletét 
látjuk rajta, mikor a harc a legerősebben dúl a zász
lóért. Négy lovas csap össze hihetetlen szenvedéllyel, 
egymásba bogozódva. És mégis, a szem belelát a go
molyba. Rubens másolatában a középre vezetett fénnyel 
értelmez. Nem lehetetlen, hogy Leonardonál is így lát
ta. Michel Angelo rajzából is maradt egy rész. Eldön
teni, hogy melyik a jobb, akkor sem lehetett, ma sem 
lehetne, mindkettő remekmű volt.

Leonardonak az a műve, mely ép állapotban maradt 
ránk, Mona Lisa arcképe. (XXII. tábla, b.) Néhány év 
előtt ellopták a Louvre-ból, de aztán visszalopták. Leo
nardo csak nagy nehezen adta ki kezéből, befejezetlen
nek érezte, —- mai szemmel nézve, nagyon is megmun
káltnak hat. Az arcképfestés csúcsteljesítményét látták 
benne. Nem hiszem, hogy volna a világon még egy fest
mény, melyről olyan sokat és olyan sokfélét írtak volna 
össze. A mosoly, mely végigsuhan az asszony arcán, lá
gyan, a szája szélén alig megmozdulva, a legtitokzato
sabbnak tűnt fel. A világ minden nemzetének írója állott 
a Louvre-ban előtte és álmodozott. Mesélték, hogy maga 
Leonardo zenészeket fogadott, hogy modelljét állandó 
éberségben tartsa, nehogy a mosoly megfagyjon ajkán. Az 
élettan tudomány megállapította, hogy Mona Lisa moso
lya a fényárny bársonyos fátyola alatt bizonytalannak 
ható mechanizmusával kelti fel a mélynek, a nyugtalaní
tónak, misztikusnak hatását. Pedig ez az arc, szemében

Dr. Lázár: Művészet. 13
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összehúzott pilláival, mai szemmel nézve, nem szép. Túl
ságos magas homloka és álla alatt kezdődő tokája, sőt 
még egymásra tett kezének tartása sem felel meg a mai 
szépségideálnak. Talán csak kirángatott szemöldöke diva
tos. De Leonardo mindamellett remekelt e művében, mert 
festményének értékét nem itt kell keresnünk. Abban re
mekelt, ahogy a fényt végigvezette a formákon, a lágy és 
gyöngéd, szinte árnyéknélküli árnyékolásban, mely fi
nom átmenetekben adja a formákat, feloldva a belső 
körvonalakat. A fényárny kezelésében remekelt. Reme
kelt az olajfestésben, melyet talán ő értett meg először, 
mikor az erősen hígított olajjal és a sok rétegben egy
másra festett lazurokkal mintázott. Ezzel és az átlátszó ré
tegeken átszűrődő csillámokkal titokzatos színhatásokat 
tudott éreztetni. Remekelt a csodálatos tájképi háttér 
fantasztikus színeivel. E háttérrel, mely olyan, mintha 
csak oda volna lehelve, „füst módjára” — mondja ő 
maga, — a ködbe omló tájjal remekelt, amelyet csak 
kínai mesterek közelítettek meg, jóval a XV. század 
előtt. Ismerte vájjon Leonardo a kínai festőket? Látott 
talán kínai tájképet? Nem lehetetlen. Az olaszok messze 
vizekre hajóztak és így megeshetett, hogy kínai festmény 
került a szeme elé. De biztos, hogy Mona Lisa hátteré
ben csodálatos színek és gyönyörű álomvilág rejtelmes- 
kedik. Ebből a környezetből kaphatta a fiatal asszony 
mosolya csudahírét.

Leonardo majd minden művében kísért ez a mo
soly, mely utánzói kezén fintorrá torzult.
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Michel Angelo (1475—1564).

Michel Angelo szobrásznak érezte magát akkor is, 
mikor festett. Mialatt a Sixtus-kápolna mennyezetének 
kifestésén dolgozott, szonettet ír és így énekel: „Görbült 
cső módjára görnyedek, s görbe csőből nem szökik ma
gasra vízsugár ... Nem vagyok jó helyen, mert nem va
gyok festő” (ne íó pictore). Ennek éppen az ellenkező
jét érzi Leonardo, — már ez maga is fényt vet természe
tük ellentétes voltára, ami megérteti velünk gyűlölködé
süket. Amit az egyik szeretett, azt a másik semmibe se 
vette. Mindkettő lángeszű ember, tehát izgékony, lob
banékony, sőt fékezhetetlen indulatú természet, s így 
érthető, hogy nem tudtak összeférni. De még megérteni 
sem tudták egymást. Főleg Michel Angelo természete 
mintája a nagy léleknek, kinek sorsa az örökös viasko- 
dás, sorssal, külvilággal, de főleg ennenmagával. Az 
ilyen természet szenvedésre született. „Mire születtem?” 
— kérdi egyik versében. — „Hosszú életre? Ez az, ami
től megremegek, mert a rövid idő is hosszú annak, aki 
szenved”. Már pedig neki volt elég oka a szenvedésre, 
az emberfölötti szenvedésre, mely természetesen művé
szetében is kifejeződött, még pedig hatalmas erőben. Ez 
idézte elő azt a büszke félelmetességet (fierezza e ter- 
ribilita), melyet már kortársai is észrevették. Michel An
gelo egyik levelében felsóhajtott: „Az ember nem nevet
het, ha körülötte az egész világ jajgat”. Belül a lelkében 
ő maga sohasem szűnt meg zokogni...

Egy Varcchi nevű olasz író ezidétt körkérdést in
tézett a művészekhez, megkérdezve tőlük: a festészetet 
vagy a szobrászatot tartják-e többre? Michel Angelo a

13*
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szobrászat, Leonardo a festészet mellett kardoskodott. 
Leonardo a piszkos kézimunkát követelő szobrászatot le
nézte, Michel Angelo a testi erőkifejtést követelő szob
rászatban indulatai levezetését becsülte. Mindkettő egy 
abban, hogy a plasztikai hatás kifejezése a lényeg, de a 
kifejezés becsületes eszközének mindenik mást-mást je
lölt meg: Leonardo a fény és árny lágy átmeneteiből, 
Michel Angelo a formák erőteljes kialakításából akarta 
kihozni a plasztikát.

Amit Masaccio elkezdett, a testiség éreztetését, Mi
chel Angelo a festészetben is folytatta.

Már az anghiari csatát ábrázoló kartonon, melyet 
Leonardoval versenyezve csinált, Michel Angelo a für
dés közben riadójelre sietve partraúszó katonák plaszti
kai megjelenítését hangsúlyozta ki. A szobrász beszélt. 
Anatómiai tudását előtérbe helyezi. Leonardo Trattato- 
jáben ezen persze gúnyolódik. Raffaelnek más volt a vé
leménye, valamint mindazoknak a festőknek is, — főleg 
Firenzében, —- akiknek képzeletét a formák megfigye
lése izgatta és a festői megjelenítésre kevésbbé hajlamo
sak voltak.

Ilyen előzmények értetik meg velünk a Sixtus-ká- 
polna mennyezetképét, melynek megfestésére nehezen 
szánta el magát mestere, de mikor megkapja Gyula pá
pától azt az engedélyt, hogy azt fesse, amit akar, 1508 
őszétől 1512 októberéig elkészült vele.

A Sixtus-kápolna mennyezete nem igen volt alkal
mas kifestésre. Nagyon magas, alulról csak hátraszeg- 
zett nyakkal lehet látni, amit a festőnek igenis figye
lembe kellett vennie és ehhez alkalmaznia stílusát. 
Michel Angelo megtette, de művének egyetlen egy le-
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írója se fogta fel célzatait. (Pedig egész könyvtárt írtak 
össze róla!) A művész mindent elkövetett, hogy a né
zőt kézen fogva odavezesse műve elé és megértesse vé
le, hol és mit és mikép kell szemlélnie?

Evégből a mennyezetet építészeti keretekbe tagol
ta. A dongaboltozatos mennyezeten ott, ahol a boltozat 
az oldalfalakra nehezedik, az ablakok fölött félköríves 
lünetták vannak, melyeket egy-egy boltcikkely kapcsolt 
a boltozathoz. A négy sarkon két-két ilyen boltcikkely 
egy-egy gömbháromszöggé olvadt le. (XXIV. tábla.)

A boltozat tükrét festett architektúrába foglalta. 
Az ablakok közé lenyúló boltozatra négyszögletes már
ványfülkéket festett, ezekbe helyezvén a prófétákat és 
Szibillákat, olyan helyzetekben, amint elmélyednek a tit
kok könyvébe, vagy riadtan hallgatják a túlvilági szózatot. 
(XXV. tábla.) A fülkék fölé párkányokat festett, ami ál
tal kilenc mezőre osztott téglalapok keletkeznek. Ezekbe 
a teremtés jeleneteit, Ádám, Éva, a Vízözön és Noé bib
liai jeleneteit foglalta. A keretezéssel nagy célja volt, 
de művének egyetlen leírója sem értette meg. Vagy 
abban a sorrendben írják le, ahogy azokat Michel An
gelo megfestette, — (a művész leveleiből, az elszámolá
sokból és a freskófestés technikai eljárásából nagy detek- 
tiv-munkával kiokoskodva), vagy külön a Szibillákat, 
külön a prófétákat, külön a boltozat tükrének képeit, 
külön a díszítő alakokat, vagy összevissza, részletről- 
részletre ugrálva, amivel zűrzavart idéztek elő. Már 
pedig nincs a föld kerekségén ilyen zárt ritmusú ala
kítás még egy. Michel Angelo mindent elkövetett, hogy 
ezt a ritmust kihozza, a keretezéssel pontosan előírva a 
megtekintés módját és sorrendjét. Mielőtt munkához Iá-
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lőtt volna, kitapasztalta a hátraszegett nyakkal való 
látás keltette elfáradás ellensúlyozási módját, s rájött, 
hogy ha csak az egyes bekeretezett részeket nézzük, 
egyenként, közbeeső pihenésekkel, a hátraszegett fej
tartás okozta fáradságot le lehet küzdeni. Ezért fes
tette a nagy hevedereket a falakra, melyekbe belefog
lalta figuráit, hogy külön-külön való megszemlélésükkel, 
nyugvó szemmel nézve, távolsági kép álljon elő, ami 
nyugodt hatást kelt.

Erre a lélektani megfigyelésre alapította hatal
mas munkája egész kompoziciós felépítését.

Ha tehát figyelembe vesszük a mester utasításait, 
melyek a bekeretezésbe vannak lefektetve, a bejáratnál, 
feltekintve, két ablak fölött két félkörívet látunk, mind
egyikben csoportképeket, melyeket, hogy megértsünk, a 
félkörív közepén feliratos táblát helyezett el, a balol
dalin ezt: Eleazar-Mathias, a jobboldalin: Jacob-Joseph.

Két félkörív a Sixtus-kápolnában.

Nem akármilyen alakítás, bibliai történetet ábrázol 
tehát. A félkörívek fölött, a középen pedig egy négy
szögletes márványfülke van, benne egy hatalmas alak, 
hogy kicsoda, megmondja az alul odafestett tábla: Za- 
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Zachariás próféta.

charias, a próféta, a tábla alatt 
van a pápai címer.

Ha jól megnéztük ezt a képet és 
beleéltük magunkat abba a gondo
latsorba, melyet a bibliai történe
tek megjelenítése jelentett, úgy 
érezzük, hogy a művész egyszerre 
éles fénnyel bevilágított műve szel
lemébe. A félkörívekben ugyanis 
bibliai nevekre való utalással — 
mondhatjuk — zsáner-képeket fes
tett, mindjárt az ajtó fölötti 
két boltívben családi képet, de 
hasztalan keressük a bibliában a megadott nevek mel
lett a jelenetnek megfelelő elbeszélést, — a művész 
más forrásból indult ki, — Dante, az ő imádott Dán
iájából, s az isteni színjáték megszámlálhatatlan képei 
közült emelt ki egyet-egyet boltcikkelyeibe festendő tár
gyakul. A jobboldali képen például (Paradicsom 103.) 
az apát látjuk, amint lánya hozományát számolja, mellet
te, a díszbe öltözött menyasszony mellett, a vőlegény. Ha 
Dante ihlette is, mint összefüggő sorozat mást jelente
nek, mint Danténál. Ezek az idyllek az üdvre váró 
emberiséget jelentik, sóvárogni látjuk alakjait valami 
után, az élet belső tartalmának hiányát érezve. Mi lesz 
az eljövendő? Fölöttük azután megszólal a próféta, 
Zachariás, aki az Űr eljövetelét jósolja. Az Úr eljöve
telét sóvárogják tehát mindannyian.

Ezt a gondolatsort kell megértenünk, már itt a bejá
ratnál és ime, ilyen hatalmas bevezető akkordot üt meg, 
mindjárt, hogy átlépjük a küszöböt.
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Jobbra fordulva egy erősen bekeretezett gömbhá
romszögbe foglalt jelenetet látunk. Ebben a cikkelyben 
Dávid leteríti Góliáthot — a küzdelem tehát megindul

Gömbháromszög a Sixtus-kápolnában,

és a szellem győz a testen. Tovább lépve egy lépéssel, 
egy ablak fölött újra félkörív, benne újra családi kép,

Félkörív a Sixtus-kápolnában.

újra dantei ihlet (Pokol 33—49.), az idegen házban el
fogyasztott keserű kenyér jelenete, melyből a szenvedők 
elsóvárognak boldogabb életbe. A felirat bibliai név: 
Achim-Elized. De a gondolat a keresztény gondolat



körbe torkollik. Annál is inkább, 
mert az oldalt lévő márványfülké
ben újra prófétát látunk: Joel-t, a 
nevét rejtő táblát gyerek tartja, 
maga a próféta, mint Zachariás, 
könyvébe merülten olvas a jövőből, 
nem nyugodt öntudattal, mint társa, 
hanem nyugtalanul, vészt sejtve. 
Mögötte gyerekek félőn mutogat
nak. A fülke márványpillérjein is 
gyerekek vannak kivésve, gondta
lanul játszó gyerekek, fiúcskák és 
lánykák. A fülkét párkányok ko
ronázzák, melyeken színes lurkók 
ülnek, amint köralakú címert tar
tanak. A címerbe is alakok vannak 
festve, alig látható figurák.

Ez az egyik kompoziciós 
rend.
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Joel próféta a maga 
kompoziciós rendjében

Mert — minekután megpihentünk, s tovább ha
ladtunk egy lépéssel, újra egy ablak elé jutunk, melyet 
újra félkörív koronáz, ebben is kétoldalt egy-egy cso
port, a táblán újra bibliai nevek Zoroabel — Abinel. 
Újra bibliai név és újra Dante hasonlata (Paradicsom 1, 
100) az isteni gondviselésről, amint az eltévedt gyereket 
megsegíti. Fölöttük egy erősen bekeretezett háromszögű 
boltcikkely, figyelmeztetve a nézőt, hogy itt már más 
tárgykör az, ami itt fogadja. A háromszög azt a gon
dolatot sugalta a művésznek, hogy sátornak fogja fel, 
melyben Krisztus elődeit, a nomádokat, egyszerű életük 
naiv bemutatásával szemléltetheti. Mindegyiket megne-



202

Félkörív boltcikkellyel

vezi. A bibliai nevek 
azonban most sem kötöt
ték. Jesse vagy Asa vagy 
Usia legyen is felírva, a 
művész a családi élet 
mindennapjából szedte 
ki történeteit. A keret 
két külső oldalán bronz
atléták vannak festve, 
amint a lecsúszássel vi
askodnak. Fölöttük erős 
párkány.

Ez a második rend. 
Valamivel egyszerűbb,

mint az első, tehát nem ismétli magát. De nem ismétli ma
gát egyetlen keretbe foglalt csoportjánál sem. A következő 
rend márványfülkés, de ebben nem próféta, hanem Szi
billa ül. (XXV. tábla.) Egyetlen háromszög, egyetlen fél
körív, egyetlen próféta mögött levő gyerek, egyetlen 
bronzalak-pár, egyetlen címertartó lurkópár mozdulattar
talma sem ismétlődik. A művész formaképzelete kiapad- 
hatatlannak tűnik fel. Szemünket tehát nem untatja, ha
nem egyre újabb meglepetés elé állítja.

így járjuk végig nagy pihenőkkel, fülkéről fülkére, 
ablakkoronázó félkörről-félkörre, az egész kápolnát, míg 
végre újra a bejárat előtt állunk. Mindvégig hátraszegett 
nyakkal. A mester tudta, hogy minden közbeeső pihenő 
mellett is, milyen fáradságos művelet ez. Gondoskodott 
hát nagyobb megnyugtatásról is. Leülhetünk, hogy pi
hentessük nyakunkat, csak aztán megyünk át a kápolnán
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az oltárig, szemünket földre szegezve. Az oltárnál fel
nézve azt látjuk, hogy a boltozaton a cethalból életre éb
redt Jónás próféta fülkéje áll előttünk, amivel Michel 
Angelo Krisztus feltámadását jelképezte, mint az egész 
rendszer betetőző gondolatát. De aztán a kijárat felé kell 
fordulnunk, hogy a mennyezeten a kilenc kisebb-nagyobb 
tükrű, erős keretbe foglalt képet láthassuk, a teremtést és 
más bibliai jeleneteket, miközben újra a bejárat elé ér
kezünk, minekutána a Noé jelenettel lezárult a ciklus.

Ilykép elérjük azt, hogy lassan, részletről-részletre 
haladva, a tartalom és forma harmóniáját átélhetjük.

Mi hát a tartalma az itt látottaknak?
Már Michel Angelo életében két leírás jelent 

meg róla: a Vásárié és a Condivié. Michel Angelo ol
vasta mindkettőt és nem tiltakozott ellenük, hanem hely
benhagyta őket. Bizonyos tehát, hogy a teremtés isteni 
színjátékát, a bűnbe-esés és bűnhődés tragédiáját dol
gozta fel, körülvéve a megváltást hirdető próféták és 
szibillák karától, a sarkok gömbháromszögeibe, valamint 
a félkörívekbe pedig olyan jeleneteket festett, me
lyekben Isten a megváltás Ígérete mellett választott né
pét nehéz helyzetből menti meg, nyomasztó lelki kétsé
gekből, felébresztve bennök a kivonulásra való vágyako
zást, a sötétségből a világosságba, a bűnből a kegyelem
be. Azok a hatalmas hevederek, melyekkel művét ta
golta, tulajdonképen arra valók, hogy keretül szolgálja
nak az egyes csoportoknak, de egyúttal a gondolatokat 
is egybekapcsolják.

Az alapgondolatot a művész a keresztény liturgia, 
Dante és az ó-szövetség eszmeköréből vette. Ami egybe-
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kapcsolja a szétszórt eszméket, az a nagyszombati litur
gia, mely Krisztus testi és szellemi feltámadását dicsőíti, 
aki Ádám bűneiért az örök Atya előtt megvezeklett, az 
eredendő bűnt pedig ennen vérével megbűnhödte.

A liturgia folyamán jóslásokat olvasnak fel, me
lyek a megváltás titkához kapcsolódnak. Ez ihlette 
Michel Angelot, mikor a keresztény mótivumokat ótes- 
tamentumi környezetbe helyezte. S megjelentek lelki 
szeme előtt a liturgiában említett próféták és jósnők 
alakjai, s egyszerre eszébe jutottak Dante versei, me
lyeket Krisztus eljövetelének elődeire alkalmazott, s vé
gül meglátta Jónás prófétát, mint Krisztus eljövetelének 
jelképét, s a négy sarokra tette Izrael megmentését, az 
érc-kígyót és Haman megbűnhődését, jelezve, hogy Isten 
azt, aki vezekelve hozzá fordul, még a kísértéstől is 
megóvja. Mindezek a gondolatok együtt egyben csúcso
sodnak ki: a feltámadásra való ráutalásban.

A tartalom tehát mélyen keresztényi, kedves költő
jéből, Danteból vett jelenetekkel kiegészítve, hiszen an
nak művét szinte könyvnélkül tudta.

De mikép alakítja a tartalmat?
Michel Angelo a formát ezekhez a nagy gondola

tokhoz lelke mélyéből emelte ki, tragikus érzéseiből, 
alig törődve a formák múltjával, csak ott használta fel 
őket, ahol azok összeestek a maga elgondolásaival, a 
maga életérzésével. A világ őt ki nem elégíthette. Ál
landó lázongásban élt. Hol maradt ez a világ az ő ha
talmi vágyaihoz, képzelete roppant mozgalmasságá
hoz és fékezhetetlen temperamentuma erőmegnyilat
kozásaihoz képest? Nem tudott megalkudni. Az örö-
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kös egyedülálló ember volt. Egy napon a Fórumon 
kőpadra ereszkedett, fejét lehajtva, ült magányosan. 
Arra ment Raffael, híveitől körülvéve. Michel Angelo 
gúnyosan rászólt: „Úgy jársz-kelsz, mintha fejedelem 
volnál”. Raffael így felelt: „Te pedig úgy ülsz itt, el
hagyottan, mint a hóhér”. Nem volt magányos, hiszen 
gondolatai társaságában élt. Isten cselekedetei, a prófé
ták, a szibillák, Ádám, a Vízözön, heroikus alakok vé
geláthatatlan sora zúgott, forrongott, nyüzsgött hatalmas 
robajjal lázas képzeletében. Ezeket vetítette azután fa
laira, ezeket a lázas álomképeket, hatalmas formákban, 
belső izzásban élő alakokat, akik azonban mégis nyu
godt rendíthetetlenségbe vannak beágyazva. És itt van 
az az ellentmondásnak látszó ellentét, melyet oly nehéz 
megérteni. Ezek a belső izzásban élő alakok, akik törni, 
zúzni, szétpattanni, az érzelmeiket lefogó külvilágot fel
robbantani vágynak, kiknek lelkében viharok, sejtelmek, 
harc, bukás, végzet dúl, akik a természetes nagyságot 
meghaladó formáikkal a félelmes erő benyomását kel
tik, végső formájukban kell, hogy megnyugtassanak. 
Michel Angelo művészetének ez a főproblémája. Meg
oldja ezt azzal, hogy távolsági képeket adott, nagy egy
ségek, hatalmas érzések foglalatát. Nem ad mögéjük 
hátteret, tájat, nem töri át — képzeletben sem — a fa
lat, nehogy áttekintve rajta, megmozgassa a szemet. És 
az Özönvíz? Nincs-e ott nagy tér? Nincs. A látóhatár jó 
magasan van, úgy, hogy az előtér szinte függélyes. Újra 
a relieftér illúzióját adja. A sok kicsi alak — alulról 
látva — összefolyik egy-egy geometriai formába. Ebbe az 
egységbe a legellentétesebb tömegmozgást is bele tudta 
helyezni, a virtuális vaspánt, a főkontur összetartotta a
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legizgalmasabb mozgási tömegeket is. Ilykép nyugalmat 
adott a legszenvedélyesebb mozgások végső fokaként, 
mint ahogy mozdulatlannak, síkszerünek hat a gyorsan 
forgó kerék is.

Ha aztán ebből a szempontból nézzük, darabról- 
darabra, Michel Angelo mennyezetének részleteit, azt lát
juk, hogy a reliefszerűséget végig megőrizte. Még ott 
is, ahol nagy mozdulatot ad, mint abban a képben, ahol 
az Atyaisten kijelöli az égitestek útját, az Úr kitárt ka
rokkal örök mozgást rendel el a Napnak és a Holdnak, 
s aztán visszakanyarodva, növényt fakaszt a földön. 
Mily zúgó zivataros mindkét mozdulat és mégis, hogy 
ki van bontva minden formája a síkba! Az izgalmas kör
vonal, minden nyugtalan lobogása mellett is, mennyire 
hozzásimul a síknak éreztetett levegőhöz! Nem mélységet 
ad, csak két kiterjedést, — ami a világosan éreztetett 
Ízületekkel a repülést értelmessé, biztonságossá nyugtat
ja el. Vagy vegyük egyik legszenvedélyesebb prófétáját, 
Ezechielt, csupa tűz és nyugtalanság, odafordul a láto

máshoz, melyre az an
gyal figyelmezteti. Lá
bát szétveti, jobbját elő- 
renyujtja, baljában ösz- 
szeszorítja markát, de 
mindez csak arra való, 
hogy a test tömege re
lief szerűen szét legyen 
tárva, s a tér két kiterje
dését betöltse, a relief
térben, de csak ott, sza
badon mozogva. így me-A mennyezet egyik tükörképe.
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hetnénk végig minden részletén és ugyanezt figyelhet
nék meg.

Ha pedig az összhatásra gondolunk, mit látunk? 
Bámulatos változatokat meghatározott ritmusba fogva. 
Közben nyugvópontokat, a szem és a hátraszegett nyak 
megpihentetésére. Megfigyelés-megnyugtatás: váltogatja 
egymást. A nagy körüljárás után nagy megpihenés. Az
tán kilenc kép, új orientálódással, amivel kényszeríti a 
nézőt, hogy megfordulva, új erőgyűjtés után, újra darab- 
ról-darabra nézze meg a mennyezet tükrének kompo
zícióit. Ezzel fejezi be, ezzel nyugtatja meg, a látási be
nyomások sokasága után, a kimerült, de érzésben meg
gazdagodott nézőt.

A két térfogatú terekbe állított domborműszerű 
alakítások megnyugtató hatásával ellensúlyozza a belé
jük ágyazott viharos mozgástartalmakat. Hatalmas, erő
teljesen kimintázott alakokat. Mert hiszen azt tartotta, 
hogy „annál többre kell értékelni a festészetet, minél job
ban közeledik a szobrászathoz és a szobrászatot annál 
kevesebbre, minél jobban közeledik a festészethez”. 
Most már egy világ választotta el Ghibertitől!

Akkor is ez a felfogás nyilatkozik meg előttünk, 
ha Mózes szobrára nézünk, mely II. Gyula pápa össze
zsugorodott síremléke főalakjaként, a S. Pietro in Vin- 
coli templomba került. A szobor egyenesen reliefszerűen 
van felállítva. Az általános vélemény az, hogy Mózes 
éppen átvette a törvénytáblákat s leül, hogy fáradalmait 
kipihenje. Hirtelen meglátja távollétében bálványimádás
ba merült népét, lelkét feldúlják az indulatok, csak ne
hezen tudja őket fékezni, szinte úgy érezzük, hogy a kö-
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vetkező pillanatban felpattan, hogy lesújtson hűtlen né
pére. Ez az elgondolás igen meseszerű.

Michel Angelo távol állott már a quattrocento me
sélő kedvétől. A fojtott pathosz, mely Mózest fűti, nem 
kis részletek szapora egymásmellé állításával fejezhető 
ki, viharzó érzéseket nem puha fényárny hatásokkal le
het éreztetni. Botticelli alakjainak ösztövér formáiba nem 
lehetne Mózesnek hatalmas érzésviharzását belefoglalni. 
Ide döbbenetes, erős, tömör formák kellenek. Minden 
ízület működését világosan éreztetni kell. Ami pedig a 
fődolog, a legellentétesebb mozgásindítékokat egy nagy 
körvonal pántjába kell beszorítani, hogy a kimerítő fő
nézet magába foglalja az összes ellentéteket. Mózes bal
oldalt fordul, szinte arcélbe, balját térdén nyugtatja, 
újra olyan összeszorított marokkal, mint a Sixtus-kápol- 
na prófétája, karján kidagadnak az erek, jobb lábát elő
retolja, így a függélyes és vízszintes ellentéte hullámzik 
végig az alakon. Szeméből tüzek cikáznak és jobbja 
idegesen babrál hosszú szakála selymében. A belső tü
zet, a test tömör súlyát körülfutó körvonal lefogja. Hogy 
ezt a belső tüzet mi fűti? A bálványimádás felkeltette 
izgalom? Sem Mózesnek, sem Michel Angelonak nem 
kellett belső izgalomhoz külső indíték. A művész joggal 
vetíthette Mózesbe a maga lelke viharait.

Öreg korában érzéseinek viharzása nem ült el, — 
ellenkezőleg, elmélyült, sőt összefogó ereje meg is erő
södött. Az Utolsó ítélet-ben, melyet ugyancsak a Sixtus- 
kápolna falára festett, szenvedélyes lelke még jóval ha
talmasabb formákat talált, olyan sodró csigavonalas 
szemvezetéssel, mely mindamellett megőrizte a síkszerü- 
ség érzetét, úgy, hogy elmondhatjuk: az absztrakt művé-
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szét titokzatos formáit Michel Angelo a végső következmé
nyig kifejlesztette. Száz és száz újabbnál újabb fogá
sokkal. A természet titkait kikérdezve. így nemrég, hogy 
a Sixtus kápolna képeit megtisztították s az ehhez szük
séges állványokat felhasználva újra lefotografálták, ki
derült, hogy a képeken a sok földrengésből származó 
repedésen kívül festett repedések is vannak. Felmász
hattam az állványra és kézzel kitapinthattam a festett 
repedéseket. Mire való volt ez? Miért akarta repedezett
nek láttatni alakjait? Réginek, időtől megviseltnek? 
Miért fokozta le színharmóniáját? Ezzel a vízfestmény- 
szerű kolorittal miért akarta a már megkopottnak hatását 
kelteni? De a valódi és festett repedésekkel talán más cél
ja volt: a kápolnában misztikus hangulatot akart felidéz
ni. Mindig volt benne valami hajlam a titokzatosra. 
Ezért égette el rajzait, kartonjait, — ne tudják meg, 
mikép jutott eredményeihez. A teremtés titkát nem ütötte 
dobra.

Raffael (1483—1520).

Amilyen szenvedélyfűtötte lélek Michel Angelo, 
olyan szenvedélymentes Raffael. Már életében legenda 
vette körül, kedélyének kiegyensúlyozottsága a fiatalos 
derű glóriáját fonta homloka köré. Századokon át ilyen
nek látták. Pedig a hozzá közelállók tudták, hogy a 
külső nyugalom mögött viharok száguldoztak. Egy kö
veti jelentésben olvassuk, hogy Raffaelt búskomorság 
gyötörte. S művei alapos tanulmányozása meggyőzhet 
arról, hogy valóban valami titkos bánat emésztette, 
hogy utolsó műveiben, Heliodorus kiüzetésé-ben, Urunk 
színeváltozásában démoni erők lobbannak fel, hogy ko-

Dr. Lázár: Művészet. 14
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rai műveinek derűje, nyugalma éles ellentétekben fel
lángoló izgalmakba csapott át. Mi okozta a változást? 
Korai halála megdöbbentett mindenkit. Mindent elért, 
amit művész életében elérhetett: hírnév, gazdagság, játsz
va hullott az ölébe, szerették, sőt rajongtak érte s mégis, 
mi bántotta, mely el nem ért vágy kínozta? Vásári már 
azt írta róla, alig egy emberöltővel halála után (1550- 
ben), hogy az ilyen embert halandó istennek mond- 
hatnók. Divius Raffael lesz a neve. Benne látják az 
emberi szépség örökérvényű kifejezőjét, a megfontolt 
csoportalakítás utolérhetetlen mesterét, a nemes tárgyak 
magasröptű alakítóját. Ebben kortársai és kritikusai so
káig megegyeztek.

Apja is festő volt, egy kis olasz városkában, Urbi- 
noban élt, a hercegi kastély árnyékában, az egyik szűk 
sikátor egyik kétemeletes házában, melynek földszint
jén volt a festő műhelye. A gyerek Raffael a műhely
ben nevelkedett, korán tört festéket, mosta az ecsetet 
és hegyezett rőt ceruzákat, másolgatta apja rajzait. Ti
zenkét éves korában apja meghalt, de ő tovább tanult 
apja barátjánál, Timoteo Vitinél, aki aztán tizenhét éves 
korában Perugiába vitte, Perugino műhelyébe, ahol 
négy esztendeig maradt. Perugiában volt ezidétt Pintu- 
ricchio (1454—1513) is, akinél új festői felfogást lá
tott, nem mestere, Perugino szelíd báját, hanem az élet 
káprázatos szépségeinek rajongó előadását, halmozva. 
Aztán 1504-ben a firenzei polgármesternek, Soderininek 
kegyeibe ajánlottan Firenzébe ment, ahol magamívelését 
saját maga intézi. Valóban, alig volt még egy olyan ta
nulója a világnak, mint Raffael, aki kora minden mes
terétől tanult, Leonar dótól, Fra Bartolommeo tói, de Mi-
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chel Angelotól is, ha csak közvetve, műveikből. Firenzé
ben ekkor új csudák nyíltak meg előtte. Első sorban Ma
saccio freskóinak nagy plasztikai ereje, Fra Bartolommeo 
művein pedig a komponálás vasszerkezetének titkai. Már 
ott, — négy évi tartózkodása alatt, — kifejlődött az egyé
nisége, úgy, hogy mikor rokona, Bramante, a pápai épít
kezések főmesterének közvetítésével II. Gyula pápa Ró
mába rendeli, hogy a Vatikán termeinek kifestésével 
megbízza, Raffael kész mesterként lép a pápa elé és mi
hamar legnagyobb sikereit aratja. Alig 37 éves korában, 
dicsősége tetőfokán meghalt.

Mi tehát az eredeti benne, ha annyi a mestere, 
ha oly sokfelől érték hatások? Delacroix, a nagy fran
cia romantikus festő, már 1830-ban megfelelt erre a 
kérdésre, mikor azt mondta, hogy sehol sem eredetibb 
Raffael, mint ott, ahol eszméket átvesz. Róla elmond
hatni, hogy csak a magáét veszi át mástól.

Raffael falképeket és olajfestményeket festett, de 
építész is volt, ő építette Giulio Medici bíboros számá
ra a Villa Madama-t, s folytatta Bramante halála után 
a Szent Péter templom építését. Falfestményeit két cso
portba foglalhatjuk: történeti és jelképes (szimbolikus), 
aztán faldíszítő (dekoratív) képekre. Olajfestményei 
részben Madonnákat, részben arcképeket ábrázolnak. Fej
lődése a kor áramlatainak irányában haladt. A quattro- 
centoból felemelkedett a Cinquecento szelleméhez. Mit 
jelent ez? Azt, hogy a kicsinyes naturalizmusból felfej
lődött a nyugodt nagyvonalúsághoz, a részletezésből a 
nagy formák egyszerűségéhez, az ideges nyugtalanságból 
a mértéket tartó nagysághoz.

De azért nem szakított sem a megfigyelés erős hű-

14*
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gégével, sem a részletek pontosságával, csak megértette 
azt, amit egy másik nagy francia festő, a klasszikus 
ideál híve, Ingres mondott róla, hogy két kis vonal he
lyett egyetlen egy nagy körvonalba mozgást, kifejezést, 
érzést és erőt tudott egybefoglalni.

Most pedig vegyük szemügyre egymásután három 
képét: egy freskóját, egy Madonnáját és egy arcképét. 
A vatikáni termekben — a stanzákban — műveinek egy 
egész sorát találjuk, azok közül álljunk az Athéni iskola 
című elé.

A görög filozófia fő képviselőinek gyülekezete ez, 
középen a két mesterrel, Platóval és Arisztotelésszel. 
Tudnunk kell, hogy az eszmei tartalmat bizonyára a 
pápai udvar tudósai írták neki elő, azonban a tartalom
formát a művész találta ki. Képzeljük el, hogy megma
gyarázták neki, hogy Arisztotelész a kutatást, Plato az 
elvont gondolkozást jelenti. Hogy Arisztotelész a valóság 
megfigyelésében látta az üdvöt, Plato az eszmék, az 
ideák kutatásában. Ha ki is fejtették előtte a két filo
zófiai felfogásnak különbségeit, de magának kellett 
megtalálnia azt az egyetlen mozdulatot, melybe mindezt 
a sok gondolatot egybefoglalhatta.

És mit látunk? Századok múltak el azóta, kötetek 
százait írták Platóról és Arisztotelészről, tudósok ezrei 
mélyedtek bele tanaikba, hogy megértsék, megmagya
rázzák, hogy kihüvelyezzék belőlük igazságaikat. De 
Raffael egyetlen gesztussal annyit mond, mint könyv
tárnyi magyarázat.

Mert mit látunk?
Egy renaissance-csarnokban, melynek mintás már

ványpadozatából lépcsők vezetnek fel, fölöttünk, az aj-
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tó-nyílás előtt, két vitatkozó bölcs, körülöttük áhitato- 
san hallgató híveik, míg jobbról-balról külön csoportok
ba verődve, más-más gondolatkör hősei állanak, ülnek, 
egymásra hajolnak, a lépcsőn pedig elnyúlva, mint a 
templomok előtt fekvő koldus, egy aszkéta gondolkozó, 
kitől elforduló alakok sietnek fel a lépcsők fölötti cso
porthoz. Kiket ábrázolnak a csoportok? Melyik Plato 
és melyik Arisztotelész? (XXVI. tábla, a.)

Nem lehetünk kétségben, a két vitatkozó bölcs a 
lépcsők fölött Arisztotelész és Plato. Arisztotelész az a 
hatalmas alak, ki a földre mutat, ahonnét tudását me
ríti. Plato az az ősz tudós, ki az égre tekint, ott van 
az ő világa.

Mily megoldás! Mily egyszerű és sokat mondó 
gesztus. Benne van az egész Plato és az egész Arisztote
lész. A lényeget, az elvont eszmét ilyen egyszerűen ki
fejezni még soha senkink sem sikerült.

Ezidőben Plato csillaga ragyogott az égen. A kö
zépkor költészete, a skolasztika, Arisztotelész rendszerén 
alapult, a humanisták, már a quattrocento végén, főleg 
a Medici-körből kiindulva, — ahol a Medici-kertben 
platói akadémia alakult, — Plato rendszerét állítot
ták vele szembe. A raffaeli felfogás Plato győzelmét 
is jelentette: a pápai termekben. Nagy szó volt ez, szá
zados küzdelem végét jelentő. Egyébként a tudomány 
más-más ága, a geometria, földrajz, csillagászat jobb ol
dalt, a zenész, a nyelvész, a méréstan tudósa baloldalt 
verődik csoportba. Mily egyszerűen nemes csoportokba! 
A baloldali csoport hegyes háromszögbe, a jobboldali 
zárt trapézba van beírva. Az egyszerű geometriai figura 
felfogása és megértése a legkönnyebb a szemnek. Nem
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nyugtalanítja és nem izgatja, a néző lelkét sem zavar
ja fel. Az összhatás megnyugtató. Ott állhatunk a freskó 
előtt és minekutána az arányosan elrendezett csoporto
kat egyetlen pillantással befogjuk, az így megértett 
egész után szemünk felkeresheti az egyes csoportokat, a 
lépcsőkön elnyúló aszkétát, Diogenest s aztán a többi fi
gyelő, kutató, hallgató alakok csoportját. Az így felépí
tett egész, a jelenetek egysége, mely a magas látókör ré
vén a fal síkszerűségét nem ingatja meg, egy ideális 
hátsósík és egy elképzelt — virtuális — sík közti tér
ben játszódik le, ami a végső megnyugtató hatást bizto
sítja.

Fokozza ezt a színek harmóniája. Semmi sem ug
rik ki, egyetlen szín sem ad éles hangot, tiszta színekbe 
foglalja a főalakokat és az azokba belefolyó változatok
ba a mellékalakokat, úgy, hogy az egész össztónusa, 
— amint a vörösesbarna a lilával és zölddel, a rózsa
szín a kékkel, a sárga a zölddel folyik egybe, — finom 
harmóniájával gyönyörködteti a szemet.

Itt más ember szólalt meg, mint Michel Angelo 
mennyezetképén.

Ugyanezt a zavartalan harmóniát élvezhetjük Ma
donnaképein is, így a Sixtus-Madonnán, a drezdai kép
tár büszkeségén. (XXVI. tábla, b.) A kép egy látomány. 
A néző látománya, aki előtt széttárul a zöldes függöny 
két szárnya és az égi fény ragyogásában megjelenik az 
Istenanya, karján a Kisdeddel. Előtte Sixtus pápa és 
Szent Borbála, kik a népek megsegítését kérik tőle. A 
pápa balját melléhez szorítva, hódoló imádattal tekint fel 
rá, míg Szent Borbála kezét mellén összekulcsova, lete
kint a földi népekre, biztatva és bátorítva őket. A felhők
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alatt két szárnyas angyal tekint fel az égre, bájos naivi
tással.

Ez a vízió, a maga földöntúliságában, azt az érzést 
kelti a nézőben, hogy az ő látománya. Előtte tárul szét

A folignoi Madonna.

a függöny, előtte lebeg égi fényben a Madonna, akit 
ő is együtt imád Sixtussal és neki szól Szent Barbara 
biztató tekintete. Ezt a sugalló hatást figyelhetjük meg 
Drezdában, mindennap, a kép előtt: ahogy áhitatos 
csendben nézik a képet, egyszerre csak felzokog egy 
asszony, a többinek is meghatottan könny szökik a sze-
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mébe, a hit, a révület, a megszállottság ihletében. Ke
vés kép van a világon, melynek ilyen erkölcsi megtisztító 
ereje volna.

S mivel hozza létre?
A kevéssel sokat mondással. A Madonnán és a kis

deden átfutó körvonal szigorúan egybekovácsolja az 
alakokat. A férfi és a női szent alakja kitünően van 
kiegyensúlyozva, s mindkettőnek mozgásiránya beleolvad 
a Madonna vonalába. Ilykép a három alak egysége biz
tosítva van. Csak a Madonna néz szemközt, a pápa ol
dalnézetben látszik, a női szent visszanézőben, — a 
Gyermek pedig — éppen nem gyermeki módon — szigo
rúan maga elé nézve.

Mindez kiszámítottság, de természetesnek hat. A 
főszemély nem Mária, noha úgy látszik, mintha belőle 
indulna ki és hozzá térne vissza minden vonal. Nem, a 
főszemély a Kisded, ; csak tartja. A Gyermek különös 
tekintete, rendetlen hajzata, a mód, ahogy anyja karjá
ban fekszik, emberfölötti lényét érezteti. Belőle sokszo
ros égi erő sugárzik, isteni lényének sejtelme. A varázs
latos hatás titka ez.

Végül vessünk egy pillantást egyik arcképére. A 
világhírű pápaarcképek helyett a Volterrából származó 
(jelenleg a bostoni Gardner gyűjteményben) Inghirami 
arcképét nézzük meg, mert ennek hirtelen mozdulata az 
arckép fejlődéstörténetében szerepet játszott. A firenzei 
Pitti-képtár másodpéldánya előtt tanulták meg az arckép
festők, milyen eszközzel lehet az ábrázolt egyén testi hi
báját úgy megfesteni, hogy erénynek hasson.

A tudós testi hibája, a kancsalság, nem zavar, 
mert az alakot ferde helyzetbe állítja és a kancsal né-
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zés bántó éle ezzel elsimult. A gondolataiba elmélyedt 
ember szellemi képe lett belőle. Raffael harmóniát te
remt a diszharmóniából. Ez hatásának titka! De ez a 
hatás időhöz, körülményekhez, viszonyok alakulatához 
van kötve. Vagy fordítva, azt is mondhatjuk, hogy Raf
fael hatása valóságos fokmérője az egyes korok szelle
mének. Amikor az élet lázasan lobog, belső izgalmak
ban önmagát emészti, Raffael hatása lehanyatlik. 
Ilyenkor Michel Angelo a nagy szellem. De amikor a 
világ megnyugszik, a szenvedélyek elülnek, mikor 
hisznek az örök értékekben, Raffael hatása újra éled és 
Michel Angelotól elfordulnak. A XIX. század elején, a 
napóleoni háború után, Raffael volt a legnagyobb fes
tő. Ingres őt hirdette. Később, a század közepén, az 
1848-iki forradalmak idején csillaga lehanyatlott. Ekkor 
Courbet már gúnyolta. Halála négyszázéves évforduló
jakor — 1920-ban — alig vetlek róla tudomást. A vi
lágháború után a világ még kavargóit, a nyugalom és 
isteni derű művészét nem méltányolták. Mikor ezeket 
a sorokat írom, 18 évvel később, még mindig nem jött 
meg az ideje. De hinnünk kell az eljövendőben, hogy 
mikor a lelkek majd megnyugosznak, a vatikáni stanzák 
fényes gondolatokat kifejező vonalharmóniái számára is 
megnyílnak majd a lelkek.

Bramante (1444—1514).

Hogyan kapcsolódott bele az építészet az új szel
lem kifejezésébe? Az új szellem — láttuk — az egy
séget kereste, a nagy egységet, amely minden részletet 
egy központba foglal bele. Az építészetben ezt az egy-
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séget kereső érzést legjobban a kupola fedte központi 
elrendezéssel lehet kifejezni, ahogy azt már a byzanci 
művészetnél, de még előbb, a római Pantheonnál lát
tuk. Az új művészet is ebből indult ki.

Már a quattrocentoban találkoztunk a kupola al
kalmazásával, a római Pantheon mélységes átérzésével. 
Ennek az egyenes folytatója az új szellem legkiválóbb 

Leonardo rajza kupolafedte templomról.

képviselője, Bramante, aki urbinoi származású, Raf- 
faellel — mint már említettük — rokonságban volt. 
Bramante megbízást kapott a Konstantinusz császár ala
pította Szent Péter egyház átépítésére, mert római tar
tózkodása alatt épített művei, főleg a S. Pietro in Mon- 
torio tempiettojának építésével nagy sikert aratott. Ez 
15C0-ban történt. Rómában a Pantheon volt addig az 
egyetlen központi elrendezésű épület, Bramante ennek 
a szellemébe élte bele magát, főleg azóta, hogy Milano-
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bán Leonardo da Vinci társaságában sokat gondolko
zott egy olyan megoldáson, mely az összes elemeket egy
befoglalva, mélységesen megható hatást tudjon kelteni. 
Leonardo rajzai közt több ilyen centrális, kupolafedte 
templom tervét találjuk. Bramante tőle kapta vájjon az 
elindítást vagy ő biztatta Leonardot? Ki tudna ma erre 
felelni? Elég ebből annyi, hogy Bramante első római 
műve, ez a Tempietto, egészen antik szellemet lehel, 
melyben a dísz fukarsága mellett is, a belső tér és a 
külső forma tisztára építészeti eszközökkel érvényesül. 
Bramante ettől fogva minden művében szigorúan 
antik szellemben dolgozik; a S. Maria della Pace ko
lostor udvara is ion szabású félpillérekkel erősített, 
négyszögletes pilléreken nyugvó árkádokból áll, emele
tén félpillérekkel erősített, pillérek közé helyezett kar
csú, korinthizáló oszlopok tartják a vízszintes gerendáza- 
tot. Mindezzel nagy, egységes, nyugodt hatást kelt.

Bramante itt Rómában nagy munkálkodásnak adta 
magát, de műveiből édeskevés maradt meg. A pápai hi
vatalok számára készült palotáját még a földszintig 
sem tudta felépíteni, mikor a halál közbelépett és ki
ütötte kezéből a tervező ceruzát; a Vatikáni palotának 
abból a részéből, melyet ő tervezett, alig maradt meg 
valami, a későbbi átépítések kegyetlenül bántak véle; 
a Szent Péter templom elgondolását inkább tervraj
zai, semmint maga az épület értetik meg velünk.

Mikor II. Gyula pápa „minden rendű ember és 
kivált a bíbornokok ellenkezése ellenére”, — mondja 
a pápai krónika, — elhatározta, hogy Bramante terve 
alapján építteti meg a Szent Péter székesegyházat, — 
ez a terv szakított volt a román, a gót, sőt a korai re-
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naissance templomok hagyományaival is és a konstan
tinápolyi Hagia Sophia templomhoz kapcsolódott. Igen 
ám, de ezt méretben, pompában és zseniális elgondo
lásban jelentősen felülmúlta. Ez áz, ami a renaissance- 
pápa nagy szellemét elragadta.

A B
A római Szent Péter templom alaprajza. 

A Bramante terve. B Michel Angelo terve.

A Szent Péter templom Bramante elgondolásában, 
központi elrendezésű, de egy négyzetbe szerkesztett gö
rög keresztre van felépítve, melynél a keresztszárak 
metszését óriási távolságokat befogó kupola jelzi. A 
templom négyzeteinek sarkaiban négy hatalmas torony 
volt tervezve. Ezt a főmotivumot mellékmotivumok sora 
kíséri, a keresztszárak között négy kisebb kupola, az
után a keresztszárakat bezáró apszisokat kissebb mellék
apszisok, úgy, hogy itt egy bonyolultnak látszó rendszer 
keletkezik, mellé- és alárendelt tagokkal, melyek azon-
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bán bámulatos ritmusérzékkel vannak összehangolva. 
Mivel Bramante mihamar rájött, hogy a nagy teher
nek a tartórendszer nem felel meg és javított tervén, 
nevezetesen megerősítette a kupolát tartó pilléreket, a 
keresztszárakat pedig lapos félkörrel zárta be, amivel 
jóval messzibb kitolta őket, sőt köréjük még oszlopokat 
is tervezett, ami azonban a ritmus-rendszert is átalakí
totta volna.

Bramante haláláig azonban csak a kupoláttartó 
korinthusi rendű pillérek, az ezeket összekötő heveder
ívek, az egyik kereszthajó és ennek egyik mellékku
polája készült el.

Utódai ilykép szabadon alakíthattak és helyzetüket 
alaposan ki is használták. Már első utóda, Raffael hosz- 
szanti hajóval akarta a szigorú központi elrendezést 
megbolygatni, de korai halála megakadályozta benne.

Tizennégy évig szünetelt az építkezés, ekkor (1514) 
III. Pál pápa ifjabb Sangallot bízta meg a folytatással, 
aki befejezi a déli és nyugati keresztszárakat, de egyéb 
változtatásokat is tesz, ami ellen Michel Angelo felszó
lal, mert ha Sangallo tervei szerint folytatják az épí
tést, pincesötét lett volna a templom. Michel Angelo 
tehát átveszi (1517) a templom továbbépítésének vezeté
sét, új tervet dolgoz ki, az eredetit nagyban egyszerű
síti, a saroktornyokat és a mellékkupolák alatt terve
zett félkörű fülkéket elhagyja, a belső díszt is leegysze
rűsíti, csak a tömegekkel és a méretekkel akar számol
ni, az apszisokat megerősíti s főleg, a kupolán változ
tat. Az eredetileg félgömb-alakúra tervezett kupolát föl
felé csúcsosodó alakban karcsúbbá alakítva, a firenzei 
dóm kupolájának mintájára, kettős fallal látja el. Mikor
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Michel Angelo meghalt, a kupolán még javában dolgoz
tak, de azután is az o rajzához ragaszkodtak s 1592-ben 
befejezték. A templomon azonban tovább dolgoztak, de 
már az új század megváltozott szellemében.

Bramante és Michel Angelo megértették egymást, 
legalább is itt, a templom elgondolásában.

A quattrocentoval szemben tehát mit látunk az 
építészetben? Ugyanannak az érzésnek megnyilatkozását, 
mint Michel Angelonál és Raffaelnél: a nagy formák, 
az egyszerű viszonylatok, a tömör egységek hatásának 
felfokozását. Ugyanazon motívummal dolgozhat a quatt- 
rocentobeli művész, mint a cinquecentobeli, — ime a 
kupola Firenzében és Rómában, — az eredmény mégis 
más. Az elsőnél a függőlegesnek, a másiknál a vízszin
tesnek a hangja érzik, az első hangja még izgatott, a má
siké már megnyugodott. Hiszen a statikai érzéket mind
két rendszernek ki kell elégítenie, de most a vízszintest 
hangsúlyozták, római hagyományból és a népszellem 
nyomása alatt. Mindjobban közeledtek az építészeti for
mák elszigeteléséhez, zártságához, a ritmus ütemének 
nyugodtságához, a síkszerűség hatása még a kerek épü
letnél is meg van őrizve, mint a Szent Péter templom 
Bramante-tervén, azzal, hogy minden oldal külön-külön 
képsíkot ad. Bent a templomban is, — Michel Angelo 
is azt kereste! — csupa sík keletkezik, egymás mellé 
állított, egymás alá rendelt sík, melyek nem mozgatják 
a szemet, nyugalmat lehelnek, nagy és egyszerű for
máikkal, melyeknek részei is egyenértékűek egymással.

Amit Bramante és Michel Angelo, a két Sangallo, 
később pedig Palladio (1518—1580) erősen hangsú
lyoztak, (ez utóbbi sokat épített Velencében is), a föl-
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építés nyugalmát, a világos, a meg nem másítható, a 
helyükből ki nem mozdítható végleges formákat, azt az 
utánuk következők szenvedélyesen lebecsülték és elin
dultak új értékek keresésére.

A nyugalom helyébe a mozgás kultusza lépett.

Correggio (1489—1534).

Egy eldugott kis olasz városkában, Pármában élt 
és dolgozott a szomszédos faluból, Correggioból szár
mazó, ezeknek az időknek egy szerény, fiatalon, alig 45 
éves korában meghalt mestere, Correggio.

Mikor Parma négy év előtt, Correggio halálának 
négyszázéves évfordulóját ünnepelte, vele ünnepelt Párizs 
és Drezda, mert mindkét város múzeumában sok képe 
és rajza található. A tavalyi nagy olasz kiállításokon, 
Londonban és Párizsban Correggio csillaga újra fennen 
ragyogott. A művészet búvárai felkutatták életének sze
gényes eseményeit, hiszen tudjuk, hogy falujából aligha 
volt igen távol, talán csak a közeli Mantuában, de sem 
Rómában, sem Velencében nem járt soha, tehát sem 
Michel Angelo, sem Raffael, sem Tizian nem hatott 
reá.

Azonban kifejlődését Milano nélkül, Leonardo 
nélkül nem lehet megérteni. A fény árny nagy mestere 
lett, lehetetlen elképzelni, hogy valamelyes módon ne 
érintkezett volna elődjével, Leonardoval, vagy ne látta 
volna — már 1514 előtt — valamelyik képét. A kuta
tás pontos adatot eddig nem talált arra, hogy az az An
tonio, kit Leonardo egy feljegyzése említ, Correggiora 
vonatkozik-e, — de a művész technikájának kialakulását
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máskép megérteni nem tudjuk. Valóságos hatást rá Man- 
tegnának Mantuában lévő művei tettek — két irányban: 
motívumokat vett át tőle és a falfestésnek azt a mód
ját, melyet — ellentétben a michelangeloival, ahogy a 
Sixtus-kápolnában látjuk, — Mantegnának a mantuai 
kastélyban festett képein figyelhetünk meg. A drezdai 
képtár Madonnája Szent Ferenccel, kit a Madonna meg
áld, (XX. tábla, a) ugyanazzal a gesztussal, mint ami
lyent Mantegnának a párizsi Louvre-ban levő Madonna 
della Vittoria-nak nevezett képén látunk, (1496-ban 
festve) (XX. tábla, b) — az egyik fajta hatást mutatja. 
De ezen az 1514-ben festett képen Correggio nemcsak 
gesztust vesz át Mantegnától, de Szent János alakját is, 
míg a Madonnára való rámutatást Raffael folignoi Ma
donnaképéről szedte le, pedig semmi adatunk, hogy bár
miféle kapcsolatba került volna az urbinoi mesterrel. 
Igen ám, csakhogy ezt a mozdulatot Raffael is Leonardo 
da Vincitől vette, úgy hogy a forrás közös.

Ez a Leonardo-kapcsolat megmagyarázza ezenfelül 
a fényárny használatát, már a drezdai Ferenc-Madon- 
nán is, azt a festői eljárást, melyet Leonardo tovafej
lesztett és amelyet Correggio a tökély magaslatára 
emelt, amelynek alkalmazásában csak egyetlen mester, 
Rembrandt, vetekedik véle.

Huszonkilenc éves, mikor a pármai Szent Pálról el
nevezett apáca-kolostor kandallószobáját kifestette, há
rom év múlva a Szent János evangélistáról elnevezett 
templom kupolájába Krisztus megdicsőülését festtették 
meg véle, s négy év múlva kapja azt a megbízást, hogy a 
dóm kupoláját fesse, 1530-ban elkészül vele. Ettől kezd
ve nem fest több falképet, 1534-ben meghal.
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Vásári elbeszéli, bogy a papok részletekben fizet
ték, úgy, ahogy a perselyekben a sok rézgaras össze
gyűlt. Ezen a nyáron nagy összeggel indult gyalog ha
za, hátán cipelve a nehéz rézgarasokkal megtöltött zsá
kot, nagyon megizzadt, útközben vizet ivott, haza érve 
már lázas volt és harmadnap halott. Vásári ezt zsugori
ságának tulajdonítja. Az újabban felszínre került ada
tok azt igazolják, hogy Correggionak nem kellett zsugo
rinak lennie, mert felesége révén jómódú volt és ma
gasrangú pártolói is voltak. Azt azonban, amit Vásári 
elbeszél, mégis el kell hinnünk. A papok a perselybe 
gyűlt pénzzel fizettek és abban az időben, mint ma is, 
falun lakó ember bizony hátán cipelte a zsákot.

Nincs tehát sok képe Correggionak, de az a ke
vés, ami van, a legelső mesterek közé emelte. Igen ám, 
de csak jóval halála után. Előbb egy bolognai mester, 
az egyik Carracci, aztán Tizian fedezték fel, később 
annyira felkapta a divat, annyira utánozták kisebb- 
nagyobb tehetségű festők, hogy végül az utánzók révén 
neve kopásnak indult. Az a sors érte, ami Raffaelt. 
Hol dicsérték, hol gyalázták. Minden attól függött, a 
kor hajlott-e a báj, a finomkodás, az érzelmi telítettség 
értékelésére? A rokoko hajlott, a kora-romantika haj
lott. Avagy a tömöret, a szigorút, a zordat szerette-e? 
A neo-klasszicizmus ezt szerette, a mai vasbeton skatu
lyastílus ezt keresi, — a finom görbület híve Correggio- 
barát, a rideg, egyenes barátja Correggio-ellenes.

Mindegy, — Correggio az egész XVII. században 
vezére lett a világ minden kupolafestőjének, a XVIII. 
században pedig ő utána indult a rokoko minden jeles 
mestere, Roucher és Fragonard éppen úgy, mint a nagy

15Dr. Lázár: Művészet.
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angol arcképfestők, később a francia Prud'hon (f 1823) 
és a magyar Brocky Károly, aki Londonban élt (t 1855), 
minekutána olaszországi útján Correggiot megismerte, 
másolta és követője lett, nagy sikereket aratva az ango
lok között.

Correggio nem volt Rómában és nem látta Michel 
Angelo mennyezetképét. Bizonyára hallott róla, de men
ten felismerte, hogy a kupolafestésben nem követheti. 
Mantuában megismerte Mantegnának mennyezetképét, a 
Camera degli Sposiban, mely más szellemben készült. 
Míg Michel Angelo — tudjuk — azon volt, hogy mindent 
elkövessen, csakhogy a néző nyugodt szemmel nézhesse 
a mennyezetet, — addig Mantegna fikciója az, hogy a 
fal át van törve, s mint ablakon át, kilátunk a szabadba 
és előttünk játszódik le a festett kép. Correggio felismer
te ennek a fikciónak idegizgató hatását, melybe lírát, 
érzést, bájt, mozgalmat, elevenséget, izgatott lüktetést 
vitt bele. Ez felelt meg belső lényének. Már első fal
képén, a Szent Pál apácazárdában, rácsokból kitekintő 
puttókat festett, a gyerekek virágfüzérekkel játszadoz
nak, vadászfegyverekkel babrálgatnak, a vadászó Diana 
kíséretében. Már itt alig törődött a fallal. Az egészre 
lombboltozat borul, ezek nyílásain kukucskálnak ki a 
puttói. Nagy sikere volt, mert hiszen egymásután két 
megrendelést kap. A két kupolánál aztán az alulról fel
felé látással (de sotto in su) kellett számolnia, s a 
Mantegnánál látott felfogáshoz csatlakozott: a kupola 
közepéből indult ki, a kupola falai eltűnnek, megnyílik 
az ég a földöntúli glória magasságos fényében. Fel
hők szállnak le a kupola háromszögébe, melyeken szentek 
és apostolok ülnek. Soha senki azelőtt a való és a föl-
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döntúli világot ilyen bámulatos, elhitető erővel nem 
tudta egybefonni. És az alakok mozgásában a báj és a 
könnyedség az uralkodó elem, ami érzései mélységéből 
fakad, ami lázas izgalomba folyik át és mi, szemünk
kel követve mozgásukat, magunk is velük érzünk és ve
lük lebegünk szédítő erőben, de lágy átmenetekben. Ez 
a szemmozgás, melyre a nézőt kényszeríti, a távolban 
levő alakokat közel hozza, úgy, hogy a szem előbb 
lassan, aztán mind gyorsabban követi a fénybe borult 
alakok izgalmas mozgását. Mindez tehát éppen az el
lentéte annak, amit a Sixtus-kápolnánál láttunk. Ott is 
csak hátraszegzett fejjel nézhetjük a falfestményt, de 
azzal, hogy Michel Angelo a kompozíciót igen sok da
rabra tagolta, külön keretekbe foglalta az egyes, együtt 
való megszemlélésre szánt darabokat, alkalmat adva a 
darabról darabra való látásra, úgy, hogy az egyes ré
szeket nyugvó szemmel, mint távolsági képeket foghatjuk 
fel: a végső hatás ilykép megnyugtató. Correggio a köz
pontból indul ki s kompozícióját akként építette fel, hogy 
annak leolvasása állandó mozgásba sodorja a szemet, 
ami izgalmat, eksztázist idéz elő a nézőben: a végső ha
tás tehát dinamikus. Fokozza ezt a freskó alakjait körül- 
özönlő fényáramlás, melynek örvénylő sodrában, állandó 
mozgásban hullanak-alakulnak, le és fel az alakok, rész
letekben fel-felbukkanva a fényárból, ilykép közellátás
ba kerülve.

A két képzeletalkat — Michel Angeloé és Correg- 
gióé —- ime tökéletes ellentét.

Előbbi síkszerűségre törekszik alakításaiban, a leg
izgalmasabb formákat is olyan virtuális pántokba szo
rítja, hogy velük a megnyugodott jelen, az egyidejűség

15*
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érzetét keltse. Amitől el vonatkozik, azt utóbbi keresve 
keresi. Correggionál a tér végtelen mélységét, a formák 
izgalmas kapcsolatait látjuk a tartamosság örök sodrába 
állítva.

Michel Angelo tere két kiterjedésű sík, ideje nyu
galomba szakadt idő, Correggio tere három kiterjedésű 
mélység, ideje a meg nem szakadó tartam. Michel An
gelo távolsági képek alakítására törekszik, Correggio 
igyekszik a távollevőt is közellátásba hozni.

Kupolafestészetük bevilágít a művészi képzelet leg
mélyébe.

Kivilágosodik, hogy Lessing tétele, mely szerint a 
költészet az időben, a képzőművészet a térben folyik le: 
téves. Mind a költészet, mind a képzőművészet nem mel
lőzheti sem az időt, sem a tért. Csakhogy, ha a költő kép
zeletének alkata elvonatkozásra hajlik az élet konkrétu
maitól, akkor típusba sűrített alakjait mélység nélküli 
térben játszatja le, mint a hármas egységet, az idő, hely 
és cselekményegységet követelő francia dráma; de ha 
az élet eleven lüktetése és a benne folyó mozgalmasság 
izgatja a költő képzeletét, akkor feltartózhatatlanul előre
haladó időben folyik eget és földet átfogó cselekménye, 
mint Shakespeare drámái, döbbenetes emberalakjaival. 
A képzőművész sem mellőzheti sem az időt, sem a teret, 
de — mint Michel Angelo és Correggio esetében, a leg
tisztább példákban látjuk, — más ideje és más tere van 
az egyikfajta képzeletnek, mint a másiknak.

Ez azonban a tiszta eset, mely igen ritka, az ötvö
ződések a gyakoriak. Ezért nem ösmerték fel a művészi 
képzeletalkatból folyó művészi gyakorlat lélektani titkait.

Ezzel az Ariadne fonállal kezünkben, most már
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igen sok jelenség megvilágosodik majd előttünk. így 
mindjárt Correggio színfelfogásának sajátossága, mely 
nála fénylátásával kapcsolatos.

Correggionak ugyanis a színei is fényből születnek, 
citromsárga, lila, szürkésfehér, csupa megtört színnel ta
lálkozunk nála, fénybe mártva. Meg kell nézni a Szép
művészeti Múzeum Madonna-képét, melyen a feketésbar- 
na háttérből meleg reflexekkel átitatott szürke középtó
nusokon át emelkednek ki a fények, melyekbe a lehelet
szerű rózsaszínbe játszódó testszín elmerül. Goethe Ná
polyban látta képünket és évek múlva is beszél róla. „Mi
csoda kép!” — mondta hű titkárának, Eckermannak, — 
ki sietett Goethe minden szavát feljegyezni, — „szellem, 
naivitás, érzéki erő, minden együtt van rajta!” Hozzáte
hetjük: s micsoda szín! Correggio nem ismer olyan egy
szerű színellentéteket, amilyen a fekete-fehér, csak olyat, 
amilyen a sötétszürke és fekete vagy a világosszürke és 
fehér. Tehát féltónusellentéteket. Nem a körvonal ural
kodik nála, mint Mantegnánál, hanem, mint Leonardo- 
nál a körvonalak elmosódnak, alig észrevehető átmene
tek keletkeznek, nem olyan élesek, mint amilyeneket 
majd Rembrandtnál látunk, kinek képein az élet az ár
nyékból sem vész ki.

Correggio rajzai is igazolják, hogy már fényárny
ban komponált, hogy képzeletében eleve levegőbe állítva 
látja a formákat, a fényt és az árnyékot, a színekben is 
megőrizve a fényt, mely nála behatol az árnyékba, ily
kép fokozva a mozgás illúzióját.

Ez a végletes mozgáskeresés illett az olyan fel
adatokhoz, melyeket Correggionak adtak, mint Mária 
mennybemenetele, a sok feléje, köréje repülő, szálló,
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illanó angyalhoz, melyek mint széthulló rózsalevelek 
libbennek körülte. Mikor szemünk a ballusztrád meg
számlálhatatlan alakjáról a mennyország dicsőségébe 
röppenő, rajongó tekintetű szent asszonyoktól körülvett 
Máriához száll, nyomon követve a három koncentrikus 
körbe foglalt alakokat, melyeket lángoló fénysáv övez, 
a mozgó szem állandó izgalmától elragadtatva, a szédü
let bódulata fogja el a nézőt.

Belső tűz világítja át alakjait, melyeken belső fe
szítő erők a külső ellenhatásnak, a test súlyának kénysze
rét legyőzik. Itt az újjongó, égbeszálló, földöntúli vi
lágba nemcsak sóvárgó, de valóban oda is emelkedő 
alakokat látunk, nem olyanokat, amilyenek Michel An
gelo nyomott, sorstól üldözött, nehéz sóhajokkal küz
ködő emberei, hanem felszabadulást, lendületet, rajon
gó életörömöt árasztókat.

Természetesen az olyan képzeletű ember, aki a 
kézzel foghatót, a magától értetődőt tudja csak méltá
nyolni, Correggio pármai dómképében csak zűrzavart, 
alakok gomolyagját, bonyodalmas megfogalmazást lát. 
Mivel csak egyes részleteket vehet ki, a magasban moz
gó alakoknak csak a lábát látja, már a dóm egyik ka- 
nonokja béka-ragout-nak csúfolta a festményt. A szó 
karriert csinált. Correggiot nagyon bántotta, ellenfelei 
pedig boldogan dörzsölték kezüket, Correggio nem is 
vállalt azután több mennyezetképet. Pedig, aki bele
tudja magát érezni a szédület mámorába, annak Correg
gio mennyezete földöntúli élvezetet nyújt. Correggio 
pátosza a rajongás izzó hevülete. Az ő küzdelme, a fény 
és árnyék küzdelme, — de még itt is lágy egybeomlást 
mutat. Ő az újjongó öröm festője, amibe a formák bája
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beleolvadhat, ő a mélység költője, ő a ragyogó színek 
költője, aki vélük álomvilágot teremt, a fény lírai köl
tője, aki ezzel a fénnyel az egész világot keblére öleli. 
Mint a rádium, mely örökké fényt emanál, sugároz ki 
magából, — Correggio leikéből is az a fény árad, mely
ről kortársa, a nagy bölcsész, Giordano Bruno írt, mi
előtt máglyahalált halt volna. „Egyetlen fény sugárzik 
ki a világok sokaságából”. Ez a fény nála valóságos, 
nem irreális, mint amilyennek Rembrandtnál fogjuk 
látni, Correggio fénye kapcsolatot teremt az egész min- 
denséggel, mert tükröződik, visszfényt ad, suhan, fel
támad, elhalkul, kapcsol, szóval mozog, tért teremt, ala
kokat fog körül, s így a szemet becsalja a magaterem
tette világba.

Ha a berlini múzeum Lédáját nézzük, melyet meg
csonkítottak és idegen kezek „kijavítottak”, ott, ahol 
érintetlen, ecsetvonásainak csodálatos változataiban gyö
nyörködhetünk. A képen sok a belefestett kék. Hogy ez 
hamis, azt az is igazolja, hogy a csodálatosan épen ma
radt tájkép meseszerűen aranytónusba van foglalva, 
amiből a hamis kék mindig kiesik. Correggio a tájkép
festés legkiválóbb mesterei közé tartozik. A Louvre 
Szent Katalinján a kék köpönyegre, a vörös ruhára, a 
sárga selyem általvetőre ráhulló fény mágikus hatást 
kelt, belelopva mindent az esti pír lágy átmeneteibe.

A drezdai Kisded imádásán a fény a festmény hő
se, az a fény, mely a Kisdedből sugárzik ki a tájba ál
lított alakokra és a meseszerűen izgalmas elképzelés 
látományával hódítja el a nézőt. Itt a kék színeknek 
más az értékelése, mint a Lédán, ami újra azt igazolja, 
hogy Correggionál a kéknek nincs önálló léte, mint a
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restaurált Léda-kép nem egy helyén. Correggio művé
szetében valóban nem az a legkiemelkedőbb, amit róla 
Vásári mondott, hogy „nagyszerűen festette a hajat”.

Correggio zsenijének kimeríthetetlen titkai vannak, 
melyeket az utókor próbált ellesni, utódai a részleteket 
— vagy a bájt, vagy a mozgásilluziót, — túlzásba 
hajtották, de költészetét utói nem érte senki.

GERMÁN MŰVÉSZET.

A középkori világnézet zártságából a német szel
lem bontakozott ki legelőbb. Valójában sohasem érezte 
magát otthonosan benne. Az az irreális nyugtalanság, 
mely a germán szellem alapvonása és főleg a németek
nél nyilvánul meg a legtisztábban, a zenében ölthetett 
megfelelő alakot. A képzőművészetben azonban, — 
mely mégis csak formát, látható és letapintható formát 
követel, — nehezen talál náluk összevágó kifejezésre. 
Innét van, hogy a német képzőművészet majd mindig ide
gen mintákból táplálkozott. Csakhogy ezekből a minták
ból, melyeket ennenmagához alakított, — azaz azoknak 
tiszta egyszerűségét összebonyolította, — keze alatt min
dig német formák lettek. így volt ez a románnak, gót- 
nak nevezett stíluskorszakokban is, így látjuk ezt most 
is, amikor a gótból ki akar szabadulni, hogy az antik 
szellem hűvös világába menekülhessen. Nehezen megy 
mind a kettő. A gót formák izgalmas fölfelétörése sok
ban talált a germán lélekhez, s így jóval azután, hogy 
világszerte az antik formákhoz menekültek, Németor-
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szágban még mindig görcsösen ragaszkodtak a gótiká
hoz, persze annak ahhoz a formájához, melyet a maguk 
számára kialakítottak. íme Goethe esete, aki fiatal korá
ban Strassburgban úgy lelkesedett a gót székesegyházért, 
a rokoko korában, francia ellenes szellemben, — fér
fiúvá éretten pedig szigorú klasszicista lett, hogy 
aztán öreg korában, a Faust második részében, kitörjön 
belőle ifjúságának gótikus szelleme!

A XVI. században világmozgalommá lett antikhoz 
való visszatérés a németeknél is szóhoz jutott, amit leg
előbb Albert Dürernél (1471—1528) figyelhetünk meg,

Mikor született, a német művészetre a németalföldi 
erősen rányomta bélyegét, csakhogy a van Eyckok, a 
van der Goesök, Rogier van der Weydenek, Memlingek 
hatása náluk szinte torzított tükörképek formájában nyi
latkozik meg. A névtelen mesterek sorából alig emel
kedett ki néhány kézzelfogható egyéniség. Ilyen Konrad 
Witz (f 1447), akinek Szent Péter halászatát ábrázoló 
képén a tájképi háttér a Limbourg testvérek miniatűr
jeinek atmoszféra hatásaira emlékeztet, vagy Stefan 
Lochner (f 1451), a kölni székesegyház főoltárának 
festője, aki aranyháttérből kiemelkedő alakjainak lágy 
vonalvezetésében még egészen a gótikában rekedt. A 
XV. században sok a német festő, aki céhekbe szorítva, 
németalföldi minták után dolgozott. Közülük az egyik 
Nürnbergben telepedett le, Wolgemut (f 1519), a má
sik, Herlin (f 1500) Nördlingenben, a harmadik Bern
hard Strigel (f 1528) Memmingben, (aki különben II. 
Ulászlót is megfestette családjával, amint a Boldogságos 
Szűznek felajánlja a magyar koronát), Tirolban Michael 
Pacher (f 1498) működött, de már erősen olasz hatás
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alatt, főleg a páduai iskola szellemében. Colmarban Mar
tin Schongauer (f 1491), de ő nem annyira festményei
ben, mint inkább rézkarcaiban mutatja be tehetségét, — 
viszont németalföldi hatás alatt.

Ebbe a környezetbe született bele Dürer, s ez a 
szellem, mely Nürnbergben, Wolgemut műhelyében szin
te kizárólagosan uralkodott, véglegesen rányomta bélye
gét. Messzi ősökig visszanyúló ösztönök hatása alatt azon
ban a germán szellem ellen mindig lázongott benne vala
mi. Sokáig maga sem tudta, hogy mi? Csak második ve
lencei utazása alatt eszmélt rá, mikor egyik levelében 
felsóhajtott: „Mint fogok otthon a nap után fázni, itt 
úr vagyok, otthon csak egy élősdi”.

— Ür — gentiluomo — volt Velencében ő is, ahol 
nemesemberek voltak a kereskedők, az ipartűzők, a mű
vészek, de otthon, Nürnbergben csak egy Schmarotzer, 
egy élősdi, egy céhtag, egy a sok egyszerű munkás kö
zött. A velencei Ponte Vecchion állva, elgondolhatta, 
mely sors várakozik reá otthon, zsarnoki természetű fe
lesége mellett, aki a patrícius Frey-családhoz való tar
tozásának gőgjé-ben „űzte, hajtotta a munkába — írja 
róla legjobb barátja, Pirkheimer, — minden szórako
zást irigyelve tőle, csakhogy minél többet örökölhessen 
utána”. Felesége verte a mellét, hogy ő egy Frey-lány, 
s régi nürnbergi hagyomány, hogy seprűvel kergette 
haza a korcsmából. Mikor Dürer meghalt, Nürnberg 
városa nem adott díszsírhelyet számára, a Freyok csa
ládi sírboltjába temették és a Frey címerrel fedték, 
mert lenézték Dürer nyitottajtós címerét. Pedig Dürer 
családi naplójában büszkén írja, hogy nemes nemzetség-
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bői származik. A magyar nemes önérzete szólalt meg 
Velencében is.

Dürer apja a békésmegyei Ajtós községből vándo
rolt ki, ötvös volt, bejárta a világot, dolgozott sokhelyt, 
Németalföldön is, „bei den grossen Künstlern”, minek
után apjánál, Ajthossy Antalnál a gyulai ötvös mester
nél kitanult. Nürnbergben 1455-ben telepedett le, már 
negyvenéves volt, elvette gazdája leányát és 18 gyer
meke született tőle. Albert a harmadik.

Az apai házból nem halt ki az apa magyarságának 
tudata. Egyik öccsét odahaza Endrének nevezték. Tud
ták, hogy apjának testvére papnak ment, s plébános lett 
Nagyváradon. A kölni ötvös, Miklós, Dürer nagybáty
jának, Ajthossy Lászlónak, a gyulai nyergesnek fia, 
Dürer apjánál tanult ki, nehezen szokott rá a német 
szóra, Kölnben telepedett le, ahol magát mindig ma
gyarnak vallotta, úgy is nevezték, der Ungar. Nagy küz
delmek után ma már általában elismerik Dürer magyar 
származását a németek is, — a budapesti Dürer-nap 
(1928. június 29.) véglegesen elintézte a kérdést, — 
hiszen maga Dürer fennen hangoztatta magyar szárma
zását.

Dürer művészetének sajátos összetett jellegét éppen 
származása magyarázza meg. A német anya, a német 
környezet, a gótikus hagyomány, a prauch, ahogy ő ne
vezte, természetének egyik oldalát fejlesztette ki. De 
miért lázadozott ellene? Miért vágyakozott nyugodtabb 
tempó után? Miért kereste a belső izgalmat egyensúlyo
zó, a német gótikus gomolyagból kivezető Ariadne fo
nalat? Mi űzte, többször is, Olaszországba? A szín, a 
biztosan egyensúlyozott vonal, az iriacionális vonalegy-
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veleg helyett a pontosan lemérhető méret, a körülbelül 
helyes távlat helyett a matematikai rend kutatására mi 
izgatta? 1 i

Az az „olasz” szellem, amire olyan élénken vissz
hangzott benne valami, nem ősi ösztönök megszólamlása

Dürer rézkarca: Mihály arkangyal harca a sárkánnyal.

volt-e vájjon, nem a tempós magyar úr hangja-e, aki 
Velencében, a nemesi díszba öltözött festők között esz
mél rá a maga jogára és kiált fel keserűen: „Mint fo
gok otthon a nap után fázni!” Mit érezhetett ő a Belli- 
niek művészete előtt, ahol a szép szín nyugalma simo
gatta szemét, ahol a fény ragyogása ráfeküdt a szívé
re? Csak Szinyei Merse Pálban támadt fel Dürer ér-
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zése újra Veronese-képek láttán Velencében, 1869-ben, 
mikor az olasz mesterben a maga fénysóvárgását bámul
hatta. Ha Dürer a hazai prauchra gondolt, ahol a vo
nal, annak megtörtsége, egybekapcsolódása, kibogozha 
tatlansága a kívánatos cél, az itt látott plasztikusan ellen
őrizhető, lemérhető nagyság, a csendes vonal, a gyen
géd mintázás, a nyugodt alakcsoportosítás, a titokzato
san nagyszerűnek képzetét keltette fel benne. A németek 
is kénytelenek elismerni, hogy a belső lángolás inkább 
megfelelt természetének, mint a szenvedélyes mozgáski
törés, a német gótikának ez a jellegzetes sajátossága. 
Persze, rézkarcaiban, fametszeteiben, melyeket szorgal
masan csinált, hiszen tulajdonképpen ezekből élt, 
az anyja vére szólalt meg, a gótikus izgalom. Mert a 
német művészet a szabad ritmust, a felbontott formát 
szereti, az irreális látományt, vágyódást a végtelen után. 
Dürer egész életén át viaskodott vele és eljutott végül az 
Apostolok méltóságos nyugalmának megragadásához. A 
lefokozott színek belső tűzben égő ragyogásához, a lélek- 
belátás kifejező erejéhez. (XXVII. tábla, a.)

A nürnbergi Dürer-kiállítás rendezése közben, mi
kor még művei elszórtan a termekben, asztalokon, szé
kekhez támasztva, a földön feküdtek, alkalmam volt 
belenézni festőműhelyébe: megdöbbentő, mennyire nem 
volt festő, csak színező. Üvegfestményszerűen rakja egy
más mellé színeit, melyek a körvonalakat csak kitöltik. 
Mesteri arcképeinél is grafikai eszközökkel jut a lélek 
közelébe. Pedig egész életében vágyva vágyta éppen a 
színt, melyet végül is az Apostoloknál megközelített. Ez 
a vágya nem a német szellemnek felel meg, de az sem, 
hogy sok viharos küzdelme mellett sohasem tudott vég-
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ső nyugalomhoz jutni s ha végül is egy befejezett ideá
lis forma megtalálásáról lemond, a természet szigorú 
tanulmányozásáról nem mond le soha: — Senn die 
Kunst steckt in der Natur. A művészet a természetben rej
lik. Csak abból lehet kiemelni. Ez az állítás pedig azt a 
tagadást foglalja magában, hogy nem az álomvilágból, 
nem az elképzelésből folyik a művészet, hanem a kéz
zel fogható valóságból. A reális iránt érzékeny magyar 
lélek szólal meg itt is benne, az a másik lélek, mely a 
fűszálat is érdemesnek találja lerajzolásra. Nem a ger
mán ember lelki nyomottsága, örökös tépelődése bántja 
őt, nem a napfény játékában gyönvörködni nem tu
dó, az eredendő bűn átélésében, önmarcangoló kétségek
kel viaskodó germán lélek Dürer. Hiába, az Ajthossyak 
lelke lappang benne és arcképművészetének nagy jel
lemdomborító erejében a tempós magyar úr széles lá
tóköre, mély emberismerete és erkölcsi felfogásának 
szilárdsága szólal meg. Az apostolokat ábrázoló művé
ben látjuk Dürer legnagyobb tettét: azt a nagy emberi 
típust teremtette meg, amely német földön azelőtt nem 
volt meg. Ehhez pedig az apai lélek juttatta.

Művészetében rokona Dürernek az ifjabb Holbein 
(1497—1543). A közeli Augsburgból emelkedett ki, 
apja nagy festőműhelyéből, s eljutott Berlinbe, majd 
Itáliába, végül Angliába, ahol VIII. Henrik angol ki
rály udvari festője lesz, itt persze kizárólag csak arc
képeket festhetett. A kor nyugtalan, s Holbein nem ta
lálja helyét. Művészete már kibontakozott a gót szel
lem izgalmából, nyugodtabb harmóniákra vágyódik. 
Csakhogy a lelkének nyugtalansága nehezen tört meg a 
klasszikus nyugalomban. Holbein Haláltánc fametszet-
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sorozata (1538) a középkori tárgynak minden borzal
masságát elvette. A felszabadult lélek derűje száll fe
lénk a rémítő tárgy zsánerképszerűségéből. De a góti
kus szellem még kísért benne. Arcképeiben is minden 
részlet érdekli, a ruha és annak minden redője, min
den csendélet-részlete, csak úgy, mint az arcon a sza
káll, az orr vetett árnyéka, a legkisebb formarészlet, 
minden, ami valóság. Nem száraz naturalizmus ez, csak 
gótikus csökevény, mert Holbein a maga lelkén át áb
rázolja embereit. Ez a lélek igazságkereső. Ez a lélek 
egységbe fogó, s így sok apró részlet halmozásából hoz 
ki nagy egységeket. Madonnaképe 1525-ből, (a darm- 
stadti és nem a drezdai példány az eredeti!) ugyan
annak a szellemnek kifejezése, mint amelyet arcképein 
látunk. A térdeplő megrendelő, a donator Mayer pol
gármester plasztikusan mintázott alakja, a ruhák, a 
szőnyegek anyagának éreztetése, a fejek megkapó kép
másszerűsége, az olaszos építészeti háttér, a kompozíció 
térbelisége és egyensúlyozott zártsága mind-mind azt 
igazolják, hogy az olasz renaissance szelleme — Sváj
con át — már át- és átitatta a német művész képzeletét.

A német művészetnek idegen mintákhoz való ta
padását még Holbeinnál is szembeszökővé teszi, hogy 
az olasz renaissance-ot olaszországi útja után sietett 
felszívni és megszólaltatni, amint dekoratív művein is 
látjuk. Holbeint ugyanis megbízták, hogy egy baseli 
magánház homlokzatát (olasz mintára) fesse ki. Csak a 
hozzákészült rajzok maradtak fenn. Igazolják, hogy a 
művész a pompéji-i rendszerhez igazodott.

Éppen az ellenkezőjét látjuk ennek Mathias Grüne- 
uald-nál (f 1529), a germán irracionálizmus legtisztább
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képviselőjénél. Nyoma sincs nála renaissance-hatásnak. 
Hol tanult, hol élt, egyáltalában ki volt? Igaz-e, hogy 
Grünewald a neve? Kortársai nem jegyeztek fel róla 
semmit. Életkörülményei teljes bizonytalanságban ma
radtak. Nem egy megfogható alak. Csak kevés hiteles 
művét ismerjük. Főműve a colmari múzeumban lévő 
isenheimi nagy szárnyasoltár, melyhez foghatót a Van 
Eyckok óta nem festettek. Ez a kép olyan álomlátó 
művészt idéz elénk, aki a maga korából száműzte magát, 
visszamenekült az előbbi időkbe, nem hatott rá se híre, 
se példája az olasz quattrocento művészetnek, gótikus 
maradt, de olyan képzelettel, amilyennek párját nem is
merjük a germán művészetben. Csak a Faust második 
részét író Goethe hasonlít hozzá, aki ebben a művében 
az álom, a múlt, a mese, a valóság, az elmélyedés és 
az érzés-túltengés gomolyagjából gyúrta egybe hatalmas 
álomképeit. Kisebb mértékben Gerhardt Hauptmann 
Hanneléjében találkozunk az alkotásnak ezzel a mód
jával. Nagyobb mértékben az isenheimi oltáron. A gó
tika irreális oldala, mint a chartresi üvegfestmények
ben, benne csúcspontjára érkezik és az alakok, a kö
réjük font fények-színek csillogó porzásából fantasztikus 
formákat öltenek. Volt-e Grünewald Olaszországban? 
Nem lehet-e színfantáziájának egészen olaszellenes jel
legéből arra következtetni, hogy nem volt? Ami hason
lóságot szorgos kutatással művei és Mantegna és egyéb 
olasz festő művei közt felfedeztek, az rézkarcok ha
tása is lehet, azért nem kellett Olaszországban lennie. 
Elképzelhetetlen, hogy ez a hatás, ha valóban ott járt, 
csak ilyen csekély mértékű lett volna. Ha volt valahol, 
csak Németalföldön járhatott. Van der Goes és főleg
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Geertgen világában bujkálhatott, de ott is magányosan. 
Megmaradt ő német gótikus álomlátónak.

Az isenheimi hatalmas oltár, melyet a háború 
alatt a németek Colmarból elvittek Münchenbe, ami 
alkalmat adott a kép részletes fotografikus felvételére, 
a háború után visszakerült a colmari múzeumba. Ha az 
oltár szárnyai le vannak zárva, a Megváltó óriási alak
ját látjuk a kereszten, jobbról rámutat Keresztelő Szent 
János, balról Mária és János apostol állanak a kereszt 
alatt a térdeplő Magdolnával. Viharos táj fogja körül 
őket. (XXVII. tábla, b.) Nincs még a világon ennek a 
sokezerszer megfestett tárgynak borzalmasabban hatal
mas feldolgozása. Az oldalszárnyakon jobbra Szent Se
bestyén, balra Szent Antalnak monumentális alakjai, alul, 
az oltártámaszban, a predellában Krisztus siratása. Ha 
az oltár nyitva van, a közép nagy festmény egy kettős je
lenetet foglal egybe: balról Máriát látjuk angyalok kará
ban, a szárnyakon jobbról Krisztus feltámadását, balról 
az angyali üdvözletét látjuk. Alul szobrok voltak, melyek 
ma hiányoznak. Krisztust tanítványai körében ábrázolták.

A tárgy — látjuk — régi, százszor feldolgozott. 
De amit abból Grünewald kihozott, az minden képze
letet meghalad. Ez az oltár a Szent Antal-rend kórhá
zának templomában állott. A rend ma már megszűnt, 
tíz évvel a francia forradalom előtt egyesült a máltai 
renddel. Betegápolással foglalkozott, 364 telepe volt, a 
rendtagok koldultak és gazdálkodtak, csakhogy kórhá
zaikat fenntarthassák. Isenheimban volt a telep központ
ja, nagy kórházzal, mely egy lepraszerű betegség le
küzdésére szolgált és a gyógyítás olyan sikeres volt, 
hogy a ragály a középkor vége felé már meg is szűnt.

Dr. Lázár: Művészet. 16
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Irtóztató betegség volt. Kezek, lábak gyulladásba estek, 
a hús üszkösödött, a test tele lett sebekkel, melyek 
iszonyú bűzt terjesztettek. Üszkös betegek számára fes
tette tehát Grünewald ezt az oltárképet. Halálos beteg 
emberek imádkoztak előtte, várták az isteni segítséget, 
kérték és vágyták a csodát. Grünewald tudta, hogy testi 
és lelki betegek kétségbeesett pillantása fogja körülölel
ni művét. Az ő Krisztusa is tele van hintve üszkös se
bekkel, hogy betegei érezzék, hogy ő érettük is szenve
dett a Megváltó.

És erre a borzalmas tárgyra a fényben úszó színek 
csodálatos ragyogását öntötte, s a szinálmoknak alig el
képzelhető mesevilágával vette körül, bűbájos tájakkal, 
templomokban lejátszódó csodákkal, a mozdulatok meg
ható bájával, de erejével is, — látjuk Szűz Mária me
rev ájulását, Magdolna leomlását, látunk égből leszálló 
zenélő angyalokat, torz arckifejezéseket, ijesztő állato
kat, gyönyörű tájakat, groteszk sziklákat, s Keresztelő 
Szent János rámutatását, olyan heves, megdöbbentő erő
vel teljesen, aminek rokonát csak a bambergi székes
egyház Próféta-rámutatásában láthatjuk, úgy, hogy a 
szem egy pillanatra sem szűnik meg részletről-részletre, 
fel- és lekeringő mozgásban, az izgalmas meglepeté
sek forgatagában, gyönyörködni a mozdulatok változa
tában és a színek kiapadhatatlan árnyalataiban. Az 
egyes részletet csak az összmámorban, a formákat csak 
szemkáprázatban láthatjuk. Grünewald színeinek mély
ről fakadó izzása, kristálytiszta, átlátszóan fénylő tónu
sai úgy ömlik körül alakjait, sőt egyenesen teremtik az 
alakokat, belehelyezve őket mély terekbe, hogy a szem 
nem szűnik meg állandó lázas és ami fő, gyors keringő
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mozgásban körülfutni a képsíkokat. Színes fényfoltje- 
lenség nála minden forma. Fojtott, tompa zöld zománc 
csillog Krisztus sebes testén is, ami a nézőben az un
dort legyőzve, a látványt valóságfölötti színszépségbe 
meríti. Ahol a holdfényes éjszakát festi, ott szinte nap
pali fényben ragyog minden, a kékesfekete tónusban szür
ke árnyékok suhannak a légben. Máshelyt a pásztorok, 
mikor az égi hírt hallják, hosszú árnyékot vetnek, mert 
égi sugárözön világítja be őket. A feltámadó Krisztus 
leple, mint valami gőzfelhő, lebeg utána, színét egyre 
váltogatva. A kékes fehér alsó sávból lila és piros szí
nek surrannak elő, hogy fenn a glória sárgájába olvad
janak. Ezt a színrakétázást a szem végigéli, ami lázas 
mozgásizgalommal jár. Az angyali üdvözletben színes 
fény teremti a teret, egyszer, — a jobboldalon — egye
sített oldalvilágítást vezet a sötét háttérbe, máskor, — a 
baloldalon — szétszórt, megtört és visszaverődő fényt a 
világos háttérbe.

Szent Antal kísértésein a groteszk alakok való 
hűséggel festvék, a madár csillogó tollazata remek 
anyagéreztetés, a táj zord és kísérteties; — ott, ahol a 
Szent Pálnál való látogatást ábrázolja, a tájon ragyogó 
őszi fényben úszik minden, a kékeszöld az uralkodó 
szín, rozsdavörös foltokkal megtörve. A templom belse
jében szinte látjuk a teret betöltő levegőt. Mi tudja a 
levegőt érzékeltetni? A gyors szemmozgás. Grünewald 
az első, ki ezt a jelenséget megfigyelte és felhasználta. 
Századok múlva, csak az impresszionista festők érezte
tik így a levegőt. Egész kompozíciója úgy van felépítve, 
hogy állandó fel-lekeringésre, örök mozgásra késztesse a 
szemet: a boltozat ívei, az angyal ruháján a kígyózó ref-

16*
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lexek, minden ezt szolgálja. S ha a mozdulatokat a szem 
követi, ezzel a szemet szinte keringésre készteti. Mindenen 
pedig úszik a fény.

Hans Baldung Grien (f 1545) fantasztikus tár
gyait Dürertől vett formákkal és Giiinewaldtól vett szí
nekkel ragadta meg. Lucas Cranach (f 1553) Bölcs 
Frigyes wittembergi udvarában finom vonalhatásba bur
kolta romantikus látományait.

Gótikus érzések ihlették a német szobrászokat is, 
Veit Stosst (fl527), a faszobrászt, Adam Krafft-ot, a 
kőszobrászt (f 1609), hasonlókép Tilman Riemenschnei- 
dert (1468—1531),ki főleg Würzburgban síremléke
ket és szárnyas oltárokat készített, fából, nagy va
lóságérzékkel, messzire elkerülve az olasz hatást. A bronz 
szobrászok körében azonban, főleg id. Peter Vischer 
fia, ifj. Peter (f 1528) révén a német szobrászat olasz 
hatás alá kerül. Az apa még kitartott a gótikus felfo
gás mellett, ami műveiben olaszos elemnek tűnik fel, 
csak látszat, a fia azonban teljesen áldozatul esett a 
korhatásnak, az olaszos renaissance-felfogásnak. Ma
gyarországon, főleg a német lakosságú városokban, a fa
ragott szárnyas oltárok divatja terjedt el, egyet külön ki
emelünk, a lőcsei Pál mester remekbe faragott oltárát, 
mely stílusban kapcsolatot éreztet a közeli Krakóban dol
gozó és talán a felvidéki Stósz községből származó Veit 
Stoss művével, de kifejező erőben utoléri.
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A VELENCEI CSODA.

Mikor Tizian egy napon nem volt Velencében, ba
rátja, Aretino, a világ legelső újságírója, akiről az utó
kor igen hamis képet alkotott magának, mert mai fo
galmaink szerint lehetett zsaroló, de abban az időben a 
hízelgés és zsarolás a pénzszerzés szokott formája, — 
szóval, — Aretino levelet írt Tiziannak és elmondja, mi
lyen csodás naplementében gyönyörködött előtte való 
este Velence, s mindenki rajongva sóhajtotta: „Miért 
nincs itt most Tizian, ezt csak ő tudná megfesteni”. És 
Aretino szavakkal festi le a tengerbe bukó napot, ne
mes veretű szavakkal, mert Aretino igazi író volt.

Tizian pedig Velence igazi festője. Mert Velence 
más, mint a többi olasz város. Velence egy darab ke
let, még ma is ilyennek hat. Hát még a XVI. században, 
mikor virágjában állott, mikor hajói a távoli Keleten ép- 
oly otthonosak, mint Amerikában és a jeges tengeren. 
Főleg azonban Kelettel kereskedett, mert Velence neme
sei kereskedők, a város egy nagy áruház, ahová a Kelet 
minden pompája beszivárgott, ahol drágakövekkel és 
selyemmel, damaszttal és ambrával, balzsammal és 
aloéval üzérkedtek, gazdag filigrán munkákat csináltak, 
ízléses csipkéket vertek, papírkönnyű üveget fújtak. 
Mert a velenceiek maguk is szerették azt, amivel keres
kedtek, amivel meggazdagodtak, mert szerették, hogy 
gazdagok, mert a gazdagság a pompa forrása és a ve
lencei szerette a pompát, a fényt, a ragyogást, a dalt, 
a lakomát, az örömet, a jókedvet, amihez pénz, bőség, 
ízlés kell. A velencei nemesi házak vetélkedtek az élet
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6zéppé való varázslásában, a művészet pedig első sor
ban szolgálja az élet szépségeit.

Ilykép Velencében, ahogy elszigeteltsége és tengeri 
uralma révén a bőség, a hatalom kibontakozott, a művé
szet is otthonra talált. A byzánci ízlés sokáig itt húzta 
meg magát. Amikor már Cimabue és utána Giotto ellene- 
szegültek, a mozaikfestők San Marcoban, de a közeli 
szigeteken még a XVI. században is dolgoztak, pedig a 
közeli Páduában akkor már új formák díszítették a temp
lomfalakat. Velencében a byzánci kupolás templom ha
gyománya épen maradt, mikor Olaszországszerte már a 
bazilika stílust kapták fel. Az arany háttérből felcsil
lanó színek zenéjéhez a velencei ember nagyon is hoz
zászokott. Amikor aztán a freskó, majd az olajfestés ná
luk is erőre kapott, egészen más célokat kellett maga 
elé tűznie, ha azt akarta, hogy a velencei ember sze
mét a mozaik elveszett csillogásáért kárpótolja. A ve
lencei csodának ime oka, eredete, titkának megfejtése. 
A velencei festő nem írhatta át a világot, a firenzei min
tájára, szigorú vonalakba, erőteljesen mintázott formák
ba. Velence levegője más, embereinek színrajongása 
nem nyugszik az éles látáson, hanem a fényben felra
gyogó színek csillámlásán. A naplemente más Velencé
ben, mint Olaszország minden más helyén. Századok
kal később egy angol festőt, Tűmért, úgy elkápráztatott, 
mint egykor Aretinot. A naplemente nem változott. 
Turner ugyanazt a színcsodát látta meg, mint Aretino, 
s az aranysárga ugyanolyan ragyogó fényében festette 
a lebukó napot, a tenger tükörének százszorszép ref
lexében, mint Aretino szavakkal, az olasz nyelv anda
lító ritmusában.
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Mikor tehát Velencében nézzük a nagy velencei 
festők műveit, Giorgione-t (1478—1510), Tiziant 
(1477—1576), Veronese-t (1528—1588), Tintoretto-t 
(1518—1594), amint körülnyüzsgik őket elődeik a Bel- 
liniek, a Carpacciok és utódaik, a Pálmák, Bassanok, 
Lorenzo Lottok, Paris Bordonék, s. i. t., egyetlen egy
ben mind megegyeznek, abban, amit Velence jellegének 
mondottuk, a pompa, a szín, a fény költője mindegyik.

De más-más mértékben, más-más formában és más
más színtónusban. Ha csak a négy legnagyobbat vesszük 
számba, már náluk is észrevehetjük azt a különbséget, 
hogy kettő aranyfátyolt dob a színeire, kettő ezüstfá- 
tyolt. Már a fiatalon elpusztult Giorgone, akinek kevés 
megmaradt képén is egyre hajba kapnak a tudósok, mert 
valóban hiteles műve csak kettő van, egy oltárképe Cas- 
telfranco templomában és egy Viharnak nevezett, kis 
tájba állított figurális képe, jelenleg Velencében az 
Accadémiában, mert mind a Louvre Falusi koncert-jét, 
mind a bécsi képtár Napkeleti bölcsek című kompozí
cióját, valamint a Szépművészeti Múzeum férfi arcké
pét és a többi neki tulajdonított képet, hol elismerik 
művének, hol nem. A drezdai Vénust egyszer Tiziannak 
tulajdonítják, másszor neki, de gyorsan hozzáteszik, 
hogy mindenesetre Tizian fejezte be. Maradjunk csak a 
hiteles műveinél és látjuk, hogy — miként Tizian — a 
színeire aranyfátyolt borít, amin azt kell értenünk, hogy 
minden színbe belekever egy olyan kiegészítő színt, ami a 
szín erejét lefogja, egybehangolja, egy egységes, meleg 
tónusba, hogy alatta a színek a maguk külön életét sza
badon kiélhessék. A másik két művész pedig hidegebb
re hangolja színeit, ezüstösen fehérbe foglalja őket, ami
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a színek ragyogását csak átírja, de nem semmisíti meg. 
Tizian az arany, Veronese az ezüst tónus mestere. Ami
kor <a firenzei Pitti képtárban Tizian Bellája elé áll az 
ember, a szép asszony kékesen lilás vörös ruháján át
sző remiik az arany sárgája, mely olyan elképzelhetet
len csillogást idéz elő, aminő a naplemente sugárzása a 
lagúnák vizén. Ha pedig az Accadémiában a kitett szé
kek egyikére ülünk, Veronese Lakoma Lévi házá-ban c. 
képe elé (XXIX. tábla, a), a káprázatos színjátékban, 
melyen az ezüstös fehér hullámzása ringatja el a szemet, 
az egyes csillogó színeknek, a rózsaszín, a lila, a sárga, 
a vörös, a kéknek tónus alá fogását, megtörését, felcsil
logtatását izgatottan követhetjük, egyre kutatva, hogyan, 
miképpen tudja még a vörösben is azt az acélos ezüstössé- 
get kihozni, ami pedig alapjában a meleg vörösnek ter
mészetével ellenkezik. Eléri pedig azzal, hogy a vöröst li
lává töri s a fölötte lebegő levegőréteg tónusa alá rendeli. 
Ezzel színein egy fátyolos szín keletkezik, finoman re
megő, csillogó zománc, ami nem más, mint a fátyol
kontraszt jelensége. Minden színén végigremeg ez a fá
tyol. Nála ezüstösen, Tizianén aranyosan, mindegyik a 
fátyolkontraszt révén földöntúli világba emeli a nézőt, 
a néző szemében keletkező titokzatos színek halk reme
gésével. Ez a velencei titok.

Fokozza ezt Veronese a tárgyak felfogásával is. 
Nála a bibliai témából, Krisztus látogatásából velencei 
lakoma lesz. Mintha csak Palladio építette oszlopcsar
nokba tévedt volna be Krisztus, ahol olasz gavallérok 
ülnek, állnak, mozognak, szolgák futkosnak, kutyák lá
batlankodnak a vendégek között, papagájok, törpék, gye
rekek, alabárdos kíváncsiak láthatók az oszlopok között.
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Hol van Krisztus? Milyen mellékalak ő a többiek kö
zött ebben a mulató, vidám, ünneplő tömegben.

Mikor Veronesét az inquisitionak feljelentették, 
hogy elvilágiasitotta a bibliai szent tárgyat, a művész 
(1572-ben) a kihallgatás jegyzőkönyve szerint kijelen
ti, hogy a festők olyan szabadsággal élhetnek, mint a 
költők vagy az udvari bolondok.

Alabárdosokat azért festett, mert illőnek találta, 
hogy a ház ura, aki gazdag és pompaszerető ember volt, 
fegyveres szolgákat tartson. Aztán kijelenti, hogy ha ő 
valamelyik képén üres teret talál, siet oda valami oda- 
illőt festeni. Mert Veronese mindent, amit csak az élet 
szépet, ragyogót, csillogót ad, lelopta vásznára, hogy e 
színcsudákkal szebbé tegye magát az életet. Muzsika, 
életöröm, mozgás zeng a képein, — ami bánat, ami ke
serv, ami nyugtalanító, ki van zárva ezekből a vidám 
és derűben feloldódó látományokból, a selyem suhogá
sa, az élet mozgalmassága és gondatlansága ragyog fel 
előttünk, hogy önfeledten egy csillogó álomvilágba ra
gadjon. Ebbe a világba belevalók jelentőségteljes alakjai, 
széles, bő ruháikban, hatalmas mozdulataikkal. Ilyen 
Veronese „szép” világa.

Veronese — négyszáz évvel ezelőtt — már ismerte 
a szétszórt világítás, a „plein air” titkait, ismerte a szí
nes árnyékok és féltónusok összeolvasztásának hatását, 
tudta, hogy a helyi színek fölé mint lehet ezüst fátyolt 
borítani. „Veronese az előadás non plus ultrája” — ír
ja be Delacroix naplójába 1852-ben.

Mivel megnyugtató hatást akart kelteni, mivel nem 
akarta mozgatni a szemet, meg kellett őriznie műveinek 
síkszerűségét. Igen ám, de nem használhatta azt az eljá-
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rást, melyet Michel Angelo, mert nem a körvonal zárt
ságába foglalta alakjait, hanem színeinek hullámzó moz
gását akarta fokozni s nehogy a színek különváló ér
tékei szemmozgást idézzenek elő, a fátyolkontraszt egy
ségesítő, megnyugtató hatását még azzal is elősegítette, 
hogy nem törődött a perspektíva törvényeivel, s azzal 
tette síkszerűvé képeit, hogy több nézőpontot és több lá
tókört alkalmazott, ami annyit tesz, hogy az egyes cso
portokat külön-külön nézhetjük. A Louvre Kánai meny- 
nyegzőjén hét nézőpontot és öt látókört látunk, a ve
lencei Lakoma Lévi házában két látókör és két nézőpont 
segítségével éri el ugyanazt a megnyugtató, síkszerű ha
tást. Ilykép nagy dekoratív egységekhez jut.

Miért kerülöm véle kapcsolatban a monumentális 
szót? Van-e különbség a kettő között? Méretben mind
kettő a nagyot keresi, de más a nagy a monumentális 
művésznél, más a dekoratívnál. Csak a képzelet sajátos
ságát figyeljük, nyomban megértjük a különbséget. Az 
absztrakt képzeletű művész ha nagy mérethez nyúl, nagy, 
súlyos formákat nyugodt összhangba foglal (Michel An
gelo). A konkrét képzeletű művész a nagy méretnél is 
játszik a formákkal, könnyed, mind súlytalanabb, gaz
dag s vidám mozgalmasságú lesz. Mint Veronese . . .

Tizian nem törekedett erre, még freskóiban Í3 jó
val közelebb áll az egyszerűhöz, formafelfogásban a va
lósághoz, csak színeivel ért el titokzatos hatásokat. Már 
Giorgione kezdte a pasztozus festést, drezdai Vénuszá
nak hússzíne mintha színekből volna összegyúrva, sze
münk ltapinthatja a formákat, mintha szobor volna, sze
münk a szín anyagát, — emelkedését-esését, apályt- 
dagályt, — nyomon kíséri, mintha csak ujjaink hegyé-
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vei tapintgatnók. Tizian tovább megy, ö a színeinek 
síma egybefolyasztását mihamar elhagyja, hogy a sza
bad ecsetkezelés bátorságával kövesse nyomon a formák 
menetét. Ez a széles festés felel meg igazán természet
látásának, lesz egyetlen megfelelő formája az élet sza
bad és egységes felfogásának, mellyel mindjobban el
mélyült lélekkel az érzések költői kifejezője is. A Pe- 
saro-család megrendelte Madonna képén az alakítás me
részségével, melyet a színek gazdag játékával kísér, már 
szakít a két kiterjedésű alakítás reliefszerűségével, kiküz- 
di a mélységhatást, még pedig azzal, hogy az egész kom
pozíciót átlósrendszerre építi fel. (XVIII. tábla, a.) Mi
kor ugyanis a szem az átlóba foglalt csoportok mozgását 
követi, akaratlanul is több síkot ír le, ami mélységérzetet 
kelt fel. Erős szellemi kapcsolatokat teremt: a Kisded a 
Pesaro-Madonna képen ránevet Szent Ferencre, ki rámu
tat a Pesaro családra, Szent Péter ránéz a térdeplő Pesa- 
rora, a levegőben angyalok hozzák a keresztet. Mindenki, 
mindenkivel egybekapcsolódik. Hét évig dolgozott ezen a 
képen, s olyan egységes, ecsetkezelése oly könnyed, hogy 
rögtönzésnek hat. A szellemi kapcsolat, melyet a moz
gásvonalak még jobban erősítenek, elmélyül későbbi ké
pein, főleg azóta, hogy Pármában megismerte Correg- 
giot, aki az érzések szenvedélyes hangsúlyozója. Egyál
talában nála jóval kisebbektől, mint amilyen Palma, 
Bassano, Bordone, később a vele egyívású Tintoretto- 
tól is, mindegyiktől átvesz valamit a maga művészetébe. 
Michel Angelotól is, Raffaeltől is, de ezek a külsőségek 
úgy beleolvadtak abba, amit tizianinak tudunk, a szín
fantáziájával úgy átitatott mindent, hogy az átvételből 
semmi sem hat idegen elemként. Mert szigorú kritikusa
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volt önmagának. Az elkészült képet hónapokra, néha 
évekre eldugta, időnként elővette, megnézte, átfestette, 
mindig csak arra törekedve, hogy a vázlat közvetlensé
gét megőrizhesse, hogy úgy hasson, mintha egy lélegzet
re festette volna. Ez Tizian művészetének titka.

Mikor Velazquez a spanyol király megbízásából — 
majdnem egy évszázaddal később — Olaszországban 
járt, Rómába érve, megkérdezték tőle a római festők, 
kit tart a legnagyobbnak, nemde Raffaelt? Valezquez 
azt felelte: Tizian a legnagyobb festőtök. És Tizian, ki 
csaknem 90 évet élt, egyre nőtt a korral. Utolsó művei
ben, minekutánna vetélytársától, Tintorettotól átvette a 
színeknek a fénnyel való kapcsolatát, — eljutott a maga 
művészetének betetőzéséhez. Mária hercegnő, mikor Fü- 
löp császár arcképét Véres Mária angol királynőnek 
elküldi, levelében figyelmezteti, hogy Tizian képét mesz- 
sziről kell néznie.

Igaza volt, messziről kell nézni az öregkori Tizia- 
nokat, mert nagy egységekre, távolsági képekre töreke
dett. Valóban, Tizian eljutott végső fejlődésében oda, 
ahová Rembrandt is. Jól megfigyelhetjük ezt, ha ugyan
azon tárgyú két képét összevetjük, Krisztus kicsufolta- 
tását, melyek közül a Louvre-belit egy milánói templom 
számára festette, a müncheni Pinakothékában lévő pe
dig műtermében maradt és Tizian halála után Tinto- 
retto vette meg. Tintoretto fia aztán eladta, hosszas ván
dorlás után került Münchenbe. (XXVIII. tábla, b.) Ért
hető, hogy Tintoretto megszerezte magának, világosan lát
ta ő itt a hatást, melyet nagy vetélytársa gyakorolt. De 
azt is látta, hogy Tizian miben multa őt felül: az egységes 
hatásban, akkor is, mint itt, mikor a legnyugtalanítóbb
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előadással kísérletezett. Tizian leikéből csak harmóniák 
fakadtak. A múlt nyáron, amikor a Pesaro-palotában egy- 
begyűjtöttek száznál több Tizian-képet, s ott volt egymás 
mellett ez a két kép is, — meglepte a nézőt a müncheni 
kép nyugtalan hatásából kisugárzó harmónia. Míg a ko
rábbi képen Tizian minden formát színekre épített fel és 
színekkel egyensúlyozott ki, a későbbi képen minden 
színét a fény szabadon hullámzó erejébe olvasztotta. Mi
ként az öreg Rembrandt képein, Tizián színei is egybe 
vannak kenve, egymásra rakva s a színekben titokzatos 
fények rejlenek, melyek mint színes fénypontok kísér
tetiesen kiemelkednek, eltűnnek, újra előjönnek a szín
masszákból. Fáklyafények dinamikus küzdelmét látjuk. 
Mint Krisztus, szenved itt a fény is, a sötétséggel küzd
ve. A kép előtt állva szinte szemünk előtt változnak a 
színek, a világítás hol az egyik alak rubinvörössel átita
tott zöldes ruháját, hol az alabárdosnak zafirkák ka
bátját, vagy skarlát fényekben csillogó vörös nadrág
ját csillantatja fel, hogy azután egyszerre csak a jobbol
dali gyerek sötétrezeda ruhájának színeit gyújtsa fel. 
De mindezek a színek végül is beleolvadnak a fénybe, 
mely a színek felett látszik lebegni. Ugyanezt látjuk arc
képeinél is. Az Uffizi úgynevezett „Angol ura”, melyet 
a lélekrajz a világ egyik legnagyobb emberábrázolásává 
avat, maga elé néző szemével, sovány arcával, ritkás 
bajuszával és szakállával, egy emberi lelket, egy izga
tott, szenvedéstől, belső félelmektől kínzott lelket vetít 
elénk és a sötét háttérből úgy világít ki, mint egy mély
ről felcsillámló lámpa fénye. Tizian a kevés színnel is 
sokat tud itt mondani. A hússzín mestere volt, olyan 
gazdagon gyúrta össze a színpaszták sokaságából, hogy
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végül is egy színt adott. De ötvözésének titkát soha 
senki, egyetlen festő sem tudta ellesni. Rubens egész 
életén át kutatta. Az övé is szép, de más, anyagában 
és összetételében egyaránt. Tiziané valóságközeli, Ru
bens előadása folyékonyabb, világosabb, kevésbbé 
anyagszerű, mondjuk, éteribb. Tizian hússzíne világos
barnának látszik, melyen zöldesszürke árnyékok játsza
doznak s ezek fölött pirosas reflexek suhannak el, — a 
sárga fimiss, mely föléje borul, fokozza az arnytósusos 
egységet. De mi van mögötte? Azzal, hogy távolról lát
va, az árnyékok is csillognak s a reflexek a színeket 
egybekapcsolják, éri el a melegen aranyos tónusharmó
niát? Vagy a színei közé csakugyan ismeretlen vegyüle- 
teket rejtett, melyek palettája titkát őrzik? Figyeljük 
meg ezt a berlini múzeumban levő, s lányát, Laviniát 
ábrázoló arcképén, ki gyümölcstálat tart maga előtt és 
kacéran hátra tekint. Fojtott tüzek égnek színeiben. 
(Könyvünk védőboritékja színesen közli.)

Tintoretto nálánál jóval összetettebb lélek. Mert 
álmodó. Látnok. Belső képei vannak. Lelkében az élet 
minden részlete átalakul. Megfigyelései csak arra valók, 
hogy beleillessze őket álomképeibe, melyek örökös moz
gásban lévő, nyugalmat nem ismerő kaiéi doszkop-képek. 
Tehát csillogók, felragyogok, de nehezen kivehetők. 
Nincs szigorú alakzatuk. Aligha megfogható a szerke
zetük. Minden mozog, mondotta a görög bölcs. Igen, 
Tintoretto képzeletében is. Tintoretto úgy járt-kelt az 
életben, mint egy holdkóros. A legvakmerőbb és legve
szedelmesebb emeletnyi magaslatokon, mámoros bizton
sággal. Az újabb kutatók összeállították munkái után 
kapott fizettségeit. Hallatlan méretű munkásságát alig
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értékelték. Ahol Tizian ezreket kapott, aranyban, ott ő 
százat, kétszázat, ritkán ha ötszáz aranyat. Sohasem pa
naszkodott. Nyolc gyereke volt pedig. Negyvenéves ko
rában nősült, addig csak festett, fillérekért. Rongyok
ban járt, koldusmód élt, ugyanakkor, mikor Tizian vagy 
Veronese nagyúri palotákat laktak, földbirtokokat sze
reztek, színekurákat gyűjtöttek. Tizian lakomái híresek 
voltak, a Velencén átutazó fejedelmek, nagyurak, kitün
tetésnek vették, ha asztalánál helyet foglalhattak. Tinto- 
rettora felesége nagyon nehezen diktált rá egy-egy új 
ruhát. Egy külvárosi ház emeletén lakott. Volt egy kert
re néző műterme, boldog volt, ha oda bezárkózhatott. 
Álmaiba temetkezve. Megmintázott egy kis viaszfigurát, 
felakasztotta a mennyezetre és lóbálta. A figura min
den mozdulatát képzeletében ragyogó színekbe öltöztet
ve megfestette, most olyannak látta, mintha lezuhanna 
az égből, s a látományt Szent Márkusnak vizionálja, 
amint iszonyú robajjal belezuhan a templom belsejébe, 
ítélő bíróként, elől egy leütött ember fekszik a kövön, 
izgatott tömeg veszi körül, szakasztott úgy, mintahogy az 
imént a Piazzán látta, amikor egy hajósüllyedés hírére 
összefutottak ágáló, levegőbe kapkodó emberek. Min
den kép lesz a lelkében! Képzeletében ünnepi díszt öl
tött a koldus, amint kinyújtott kézzel ül a templom előtt, 
mert a velencei nap beburkolja rongyait, s ő, Tinto
retto, ott ül előtte a kövön és nézi, amint a reflexek 
színcsudákba merítették és átölelték és a fényárnyak 
hálózata, sehol meg nem szakadva, befogja a jelenséget, 
mert hiszen állandó és folytonos mozgásban látja a vi
lágot, színeket, fényt, a mozgó formákat. Hogy lehet 
ezt a hullámzó világot lerajzolni, körvonalba foglalni,
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mikor minden egybefolyik, minden irizál előtte, csillog, 
lebeg. Ha Michel Angelo Tiziannál nem talált rajzot, 
még kevésbbé talált volna Tintorettonál, aki azt a firen
zei-római rajzfelfogást nem is értette volna meg. A kör
vonal szépsége, melyről azok álmodoztak, őt nem érde
kelte, mert ő a színek foltjaiból építette fel a maga 
színvilágát. De hiszen érzést vonallal és színnel egy
aránt ki lehet fejezni.

Mámorosán bújik meg műtermébe, melynek abla
kán át ömlik be a napsugár, kévékbe felfogva és ár
nyékokba belefolyasztva, hogy a fény-piramisba helye
zett tárgyak, az ércsisak, a brokát, a falomb színein 
hadd izzék a sok reflex. Tintoretto ott áll játékbábui 
és furcsa színkísérletei előtt, s fantasztikus fák lombjai 
rajzolódnak ki képzeletében, bibliai történetekbez fűződ
ve, mitológiai elbeszélések átálmodásaként. Mind ezek 
a képek, mint elsuhanó, egymásba ömlő álomképek, 
erős rövidülésben, bátor kivágásokban, hatalmasan rit- 
mizáltan korlátlanul, végtelen viszonylatokba omolnak, 
mintha keleti faliszőnyegek volnának. így lesz nála kép
zelet és valóság földöntúli álomképpé, melyet a szem 
soha egy pillanatra sem foghat meg, úgy, hogy elkap
hassa őket. Ezt a formafelfogást megértette az öreg Ti
zian és egyszerre megváltoztatta stílusát. Ami Tintoret
tonál a lélekből folyt, azt Tizian öregkorában tintoret- 
toi festésmóddal igyekezett megragadni. Tintorettonál a 
kifejezés nyomon követte a belső képek születését. Váz
latot rajzolni, vászonra átvinni, kísérletezni a csoportok 
kiegyensúlyozásával, nézni, hogy vájjon a csoportok a 
középből kiindulva jó szemvezetőként szolgálnak-e? 
Mily meddő kérdések egy olyan látományoktól üldözött
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művész számára, akinek keze nem lehet elég gyors az 
egymás hegyén-hátán torlódó képek hirtelen való leegy
szerűsítésére. Nincs ideje, hogy tárgyát előkészítse, arra 
sem, hogy lassú meggondolásokkal kialakítsa, hiszen az 
a veszély fenyegeti, hogy a legszebb elképzelését elfe
lejti, mielőtt lejegyezhette volna, azt az imént felfedezett 
új mozdulatot, amint lehajlik a nő, amint fellép egy lép
csőn, amint itt felbukkan a zöldből egy narancssárga 
folt, hogy Magdolna köpenyeként tisztuljon ki. íme, mi
lyen finoman csillan a patak vize, Krisztust keresztelik 
vagy Mózes fekszik benne az elhagyott bölcsőben? De 
lám, hogyan nyüzsög a nagy tömeg Krisztus keresztfája 
alatt, — vázlatot készítsen róla? Inkább azonnal mun
kához lát, s mire más a kartonnal vesződik, ő már ro
han a templomba és lázas izgalomban odafesti a kész 
képet, nehogy szétvesse lüktető agyát. A festőtársak tisz
tességtelen versenyről beszélnek? De hiszen ő nem kér 
pénzt érte, ő csak festeni akar, mert máskülönben el
pusztul, az izgalom 40 fokos lázban sorvasztja. Vilá
gos, hogy az ilyen képzelet, hogy szét ne robbanjon, 
gyors munkát követel, nem várhatja meg sem az alakok 
megtisztulását, sem a színek kiegyensúlyozását. A ka
leidoszkóp egyre változik, a színek megtörnek, mert a 
fény hullámai ráborulnak s alattuk egybefolynak, millió 
árnyalatra hullva, mert egyik követeli a másikat, a sze
met ilykép állandó mozgásban tartja, amivel azt az iz
galmat éli át a néző, amely a művészt képei felbukkantán 
átjárta. Csak a Michel Angelo műveiről készült rajzokat 
szerette gyűjteni. Az Utolsó ítélettel (a velencei S. Ma
ria deli’ Ortoban) versenyre kelt. Nála nem hullámzik 
a szem csoportról csoportra, mint egy fel-lesikló láng,

Dr. Lázár: Művészet. 17
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nála nincsenek tisztán kivehető erővonalak, melyek a 
csoportok forgatagainak irányt írnak elő. Tintorettonál 
minden mozog és állandóan mozog és végeláthatatlanul 
mozog, szőnyeg ornamenseivé válik minden, végtelen 
viszonylatokban, áttörve a kereten, éreztetve, hogy sem
mi sincs bevégezve. Az utolsó vacsorán, a Scuola San 
Rocco hatalmas képsorozatának egyik legjellemzőbb 
darabján, alul a lépcsőkön férfi és női alakok ülnek. 
(XXIX. tábla, b.) Ha az inquisitio megkérdezi Tintoret
to t, hogy mit keresnek ezek az alakok a szent jelenetnél? 
Mért ugat a kutya, mikor Krisztus megszólal? Mit felel
hetne mást Tintoretto is, mint amit Veronese felelt, hogy 
nemcsak a költőknek és az udvari bolondoknak szabad 
minden, de a festő képzeletét sem lehet lenyesegetni. A 
jelenetet ő nem úgy látta, szépen csoportokba ültetve 
alakjait, mint Leonardo, hanem úgy, ahogy olaszok: ösz- 
szevissza, egymás hátán át, az asztalon áthajolva, egy
szerre beszélnek. Krisztus pedig, — kit csak nimbusza 
különböztet meg tanítványaitól, — ott az asztal végén, 
a márványpadozatos velencei szoba hátterében, meggör- 
nyedten beszél, szinte önmagához. Ez megérteti velünk 
Goethét, ki Tintoretto alakjait nem érezte monumentáli
saknak, mert nem belülről nagyok. Tintoretto a maga 
képére képzelte el alakjait, kik olyan fénytől 
ittasultak meg, mint ő, olyan látományoktól ül
dözöttek, olyan izgalmas lelkűek, olyan belső nyugta
lanságtól kínzottak, mint ő. Neki mindenki, Tizian, 
Michel Angelo, Veronese, Palma, még az ifjabb is, csak 
festő-társ, ki olyanfajta mesterséget űz, mint ő. De 
mintha egy másik világban! Tintoretto nem élt közöttük, 
ő nem evilágból való. Öregkori önarcképén Tintoretto
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kezében tartja az ecsetet, beesett szemmel, megeresztett 
szakállal, befelé néző tekintettel, álomképeibe merülve. 
A hatalmas víziók mestere befelé él.

Ezek az öreg szemek! Velencei dogékat fest, öreg 
embereket, mindegyiken a tekintet fáradtságát, az élet
tel való leszámolást a szemgolyó nyugtalanságával, a 
befelé nézéssel érezteti. Rokonait ismerte fel bennük. 
Azokat az államgondok, őt látomásai, mint fúriák, ül
dözték. És csak akkor tudott tőlük egy időre megszaba
dulni, ha csak gyorsan vászonra vetítette őket. Miköz
ben újabb képek bukkantak fel a sötétből, fényvillan- 
tásokban, színragyogásokban, egymásba mosódva. Va
lóban — ahogy egy kortársa nevezte — ő „fulmine 
della pictura”, a festészet villámcsapása volt.

A BAROKK VILÁGA.

A XVI. század közepén a felzaklatott lelkek láz
álmai kínozták a világot. Világmozgalommá nőtt a val
lásos megújhodás vágya, mely a reformációt és az el
lenreformációt szülte. Belejátszottak ebbe hívságos vi
lági érdekek is, melyek eszmei formát öltöttek maguk
ra, az egyház és a császárság — külön-külön — a vi
lági hatalom abszolutisztikus megalapítására törekedett, 
ami az egyéni szabadságot veszélyeztette, amiért pedig 
a reformáció küzdött. Ezek az ellentétek lecsapódtak a 
filozófiában, sőt a művészetben is. A filozófiában, mi
kor mind Descartes, a francia, mind Spinoza, a Hol
landiában élő zsidó, a hatalom abszolút jogait követeli, 
az észre hivatkozva, a másik oldalon áll a franciául

17*
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író német Leibniz, aki ugyanarra az észre hivatkozva 
egyénekre (monaszokra) bontott világot akar harmó
niába foglalni, ami annyit tesz, hogy abszolutizmus 
alatt is követeli az egyén jogát, amiből már demokrati
kus szellem tör elő és száz évvel később majd a francia 
forradalom oldja meg ezt az ellentétet.

De addig? Akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoz
nak, egyénileg rosszul járnak. Már az első gondolko
zót, aki a hagyományos fogalmi rendszerből ki akart 
törni, Giordano Brúnót, elégetik, Descartes-ot emigrá
cióba kergetik, Spinozát egyházából kiközösítik, Leibniz 
úgy hal meg, mint egy kivert eb, temetésén se 
hívő, se barát, se pap — de hiába! Eszméik forrongásba 
hozták a világot, a szenvedélyek fellobognak, a két ál
láspont hívei, úgy érzik, hogy kiegyenlíthetetlen ellen
ségek s az egész élet, a társadalmi formák, a vallási 
meggyőződések örökös mozgásban hullámzanak. Az egy
ház vissza akarja szerezni hatalmát a lelkek felett, min
den eszközzel, békésen és erőszakosan, de sikert akar. 
A vallásos élmény lesz úrrá a lelkeken. A protestáns 
országokban is, bár más formában. A katolicizmus fény
nyel, pompával, érzéki hatásokkal dolgozik. A protes
tantizmus aszkézissel, lemondással, befelé éléssel. Az 
angol puritánok közül kétezer vándorol ki I. Károly 
alatt Amerikába (1638), csakhogy megmeneküljön a 
gyűlölt katolicizmustól, a francia protestánsok közül 
pedig háromszázezer vándorol ki (1685) Svájcba, Hol
landiába, Németországba, csak a szegény parasztsorban 
élő hugenották maradnak otthon, de sokan akasztófán.

Nagyon éles ellentétek ezek, s nagyon nagy a kü
lönbség megnyilatkozásaikban az egyes országokban.
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Ahol életre ébredt a katolicizmus, új szellemet visz 
be az iskolába, a népjóléti intézményekbe, de a művé
szetekbe is, ahol pedig lábra állott a reformáció, ott 
megerősödik a fanatizmus, mint Svájcban, de Hollan
diában is, mely inkább víz alá merítette országát, csak
hogy megakadályozza XIV. Lajos seregének bevonulá
sát. Mit féltett? A hitét, a lelkét, a szabadságát.

Észre kell azonban vennünk, hogy ezek a pathos- 
teli, szenvedélytől fűtött lelkek is, — két rétegre osz
lanak. A katolikusok közt is vannak, akik az eleve meg
állapított formák közt otthon érzik magukat, s vannak 
olyanok, kik a maguk egyéniségét ki akarják emelni a 
hierarchia rendjéből, melynek bilincseit nem tudják el
viselni. Ez a képzeletalkat kettősségére mutat. Ugyan
ezt figyelhetjük meg a protestánsoknál, köztük is van
nak olyanok, kikben az értelem elnyomta — vagy leg
alább is lenyomta — az érzést, s vannak olyanok (s ez 
a többség), kiknek az érzés, az egyéni lét a legfőbb jó. 
Mindezt szintén a kétféle képzeletalkat magyarázza.

Ezekben a mind viharosabbá vált időkben, mikép a 
költészet, mely egy Shakespearet mutathat fel, a mű
vészet is hatalmas lendületet vett, csakhogy a politikai 
helyzet s a benne gyökeredző társadalmi viszonyok ala
kulata szerint, más és más formát öltve.

Az építészet legelőször Olaszországban veszi ma
gára az új idők érzésviharzásának megfelelő formát. 
Michel Angelo halála után a Szent Péter templom épí
tését Carlo Madernára (1556—1620) bízták, aki sza
kított az eredeti elgondolással, hosszhajós templommá 
alakította át a központi elrendezést s a homlokzatot is 
ő építette olyan elgondolásban, hogy a katolicizmus fő
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főoldalt óriási korinthusi oszloprenddel díszítve, a sar
kokat tornyokkal kiemelve, hatásos látványossággá fo
kozza.

De életében nem készült el véle és utóda, Lorenzo 
Bernini (1598—1680) elhagyta a tornyokat, úgy, hogy 
a homlokzat nyomott, szinte befejezetlen hatást keltett. 
Mikor erre Bemini is ráeszmélt, akkép javította ki, 
hogy magát a templom terét vonta be a kompozícióba. 
Ugyanis, mindkét oldalon, a homlokzathoz vezető fe
dett oszlopcsarnokokat építtetett, amelyeknek nincs más 
rendeltetésük, minthogy a túlságosan széles homlokza
tot, a kolonnádok szorító karjaival, szőkébbnek láttassa. 
S valóban, ha az ovális Szent Péter-tér elé állunk, a 
talapzatszerűen emelkedő téren úgy érezzük magunkat, 
mintha egy olló két szárnya közé kerültünk volna és a 
homlokzatnak csak a közepén kiduzzadó oszloprendjét 
látjuk, melyet megtör a tér közepén álló obeliszk is. 
Maga a tér ime építészeti elemmé vált, ami odáig fej
lődött, hogy végül egyes városrészek, sőt egész városok 
eleve elgondolt tervek szerint alakíttattak ki. Ezt az új 
elgondolást csakis ez a szertelenre hajló, a szépet a 
nagy méretekben kereső, az érzés felfokozását túlhajtó 
korszak érteti meg. Az abszolutisztikus hatalom korá
ban nem a részeket, mindig az egészet tekintik. Nagy, 
fölötte nagy vonalakban gondolkoztak s a kornak ezt 
az alapvonását figyelhetjük meg a művészet minden 
ágában, minden jelentős megnyilatkozásában.

A római jezsuita templom külseje és belseje adja 
meg ezeknek az időknek az első formuláját. Ezt is töb
ben építették. Vignola (1507—1604) fejezte be. Vig-
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nola is szakított a központi elrendezéssel, mely a nyu
godt egységet kereső renaissance ideálja volt s helyette 
visszatért a középkori hosszhajós templom típusához, 
mert a jezsuiták számára a templom első sorban pré
dikációra való alkalmas hely, s így az akusztika a lé
nyeges kérdés. Egyetlen hajóra van tehát szükség, hogy 
minden hívő a szószéket figyelhesse, a több mise egy- 
időben való kiszolgáltatását pedig a mellékkápolnák so
ra szolgálja. Félhomály borul a templomra, misztikus vi
lágítási hatásokra nyílik tehát alkalom. A fővilágítást a 
félhomályos hajó után, a fokozatosan megnyíló kupola 
adja, mely ilykép szinte a szemünk előtt nő a magasba. 
A hajóban kitáguló tér fogadja a hívőt, melynek nagysá
gáról nem kap tiszta képet, mert a részletek váltakozó 
méretviszonyai jóval nagyobbnak mutatják, mint amilyen. 
A gótikus jármokra bontás helyett a dongaboltozat egysé
gébe kerülünk, melynek drámaisága megrázza a hívő 
lelkét.

Ez a drámaiság a barokk-templom alapsajátos
sága lesz, s világszerte az ünnepélyességig, sőt a színpa
dias látványosságig fokozták fel. A külsejét is. A római 
jezsuita templom homlokzata nyitotta meg a sort. Újra 
az egység elvét érvényesíti, mely alárendel minden víz
szintes és függélyes vonalat, de ez az alárendelés az 
idők folyamán, a kor szenvedélyességének kiteljesedé
sével, mind izgalmasabb, mind mozgalmasabb lesz, 
mindinkább azon van, hogy végül optikai látványossággá 
és benyomás-csalódássá fokozódjék. Az emberfeletti mé
retekkel kezdi a barokk építészet és a látszólagos nagy
ság-méretekig jut el. A római Gesü-templom homlokza
tán, mely a kapuzatot hangsúlyozza, már megkezdődik
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ez az illuzióhatás. Ugyanis adva van egy hatalmas, ket
tős keretbe foglalt, emeletmagasságú kapuzat, de ez 
csak látszat. Valójában ennek a mélyében van az em
beri méretekre szabott igazi bejárat. Ezzel az illúzió
csalódásra való vággyal találkozunk a szobrászoknál és 
festőknél egyaránt.

Az olasz barokképítészet mesterei, Rainaldi, Vig- 
nola, Cortona, főleg Bernini és Borromini, valósággal 
játszani kezdtek az anyaggal. Szertelen képzelettel nem
csak a templomok, de a paloták, villák, terek, kertek 
építésénél is, főleg Borromini az (1599—1667), aki va
lósággal tombol a hatásos dinamikus elképzelésekben. 
Egy kis templom, S. Carlo alia quattro fontane (Ró
ma) homlokzatán minden elem küzd a másikkal, a mély 
árnyékokból kiemelkedő oszlopokat szinte hajladozni 
érezzük s főleg az a jellegzetes nála, hogy a templom 
szűk utcatorokba helyezve, a ferde nézetet hangsú
lyozza, amivel arra kényszeríti a nézőt, hogy ne egy 
helyről, ne síkszerűen lássa, ami mozgást, dinamikát, 
méretek egymásba folyását idézi elő. Bent is ugyanez 
az érzésünk, a szűk, ovális kupolateret változó alakú 
fülkékkel látta el, minden mozog, hajlik, hullámzik eb
ben az ő térelképzelésében, sőt nem is egyik elem a 
másik után, hanem több térforma egyidőben, egymás
ba folyóan, ami az érzés izgalmát szenvedéllyé fokozza.

A francia barokk idáig nem ment. A gall szellem
ben, ahogy azt már Pascal látta, a mértéktartás és hajlé
konyság az uralkodó vonás, ami megnyilatkozott akkor 
is, mikor Berninit meghívták Párizsba, a Louvre építé
sére, de tervét túlzajosnak tartották és Claude Perrault 
(1613—1688) kapta a megbízást. Valóban, a Louvre
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szélesen végigterpeszkedő homlokzata milyen könnyed 
mozgalmassággal, minden drámai ellentétbe állítás híj- 
jával sorakoztatja fel nyitott oszlopsorait. Csak egy eny
hén kiugró, de háromszögű oromzattal hangsúlyozott kö
zép-oszlopsor töri meg az egyformaságot. De a méretek és 
arányok ritmikus törvényszerűsége finom bájt kölcsönöz 
ennek a homlokzatnak. Ugyanilyen szellem teremtette 
meg Versaillest, mely mintája lett európaszerte a fejedel
mi kastélyoknak. Ezen is többen munkálkodtak, de Har- 
douin Mansart (1646—1708) adta meg végső formáját, 
az épületszárnyak hozzáfűzésével, ami által kissé kulisz- 
szaszerűvé tette a középső épület nemes hatását, csakhogy 
a barokk éppen erre törekedett: a pompázatos, a látvá
nyos ünnepélyességet kereste, ami az örökös udvari ün
nepélyek, felvonulások, pásztorjátékok színpadiasságá
ban tombolta ki magát. Ennek a szellemnek felelt meg 
az a kertművészet is, mely a természettel már kénye- 
kedve szerint járt el, fasorszámra nyírta a fákat, hogy 
ott is látványosságot adjon, bujócskákat teremtve, luga
sokat állítva, tavakat ásott, telerakta a virágágyakat mes
terséges sziklákkal, hogy rajta és mellette szobrokat 
hintsen el. A versaillesi park is ideálja lett a kornak. 
Még ma is tündéri látványt nyújt a tűzijátékba omló 
esti hangulatban. Milyen más képzelet vezeti a spanyol 
építészt, mikor káprázatos pompává fokozza a dísszé 
változott építészeti elemeket, vad fantáziajátékká, nem
csak a fejedelmi, de a vidéki kastélyokat is. A német 
építészek azonban most is azt teszik, amit elődeik, ki
indulnak az idegenből, ki az olasz, ki a francia barokk
ból, de a maguk irracionális páthoszával nyugtalan moz
galmassága fokozzák. Az Asam-testvérek (München),
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Balthasar Neumann (Würzburg) nem ismernek határt a 
formák halmozásában, az anyag semmibevevésében, 
amint azt a Vierzenheiligen búcsújáró-templom belsejé
ben látjuk legjobban, ahol minden anyag szinte már el
vesztette testi szilárdságát, ahol puhakönnyű lesz a már
vány, játékosan hajlított a vas, áttört csipke a kő és min
dennek illuzióteremtő hatását aztán a szobrok és freskók 
a végtelenségbe fokozzák.

A XVII. század német építészetén azonban mind
ezek mellett a szertelenségek mellett is, folyton kiérez- 
zük az idegen mintákat. A német építész, még a feszes 
Schlüter is (1664—1714), mikor a berlini királyi kas
télynál szakít a barokk szertelenséggel, akkor is fran
cia mintából indul ki, hogy porosz lelkének formát ad
hasson. Az osztrák építészek, mind Fischer von Erlach 
(1650—1793), mind Lukas von Hildebrandt (1666— 
1745) kívülről vett ihletből indultak ugyan ki, olasz 
és francia mintákon tökéletesítették magukat, de az 
osztrák dekoratív érzést csipkeszerű finomsággal szőt
ték bele alkotásaikba.

A festészet az építészet szolgálatába állott. Voltak 
olyanok, kik Michel Angelot, s olyanok, akik Correg- 
giot vették mintául. A római Farnes e-palota galériáját 
kifestő Annibale Carracci (1560—1609) egyesíteni 
akarta mindkettő stílusát. De azért inkább Michel 
Angelohoz ragaszkodott, a fal síkszerűségét megőrizte, 
az egyes képeket erősen bekeretezve külön-külön szem
léletre szánta, de míg Michel Angelonál — láttuk — 
minden változatosság mellett is, szabályos váltakozást 
találunk, Carracci összevissza hányta az egymásra tor
lódó képmezőket s csak a sarkokon — Correggio-ha-
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tásként — nyitott rést, mintha megtört volna a fal és 
belátnánk a messzeségbe, az ég végtelenségébe. Utódai 
két csoportra szakadtak, az egyik, élén Guido Reni-vel 
(1575—1642), a michelangeloi képsíkhoz ragaszko
dott. Míg Reni a Palazzo Rospigliosi mennyezetére 
festett Aurorájával antikizáló alakítást nyújtott, a 
telt színek pazar bőségében fulladozva, a másik cso
port, élén Pietro da Cortoná-val (1596—1669) és Gio
vanni Lafranco-val (1582—1647), Correggio alúlról 
felfelé néző illuzionisztikus felfogásában, amiben And
rea Pozzo (1642—1709) a legvakmerőbb megoldásokig 
jutott el, a pompa-hajszát és a mozgalmas drámaisá.got 
elképzelhetetlen bravúrig fejlesztette. Az alakok alig 
felfogható tömegével zűrzavart teremtve, át-át csapott 
a festett architektúra keretein is, a néző nyugtalan érzé
sét a rémítésig felfokozva. Hatása alatt az osztrákoknál 
erős kupolafestő iskola keletkezik, Maulpertsch F. A.-val 
az élen, aki különben legszebb műveit magyar földön 
hagyta (Székesfehérvár, Vác, Pápa, Eger), élete végén 
áthajtott a klasszicizmushoz. Milyen szerepe lehet ebben 
a zajongó világban az arcképnek? Hogy érvényesülhes
sen? A festőnek a méltóság, a dekórum felfokozására 
kellett törekednie, azaz arra, hogy az ábrázolt társadalmi 
helyzetét necsak éreztesse, de kiemelje. Az absztrakt 
elképzelésnek tehát az arckép terén kevés a szerepe, 
csak aki az életelevenség illúzióját tudja kelteni, juthat 
elismeréshez. A fény és árny brutálisan heves ellenté
teivel játszó Caravaggio (1565—1609) sem arcképei
ben jeleskedett, hanem oltárképeiben, s főleg zsáner
képeiben, melyeknél valósághoz tapadása féktelen erő
ben és végletes ellentétekben élhette ki magát. Általában
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a barokk rendkívüli, sőt nehezen érthető tárgyait bizarr 
formákba szerette önteni: a szenvedelmes ellentétbe állí
tás eszközeivel. A francia festészet siet áttelepí
teni az olasz barokkot s míg Le Brun (1619—1690) 
Pietro da Cortona módjára díszíti a versaillesi kastélyt, 
addig Pierre Mignard (1612—1695), Lafranco mód
ján a Val-de-Grace kupoláját. Poussin (1594—1665) 
Rómában él és Raffaelre esküszik. De azért az olasz 
barokkszellem hatását sem kerülhette ki, — minden 
kompozíciójában, akármennyire hangoztatja is a kiszá
mítás, az értelem fontosságát, a csoportvezetés izgalma 
is kilobban. Claude Lorrain (1600—1682) figurákkal 
és épületekkel gazdagított tájképeket festett, valójában 
csak az atmoszférahatások gyújtották fel képzeletét. 
Poussin művészetében is a tájképi elemek uralkodnak. 
A franciák közül Rigaud és Largilliére az arckép terén 
jeleskedett. De csak Rubens és Van Dyck segítségével. 
Mert a barokk igazi festője Rubens Péter Pál (1577— 
1640).

Akinek képzelete nem színeken, hanem vonala
kon gyullad ki, nem érthet egyet Rubens művészetével. 
Ez az oka, hogy oly sokképen bírálgatták. A maga ide
jében az egész világ hódolattal illette. A francia, spa
nyol, angol királyok udvaraiban otthon volt, mint dip
lomata és mint festő is. A legkiválóbb amatőrök kere
sik fel műtermét. Az egyház, főleg a jezsuita rend, 
benne látja eszméinek legművészibb (kifejezőjét. Gaz
dag volt, ízléses gyűjtő, szép férfi, finom modorával 
meghódított mindenkit, nagy műveltségű, világlátott, 
nagyúri életet élő ember.

Dürer — úgy-e emlékszünk? -— Velencében genti-
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luomonak érezte magát, tudva, hogy odahaza Schmarot
zer (élősdi) lesz. Nos, Rubens odahaza is úr volt. Mi
kor feleségével és fiaival reggelenként kilovagolt, a 
kastély előtt összecsődült a nép, hogy megbámulja az 
uraságokat. Úrnak is festette meg magát, széles kari
májú kalapban, hegyes, szőke szakállal, kipödrött ba
jusszal, mély, komoly tekintettel, álomlátó szemmel. A 
világ a szemében tükröződött.

Amilyen az ember, olyan a művészete. Csupa fény 
és csupa ragyogás. Képzelete szabadon száguld orszá
gok, mesék, legendák világán át, neki a táj, az ember, 
az állat mind csak formai- és főleg színbenyomás, tár
gyainak bősége kimeríthetetlen, a nagy egyházi fel
adatoktól kezdve a népéleti jelenetekig, az antik mi
tológiai ábrázolásoktól a legizgalmasabb csatajelene
tig, királyok életének bemutatásától a falusi búcsúig, 
nagyurak és feleségeik arcképeitől kezdve a flamand 
halász ábrázolásáig, Rubens mindent felölelt, neki a vi
lág egy nagy színjáték. De a szó szoros értelmében. 
Színei játékából építette fel a világot. Akik embereit az 
anatómus szemével nézik, azt kifogásolhatják, hogy nem 
felelnek meg a biztosan lemérhető formaigazságoknak, 
de Rubens erre nem is törekedett, mert az ő emberei ru- 
bensi alakok, részei egy elgondolásnak, egy képegész
nek, egy kompozíciójának s csak azt nézte, beleillenek-e 
oda, ahová állította őket, főleg beleillenek-e a színharmó
niájába? Ha Tizian kompozícióit nézzük, alakjait egyen
ként is számbavehetjük. Rubensnél nem. Ö egybegyűri az 
alakokat, hogy egységes mozgásmenetekbe foglalja őket. 
Csak kolorisztikus képhatásuk szempontjából lehet mű
veit nézni. Akkor pedig annak a csudának vagyunk ré-
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szesei, hogy amint pl. Szent Livinus martirságát ábrá
zolja, a rémítőt, a brutálist, az ízléstelent nem is lát
juk; ha püspököt ábrázol, ki vért hány, ha a bakó vér
től csepegő kését fogai közé veszi, ha egy másik szent 
nyelvét harapófogóval rántják ki, mindezekben a ször
nyűségekben csak a színek izzását látjuk, mely az undo- 
rodásból ragyogást, a véres tettből felséges színjátékot 
alakít. Nála az eretnek-égetés ünnepnapnak számított. 
Krisztus kálvária-útját is diadalúttá változtatta. Kolo- 
ritjának elbájoló színcsokrával apotheozist csinált a 
szenvedésekből. Az ellenreformáció szellemét soha sen
ki oly igazán nem fejezte ki. Ezzel az elhitető erővel, 
melyet palettájának csodás színei adtak neki, elérte azt, 
hogy soha senki sem kérdezi művei előtt, igaz-e, való-e, 
lehetséges-e, amit lát, mert bele tud ragadni a maga 
szenvedélyes elképzeléseibe akkor is, ha a legtúlzottabb 
formákkal dolgozik, mint a Louvreban a Medici Mária- 
galéria képsorozatnál, mert előadása olyan csodálatos, 
hatalmas, annyira magával ragadó s behízelgő, hogy 
a nézőt okvetlenül hatalmába ejti.

Rubens koloritja! Aki figyelemmel kíséri színhar
móniájának fejlődését, meglepetve láthatja, hogy olasz
országi képeiben és azután is, hogy hazatért, bizony 
olaszos, nehéz, szinte azt mondhatnám, füstös hatáso
kat hoz ki, mert a bolognai mesterek, — sőt Caravag- 
gio is, — erősen hatottak rá, Tintorettot sem véve ki. 
Otthon, belekapcsolódva a flamand hagyományba, sze
münk láttára, képről-képre világosodnak fel színei, míg 
végre azokká a könnyed szőke, ragyogó rubensi színek
ké válnak, melyekkel elragadta korát és az utókort, 
mindmáig.
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Olaszországban nemcsak nézett és tanult, de mű
velte is magamagát, volt Velencében, Rómában, Parolá
ban, Firenzében, legtovább Génuában s mikor haza
ment, az olasz mesterek minden fogását ismerte, mert 
másolta őket, később is, ahol csak tehette, Leonardot, 
Tiziant, Correggiot éppen úgy, mint Raffaelt és Michel 
Angelot, mert Rubens akart lenni. Rubens, azaz fla- 
mand, azaz gótikus ember, akiben örökös izgalommal 
lüktet a vér, akinek a mozgás az eleme, a hangos kacaj 
a természete. De a rubensi mozgás nem a francia moz
gékonyság. A rubensi kacaj nem a francia szellemes
kedés. Éppen a Louvre-beli képcikluson látjuk, — a 
francia tárgynál, — a francia urak és francia dámák 
festésénél a nagy távolságot, mely alakjai és francia 
nézői közt fennáll. A graciózus, csupa izom francia ott 
áll a húsosnak, vaskosnak festett ősei előtt s flamand 
halászoknak, flamand parasztoknak nézi őket. Rubens 
hölgyeiben, hatalmas formáikkal, soha egyetlen francia 
nő sem ismert önmagára. De ki törődik a formákkal 
egy rubensi mozgás ábrázolásánál? Neki az ő szenve- 
delmes mozgásához vaskos, izmos emberekre és kövér 
asszonyokra volt szüksége, hogy nagy, hullámos vonal
rendszerét felépíthesse vélük, hogy hatalmas mozgás
irányait elindíthassa és valószínűvé tehesse. Az erő, az 
öröm, a szépség, a jókedv festője, aki az életjelenségek 
örökös mozgalmasságát kimeríthetetlen bőséggel tudta 
elképzelni, semmit sem törődve azzal, ami a jelenségek 
mögött van. A lélek mélységeiben lejátszódó érzésekkel, 
kétségekkel, vágyakkal nem birkózott, csak az állati ér
zéseket látta meg, a testi funkciókat figyelte, főleg 
amióta tökéletesen biztos talajt érzett lába alatt és má-
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sodik feleségével a földi boldogság gyönyörű éveit él
hette. Szenvedélye a mozgalmasság deliriumáig foko
zódik. Ekkortájt festette vadászképeit, a müncheni mú
zeum oroszlánvadászatát (XXX. tábla, a), az augsburgi 
múzeum nílusi vadászatát, a newyorki múzeum fókava
dászatát, melyeknél a formák egybegabalyítása lélekta
nilag is érthető. Az ő Utolsó ítéleté-nél a testek zuhaná
sán van a hangsúly, noha a csoportfűzésre is ügyel, amint 
ovális elrendezésében a megdicsőültek és az elkárhozottak 
csoportját szétválasztja. Fönt, de láthatóan, Krisztus ítél. 
Michel Angelo nélkül ez a mozdulat nem jött volna 
vásznára. Baloldalt az egymásba fogódzó, aggaszkodó, 
fölfelé tolongó dicsőültek, jobboldalt ellentétképen az ör
dögkínozta kárhozottaknak zuhanása, lángba hullása, 
az elesettek vergődése, a lebukok összegabalyodása, 
mindez együtt: fényárban úszó zuhatag. A müncheni 
Pinakotékában van most ez a kép, melyet 1615-ben ren
delt meg nála temploma számára a neuburgi gróf. Ere
deti helyén megdöbbentő lehetett a hatása.

Nem sok arcképet festett, vannak azonban köztük 
olyanok, melyekben Tizian kolorítját is felülmúlja, s 
felszabadult életérzésének lendületét dinamikus erővel 
fejezi ki. Az úgynevezett Szalmakalapos nő (a Louvre- 
ban) színben olyan tiszta és vonalmenetben olyan gaz
dag, mint kora egyetlen francia vagy olasz mesterének 
műve sem. Hogy miért nevezték el ezt a képet szalma
kalapos nőről, mikor posztókalapos hölgyet ábrázol —• 
egyike az élet komédiáinak. Valaki bolondot mond és 
századokon át utána mondják. Senkinek sem jut eszé
be, hogy utánanézzen a dolognak. Második feleségé
nek, Fourment Helénnek a müncheni Pinakotékában 
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lévő arcképén bámulatos a piros színnel folytatott já
téka. Belekeveri ezt a színt a hússzínbe, de három he
lyen tiszta foltban ragyogtatja fel, a kalapszalagon, az 
öv csokrán és a csipke keszkenőn, belejátszatja a nő 
nyakán lévő fátyolba, szőke hajába, — muzsikál itt a 
piros!

Tájképeiben pedig megmutatta, hogy szemében 
még kis méretben is naggyá nő minden, ahogy azt a 
londoni Múzeumban lévő, a steeni kastélyt ábrázoló táj
kép mutatja. Micsoda tér, micsoda mélység! A szem mér
földeket jár be a kis vászondarabon, miközben az ol
dalról jövő fény végigsuhan fák, bokrok, cserjék, dom
bok között, széles sávokban, aranyos meleg tónusban. 
A fénynek ez a párás csillogása a hússzínre sajátos zo
máncot borít, míg folyékony ecsetkezelése páratlan 
lágyságának előadása megejtő és behízelgő erejét 
köszönhette. Ezzel, a színek ilyen gyengéd kezelésével, 
ellensúlyozta a barokk szellem hatása alatt felfokozott, 
néha bizony dagályos tárgyait.

Rubensnek kiváló tanítványai voltak, kik közül 
egy-kettő, Jordaens (1583—1678), Van Dyck (1599— 
1641), nagy hírnévre tettek szert, főleg ez utóbbi, aki 
angolországi évei alatt I. Károly király fiatalos, derű
től ragyogó udvarában, a felsőbbrendű ember testi-lelki 
alkatának typusát teremtette meg arcképeivel. Halk szí
neit a díszruhákon hozza ki, alakjai az élet vidám ün
nepélyeihez készülnek, finom előkelőség ömlik rajtuk 
végig. A nagyúri hölgyet senki nem tudta úgy életre 
szólítani, mint Van Dyck. Az angol festők, Reynolds 
(1723—1792), Gainsborough (1727—1738), mind 
utána indultak, de sem ők, sem a franciák, Rigaud

18Dr. Lázár: Művészet.
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(1659—1743), Largilliére (1656—1746) az előkelő 
hölgy modorának elragadó báját nem érzékeltették úgy, 
mint Van Dyck.

Ami a flamandoknak Rubens, az a hollandoknak 
Rembrandt (1606—1669).

A lélek mélyében lejátszódó izgalmak örök kuta
tója. Lassú, belső fejlődés útján, mindent önmagából, 
sorsából merített. Átélte az emberi szenvedélyek min
den árnyalatát, élt dicsőségben, pompában, de élt el- 
hagyatottságban, kíízködve, megrokkanva. Önmagába 
vetett hitét azonban sohasem veszítette el. Egy falusi 
molnár gyermeke volt, de apja az értelmes ifjút tanít
tatta, egyetemre is küldte és mikor festői tehetségét 
észrevették, beadták egy Jacob van Swanenburch nevű, 
Olaszországot járt festőhöz, akinél három évig a mes
terséget tanulta, hogy aztán egy félévre, amolyan „fel
sőbb” kiképzésre Pieter Lastmanhoz kerüljön Amster
damba, aki kora neves festője, szintén Olaszországban 
tanult mester. Hogy az igazi festőnek, ha önmagához 
akar eljutni, el kell felejtenie mindazt, amit mesteré
nél tanult, Rembrandt az eleven példája. Korán tisz
tába jött önmagával, — nem fogja mesterét követni, 
nem lesz olaszutánzó, belenéz a szívébe. Rembrandt 
nem ment Olaszországba. Körülötte a divatos festők, 
elsősorban Gerard David (1613—1675), az aprólékos 
részletezés emberei voltak, csak Franz Hals (1580— 
1666), a közeli Haarlemben, volt a merész és szabad 
előadás híve. Hals a pillanat mozgalmasságának festő
je, aki minden ecsetvonásával formát fejezett ki. Egy 
negyedszázaddal idősebb volt Rembrandtnál, ki mikor 
pályát kezdett, Hals már pályája delén is túl volt. Már
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játszott anyagával, már ura volt az impresszióinak. — 
Rembrandt első korszakában még nem találta meg ön
magát, még kortársaihoz igen közel állott, szinte össze 
lehetne téveszteni Dou-val. Újabban sok korai képét is
merték fel, melyek azt mutatják, hogy a zseni nem ug
rik ki készen az istenség fejéből, hogy lassan, lépésről- 
lépésre tudott csak ő is eljutni önmagához. Attól kezd
ve, hogy (1631) Amsterdamban letelepedett, elhal
mozzák arcképmegrendelésekkel, megnősül (1634) és 
néhány igen nagy boldogságban eltöltött évet él át. 
Saskia mellett kiemelkedik a kicsinyes forma felfogás
ból, a sima festéssel felhagy, vidám tárgyakat ragyogó 
színekkel fest, főleg önarcképeket, aztán kettősarcké
peket, önmagát feleségével, akit „öltöztetett cifrán, bár
sonyba, puhába”, teleaggatott drágaköves ékszerekkel, 
keleti gyöngyfüzérrel, látjuk feleségét a toilettetükre 
előtt, ő pedig boldogan szemléli. Az angol királyi csa
lád birtokában lévő remekmű, mely ezt a jelenetet áb
rázolja, csak nemrég vált ismertté. Azelőtt „Pancros 
polgármester és felesége” néven csak metszetben volt 
ismeretes. Tárgyköre azonban kezd kitágulni. Tájké
peket, önmagát feleségével, akit „öltöztetett cifrán, bár- 
és figyeli az emberi lelket. Nagy léptekkel siet fel a 
csúcsra, amikor már színeivel szabadon rendelkezik, a 
fény izgalmait lesi és az emberi érzések feltárulnak 
előtte. Önarcképein nyomon követhetjük lelki fejlődé
sét, mert ilyent félszáznál többet festett életében. Ki le
het olvasni belőlük sorsát, érzésvilága hullámzását, 
emberi fejlődését és filozófiájának elmélyülését, egé
szen addig, míg felesége korai halála után az élettel 
összeütközik. Ez anyagi zavarokra vezetett, csődbe

18*
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kergették s öreg korában fia és második felesége, 
Hendrikje gondnoksága alá kerül, szemébe kacagva a 
sors kegyetlenségének. Mindezt elbeszélik önarcképei. 
A Lord Iveagh tulajdonában és a Carstenjen-gyüjte- 
ményben lévő önarcképei különösen beszédesek. Előb- 
bin (1656-ból) a még meg nem tört lelkű festőfejedel
met látjuk: bár már elárverezték mindenét, de mű
vészetét — érzi — nem veheti el tőle földi hatalom. 
Az utóbbin (1662-ből) az öreg, megtört testű ember 
belekacag a világba. A sötét háttérből felénk hajlik és 
széles mosollyal köszönti múltját. Benne van egész éle
te, minden színfoltja formát ad, melyek egymásba 
folynak, egyetlen részlet sincs kiemelve, mind úgy hat, 
mintha mozogna és nyugtalanul lebegne. Szín a színen, 
szín a rokonszínek koszorújával övezve, szélesen és biz
tosan egymásra kenve, hogy örökös mozgásba tartva a 
szemet, a mozgalmasság illúzióját érje el. A szintónu- 
sokból szőtt formából szinte előttünk bontakozik ki a 
lélek.

Szoba belsejébe vezetett sárga fényei költészetet 
lehelnek, megelevenítik a homályt, a szegletek árnyé
kaiban fények bujkálnak, felcsillogtatják a bútorok 
széleit, megaranyozzák a csigalépcső korlátját, váratlan 
törésekben tükröződnek, a homályt is vidám élettel töl
tik be. Ebben a félhomályban a tárgyak színei megvál
toznak, Rembrandt felismerte a változás titkát, a meleg 
színek elveszítik erejüket, mikor például a kék még 
jól látható, a vörös már feketének hat. Nem vörösnek, 
hanem feketének festette tehát. Ha vevőivel kellett vol
na törődnie, nem festhetett volna szabadon. A megren
delő megkérdezte volna, „miért festi feketének vörös
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pamlagomat?”, ahogy az Éjjeli őrjárat megrendelői 
megkérdezték: „Miért tett engem az árnyékba, nem fi
zetek-e én is annyit, mint a fénybe állított Coque had
nagy?” Képéért a kikötött bér felét sem tudta behaj
tani, azért a művéért, melyet századok óta bámul 
a világ, melynek kedvéért az amsterdami múzeumot 
most átépítették! Mikor Rembrandt csődbe került, művé
szete szabadon szárnyalhatott. A fényárny titkait bátran 
kutathatta és festhette. Mert az a sfumato, melyet Leonar
do tanított, Tizian festett, Correggio átélt, más, mint a 
Rembrandté. Leonardo sfumatoja az esti homály for- 
malágyítása, mert az volt a törekvése, hogy elmosva a 
körvonalak élét, a tárgyak plasztikáját azért ne érje 
csorba. Ezzel persze elfojtotta a színt, amit Tizian ke- 
rülve-került. Tizian a fényárnnyal a tárgyak színét csak 
tónusba foglalta, hogy gazdagabbá, egységesebbé tegye, 
ha megtörések segítségével is. Rembrandt fényárnya 
nemcsak a színek intenzitásán változtat, a színt nem
csak megtöri, de ha kell, meg is semmisíti. A legerő
sebb fényben is kerüli a tiszta színt és a legmélyebb sö
tétben is megőrzi a színességet a derengéssel, a pókháló 
finomságú tónussal, mely ráborul színeire, legalább is 
olyan mértékben, hogy a rájuk hulló arannyal átitatott 
barnái össztónusban felderengjenek, még pedig titok
zatos kisebb-nagyobb pontokban. A színfoltok közé fö
léjük, beléjük, melléjük, sárga, barna, kék, fekete fol
tokat kenve, eléri, hogy a kép közelről nézve kaleidosz- 
kopszerű hatást tesz, messziről nézve pedig, minthogy 
a színek összefolynak, a szem recehártyáján egy új szín, 
egy elképzelt, virtuális szín keletkezik. Azzal, hogy nem 
egyformán rakja fel a festéket, — egyszer, ahol a
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fényt vezeti simán, ahol az árnyékot vastagon, pasztozu- 
san! — a recehártya izgalmát elősegítve, szemmozgást 
idéz elő, az úgynevezett optikai vegyülést. Hogy erre tu
datosan törekedett, igazolja 1630-ban írt levele egyik 
pártfogójához, Huygenshez: „Az úr a képet erősen meg
világított helyre akassza, oda, ahol jó messziről lesz lát
ható, csak akkor fog jól hatni”. Tehát a távolról való 
szemlélettől várta a szemben beálló optikai egybefolyást. 
Mindezt csak a XIX. század végén ismerték fel, mi
kor az impresszionista mesterek — más előzményekből 
— ugyanerre az eredményre jutottak.

A fénnyel való ezt a kísérletezést korán elkezdte. 
Minél jobban paskolta a sors, annál szabadabbnak 
érezte magát. Önmagának festett, mert vevőköre elma
radt. Úgy festett tehát, ahogy érzett. Utolsó művei ily
kép a lelkileg felszabadult ember utolérhetetlen reme
kei. 1642-ben, az úgynevezett Éjjeli őrjárattal kezdődik 
felszabadulása. (XXX. tábla, b.) Ezen a képen a reggeli 
napfény vakmerő fényjátékába emeli be alakjait, a fény
sütés és árnyékhullás olyan ellentéteit teremtve, amilye
nekről Correggio csak álmodott és amilyenekkel Cara- 
vaggio csak kísérletezett. Csak ő, Rembrandt tudta, hogy 
a napfénynek micsoda hatása van a színre, formára, mi
lyen szétbontó, megtörő, elmosó az ereje. A frankfurti 
múzeumban őrzött „Sámson megvakítása” c. képén az aj
tón betörő fénynyalábban suhan ki Delilah s az áruló 
nőt, ajkán a kárörvendő gonosz mosollyal, mialatt a fi- 
liszteus tőrt szúr Sámson szemébe, fényglóriába fonja, 
szinte testetlenné varázsolja. Ugyanezt látjuk az úgyne
vezett „Éjjeli őrjárat” fehér ruhás kis babatündérén is, 
akire ráömlik a napfény és ezer színbe töri a ruhája fe-
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hérjét, mely mint szentjánosbogár az éjben, fényesen csil
log, övében kakassal, melynek tollai rezegtetik a ráömlő 
fényt. A színeknek ezt a csodálatos bujócskáját figyelhet
jük meg a braunschweigi múzeumban látható „Családi 
arckép”-en is, melyen, aszerint, hogy milyen szögben hull 
rá a világítás, csillannak fel más-más színek, most a pi
ros, majd a zöld, csodás mágiában. A szín a lélek válto
zataihoz simul. A „Tékozló fiú”-n (a leningradi mú
zeumban) a vak apa kézmozdulatában, mellyel magá
hoz vonja a hazatértet, egy sokat szenvedett lélek jajdul 
fel. Rembrandt itt egész ember, nagy lélek, ki mindent 
festői csudákba olvaszt.

A párizsi Louvre kis remekében, az Emmausi if- 
jakon is (1648) a fény magából Krisztusból sugárzik 
ki, egy olyan mozdulatot világítva meg, melynek gyön
gédsége könnyekig megható. Csak egyetlen képet isme
rek, mely fényhatásában vizionarius erejével ehhez fog
ható: Pieter Brueghel (1530—1569) Ikarusát. Majdnem 
száz évvel megelőzi Rembrandtot. Itt a napfény a ten
geröböl felett szétönti sugárözönét, hogy beragyogja a 
csendes víz tükrét s a messzi háttér hegyeit, a vízen sikló 
bárkát, mialatt elől a parton gondtalanul szánt a paraszt, 
a nyájőrző kondás pedig bámulva néz az égre, melyből 
egy sötét valami zuhan alá, az örök végtelenbe vágyó 
emberi sóvárgás. Brueghelnél természeti jelenség a fény, 
akár a februári hó, Rembrandtnál lélekből feltörő izzás 
a fény, mely csodás, mint maga az élet. ,

Rembrandtot halála után felparcellázták, Ver
meer (1632—1675), Pieter de Hooch (1629—1684) 
és a fiatalon szerencsétlenség áldozatául esett Fabritius 
(1624—1654). Nem szolgai utánzók, sőt Vermeer cső-
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dálatos új szépséghez jutott. Világos háttérből fejleszti 
ki sötét alakjait, finom átmenetekben, nem egyszer, mint 
a Louvre Csipkeverőnő-jén, a fényt olyan szabadon 
hullámzó ragyogásban adja, hogy ebben aztán egyetlen 
modern impresszionista mester, se Renoir, se Monet, 
utói nem érte.

A barokk művészet az északi országokban felju
tott tehát a csúcspontra, mialatt spanyol földön is töb
ben viaskodtak véle, így egy Olaszországból Toledoba el
származott görög művész, kit Domenico Theotocopuli- 
nak neveztek, de a spanyolok nem tudták kimondani 
nevét és így egyszerűen El Greco-nsk (a görögnek) 
mondták. El Greco (1547—1614) hozta el spanyol 
földre a barokk szellem extatikus izgalmait. Hogy ke
rült oda? Tudjuk, hogy Velencében barátságot köt 
Giulio Clovioval, a miniatüristával, annak Farnese 

Sándor kardinálishoz írt (1570) ajánló levelével ke
rül Rómába. Itt azonban nem marad sokáig és Toledoba 
megy, ahol a székesegyház számára dolgozik. Már első 
munkája általános megrendülést kelt. Amit Olaszor
szágból magával hozott, nevezetesen Tizian műhelyé
ből, Tintorettóból, Bassanoból, de Parmegianoból is, 
akinél a megnyúlt alakok szépségére lön figyelmessé, 
a spanyol művészek előtt új hang volt. II. Fülöp ki
rály is képet rendel nála, Szent Móric mártiriumát 
(1579), melynek kettős szerkezetében byzanci emlékek 
kísértenek. Honnét hozta? Krétából vagy Velencéből? 
Később megfesti az Escorial, a királyi palota számára 
II. Fülöp király álmát ábrázoló vizionarius képét: ég és 
föld, evilág és túlvilág kettőssége érintkezik egymással, 
olyan egyszerű, magátólértetődő elképzelés ez nála, mint-
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ha valóban, testi szemével látott jelenetet ábrázolna. A 
toledoi Santo Tómé székesegyház főképe: Orgaz gróf 
temetése Greco első spanyol korszakának főműve. Égi és 
földi jelenségek kapcsolódnak össze itt is. Szentek száll
nak alá az égből, hogy a grófot égbe vigyék és fönt azt 
látjuk, amint az égiek fogadják. (XXXI. tábla, a.)

Ez a vizionalis elem uralkodó jegye Greco művé
szetének. Látjuk, amint Szent Ildefonsonak megjelenik a 
szent Szűz, hogy tollba mondja igéit. Szentek csak úgy 
szállnak a földből az égbe, felhőkön, álomparipákon; 
Krisztus feltámadását testi szemükkel látják hívei; kettős 
fény gyullad ki Krisztus imádásánál, fény, mely Coreg- 
gio mintájára a Gyermekből sugárzik elő, de fénylik 
maga az ég is. Krisztus megkeresztelését is égi jelenség 
áldása kíséri, Szent Mauritius mártírhalálát is égi je
lenség figyeli, szentjeinek szenvedélyes rajongása eksz
tatikus fényt sugároz reájuk, ugyanilyen irreális fény
ben úszik a Szépművészeti Múzeum Angyali üdvözlete, 
s a Prado-múzeum Szent lélek kisugárzása is lobogó 
lángokban irizál. Krisztusra az olajfák hegyén a fény 
elképzelhetetlen fényforrásokból tör elő, a tanítványo
kat álmukban fénylepel borítja. Érthető, hogy tárgyait 
a misztikus látományokat leíró iratokból és az Apoka- 
lypsisből meríti, hogy alakjai belső izgalomban ránga
tóznak, mint Krisztus tanítványai Simon házában. Nem 
várhatni tárgyilagos megfigyeléseket csupa látományszerű 
világból vett ábrázolatoktól. Kortársai s az utókor is 
érthetetlenül állottak álomképei előtt. Mely nyugodt 
szemléletű lélek tudhatta őt ebbe az izgalomtól vonagló 
világba követni? Pedig Greco számára ez a világ valóság 
volt. Még pedig szigorúan megfigyelt, természetből ki-
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vont, a fényjelenségek titkait kutató és rájuk épített vi
lág.

Az orvosi tudomány azonban megállapította nagy 
bölcsen, hogy szeme elferdülten látott, hogy patologikus 
jelenség a sok megnyúlt alak, a cikázó fényhatás, a di
namikus színcsillogás. Pedig, ismételjük, El Greconál 
mindez szigorú naturalizmus. A kor, az ellenreformáció 
ideje, az inquisitio kegyetlen következetessége, mely eret
nekséget látott a leghalványabb ellenmondásban is, a fa
natikus hit fellángolása Greco izgalmaktól fűtött képzele
tét megérteti. Neki egyszerű valóság volt elképzelése, 
alakjai égtek, ég felé vágyódtak, lázasan nyújtották ke
züket a földöntúli világ felé, hol megszűnik a földi 
szenvedés. Csakhogy ebben a vágyódásban ritmus van, 
egyéni, minden előző festő ritmusával szakító, ez a ritmus 
megkívánta a megnyúlt, kiforduló, elcsukló alakok moz
gását. Almában ilyennek látta ő a világot, az élet ilyenek
kel ajándékozta meg. Bele kell csak nézni Nino de Gue
vara inquisitor jégszemébe, a kor egész lelke feltárul előt
tünk, mintha egy szétnyílt pokoli kráterbe tekintenénk. 
És ezen az emberi külsőt öltött ördögön is égi fény ját
szik, arcának formáit fény mintázza, a hús puhaságát, a 
bőr ráncait, mindent fény hat át. Greco emberei úgy 
éreztek, ahogy ő festette őket. Ebben az ő Toledojában 
csak szent zsolozsmák hangzanak és a máglyahalált szen
vedők üvöltései. Greco művészete csak Toledoban volt 
lehetséges, az ellenreformáció éveiben, csak egy idegen
ből odaszakadt művész láthatott be Toledo lelkének tit
kos mélységeibe. Mágikus égi fényeksztázisát pedig szin
tén megfigyelésekre alapította. Egyenesen megírja ezt, 
annyira át van hatva valóságától. Tudatosan antinatura-
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listának nézni őt (Dvorak) ellenkezik a tényekkel. íme, 
Toledo látképén a felirat azt mondja el, miért változ
tatott a város rajzán és miért olyan nagy azon az égi 
jelenség: „mert a fényben — olvashatjuk — azt látjuk, 
hogy távolról szemlélve bármily kicsi alak is nagynak 
hat”. Tehát egy természeti törvényt ír le. Ilyen megfi
gyelést, Leonardót kivéve, kevés korabeli művész hagyott 
hátra. El Greco művészetének ime a nyitja: szertelenbe 
hajló képzeletében való jelenségnek látja az álomképet.

Milyen más lélek a Velazquezé! (1599—1660) 
Igazi spanyol, aki az eksztázist büszkeséggel, önuralom
mal fékezi. Spanyol társai tehetségüknek vagy az egyik 
vagy a másik elemét hangsúlyozták ki, Ribera a büszke 
valóságot, Zurbaran az önuralmat, Velazquez ellenben 
minden állomáson végighalad s végül új magasságokig 
emelkedik. Korán lett udvari festő IV. Fülöp udvará
ban, ami elsősorban arcképek festésére utalta. Minthogy 
a király állandóan figyelte az olasz mesterek fejlődését, 
Velazqueznek módjában állott lépést tartani korával. 
Nemcsak Raffaelt, de Tiziant, Caravaggiot és a többie
ket is megismerte, másolta, tanulmányozta a királyi pa
lotában számára kijelölt műtermében, ahol arcképeket 
festett és másolta az ott lévő Tizianokat. Mikor Rubens 
az udvarhoz került diplomata kiküldetésben, természe
tesen dolgozott is, Velazquez szeme láttára. Végül pedig 
kétszer is elküldte őt a király Olaszországba, hogy vá
sároljon a számára remekműveket. Mindez hozzájárult 
művészi fejlődéséhez, sőt siettette. Első olaszországi út
ján kikerülte Firenzét, ösztönszerűleg. Már csak ez az 
egy tény is bevilágít tehetségének mineműségébe. Nem
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szenvedhette a rajzos látást. Második olaszországi útján 
festette X. Ince pápa arcképét, mely a római Doria-palo- 
tában van ma is. (XXXI. tábla, b.) Minthogy művei kö
zül a festők igen keveset láthattak, hiszen műveit az Esco
rial palota falai elzárták a világ elől, Velazquez sokáig 
nem hatott termékenyítőleg az európai művészet fejlődé
sére. Csak ezzel az egyetlen pápaképével befolyásolhatta 
a fejlődés menetét, még pedig elhatározó módon.

X. Ince pápa arcképén az az első meglepetésünk, 
hogy a nagy barokk fuvallat, az érzés felfokozása, a 
szertelenségre való hajlam sem mozdulatban, sem kifeje
zésben nem érezhető rajta. A pápa karosszékben ül, talán 
ugyanabban, melyben Tizian vagy Raffael pápái, de ha 
a karosszék ugyanaz is, a festő, ki a pápákat festette, 
más és más, fizikai szemük és lelki szemük is más. Raf
fael és Tizian az érdeklődő, a világ sorsát kormányzó ag
gastyánt látták pápáikban. Velazquez X. Ince pápája 
ereje teljességében figyel valakire, vagy valamire, át
ható, kutató tekintettel, miközben teste belső, ideges iz
galomban remeg. A fény végigfut a színeken és csodála
tos színjátékot ver fel, de úgy, hogy befogja, körülöleli 
az egész alakot. Szoba belsejében erős déli napfény 
özönli körül a pápát, s így a színek értékelése, a va- 
leurök rendje uralkodik. Nem Tizian mélytüzű színei 
ezek. Velazquez a természetes, oldalt beeső fényt hullá- 
moztatja végig a pápa alakján.

Velazquez, ki első korszakában az akkor divatos 
éles fényellentétekkel dolgozott, lassú önfegyelmezéssel 
jutott el idáig, — kétségtelenül Tizian és Rubens hatása 
alatt, — amit művein szinte pontosan ki lehetne mu
tatni, hiszen megesik, hogy átfesti régebbi műveit új
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színfelfogása érdekében. Ahová eljutott, az a festői lá
tás olyan foka, melyet csak századok múlva értettek 
meg, csak egyetlen spanyol követője volt, bár az is csak 
százötven év múlva, Goya, újabb félszáz év múlva egy 
francia, Manet. Mi hát ez az új Velazquez festői látá
sában?

A színértékekkel (valeurökkel) való mintázás mód
ja. Arról persze szó sem lehet, hogy a körvonalat hasz
nálja, de arról sem, hogy a sfumatot, a fény és árnyék 
akár Leonardo, akár Tizian, akár Rubens gyakorolta 
módján. Velazquez szemét odáig finomította, hogy a 
színt hajszálfinom különbségekig tudta értékelni, még 
pedig nemcsak a közvetlenül egymás mellett álló színek 
intenzitásának értékeit, hanem a távolesőket is biztos vi
szonylatokba tudta hozni, mégpedig a látótért egy nagy 
teremtő tekintettel átfogva. Megfigyeli a színeket, amint 
a levegő hatása alatt értékben váltakoznak, ugyanazt a 
színt, amint belenő vagy belevész a levegőbe, amint más 
és más árnyékot vet, más és más reflexet kap.

Ott állottam a pápa arcképe előtt s én is megfigyel
tem, hogy ahol például a szék karfájáról lecsüngő kar 
alatt árnyék keletkezik, az is színes: kékesbarna elhal
ványuló széllel, vagy a biborgallér árnyéka mindenütt 
sötétvörös, a fénye pedig fehéresen vörös, vastagon 
(pasztozusan) felrakva, de sehol sincs egyetlen tónusba 
foglalva, minden gazdagon tagolt, mindenen rajta a fény
játék. Ugyanilyen fényjáték a háttér tompavörös függö
nyén. Ezek a féltónusok az ő eszközei, melyekkel mintáz. 
Fokozza a mintázás izgalmát azzal, hogy ha egy színtó
nust megfigyelt, menten felrakta és ha egy új megfigye
lés megmásította az előbbit, nem kente át. Ott hagyta azt
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is, az újat csak melléje tette. Ezek a javítások (pentimen- 
tik) a közvetlen hatás éreztetését szolgálták, ami Velaz
quez művészetének lényege. Az impresszió egységének 
megőrzésére törekszik még akkor is, ha nagy méretű ké
peket fest. A király kislányának, Marghérita infánsnőnek, 
látogatása műtermében, mialatt a királyt festette, egyik 
leghíresebb alkotása, melynél az egység megőrzése a cso
dálatos, amit a sok figura színértékeinek biztos megra
gadásával ér el. Nem az egyszerű életkép érdekes, ha
nem az alakok beleállítása a magas terem mindent át
ölelő atmoszférájába, mely a festmény főhősévé lesz, 
melyből kibontakoznak alakjai. Még pedig halk színei 
pompájában. Velazquez színekből teremt pompát, színek 
ritka árnyalataiból. Szürkéje, feketéje, fehérje, kékje, 
zöldje, rózsaszíne mind velazquezesen sajátos árnyalat, 
csak ő látta meg a színeket ezekben az értékekben. Nem 
a velenceiek díszítő pompája, nem Rembrandt örök szín
hullámzása, de Rubens könnyedsége sem jellemző Ve
lazquez színeire. A legegyszerűbb eszközökkel a legrit
kább színhatásokat hozza ki. Ez a velazquezes.

Még változatosabb feladatot állított magának a 
Fonó nőkben, hol az előtérben munkásnők dolgoznak, 
hátul a kiállítási terem, erős megvilágításban, amint az 
ott kifeszített gobelint műbarátok nézik. A kettős világí
tás lassú átmenetében mozognak az alakok. Az előtér 
félhomályába csak a vörös függöny mögötti ablakrésen 
szűrődik be a napfény, csak a jobboldali munkásnőt vi
lágítva meg, a kiállítási terembe erős napfény áramlik, 
mely a gobelin színeit felgyújtja, úgy hogy szinte irreá
lis hatást kelt. De azért ez nem El Greco földöntúli fény
mámora. Velazquez fénye akkor is, ha lovasalakjait táj-
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képi háttérbe állítja, a valóságos nappali fény, talán a 
felhős ég szürkületében vagy az olasz kék ég sugárzá
sában, mint mikor a Medici-villa részletét festette Ró
mában, de a napfény őt csak mint színek értékét teremtő 
erő érdekelte, mert a színérték, a vele való térteremtés, 
s a testiség illúziójának vele való felkeltése művészeté
nek az alapja.

A spanyol és olasz barokk festészet a maga fel
fokozott érzésviharzása kifejezésére minden eszközzel kí
sérletezett, Zurbaran (1598—1662) a méltóság, Murillo 
(1618—1682) az érzelmesség, Magnasco (1681—1747) 
a titokzatos kifejezésre törekedve, a nagy színellentétek, 
a lágy egybefonódások és a rejtett fények izgalmaihoz 
fordultak.

És a szobrászok? Nem ragadta-e el őket is a kor 
lázas szelleme?

Dehogy nem! Csakhogy anyaguk, a kő, a márvány 
megkötötte kezüket. Elkövettek mindent, hogy a meg
kötöttségből kitörhessenek. A francia Puget (1622— 
1694) mintha csak kézzel gyúrta volna a márványt. El 
is dicsekedett, hogy előtte a márvány megremeg, — t. i. 
félelmében, hogy torzuló, kicsavart testű alakokat kény
szerít ki belőlük, tátongó mély árnyékokkal, mint ami
lyen Atlasza, a touloni városháza kapuzatán. Aki min
tát adott a kornak és példát a többi szobrásznak, az 
újra Bernini, a Szent Péter templom utolsó építésze, aki 
már a Szent Péter templom belsejében, a bronzbalda- 
chin oszlopait kicsavarta, mert nem elégedett meg an
nak az illúziónak a felkeltésével, hogy az anyag hordja 
a terhet, láttatni akarta magát a megmozdulást. Ez a ta- 
bernákulum 28 és fél méter magas, egy fél millió lírába
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került, a bronzot a Pantheonról szedték le, amit már a 
kortársak igen zokon vettek. Csavart oszlopait azután 
világszerte utánozták, még a szobrászok is. Magánál 
Bernininél még nem látunk olyan túlzásokat, mint utó
dainál, a barokk szobrászok tömegénél, az anyaggal 
azonban már ő is játszik, mély árnyékokat fúr, hogy 
fényárny hatásokat adjon, a lebegés, repülés benyomá
sát akarván kelteni, megfosztja az anyagot súlyától, ne
hézségétől, amivel ugyan már az antikban is találkozunk! 
Gondoljunk csak a menekülő Niobére, milyen mozgás
izgalmat fejez ki!

El kell ismerni, hogy Bernini a testi és lelki moz
galom kifejezési formáit gazdagította, főleg azzal, hogy 
pillanatnyi mozzanatokat ábrázolt, mint Szent Teréz 
eksztázisba való belezuhanásánál, amit a daróc-apáca- 
ruhának rendetlen redővezetésével érzékit; bemutatva az 
egyik pillanatnak a másikba való átmenetét, amit az 
Apolló üldözte babérfává átváltozó Daphne csoportnál 
látunk. Ez tökéletesen nem sikerült ugyan, mert síkba 
helyezte és nem alakította kerek szoborrá csoportját, 
amikor csak a szemléletek összeolvadása adott volna vég
leges formát. A ferde tengely hangsúlyozása, a kecses 
mozdulat könnyedsége ugyanis csak egyetlen pillanatot 
ad, nem tartamot, nem' egymásutánt. De mesteri a rugal
mas húséreztetés, a márvány felületének virtuóz kezelésé
vel pedig az élet illúzióját tudta felkelteni.

Ellenben őt tették felelőssé a barokk díszítő szob
rászatnak mindazokért a bűneiért, melyeket tehetségte
len utódok az anyag természetének megtagadásával, 
szinte megcsúfolásával követtek el. Mikor Bernini ele
fánt hátára szereltet fel obeliszket, mikor felpuffasztja
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arcmásain a ruhát, mintha csak nagy szél hajtaná a szé
les redőket, mikor Szent Teréz eksztázisánál az isteni sze- 
retetbe való elmerülésnek érzéki jelleget adott, mi
kor Boldog Albertoni Lujza haldoklását nyitott szájjal, 
megdöbbentő élethűséggel jeleníti meg, mesterséges vi
lágítással fokozva a hatást: Bernini szélsőséges képze
letének ezek a szertelenségei valóban megindítói voltak 
az őt követő nyakatekert elgondolásoknak. Megkezdődik 
utána az érzésnélküli dagály uralma, melynek kettős el
lenzéke támad: az egyik a menekülés a nagy hang elől a 
kecsesbe, a bájosan kicsibe, — ez a rokoko. A másik 
pedig menekülés a túlzásba vitt mozgalmasság elől az 
egyenesbe, sőt a merevbe, — ez a klasszicizmus.

A ROKOKÓ ÉS A KLASSZICIZMUS.

XIV. Lajos halálával (1715), világszerte felszaba
dultak a merev udvari feszültség alól, s az új életérzés 
új társadalmi formákat termelt ki, ami természetesen 
új művészi megnyilatkozást is követelt. Ez az új művé
szi forma csak a színből indulhatott ki és már a Nap
király utolsó éveiben erősen szóhoz kezdett jutni.

A színproblémát igenis Franciaországban vetették 
fel. Olaszország elvesztette volna a barokkban kitermelt 
egyeduralmát? Ha nem is vesztette el végkép, de jelen
tősége alaposan megkisebbedett. A világ középpontja ek
kor Párizs. XIV. Lajos Versaillesben magához ragadta 
a szellem, az ízlés s így a művészet fölött való hatalmát. 
Le Brun (1619—1690) dekoratív művészete ugyan az 
olasz művészetben gyökeredzett, mint Poussin vagy

19Dr. Lázár: Művészet.
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Mignard (1612—1695) művészete is, csakhogy a hi
deg rend, melyet az előbbi kettő képviselt, már enyhült 
a harmadiknál, ahogy Rigaud feszes arcképeinek szinte 
éles ellentétei feloldódnak Largilliére kecsességében, 
még inkább Nattier (1686—1766) bájában, mindez 
már az új szellembe vezet be.

Ezt az új szellemet a kagylóhoz (rocaille, ebből ro
kokó) hasonlították, melynek hajlása, ha akarom homo
rú, ha akarom domború, az új szellem is örökös forma- 
és színváltozás, illúzió, nincs benne semmi kézzelfogható, 
vidám, kicsi, kecses, nyugtalan, irizál, mint a szappan
buborék, játszik a szivárvány összes színeiben, mint a 
gyöngyház, dúskál a színváltozatban, mint a fösvény 
pénzeszsákjában, vonala a hullámé, közeláll az irreális
hoz, nem a biztos, zárt vonalrendszerre, hanem az elmo
sódó, egymásbafolyó szerkezetekre épít.

A vidám hangulat, XV. Lajos nagykorúságát meg
előző időknek fesztelen jókedve az új építészetben akkép 
jutott kifejezésre, hogy leverték mindenütt a merev 
egyenest, meggörbítették a vonalakat, élek helyett ívhaj
latok jöttek, a dísz játékosan könnyű, pazarlóan dús 
lett, az aranyozás szinte szertelenségbe csapott át, a 
mennyezetig nyúltak a tükrök, melyek a térrel szem
fényvesztő játékot kezdtek űzni. Legjelesebb mesterei a 
rokokónak Meissonier (1693—1750) és Boffrand 
(1667—1754), kiknek épületein a szerkezeti alaprajz a 
lágyhajlású oválisra épült, a festőiség kívül és belül ér
vényesült, ami annyit tesz, hogy az apró formák halmo
zásával a szemet állandó mozgásra kényszerítik, a halmo 
zott, a körülfutó, a mindenüvé felkúszó dísz szinte 
újabbnál-újabb meglepetést készít elő, szűnni nem akaró
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izgalomba hozva a szemet, mely azt látja, hogy a kúszó 
indaszárak minden építészeti alkotóelemet befonnak és 
a szerkezet Ízületeit az őket átfogó folyondároktól sem
miképpen sem lehet megérezni, ami a nézőben a bi
zonytalanság, a nyugtalanság izgalmát kelti. De a roko
kónak éppen ez kellett. Nem az értelem kiszámításaival, 
hanem ellenkezőleg, az érzés játékos szeszélyeivel akart 
meglepni és elbájolni, a kecses, fantasztikusan szétáradó 
játékossággal vidámmá hangolni. A kis párizsi paloták 
szalonjai, amilyen a Galérie dorée, a Hótel de Toulou- 
seban (ma a francia nemzeti bank van benne), szinte a 
földből nőttek ki s világszerte divatossá lettek. Ez az íz
lés a franciákat utánzó Erős Ágost drezdai udvarában 
korán talált követőre. Főleg a Zwinger mesterét, Dániel 
Pöppelmannt (1667—1736) emeljük ki a sok német 
rokokó építész köréből, akik minthogy újra kaptak 
utánzás-anyagot, kedvük szerint eltúlozhatták a francia 
mintákat. De Pöppelmann kivétel. Teli van ötlettel. A 
drezdai terep, ahol épített, eredetileg alkalmi játékos 
felvonulásokra szolgált, az építész pazarló pompával ki
vitt külön pavillonokat épített, melyek közül kiválik az 
egyik, a homorúan kidomborodó, apszisz-szerűen lezárt 
kis pavillon, bájával, díszítő motívumokkal elhalmozott 
pillérek közé helyezett félköríves ablakaival, az egyenes 
vonalat alig juttatva szóhoz.

A porcellán ezidőben való felfedezésével (Bötti
cher) nagyszerű anyagot kapott a kor a maga játékos 
ízlésének kifejezéséhez. De a márvány megmunkálása is 
ehhez a szellemhez alkalmazkodott. Főleg a francia 
szobrászok vetekedtek a bájos, a kecses formák kitalá
lásában. Utánzóik száma légió. Mindegyiket felülmúló

19*
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tehetséggel azonban egy flamand származású, párizsi 
festő, a korán elhunyt, súlyosan beteg Watteau (1684— 
1721) teremtette meg a rokoko festészet típusát, kife
jezve az életöröm, a vidámság, a gondtalanság báját, az 
álom és valóság keverésével, a mese hangulatának fel
idézésével. Utazás Cythére szigetére, de főleg a Bohóc 
című képeiben életének tragikus jelképét festette. Ját
szik, szinészkedik, bohóckodik, míg otthon gyötrő fáj
dalmak várakoznak reá. Még tapsolják a háttérben, de 
ő ott áll már magára hagyottan, fehér ruhájában, kimá
zolt arcával a zöldelő tájban. Mint egy kísérteties álom
kép magaslik fel előttünk, a fehér szín olyan zenei gaz
dagságában, az előadás olyan vakmerő egyszerűségében, 
az ecsetvezetés olyan gondtalan könnyedségében, mely a 
tárgy titkos tragikumával megrázó ellentétet alkot. Az 
egész XVIII. század, — mind a franciáknál, mind a 
többi nemzetnél, — Watteau hatása alatt fejlődik to
vább. Honfitársai közt Boucher, Fragonard, Chardin a 
jelesebbek, Greuze már az édeskés felé lágyítja el a stí
lust, az angolok közt Hogarth bájos harmóniával tűnik 
ki, de mindegyik megegyezik egyben: bámulatos a 
színkultúrájuk, de egyúttal szervezetien a felépítésük, 
ami mihamar meghozta az ellenhatást.

Amíg ez az ellenhatás készülődik, egy olasz mes
ter, Giovanni B. Tiepolo (1696—1770) Velencében 
újra felelevenítette a velencei művészet nagy hagyomá
nyait. Az új velencei palotákat pl. a Palazzo Labiat, a 
palota összes falait és mennyezetét, ragyogó elgondolá
sokkal díszbe öltöztette. Áthívták Németországba is, 
ahol a würzburgi palotát (Neumann remekművét), Spa
nyolországba, ahol a madridi királyi kastélyt, de töb-
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bek között a velencei jezsuiták templomát is, csillogó 
színpompában ékes, életörömöt hirdető freskókkal látta 
el. A S. Maria degli Scalzi (Velence) templom mennye
zetére festett képén lazán helyezte el a csoportokat, de 
bámulatos rajzkészséggel és tündéri színpompában. Egy
általán Tiepolo finom ezüst tónusai, melyekben a sárga 
és a szürke, a lazacvörös és az égő kék a halvány rózsa
színnel váltakozik, a nagy velencei multat idézik. Mellette 
csak Francesco Guardi (1712—1793), a velencei élet 
ezüsttónusba foglalt kisméretű képeivel, említhető.

De mindhiába, a rokoko kisszerűsége már annyira 
eluralkodott, hogy az ellenhatás sokáig nem késhetett.

Meg is érkezett az világszerte és egyidőben. A fran
ciáknál Caylus és Diderot, a németeknél Winckelmann 
és Lessing nagyhatású könyvekben hirdették a görög és 
római művészet szigorúan absztrakt igazságait, élet fö
lött álló nagyságát, követelték a nyugalmat és egyszerű
séget, a barokk és rokoko túlzásba vitt hangoskodásával és 
játsziságával szemben. Diderot az erkölcs nevében ítéli 
el Bouchert. De a művészet nevében tiltakozik a grácia 
émelygésig való túlhajtásai ellen. Erkölcsi megújhodást 
követel, művészetben éppúgy, mint világi vonatkozás
ban. így váltak ő és társai, Voltaire, Rousseau és az En- 
cyklopédia köré csoportosult írók előfutárjaivá a forra
dalomnak. Az antik erények kultusza meg is látszik az
tán a forradalmi jelszavakon és intézményeken, konzul- 
ság, becsületrend, Brutus-romantika, az ötszázak taná
csa, stb. mind római mintára vall. Az elsüllyedt paradi
csom képzete, mellyel az antikot felékítették, egyesült 
egy platonikus emberiség-ideállal, mely vágyálomképe 
lett a kornak. Antikizáló művészet keletkezik, mely eze-
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két az ideálokat akarja szolgálni. Már XVI. Lajos ide
jében elvetik az aranyos rokokót, hogy helyébe a szi
gorú fehér klasszicitást helyezzék. Ebből alakult ki az
tán, Napóleon idejében, az empire-stílus, mely tehát nem 
Napoleon találmánya, a császár csak feltámasztott egy 
már megkezdett irányt. A párizsi S. Geneviéve templom, 
mely ma Pantheonja a franciáknak, azaz nagyjaik te
metkező helye, antik szellemben épült 1764—90 közt, 
Soufflot (1713—1780) tervei szerint. A barokkot és 
a rokokót eltemetni.

Kimagasló alakja ennek az iránynak nincs. Houdon 
(1741—1828), a szobrász, akinek életeleven arcképei 
minden klasszicizáló törekvés híjával adják az őszinte 
életet, csak szavaiban volt az antik híve. Raffael Mengs 
(1728—1779) pedig olyan közepes festő, akinek hideg 
renaissance-mesterek utánzatai előtt érthetetlenné válik 
számunkra egykori nagy hírneve. Raffael Donner (1693 
—1741) szintén elvi híve az antikizálásnak, de még ak
kor is érezzük nála a rokoko szellemét, ha Pietát mintáz, 
a barokkét, ha kutat állít, mikor káváján felkapaszkodó 
folyóisteneket találunk rajta (Bécs, Neuer Markt). 
Igaza volt Michel Angelonak: aki utánoz, nem lehet 
vezető.

Magyar művésszel csak a XVIII. században talál
kozunk, akkor is külföldön. Mányoki Ádám (1673— 
1740) drezdai udvari festő lett, mind Erős Ágost, mind 
fia udvarában, noha előzőleg Rákóczi Ferenc szolgála
tában állott. Mint udvari festő arcképeket festett, a re
formátus ember egyszerűségével, a barokk-rokoko kor 
átmeneti idejének egyre változó stílusában, finom szín
érzékkel, mély, hithű érzésben.
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FRANCISCO GOYA. (1747—1828.)

Napóleonhoz érkeztünk, a forradalom felszámolva, 
a világ meghódításának eszméje démonikus erővel tá
mad fel Napóleonban, háború háborút követ, pompa és 
gyász veszi körül, ujjongás és halálhörgés kíséri nyo
mait, az új század keservesen vajúdik.

A művészet császári utasítást kap, hogy az antik 
után induljon. David lesz a vezér (1748—1825), aki 
már előzetesen Rómában élt. De ugyanakkor Spanyol
országban egy viharos lelkű, hatalmas képzeletű mű
vész dolgozott, Francisco Goya, aki egyelőre kiesik a 
fejlődési sorból, hogy később a fejlődésnek annál erő
sebb kovásza legyen!

Egy közepes mesternél tanult Saragosában, igen 
viharos ifjúságot élt át, melyben a bicskának ugyan
olyan szerepe volt, mint az ecsetnek, szöknie kellett, 
helyről-helyre, bikaviador lesz, vándortársasághoz sze
gődve Rómába jut, ahol fogadásból felmászik a Szent 
Péter templom kupolájára, hogy belekarcolja nevét, 
mint ahogy egykor a fiatal Goethe is a strassburgi dóm
ra 1771-ben. A különbség ez: Goya fiatalos betyárko
dásból, Goethe fiatalos rajongásból mászott fel a to
ronyra. Goyát nem a kupola szépsége vonzotta, mint 
Goethét a strassburgi Münster, melyről elragadtatottan 
írt. Goya nem bírt a vérével. Olaszországi kalandjai kö- 
zepett már-már az akasztófa alatt is állott, csak a spa
nyol követ mentette meg. Ezalatt azonban művészi fej
lődése megindult. Igen sok felől érte hatás: még spa
nyol földön kettős, Mengs és Tiepolo mellé kerül, kik 
ezidétt ott dolgoztak, ég és föld, tűz és víz ellentétei
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közé, s a fiatal művész hol ide, hol oda hajlik. Ifjúkori 
barátja Beyeu, Mengs segédje, később ennek nővérét 
feleségül veszi. Mikor a meggyőződéses klasszicistává 
lett spanyol Beyeu látja, hogy sógora egy spanyol temp
lom mennyezetképén Tiepolo szellemében dolgozik, ha
lálos ellenségévé válik.

Házassága után igen rendes, sőt pénzsóvár emberré 
lesz, az ősparaszt kapzsisága ütközik ki rajta, hajszolja 
a megbízásokat, megalkuszik a feladatokkal, az Akadémia 
tagja lesz, 1785-ben már igazgatója, mert mint arckép
festőt nagyban felkapják, a királyi családtól kezdve az 
egész spanyol arisztokrácia és a vezető hivatalnokok 
véle dolgoztatnak. E közben rézkarcokat is készít, me
lyekben lázas képzelete szabadon száguld. Egyik ilyen 
sorozatban a nő életét igen pesszimista hangulatban mu
tatja be. Keserű jeleneteket ad az akkori spanyol élet
ből, éles gúny, metsző szatíra, majdnem embergyűlölet 
nyilatkozik meg bennök. Művészetében a keserűség és 
vidámság váltogatja egymást. Bájos jeleneteket fest kar
tonoknak, melyek után faliszőnyegeket (tapiszeriákat) 
szőnek. De ugyanakkor festi a királyi család arcképét, 
brutális realizmussal, melyen a királyból nyaraló, po
hos hasú nyárspolgárt, a királynéból pedig, hamis fog
sorával és álhajával, kacér rútságot formál. Körülötte 
forradalom, francia háború s ő egymás után festi a spa
nyol trónon egymást felváltó királyokat, kormányzó
kat, a forradalom borzalmait, a rendcsinálásra jött an
gol tábornokot, Wellingtont, festi a bikaviadalt, hiszen 
annak minden csinját-binját ismeri. Felesége halála 
előtt már megsüketült, s házának falait telefesti rém
képekkel, melyeket aztán vászonra vittek át, melyek
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1878-ban a párizsi világkiállításon megdöbbentő nagy 
sikert arattak. Spanyol közmondásokat illusztrál, de 
csak olyanokat, melyek Dante fantazmagóriáihoz álla
nak közel. Élete utolsó éveiben francia földön, — Bor- 
deaux-ban élt, — ott festi az időközben Spanyolország
ban újra felállított inquisitio borzalmait, azt írva egy 
rajzciklusára, hogy jobb a halál mindennél. Kétségbe
esve az emberi gonoszságon, halt meg. Utoljára farka
sokat festett, melyek azt üvöltik: „Mi vadak, jobbak 
vagyunk az embereknél!”

Ez a vadparaszt tudott álkodni, kétszínüsködni, de 
gyűlölni is, feneketlenül. A lelke tele volt víziókkal, a 
vadság és igazság szédületes látományaival. Borzalmak 
vették körül, a polgárháború rémeit élte át, mintha 
csak a mai Spanyolországban élne. Ezeket az élménye
ket egy hihetetlen gyorskezű festő írta át a festészet 
nyelvére. A süket házának falfestményein deliriumos 
hangulatok fátyola borong, az áthatolhatatlan sötét hát
térből hatalmas fényfoltok cikkáznak elő, izgalmas ecset 
ötvényez mindent egymásba. Festésmódját elképzelhetjük, 
ha a Szépművészeti Múzeumban Céan Bermudezné ölé
ben heverő himzővánkost megnézzük, ahol mély karmin- 
vöröből kékes-zöldek ugrálnak elő, vad szenvedéllyel te
remtve meg a formát, még egy ilyen egyszerű csendélet
részletnél is. Miként a süket Beethoven képzeletéből emel
te ki a fenséges hangokat, a süket Goya is szenvedélyes 
lelke álomképeit hívta halhatatlan életre. A süket Beetho
ven a legmélyebb halló volt, a süket Goya a legszenvedel- 
mesebb látó. Ő volt az első, aki megértette Velazquezt. 
De Velazquez, az udvari ember, a spanyol hidalgó ké
nyes ízlésével keverte ki a ritka színek árnyalatainak
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értékeit, Goya, a spanyol paraszt, vad szenvedéllyel ka
varta színeinek sötét hátterekből kivillanó ragyogását. 
Az impresszió egységének megőrzésére törekedtek mind
ketten, az impressziót egyik sem szakította ki a levegő
ből, hanem atmoszférába olvasztotta, de a napfény Go
yát is, Velazquezt is, csak mint a színek értékeit teremtő 
erő érdekelte.

A KLASSZICISTA SZELLEM TÜNDÖKLÉSE 
ÉS BUKÁSA.

David (1748—1825) és Ingres (1780-1867)-

A francia forradalom végleg megerősítette azt az 
irányt, mely már a rokokó idején az absztrakt képze- 
letűek lelkében jelentkezett, s már akkor megterem
tette az antikizáló divatot, s nemcsak a nők hordtak 
antik minták után készült ruhákat, de vázafestményeken 
talált rajzóik után festettek és faragtak és bútorokat és 
mindenfajta csecsebecsét készítettek. Divat lett ebédet 
adni a la grecque. David lett annak a Párizsnak festője, 
mely Plutarchost olvasta és Spártának képzelte magát. 
Hirdette, hogy a rózsaszínű amoretteknek befellegzett, a 
lágy tónusokat megölte az idő, új művészet kell, hatá
rozott, éles körvonalba foglalt, mely méltó arra, hogy 
„egy szabad nép pillantása érhesse”.

David Rómában volt, amikor a forradalom kitört. 
Ott szívta magába a klasszicista szellemet. A Horatiu- 
sok esküjét ábrázoló első képe Párizsban határtalan lel
kesedést keltett. Főleg tárgyával, s azzal, hogy a ro-
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kokó lágy hajlataiba belefáradt szem szinte megnyu
godott az alakokból kiformált sok egyenesen, melyek 
egyenszárú háromszöget alkotnak. David nem egy kép
zeleti geometriai formába szerkesztette be alakjait, mint 
a renaissance-mesterek, hanem magukkal, alakjaival ál
lította fel a geometriai formát. Ez persze egy darabig 
ment, míg új volt. De a sok egyenes végül is kifárasztja 
a szemet, főleg, ha mindegyre elvontabb, élettől men
tesebb, ösztövérebb, szárazabb lesz. A festészet mégsem 
matematika. Dávidnál — ha komponált — nem ellep
lezve, de meztelenül jelentkeztek a mértani alakzatok, 
a Zászlószentelésen valóságos pyramist alkotnak a 
meghajtott zászlók, a Sabin nők elrablásán szobrok 
mozdulataiba állanak fel alakjai, mintha csak torna
csarnokban volnának, s. i. t., de ezek a szobormozdu
latok sem közvetlenül az életből kiemelt valóságok, 
hanem római szobrokról, gemmákról, kaméákról, váza
festményekről szedte le őket. Ilykép hús és vér híjával 
egyre hidegebbek, merevebbek, élettelenebbek lettek 
alakításai, s festői gyakorlata utódai, tanítványai, kö
vetői kezén folyton üresebbé, halottabbá vált.

Pedig ez a David, amint azt az 1913-iki David és 
tanítványait felölelő kiállítás bemutatta, alapjában 
szinte naturalista hajlamosságú művész volt, akit csak 
az elmélet hajlított ki természetes pályájából, elméle
teken lovagolt, melyeket betanult, amelyek nem lényé
ből fakadtak. Egy futó tekintet önarcképére és meg
győződhetünk erről. Nem római arisztokrata, francia 
paraszt ő, kancsalszemű, vastagorrú, dagadt arcú plebe
jus, akit könnyű elképzelni a Konvent szószékén, mikor 
puffogó frázisok közt ajánlja fel festményét, mely a
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meggyilkolt Marat-t ábrázolja a fürdőkádban. Ez igen, 
ez történeti kép. Ez az ő esete. Az a brutális erő, mely- 
lyel a halálküzdelmet ráfestette az eltorzult arcra, a 
plebejus David szemére vall. Arcképeiben, önmagát is, 
a valósággal bátran szembenéző forradalmár semmire 
sem tekintő őszinteségével figyeli meg, női modelljeit 
is, felesége vastag orrát, Recamier asszony hegyes ál
lát, Pécoulné merev mosolyát, — mit csinált volna 
ezekből egy rokokó-művész? D’Orvilliers márkinő 
úgy ül karosszékében, összetett kezekkel, mint egy 
szatócsnő, aki vevőit várja. Blauw úr lúdtollat tart ke
zében és előre néz, mintha rendeléseket lesne. A ve
gyész Lavoisier lombikokkal terhelt asztala előtt ül, fe
lesége hozzá hajlik, mindketten valamire várni látsza
nak. Emlékkiállításán egy félbehagyott képet láttunk, 
egy női arcképet, melyen az arcnak csak a főformái 
voltak letéve, bátor szélesen, a ruha kidolgozva, hideg 
keményen. Nem tudta befejezni, mert Mme Chalgrin 
fejét a guillotine másnap lecsapta. David, a terrorista, 
kiszabadulása érdekében nem tett semmit, nehogy gya
núba essék. Ez a félbehagyott arckép azt igazolja, hogy 
iskolájában olyan elveket hirdetett, melyek szöges el
lentétbe kerültek késői gyakorlatával. A fényárny ellen 
menydörgött, mert ellágyítja a formákat. De azért a 
Jozefin császárnő megkoronáztatását ábrázoló óriási 
festményén, melynek francia címe Sacre (felszente
lés), a páholy félhomályában bizony alakok mozognak 
nála is, bár igaz, hogy alakjai ott is, mint a kép többi 
részén, a gyertyaszál rideg egyenességével állanak glédá- 
ba, rikító, száraz, tarka dísz-ruháikban. És mégis igaza 
volt Napóleonnak, ki minekutána a kép előtt egy fél
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óra hosszat szótlanul fel és alá járt és minden egyes 
alakot külön vizsla szemmel végigmustrált, — kalap
ját leemelte és odaszólt a festőnek: „Jól van David, 
igen jól, üdvözlöm önt”. És Talmától, a Comédie Fran- 
gaise drámai hősétől betanult léptekkel kiment.

Mindez a sok mesterkélt mozdulat, színpadias 
„végjelenet”-hajsza benne volt ugyanis a korban. Da
vid ilykép naturalista, ott is, ahol pózol. De, amikor a 
restauráció száműzi és ő Brüsszelbe menekül, ott fes
tett arcképein kitör eredeti lénye, ott egyszerű, őszinte, 
becsületes polgár. Attól sem riad vissza, hogy három 
iszonytkeltő, rút nő arcképét egy képben, Halsra emlé
keztető erővel foglalja össze. Most már nem a római 
reliefekről leolvasott szabályok szerint csoportosított, 
nem lelassított mozdulatokba merevített, bábszerű alak
kokat látunk, nem eleve megállapított típusokba szorí
totta alakjait, nem simította el az ecset nyomait tükör
simává, a színeket sem rakta már fel abból a célból, 
hogy a színfinomságokat utálattal kerülje, mint első 
idejében, mikor palettáján a sok okkerbarna, a sok fe
ketével kevert fehérrel igyekezett kéket kihozni, a fekete 
és sárga keverékéből zöldet, ahogy ezt Delacroix meg
figyelte. A régi „elméleti” Dávidból őszinte David lett. 
Palettájára nemcsak igazi, jól megfigyelt, egészséges 
színek, de Rubens virtuális színei is rákerültek, azaz 
olyanok, melyek csak látszatok, melyek a valóságban 
nincsenek a képen, hanem optikai vegyülés útján csak 
a néző szemében keletkeznek, amint azt a nagy kolo
ristáknál, főleg Rubensnél, látjuk. És Brüsszelben meg
látta ő is.

David brüsszeli műveit azonban a kor nem ismer-
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te. Rejtve maradtak belga szalonokban. Iskolája otthon 
maradt, de a mester távozásával elveit is kikezdte az 
idő. Természetesen nem máról holnapra. Nem egyköny- 
nyen adták meg magukat az időközben az Akadémia 
minden zsíros pozícióját elfoglalt Davidisták, élükön 
Ingressel. Az új nemzedékre, mely elsősorban a hamis 
színlátás ellen vonult fel, nagy küzdelem várakozott.

Monsieur Ingrest nem abból a fából faragták, 
hogy a maga árnyékától megijedjen. Tudott tekintélyt 
szerezni és tekintélyt tartani. Franciaországban csak 
az élők neve elé írják, hogy Monsieur. Ingres kivétel. 
Noha már több, mint félszáz esztendeje, hogy meghalt, 
még mindig élőnek tekintik és nevét a Monsieur nélkül 
nem írják le. Mit bizonyít ez? Hogy élőnek érzik. Mi 
ennek a hatásnak a titka?

Mikor David meghalt, a klasszicista ízlés ellen 
lázongani kezdtek, a lázongás egyre nagyobb méreteket 
öltött és a romantika harcba indult ellene. Ingres, a 
klasszicizmust védve, kezdettől fogva szembeszállt a ro
mantikával. Elvileg Dávidot védte, de valójában egy 
új formulát, melyet ő állított fel. Ez a formula igen 
sok elemből állott és művészi gyakorlatából lehet kiol
vasni. Rómában nemcsak az antik szobrokat tanulmá
nyozta, nemcsak a vázafestőket másolgatta, de szorgal
masan eljárt Raffaelhez, főleg azonban Mantegna met
szeteibe és Pisanello rajzaiba merült bele. Ez magya
rázza meg, hogy műveiben a Cinquecento motívumait 
teljesen szabadon felhasználta. Mikor XI. Lajos foga
dalma című képét festette, Raffael folignoi Madonná
jából vette a mozdulatokat, a Sixtus-Madonnából a füg
göny motívumát, a Madonna dél Baldachinoból a le-
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begő angyalokat, s a puttókat. De még Agostino Car- 
racci segítségét is felhasználta. Ezek után kérdezhet
nek, mi benne Ingres? Az Oedipus és a Szfinxet a 
Louvre-ban meglévő vázafestményről másolta. Sőt Szent 
Symphorien-jánál, kivételesen, Michel Angelohoz for
dult kölcsönért, a régi mestereket olybá tekintve, mint
ha zálogház volnának.

Egy tanítványa, Amaury-Duval beszéli, hogy egy
szer egyik képének fiatal férfi alakját azzal dicsérte 
meg, hogy milyen finoman van stilizálva. Ingres dühö
sen ráförmedt: „Stilizálva? Én nem stilizálok. Én ezt 
a modelt tökéletes hűséggel adtam vissza”. Tehát na
turalistának képzelte magát? Igen: de elvek alapján 
állva. Elvei közt a legfontosabb a vonal tisztasága, a 
plasztika éreztetése, a szín maga csak udvarhölgy le
gyen. Tehát csak kíséret. Pedig mikor egy angol úr be
csengetett műtermébe és megkérdezte tőle: „Itt lakik 
Monsieur Ingres, a rajzoló?” Becsapta az orra előtt 
az ajtót, s így förmedt rá: „Itt Monsieur Ingres, a 
festő lakik!” És nem eresztette be. Mert az ő felfo
gása szerint, ha a rajz szabatos, akkor a kép jól is van 
festve.

És éppen ez ellen lázadtak fel a romantikusok, 
akik a színt írták zászlójukra. Delacroix egyáltalán 
tagadta a vonal valóságát, melyet ő mesterségesen, a 
természetből való elvonatkozásnak tekintett. Ha kinéz 
az ablakon, írta, l’idée d’une ligne ne me vient pás a 
l'esprit (a vonal még eszembe sem juthat), annyira szí
nes megjelenésében látott mindent.

Ingresnek ez a színgyűlölete odáig fajult, hogy 
tanítványait a Louvre Rubens terme előtt figyelmeztet-



304

te: „Uraim, ha odaérünk, köszönjenek, de a képekre 
rá se nézzenek”. Delacroix-t éppen színkultuszáért a 
művészet megrontójának tartotta. Mikor egy kiállításon 
látta, hogy éppen Delacroix hagyta el a termet, felkiál
tott: „Kénkőszagot érzek, ki járt itt, csak nem az ör
dög?”

Azonban Ingres vonala olyan finom, olyan éles, 
főleg ceruzarajzaiban, olyan mélyen emberi hatásokat 
tud véle kihozni, mint Clouet vagy Holbein. Főleg 
Holbeinhoz áll közel, pedig őt Pisanello is lelkesítette. 
De Ingrest önfegyelmező képessége Holbein rokonává 
avatja.

Csakhogy senki sem tudja magát a saját korából 
kiragadni. Ingres kétségbeesne, ha tudná, hogy reá 
Delacroix hatott. Pedig a Sixtus kápolnát ábrázoló ké
pén koloritja, a vörösnak azzal a szimfóniájával, mely
be a képet belefoglalta, melyben a pápa vörös bársony 
trónusa uralkodik, Delacroix-t idézi; sőt a Louvre-ban 
látható, sokat dicsért és még többet ócsárolt Odaliszk- 
ja sem olyan színtelen, sem olyan ridegen krétaszerű, 
mint aminőnek mondották. Mai szemmel nézve, vala
mely finom, utólérhetetlenül zománcos fátyol remeg az 
alakon és Manet Olympiá-jának közvetlen közelében 
lévén, meglepetve látjuk a két kép tónusának rejtelmes 
rokonságát. Persze, ha a Homeros-apoteozist vesszük, 
vagy antik históriákat ábrázoló műveit, amelyeken a 
vonalfelépítéssel küzködve, elejtette a színt, a roman
tikusoknak igazat kell adnunk. Ingres a római Akadé
mia igazgatója, a becsületrend nagykeresztese, az Insti
tut és a szenátus tagja, s. i. t. váltig mondogatta: „szá
mítok az utókorra, az meg fog bosszulni!” Hogyan,
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nem volt megelégedve azzal a tekintéllyel, melyet éle
tében kivívott? Nem hívságos külsőségekre vágyott. Az 
utókor — érezte — az emberi lélek mesteri megfigyelő
jének fogja elismerni. És ő is arcképeivel lett hal
hatatlan, mint David. Bertin szerkesztő úr arcképe —*. 
a maga hideg öntudatosságában, — a polgár tipikus 
képe. Itt tehát elérte azt, amire vágyott: az egyént a 
fajta képviselőjévé tudta elmélyíteni. Még egyszerű 
ceruzaarcképeiben is nem egyszer eljut, az egyéni vo
nások minden gazdagsága mellett, az eszmei felemelke
déshez. Az utókor itt igazolja.

A klasszicista irány megerősödése a XIX. század 
első negyedében ehhez a két francia festő nevéhez fű
ződik, s bennük csúcsosodik ki. Nagy visszhangjuk volt, 
ők maguk nagy iskolát tartottak és utódokat neveltek ma
guknak. Csak egyetlen igazi tanítványa volt Ingresnek, 
akit pedig nem ismert: Degas (1834—1917). Életé
ben senki sem értette, hogy miért lett Degas Ingres 
gyűjtővé? Degas tudta, hogy mit köszönhet a nagy aka
démikusnak. Első sorban a vonal tiszteletét. Ifjúkorá
ban Degas arcképeket festett, melyek csak nemrég vál
tak ismeretesekké. Mintha Ingres újjáéledt volna. Hír
nevét mozgás, még pedig pillanatnyi mozgás-visszaadás, 
lóverseny- és ballerinaképek alapozták meg. Ritka, „ki 
nem adott”, újszerű mozgás-ábrázolások, japánosan 
vakmerő kivágások jellemzők reá, melyeket gazdag szín
harmóniába tudott öltöztetni.

Ha felületes szem nézi Degas-t, színben igen gaz
dag pasztelljeit, bizonyára nem érti meg, hogyan mond
hatjuk őt Ingres tanítványának, — miért volna klasszi
cista? Látszatra mindenkép az ellenkezője. Igen, a

20Dr. Lázár: Művészet.
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klasszicizmus egyik fajtájával: az antik utánzókkal 
Degasnak nincs is semmi közössége. Az antik azonban 
nem zárható fogalomba. Irányokban és áramlatokban 
bővelkedő, szinte azt merném mondani, élő lény volt, 
melynek feltámasztására törekedve, az egyes korok 
más-más formájába kapaszkodtak. Most, a rokoko után, 
megnyugvásra vágyódva, az antiknak azt az áramlatát 
vették iránymutatónak, mely irányt keresve maga is 
visszaszállott a múltba, s ez a törekvés már Görögor
szágban is felismerhető, amint ezt az újabb ásatások 
igazolták. Kiderült, hogy a Kr. előtti I. században már 
ott is felébredt, a hellenisztikus barokk ellenhatása
ként, a klasszikus korokba való visszavágyódás, kezd
ték nemcsak másolni, de utánozni is a nagy mestere
ket. A mozgalom központja ezidétt Athén, ahol a ba
rokk láza sohasem lobbant fel, itt Kr. e. 50 körül ki
váló művészek dolgoznak, már tiszta klasszicista szel
lemben. De megfigyelhetjük ezt Rómában is, főleg Au
gusztus császár idején, hiszen az ő politikai programm- 
ja is a nagy múlt feltámasztása volt, s így a régi klasz- 
szikus alkotások szellemében dolgoztatott. Az Ara pacis 
domborművei is ezt igazolják. De a primaportai Au
gusztus-szobor, sőt igen sok remek arckép is mind fé
nyes példái annak a klasszicista szellemnek, mely a ré
gihez visszatérve, új érzéskifejezésre törekedett.

Ugyanez történt Napoleon idejében. A császár előtt 
nagy példák állottak. Az ő világuralmi álmai Julius 
Caesar, Nagy Sándor alakjához fűződtek. A pompa, 
melynek formába öntését művészeitől követelte, a csá
szár álmainak megvalósítására volt szánva. Mikor Vig- 
nonnal templomot építtet, a Madeleine-t, s az görög temp-
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lomot állít Párizs házrengetegébe: Napoleon tapsolt 
hozzá. Oszloprendek állanak a katolikus templom előtt, 
görög oromzat a homlokán, — mindegy, Isten minde
nütt jelen van. Az az új térhatás, mely ilykép elüt a 
barokk tér izgalmaitól, nyugalmat lehelve, a síkszerű 
hatás, melyet az egy sorba állított oszloprendek kelte
nek, s amely a barokkhomlokzat mélységképzetével el
lenkezve, a méltóság érzetét kelti fel a nézőben, mind 
illik az empire, a birodalom eszméjéhez. Az antik mo
tívumokat hajszolja ekkor a művész, az ipartüző, a dia
dalív építője és a bútorok szerkesztője egyaránt. Az an- 
tikot nyomon követte a renaissance formáinak utánzá
sa, az utánzás azonban végig alkotó elv maradt náluk.

Degas nem ezt az antikot olvasta ki Ingresből, ha
nem azt az antikot, mely a vonal tisztaságát mindenek 
fölé helyezi. És ezért hálás volt iránta. A teremtő an
tik és nem a múltba vesző antik volt közös ideáljuk.

A szobrászatban is uralkodott az antik, de csak a 
múltba néző antik. Ekkor nem francia, hanem két Ró
mában lakó, olasz és dán, szobrász a vezető mester: 
Canova (1757—1833) és Thorwaldsen (1770—1844). 
Egyik sem az, aminek a világ akkor őket tartotta. Még 
Canova inkább szobrász, mert ő legalább átmentette az 
új eszmekörbe a barokk-virtuozitás mesterségbeli fogá
sait és az antik formákba belevitte a barokk iskola re
mek márványkezelését.

Canova, a márványimádó, közvetlen szemléleti ké
pekből indult ki, tehát állandóan modellt használt, s 
egész élete harc volt ösztöne és elvei között. A kor az 
elveihez való hűséget követelte, a szobrász ösztöne a 
természet finomságaiba való belemenekülést. Ebből az

20*
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ellentétből csak ott tudott kimenekülni, ahol, pl. arc
képeinél, ösztönét követhette, ahol nem kellett síksze
rűnek, nagy formákra redukálónak, s. i. t. lennie, ha
nem az élethez ragaszkodhatott, részlethűségre töreked
hetett.

De Thorwaldsen hasztalan igyekszik az antik szel
lemébe behatolni, hideg és merev maradt, mert nincs 
az ujjahegyében az a valami, amivel a márványból az 
élet, a hús melegét s annak eleven lüktetését ki tudta 
volna csalni. Csupa szerkesztés egész művészete, esz
köze az a vonal, mely visszaadja alakjainak szerkeze
tét, azt, ami állandó a formában. Ha ezzel elkészült, 
minden más, ami az élet közvetlenségének illúzióját fel
kelthetné, már nem érdekli. Hosszú élete folyamán 
egyetlen részletrajzot, egyetlen modelltanulmányt nem 
csinált. Csak konstruált. A részletet rábízta segédeire.

Ez a szellem akadémia lett Európaszerte. Talán 
még ma is él az Akadémiákban, hol kánonokat eszeltek 
ki a szép formákra, a szép testrészekre, arra, hogy 
mi a szép mozgás, állás, hajlás, minő mozgáspillanatot 
fejezhet ki — büntetlenül — a szobrász, s. i. t.

Ezek a szabályok elmerevítették, elsekélyesítették 
a szobrászatot, egy antiknak nevezett, gipszöntvények
ből összeállított ideál nevében. Sajátságos, milyen 
gyorsan terjedt el a művészet minden ágában, európa
szerte, ez az iskolás tan. Talán éppen azért, mert olyan 
kényelmesen tanulható, mert nem zsenialitás, csak szor
galom kell ahhoz, hogy a felállított ,,ideál”-t kifejez
hessék vele. Becsületes mesterembereket adott ez az 
irány mindenütt, kimagasló szellemet nem. Ezt külön
ben iskola sohasem adhat. Az iskola arra való, hogy
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a született tehetségnek megadja azt az alapot, melyből 
önmagát kifejthesse. Az én a lényeg.

Erre hivatkoztak a klasszicisták ellenfelei, a ro
mantikusok is. Sietünk megjegyezni, hogy az énnek is 
korlátái vannak. Ilyen az anyag, teszem a kő, — nem 
az „ízlés” — amire a klasszicisták hivatkoztak —, az 
ízlés relatív, de a kő abszolút. A kőnek természete van. 
Amikor a barokk-szobrász visszaélt vele, vissza a kő 
természetes súlyával és keménységével, amikor a ro
mantikusok is elkövették ugyanazokat a hibákat, a kő 
megbosszulta magát. De amikor a hideg klasszicista 
szabályok bilincseiből a romantikusok kiszakították ma
gukat, s énjük izgalmait igyekeztek kifejezni, — mint 
egy lázas kor lázas gyermekei: a művészet felszabadí
tására megnyílott az út. Az építészek csak az antik 
minták utánzásával hagytak fel. A szent szövetség ide
jén a gót művészet, általában a középkor tisztelete lán
golt fel. Aminek az lett a következménye, hogy antik 
és az ezen alapuló renaissance helyett a gót stílusba 
dolgozták bele magukat, hiszen világszerte visszhang
zottak Chateaubriand gördülő mondatai a gótika szép
ségéről. A gót után jött a renaissance, utána a 
barokk, — szinte újra eljátszották a művészet 
históriáját. Segítette őket ebben a feltámadt tör
téneti érzék, mely az íróktól történeti drámát és re
gényt követelt, az oknyomozó történetre is görögtüzet 
vetítettek. Ez a szellem azt követelte, hogy múzeumot 
csak görög stílusban építsenek (British Múzeum Lon
donban, szerzője Smirkes, Múzeum Berlinben, szerzője 
Schinkel, Nemzeti Múzeum Budapesten, szerzője Pol
lack), katolikus templomot lehetőleg gót stílusban
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(Becsben, Freiburgban), parlamentet is csak gótikus
ban (London, Budapest), de azért a renaissance stílus
nak is akadt még híve (Berlin), de színháznak csak 
a renaissance-forma felel meg (Párizs, Budapest, Bécs, 
Drezda, operaházak), legfeljebb a barokk (Vígszínház, 
Budapest), még a börzének is „nemes” antik mintát szab
tak, (Párizsban Broquiart a római Vespasianus temp
lomot építette meg számára), majd mikor már az ösz- 
azes lehetőségeket kisajátították, elkezdték őket kever
ni, mint a brüsszeli Poelaerts, aki az igazságügyi pa
lotánál az oszlopos kupolát ó-asszír elemekkel vegyítette.

Messze vezetne, ha a XIX. század építészetének 
ezt az eltévelyedését magyarázni akarnók. Érjük be 
azzal, hogy megállapítjuk magát a tényt. Nagy tehet
ségeket is megrontott a kor. Arra kényszerítette őket, 
hogy szabad alakítás helyett idegen világok formanyel
vén beszéljenek.

A ROMANTIKA.

Hasonló volt a 'helyzet a festészetben is, csakhogy 
a zseni itt szabadabban érvényesülhetett, mert közelebb 
férkőzhetett a kor leikéhez és így ki is fejezhette. A 
kor — minél jobban előrehaladt a század közepébe — 
annál izgatottabb, sőt viharosabb lelkületű lett, s végül 
mindenfelé fellángolt a forradalom lángja. Ezzel az
tán együtt járt az ellentétek, a tragikomikus hatások 
keresése, mely a tiszta pathoszig fokozódhatott, de fel
ölelte a szatirikus öngúnyt, az ironikus világlátást is. 
Az ellentmondások e tömkelegének nem felelhetett meg
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a nyugodt klasszicista forma, a tiszta vonalba sürített 
álnyugalom, s a típussá leegyszerűsített egyén rajza. A 
költők feloldották a zárt formákat, s a festők tobzódó 
színekkel a szigorú vonalas felépítéseket. Nemcsak Ru- 
bensból merítettek mintát színtobzódásaikhoz, hanem 
Chevreulnek éppen ezidétt ismeretessé vált új színelmé
letéből is. Mivel a figyelem középpontjába a szín ke
rült, a festők, élükön Eugen Delacroix-val (1798— 
1863) a szín titkának felkutatására vetették magukat. 
Kiindultak abból, hogy a színérzet a szemben és az agy
ban levő függelék közvetítette érzet.

Egy napon Delacroix Marius Faliero című képén 
éppen a dogé sárga kabátját festette, s hasztalan eről
ködött, sárgája „bedöglött” maradt, (ami műterem 
nyelven fakulást jelent). Elhatározta, hogy elmegy a 
Louvre-ba megnézni, mivel hozza ki Rubens az ő ra
gyogó sárgáit. Kapuja előtt egy sárgára festett kocsit 
talál és fel akar rá szállni, mikor észreveszi, hogy a 
sárga kerék árnyéka lila. Észbekap, rájött a kiegészítő 
színek és az egyidejű ellentét törvényére, melyet Chevreul 
hirdetett, s most már tudta, hogy mivel lehet színei erejét 
fokozni: tudniillik megfelelő színes árnyékokkal. Az új 
festők tehát elindultak a színcsudák titkainak kutatására. 
Amikor felhagytak a körvonalkultusszal, melyhez pedig 
az angolok és németek, pl. William Blake és Cornelius 
oly görcsösen ragaszkodtak és széles tömegben és élesen 
ellentétes színekben kezdték ábrázolni a világot, ezek az 
új festők a barokk stílusfelfogásából indulva ki, a termé
szettudományok fellendülésének századában, — termé
szetesen, — felhasználták a tudomány új eredményeit is.
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Ez különben eddig fordítva történt. Emlékezzünk 
arra, hogy pl. a Purkinje jelenséget, a félhomály szín
váltó erejét, a középkori mozaikművészek már ismer
ték és felhasználták, a tudomány csak századok múlva 
fedezte fel. Hallottunk Leonardo felfedezéséről a félho
mály körvonal-lágyító, El Greconál a fény formana
gyító erejéről — mindezt a tudomány jóval később ál
lapította meg a maga exakt vizsgálati módszereivel. A 
művész — mint Delacroix — beleélő intuitiv képes
ségével megtalálja a maga szándékai kifejezésére a 
szükséges igazságot, önmaga erejéből is.

A kolorit szinte kizárólagos hangsúlyozására tö
rekedve, Delacroix nemcsak tárgyban, de formában is 
szakított a klasszicisták nyugodalmával és izgalmas 
leikéhez illő tárgyakat viharos színjátékokba öltöztetett. 
Tiszta színek egymásmellé állításával, a kiegészítő szí
nek egymásra gyakorolt hatásának figyelembe vételé
vel, erős fénybe merített színekkel, melyek egymásra 
reflexeket vetnek, a meleg fények és hideg árnyékok 
szembe állításával, s mindezt széles ecselkezeléssel ki
fejezve, Delacroix olyan kolorisztikus hatásokhoz jutott, 
melyek a világot egészen új színharmóniákban mutat
ták be.

Elképzelhetjük, mekkora feltűnést kelthettek 
efajta ragyogó színezetű képei egy olyan korban, mely
ben az Ingres-tanítványok kemény és színtelen színező 
módja volt az uralkodó szabály, volt a „jó ízlés”. Az 
ellene felébredt gyűlölködő zsivaly csak lassan, évti
zedek múlva, csak a romantikus költők-írók támogatá
sával csillapodott le. Baudelaire, a költő, állott leg
hatásosabban melléje, s aztán — a fiatalság egy része,
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melynek konkrét fantáziája a színt vette konkrétumnak. 
A festői hagyományt — elsősorban a velencei titkot — 
felelevenítették. Festők akartak lenni, mint a fiatalon 
elpusztult Géricault (1791—1824), kinek a Medusa 
tutaj elsüllyedése című műve már utat vágott a klasz- 
szicista rengetegből való kiszabadulásra. Delacroix bát
ran nyomukba lépett, első sorban azzal, amit került, má
sodsorban azzal, amit gyakorolt. Kerülte alakjai leegy
szerűsítését, nem állította őket síkszerűen az előtérben 
glédába, nem kereste a nyugalmat és az ehhez illő kör
vonalas rajzot, melyet csak nyugodt szemmel lehet le
olvasni. Kereste ellenben a harmadik kiterjedés, a mély
ség éreztetését, melynek leolvasása megmozgatja, sőt 
állandó mozgásban tartja a szemet, ami izgalommal 
jár, melyet megfelelő színeknek nyugtalan ecsetveze
téssel való kifejezésével még fokoz is.

Hogy a szemnek ezt az izgalmát ingerelje, felfedezte, 
hogyha a színeket nem keveri a palettán, hanem a vász
non pontokban vagy apró foltokban, vesszőcskékben 
rakja egymás mellé, a szemben egy virtuális szín jön 
létre, melyet, ha nincs is rajta a képen, mégis látunk. 
Valami ilyesmit már Rubens is észrevehetett, mert a 
színfoltok már nála is egymás mellé vannak téve és a 
szem recehártyájára bízta összeolvasztásukat. Ezzel a 
szemet nyugtalanítja, úgy, hogy vibráló elevenséget 
kelt és a színmozgással fokozza tárgyainak mozgalmát. 
Ezt Rubensnek müncheni sajátkezű vázlatain jól meg 
lehet figyelni. Nem állapíthatjuk meg, Rubensből in
dult-e ki Delacroix? Mindenesetre Rubenst tovább fej
lesztette. Még pedig azzal, hogy nemcsak vázlatain, 
mint Rubens, hanem nagyméretű képein sem simítja
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össze a színfoltokat. Fokozta ezt azzal, hogy nem tett 
féltónust az éles szín mellé, ahogy Tizian vagy Cor
regio, hanem — mint Tintoretto — éles színt, éles szín 
mellé. Rubens eljárása más volt, ő a fényben letett 
színhez megtört színt, színes árnyékot tesz, s az alap 
fehérje mindenen áttör. Delacroix még tovább ment. A 
fényben ragyogó színre egy fátyolosán rezgő, új tónust 
tesz, s a két szín egymásrarakásával a szín rezgését fo
kozza, úgy, hogy egy harmadik szín áll elő, de csak a 
szemben, ahol az optikai vegyülés folyamata lefolyik. 
Hozzájárul ehhez, hogy ez a tónusra tónus-féle foltfes
tés, messziről nézve, nagy színragyogást idéz elő, egy 
sajgó (fluktuáló) ragyogást, melyet széles festéssel, 
nyílt ecsetvezetéssel még jobban fokoz. Persze közelről 
nézve csak színkáosz látszik. Mintha itt is Rubensből 
indult volna ki, akinek Oroszlánvadászat című képének 
rézmetszetét szemlélve, naplójában feljegyzi: „Az össz
benyomás zavaros, a szem nem tudja, hol nyugod
hat meg, borzasztó rendetlenség érzete áll elő”. (Nap
lója I. 244. 1.) Odáig tehát nem ment, hogy a formák 
zűrzavarát idézi fel. De a mozgás éreztetésére töre
kedve, nem szűnik meg egész pályája alatt, az ezt szol
gáló kifejezési eszközöket kutatni, s ráeszmél, hogy az 
'ecsetet nem lehet vaktában vezetni, hogy annak a for
mát kell követnie. „Ha a figura modellirozása gör
dül, a festő ecsete vele gördüljön”. Három kötetes nap
lója, melybe belejegyezte legtitkosabb gondolatait, me
lyek festés közben agyában felbukkantak, a legizgal
masabb, de egyúttal a legtanulságosabb olvasmánya 
festőnek és műbarátnak egyaránt. Egy lázongó agyvelő 
gondolatharcának vagyunk a tanúi. A Sciói vérengzés
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szerzője előttünk küzd önmagával. Látjuk, amint a di
vatos sima-festést, — melynek pedig Ingres szinte jel- 
lem-megítélő értéket tulajdonított, — mondván, hogy 
aki nem végzi be a művét, megcsalja a vevőt, — De
lacroix méltóságosan elveti. A bevégzés nem attól függ, 

■— írja, — hogy tükörsima-e a kép felülete, a művész
nek tudnia kell, mire törekszik? Ha a szemet felfede
zésekre, a nézőt színkalandokra akarja felhívni, a sima 
festést kerülnie kell, mert csak az izgalmas ecsetveze
tés izgatja a szemet és rajta keresztül a néző képzele
tét. Aki drámai tárgyhoz nyúl és izgalmas hatást akar 
kelteni, annak a síma festést el kell vetnie. (Hogy küz
dött ezzel a problémával a mi Székely Bertalanunk is 
egész élete folyamán!) Ez Delacroix és az egész ro
mantikus iskola álláspontja. Nézzünk meg két képet, 
melyeknek ugyanazon tárgya van: Roger megszabadítja 
Andromedát. Mind Ingres, mind Delacroix megfestették. 

■ Ingres a maga elveihez görcsösen igyekszik ra
gaszkodni, egy ilyen romantikus tárgynál is. Amit a 
legenda előad, Ingres mindent megfest, a cikázó villá
mot a háttérben, a lovag nagy lendülettel hátra lebegő 
köpenyét, ágaskodó lovának farkával pedig nagy raj
zot irat a levegőbe, s. i. t. De azért ügyel arra, hogy az 
egész mozgalmas jelenet az előtérben, reliefszerűen ját
szódjék le. Az oválisba foglalt kompozícióban két kis 
ovális rejlik, az egyik Rogert és a sárkányt, a másik a 
hegyet és a hozzákötött Andromedát foglalja be. Tehát 
rendet rejt a látszólag rendetlenbe. Ezzel eléri, hogy a 
szem nyugodtan siklik át a két párhuzamos alakzatra, 
egymásutánban. Andromeda hátravetett fejjel, remek póz
ban áll nyugodtan, gondosan ügyelve arra, hogy kiasz-
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szikus vonalát semmi se törje meg. A hús színe nem 
befolyásolja a formák plasztikáját, melyet a viharos 
fény mellett is nyugodt fényárny mintáz. Ingres itt nagy 
küzdelmet folytatott a tárggyal. (XXXII. tábla, a.)

Delacroixnak kapóra jött a mozgalmas tárgy, ha
talmas színpadot teremt a kis képen, a hegyek nagy 
vonalat írnak le, az alakok szétszórva, ami által a tér 
mélységét érezteti. Elöl Roger küzd a sárkánnyal, há
tul Andromeda balkezével a hegyhez láncolva, egy szik
lán ül. A szem állandóan befutja a teret, folyamatos 
mozgásban, amit fokoz a rohanó patak balról, a mere
dek szikla jobbról, ’mind szemizgatók, mind mozgás
illúziót teremtok, a ló pedig együttérezve gazdájával, 
a sárkányviadalhoz fordítja fejét, Roger pedig magas
ra emelve öklelőfáját, a sárkány torkába szúrja. Min
den mozzanat mozgásra kényszeríti a szemet. És a szí
nek viharosan izgalmasak. A víz kékje, Roger vörös 
nyerge kiragyognak. A fény végigszáguld a formákon, 
a színek az egyidejű ellentét (a szimultán kontraszt) 
törvénye szerint kerültek a vászonra, miközben a mes
ter ügyelt arra is, hogy amikép a szem lencséjén meg
törnek a sugarak, azonmód rakja fel őket egymás mel
lé a festő, a szemre bízva az egybeolvasztást. Ez, ma
gától értetődik, nem megy simán. Ez izgalommal jár, 
ami a mozgást, amelyet a kép ábrázol, csak fokozza. 
Tiszta színeket nem tett egymás mellé sehol, árnyalta 
őket, a vöröset narancsszínnel, a kéket zölddel. A sár
gát pirossal erősítette, úgy, hogy a néző szemében fi
nom zománc kerekedik, a kép színgazdagságát erősen 
felfokozva. Goethe színelméletében már tudott ezekről 
a szubjektív színekről, tudta és hirdette, hogy a színt
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a fény teremti. Ezzel a felismeréssel, melyet Delac
roix elindított, később az impresszionistáknál újra ta
lálkozni fogunk, de ott más hangsúlyt nyer. Szerintök 
a fény egyenesen a festmény főhőse. Delacroixnál még 
a tárgy a főhős, a romantikus kor gyermeke a kép tár
gyából indult ki, s ehhez kereste a formát: a színfor
mát, melyet egyre egyoldalúbban hangsúlyoz. Maga 
Delacroix beszélte, hogy az első indítékot egy angol 
festőnek, Constable-nak köszönheti, aki 1824-ben Pá
rizsban kiállította Parasztszekerét és Londoni látképét. 
Nála látta a színt a színre festeni, ami által az angol 
bámulatos színrezgést ért el. De Delacroix az első rá- 
eszméléssel nem érte be, hanem hatalmas színorches- 
tert épített föléje, újra felfedezte a velencei titkot, azt, 
hogy a még oly rezgő színekre is tónusfátyolt kell bo
rítania, a fátyolkontraszt előidézésével, hogy a vég
ső egység kialakulhasson, legyen aztán ez a tónus akár 
aranyos (Tizian), akár ezüstös (Veronese). Az algeri 
asszonyok színcsokra, mintha drágakövekből, virágszir
mokból, selyemből, exotikus madártollakból volna 
egybeszőve. De e virágzó színekre az algeri nap
fény aranyos mámora hull. A Zsidó lakoda
lom tropikus melegét úgy tudja éreztetni, hogy a pi
rosat az árnyékban meleggé, a fényben hideggé keveri. 
De mindenre tónusegységet, színekre ráomló levegő- 
fátyolt borít, mellyel, mint nagy elődei, ő is rendet 
tud teremteni a színkaoszban.

Mintha kolorítja mellett megfeledkeztünk volna 
formáiról, pedig Delacroix nagy gondot fordított rá
juk, bár erősen benne rekedt a hagyományban. Ezidétt 
>az átvétel kérdése nem volt tisztázva. Emlékezzünk, mit
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mondott Raffael átvételeiről: csak azt vette át, ami az 
övé volt. Ezt az elvet önmagánál is alkalmazta, de sok
kal több benne az új mozgásmotivum, a képegész bá
tor felépítése, mint Ingresnél. Poussin azt írja egy le
velében: „A kitalálás a művészetben azt jelenti, hogy 
a művészet szellemében gondolkozunk”. Delacroix az
tán igazán a maga művészetében gondolkodott.

Művészete nem ellesett, hanem átélt, belsejével 
•folytatott küzdelemből virágzott ki. Nem mondhatjuk 
ezt a többi romantikus festőről, akik nyomába léptek.

A legérdekesebbek közül való báró Gros, akiről 
öngyilkossága alkalmából Delacroix ír méltató cikket, 
melyben (1848) számot ad a maga művészi fejlődésé
ről, anélkül, hogy egy szóval is magáról beszélne. Az 
irányok közt ingatag művész képét rajzolja báró Gros- 
ban, aki mikor felismeri a maga gyengeségét, mely 
képtelenné teszi őt arra, hogy a tehetségének megfelelő 
irányt kiválassza, s ahhoz ragaszkodjék, a halálba 
menekül. Akadt azonban olyan művész is, aki tudato
san egyeztetni szerette volna Ingrest és Delacroixt, 
tehát tüzet a vízzel. Chassériau (1819—1856) a ne
ve. Minden tehetsége mellett vállalkozása nem sikerült, 
mert nem sikerülhetett.

Annál kevésbbé sikerülhetett megalkuvó után
zóiknak, Couture-nek (1815—1879), Delaroche-nak 
(1797—1836), akik franciák, Gallait-nak (1810— 
1887), aki belga, Kaulbach-nak (1805—1874) és Pi- 
loty-nak (1826—1886), kik németek.

Couture Római orgiája, Delaroche angol Erzsébet 
királynő halálát ábrázoló, Gallait és Piloty zivataros 
történeti eseményeket megjelenítő képei, Delacroix pa-
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lettájáról vett, de rikító színekben kigyuladt koloriz- 
musa, — izgalmas tárgyaik révén, — európaszerte 
nagy érdeklődést keltettek. Ezerszámra terjedtek el 
metszetekben. Zichy Mihály szentpétervári műtermében 
is ezek függőitek a falon, s mikor európai útra kelt, 
sietett Kaulbachot Münchenben, Gallait-t Brüsszelben 
felkeresni. Belőlük indult ki nagy kartonjainál, me
lyekhez, mint ők, a história szenvedélyes jeleneteit ke
reste ki, hogy mint ők, felizgassa velük a néző képze
letét. Csak egyben egyeznek meg: gondolatokat akar
nak ébreszteni, főleg Zichy, aki a művészetnek oktató 
célt tulajdonít. „A kép csak úgy értékes, ha mond is 
valamit, ha megvilágít, hol egy bölcseleti, hol egy er
kölcsi igazságot”, — írta egyhelyt.

A tárgy kihangsúlyozásával, de főleg a koloriz- 
mus hamis értelmezésével ez az úgynevezett „történeti 
festészet” nagy károkat okozott az európai ember szín
látásának kialakulásában. Amíg Angliában Ruskin el
vei alapján szigorú rajzlátásos festők (Madox Brown, 
Rossetti, Burne Jones, s i. t.) megtagadták a színt, a 
Raffaelt megelőző festészetre hivatkozva, (Pre-Raf- 
faelit Broderhood-nak, Raffael előtti testvérszövetség
nek is nevezték magukat), addig a Delaroche-Piloty is
kola a színt írta ugyan zászlajára, de koloriton harsogó 
színeket, tiszta színek egymás mellé rakását értették, 
szemben Delacroix-val, ki — mint láttuk — kerülte az 
éles ellentéteket, s finom tónusfátyolt terített színeire.

Három magyar festőt sorolhatunk ide: Madarász 
Viktor (1830—1917) Párizsban Delacroix-Cogniet szel
lemében dolgozott, s 1859-ben, a Bach-korszak kellős 
közepén, hazája múltjához fordul, az elnyomás áldó-
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zatát mutatja be Hunyadi László «íratásában, nagy 
szemmel látott formában, megrázó plasztikai erőben. 
Székely Bertalan (1835—1910) Piloty mellett Mün
chenben kezdi pályáját, de mihamar elfordul tőle, s 
inkább Rethelhez csatlakozik, külön rendszert építve 
fel magának. Tépelődő természet volt, aki minden ecset
vonásról számot akart adni magának, az ösztön, az ih
let, a véletlen szerepét tagadva. Egy szorgos munkában 
eltöltött élet utolsó, főleg dekoratív elgondolásainál 
aztán (A csodaszarvas regéje) a művészi forma új és 
zseniális kialakításához jutott el, — de ezek a művei 
már kivitelre nem kerültek. Benczúr Gyulát (1844— 
1920) más fából faragták. Ösztönére hallgat mindvé
gig és színekből építi fel elképzeléseit. Müncheni kör
nyezetéből, az erősen rikító színhatásokkal nem egyszer 
finom harmóniákhoz menekül. A Szépművészeti Mú
zeumban láthatók schleissheimi interieurképei, ahol a 
megtört színekre aranyos fátyolt borított és így egysé
get tudott teremteni. Fejlődése örökös harc a színek
kel, melyek egyre jobban kisiklanak az egységből, élik 
a maguk külön való életét, de ahol kézben tudja tartani 
őket, ott — ha a hagyományos színskálában is — de nem 
egyszer élénk színfantáziájával — igazi kolorista ha
tásokhoz is eljut. Ugyanezt látjuk a lengyel Matejkonál 
(f 1893), az orosz Rjepin-nél (f 1915) és Verescsagin- 
nál (f 1904).

Egészen külön helyet foglal el a magyar művészet
ben, egy Németországban született, de gyermekkorában 
idekerült és magyarrá vált mester, Lotz Károly (1833— 
1904), aki eleinte Than Mórral (1828—1899) együtt 
dolgozott a bécsi Rahl-iskola klasszicizáló szellemében
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(Nemzeti Múzeum), de utóbb egyénisége kitört s vidám, 
belső érzései világos, letompított, dekoratív színegységek
be olvadtak egybe. Az Operaház mennyezetképén — Cor
reggio alulról felfelé néző stílusában, — erős rövidülé
sekben adott elgondolásában, — bájos látományokat va
rázsol elénk.

A németek közt ebből az időből csak egy jeles fes
tőt említhetünk: Waldmüllert (1793—1865), akit az 
1911-iki római kiállításon képeinek igen erős gyűjte
ménye képviselt. Főleg a fényprobléma megoldásával 
való viaskodása keltett nagy figyelmet. Egy 1838-ban 
párás tájból kiemelt, a Zelli-tó környékét ábrázoló táj
képén a nedves fényben kis alakok mozognak, a nagy 
levegőégbe beleállítva. Monet-t idézte az atmoszféra fi
nomságával. A rajzos alapot azonban még nagyon is 
kiéreztük. Zichy Mihály (1827—1906) és Borsos József 
(1812—1883) magyar festők mellette rakják le rajzkul
túrájuk alapjait. Ennek köszönhetjük Zichy remekmívű 
Madách-, Arany-, Petőfi-rajzait és Borsos gyöngéden szí
nezett zsánerjeit (Bál után).

Később, a hatvanas-hetvenes években a németek 
közt is akadnak igaz tehetségek, nagyrészt rajzlátásos 
emberek, közülök kiemelkedik Menzel (1815—1905), 
de ha a színt ikultiválják, beleesnek a rikitóba, mint 
Boecklin (1827—1901), vagy az álpátoszba, mint 
Feuerbach (1829—1880), vagy az álklasszicizmusba, 
mint Marées (1837 1887).

De két angol festő, Constable (1776—1837) és 
Turner (1775—1851) a romantikus kor kimagasló 
alakjai. Előbbit már említettük, rámutatva arra, hogy 
Delacroix-t útbaigazította. Kis apró deszkákra festett,

21Dr. Lázár: Művészet.
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a természet előtt készült vázlataiban a festői érzés, 
nagy színkultúrával egyesülve, megkapó közvetlen
ségben lobban fel. Nagyobb méretű kompozícióin már 
értelme is szót kér és ilyenkor mintákra pislant, főleg 
a XVII. századi holland tájképfestőkre, akik közt Van 
Goyen (1569—1656), Ruysdael (1628—1602), Hob- 
bema (1638—1709), Cuyp (1620—1691) a főbb mes
terek, ők lettek egyúttal az angol festő mintaképei.

A holland tájkép megteremtőit nem egy elképzelt 
(imaginarius) fény vonzotta, hanem hazájuk bűbájos 
atmoszférája. Valóban, a holland levegőnek nagy sze
repe volt a holland tájkép kialakulására. Még Rem
brandtra is. Gondoljunk az apja malmának belsejében lá
tott párás fényárny-hatásokra, ez gyermekkori emléke le
hetett. De a holland tájképfestők mihamar felfedezték, 
hogy a tájkép lelke a fény, mely a végtelenbe nyúló 
teret teremti, s a táj hangulatát befolyásolja.

Ide járt iskolába Constable, csakhogy a kor di
vatját követve, nagyobb méretű képein mesterkélten ki- 
cirkalmazta a szerkezeteit. Annál igazabb azonban váz
lataiban, melyektől életében semmi áron sem vált meg, 
melyeken azt adta, amit látott és amit látott, azt nem 
fátyolozott, hanem nyitott, tiszta szemmel látta. Az eget 
mindent átfogó, hatalmas boltozatnak képzelte el, be
lőle árad ki a fény, mely állandó mozgásban van és 
természetes színében mutatja a világot. Már 1814-ben 
Constable egy angol kortársa, Henry Richter, a déli 
napfényre (Day Light) hívta fel a festők figyelmét, 
kérve őket, ne féljenek tőle. Pedig már száz évvel ez
előtt Cuyp nem félt tőle. Constable is nekigyürkőzött, 
hogy vásznára lophassa. Megpróbálta széles ecsetvonás-
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sal a napfény rezgését éreztetni. Megfigyelte, hogy zárt 
kis kontúrokkal nem adhatja vissza, hanemha a fényel
osztás biztonságával, a vonalak foltokba való felbontásá
val, s így élő, mozgó, csillogó pontokat látunk képein. 
Ha apró vázlataira jól odanézünk, a foltokból em
bercsoportok válnak ki. A barbizoni mesterek is belőle 
indultak ki.

Turner egyenesen a napfényt akarta vásznára csal
ni, atmoszferikus csudákat, melyeket meglátott a ter
mészetben, mint egykor Claude Lorrain, aki a felkelő 
és lemenő nap színeinek tüzét és ragyogását próbálta 
visszaadni. Amit Claude elkezdett, Tumer vakmerőén 
folytatta. Versenyre kelt Claude Lorrain-nal. Végren
deletében a londoni Múzeumnak hagyta egy sorozat ké
pét azzal a kikötéssel, hogy művei közé a múzeum 
Claude-jait helyezzék. Szent Orsolya megkísértése Ve
lencében vagy Sába királynő behajózása csak alkalom 
Claudenak arra, hogy a párás levegő szikrázását, a vi
zen megtörő napfényt, a háttérben felszálló ködök fi
nom porzását gyöngéd ecsettel éreztesse. Claude a fény
hatást képszéleken felállított paloták sötét foltjaival fo
kozza, melyekkel a középtér ragyogását szemkápráztató 
ünnepélyességgel emelheti ki. Turner felül akarja múl
ni az olasz földön élt francia mestert, s naplementéi
nek izzó aranyragyogásával le is győzi nagy vetélytár- 
sát.

The Fighting Teméraire (1839) naplementéjén a 
nap a vörös millió árnyalatában vérzik, a víz és ég 
szinte átmenet nélkül olvad egybe. Csupa telt szín, ami 
így csak napfényben, szétszórt világításban látható. A 
napsugarak lebuknak a víz mélységeibe és átitatják szí-

21*
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nükkel, ugyanúgy a felhőkben is, színtörést szenvedve, 
visszasugározzák fényüket. Minden úgy hat, mintha víz
festmény volna, csurgatja a színeit, egymásba ötvényez- 
ve. Minden részlet feloszlik az aranyos tónusok lágy 
ragyogásában. Turner sok-sok ezer, hirtelen letett víz
festményein tapasztalta ki a napfény felfokozott ragyo
gásának megéreztetését. Az angolok féltékenyen őrzik 
Turnerjeiket. A kontinensen alig találunk tőle festményt. 
Ruskin ékes nyelvű rajongó leírásaival, nemzeti hőssé 
avatta a nagy színlátó mestert.

A század közepén a szobrászat is követte a festők 
új természetlátását. Rude (1784—1855) a párizsi 
diadalkapun (1836) már szakított a klasszicizmussal. 
Megmozdul nála a kő, élet száll beléje, heves páthosz, 
felfokozott indulat. Az a szenvedelmes ritmus, mely a 
Marseillaise-ből, a forradalmi dalból kicsap, áthatja Ru
de formáit is. De ez csak az első lépés. Az új úton Car- 
peaux (1827—1875) követte. A romantikus festészet 
hatása alatt ő már tisztán látja feladatát: „kifejezni a 
legszenvedélyesebb szenvedélyeket”. A Canova-Thor- 
waldsen hideg ideál hitelét vesztette előtte. Mint egy 
levelében írja, arra törekedett, hogy „páthoszt öntsön a 
leggyöngédebb előadásba is”, amit a párizsi Opera 
homlokzatán felállított Tánc-ón valóban meg is valósí
tott. Itt a mintázás keresett hatásaival hozza ki a leglá
zasabb ritmikus mozgást. A klasszicista szobrászat üres 
formái helyébe a felbőr simaságának felszaggatása, a 
síkok nyugalmának feltépése, a mozgó szem számára lá
zas formaellentétek, izgalmas pillanatok, hangos páthosz- 
ábrázolása lépett. Kiváló szobrászok nagy sora csatlako
zott hozzá, csak Barye-t (1795—1875) — a nagy ál-
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latszobrászt, kisméretű szobraival —, az újabbak közt 
Despieau-t (sz. 1874) s főleg Bourdelle-t (J1929) em
lítjük.

Itt tartott a művészet. Lázas formákat, éles ellen
téteket, ragyogó színeket, izgalmas tárgyakat keresett. A 
felzaklatott lélek nem tudott megnyugodni.

REALIZMUS.

A század második felében a hangulat lassanként vi
lágszerte megváltozott. A romantikus képzelgéseket a 
való élet bensőségeinek szeretete váltotta fel. Az embe
rek a romantikus költők kedvelt „kék virágjának” vilá
gából, a foszforeszkáló színekre épített stílusból ki
vágytak az egyszerűbb és lakályosabb földterü
letekre, kevésbbé hangos és nem oly szenvedel- 
mes érzésű emberek közé. A festők kivonultak a szabad 
természetbe, megfigyelték a mindennapi életet és keres
ték azt a formát, mellyel új meglátásaikat kifejezhetik. 
A barbizoni erdőben, ahol letelepednek, az erdő titkait 
lesték el. De nemcsak a részletet, hanem annak az egész
hez való viszonyát: ime az új feladat. Ez aztán megvál
toztatta a régi kifejezési formát, mert az egységben lá
tás az egész festmény fokozatos fejlesztését követelte. 
Constable széles ecsetkezelési kísérlete a barbizoni művé
szeknél virtuóz biztonságra emelkedik, mely az egyes 
művészeknél a legváltozatosabb formákban nyilatkozik 
meg. Játszanak érzéseikkel. Drámai erővel, költői báj
jal, hatalmas orchestrális hatásokkal lepnek meg. Érzé
seiken korlátlan biztonsággal uralkodnak,
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Ne gondoljuk, hogy a tájnak ilyetén intim megér
zése az egyetlen tájképlátásforma, akadnak mindig mű
vészek, kiknél szóhoz jut a táj elvont alakításának vá
gya. Ami annyit jelent, hogy nem egy bizonyos megfi
gyelt tájat ábrázolnak, hanem csak bizonyos eszmét, pl. 
viharos hangulatot vagy őszi merengést, s ezt különböző 
tájrészletek összeállításával igyekeznek kifejezni. Boeck- 
lin és Achenbach a németeknél, Markó Károly és Ligeti

Millet rajza.

Antal a magyaroknál, a klasszikus múlt és heroikus ér
zések fokozását ilyen összeállított tájképelemekre épí
tették fel.

Ezel szemben Corot, Rousseau, Diaz, Millet és 
főleg Courbet az élet más-más részleteit közvetlen szem
léletből, éles megfigyeléssel adták vissza.

Corot (1796—1873) az erdőszélen állva, az ezüs
tös ködben úszó atmoszféra finom tónusharmoniájába 
álmodta bele nimfáit. Rousseau (1812—1867) az erdő 
mélyéből drámai hangulatokat, Diaz (1807—1876)
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tündéri színjátékokat emelt ki. Millet (1814—1875) a 
paraszt mindennapját biblikusán tragikus érzésekké tudta 
elmélyíteni, mint Angelus-ában, ahol az esti harangszó 
hallatára, a leikébe mélyedő imádkozó paraszt és fele
sége áhítatát remek elképzelésben ábrázolja, kár, hogy 
festői ereje megroppant az édeskésfelé hajlással. 
(XXXIV. tábla, a.) Paál László (1846—1879) élete 
utolsó éveit a barbizoni erdőben töltötte, s a tragikus 
erejű látományok hosszú sorát emelte ki belőle, minden 
tájképfestő elődjét felülmúló drámai erővel. (XXXV. 
tábla, b.) Mészöly Géza (1844—1887) balatoni tájain 
a miniatürista finom rajzlátásával egyszerű hangulato
kat fejezett ki.

Courbet (1814—1875) belevetette magát a min
dennapi életbe és kereste a megfelelő formát, amelyhez 
persze új kifejezési eszközre volt szüksége. Megtalálta a 
színeket lefokozó, egybekapcsoló, s így őket egységbe 
olvasztó tónusharmóniában. Courbet vissza tudta adni a 
fény fokozatait, átmeneteit, változatait a fény által befo
lyásolt színek értékeit, a legfinomabb félhangokig. A 
tónust teremtő fény Courbet festményeinek főhőse.

Ha Delacroix ragyogó színpompájára gondolunk, 
elképzelhető, mit jelentett ebben a környezetben Courbet 
színelfojtó tónusegysége: újabb forradalmat. A romanti
kusok azonnal megérezték, hogy ha Courbet színlátása 
győz, az övék sutba kerül. Újra harc tört ki: a realiz
mus harca a romantikával. Delacroix már elbetegese- 
dett és megöregedett. Jóval kisebb tehetségek, de nagy 
csoportba verődve hangoskodtak Courbet ellen. Csak
hogy a művészetben sem a nagy hang, sem a nagy szám 
nem segít. Csak a tett, az alkotás. Courbet három évti-



328

zeden át a remekművek egész sorát alkotta, amelyeket 
végül is elismert a világ. Mikor 1867-ben, a párizsi vi
lágkiállításon, külön fabódéban Realismus felirattal ál
lított ki, sikere már teljes. Munkácsy eljut a világkiállí
tásra, bemegy Courbet képei közé, egy hétig tanulmá
nyozza őket, a világkiállítás pavillonjait messze elkerüli, 
hazamegy és a tónusban festett Siralomházzal, három év 
múlva, első világsikerét aratja.

Courbet művei, az Ornansi temetés, az Atelier, a 
Kotorok, a Szitáló lány, tájképei, zsánerképei mind 
egyazon szellemben fogantak. Nem vetette ő meg a ha
gyományt. Hollandi útján szemtől-szembe került Hals- 
sal, Rembrandt-al, maga írja Amsterdamból: „Áldom jó 
csillagomat, hogy megismerhettem a hollandokat.” Mint
hogy a tónusharmónia összefoglaló erejét akarta éreztet
ni, nem nyúlhatott vissza a romantikusok izgalmas tár
gyaihoz. Öt egy falusi temetésnek az a mozzanata ér
dekelte, mikor a pap beszentelte a sírt, a parasztok glé- 
dába állanak, külön a férfiak és külön a nők. Csende
sen, közönyösen, sorban egymás mellett, csupa függé
lyes, — a sok gyászruha feketéjén sötét fátyol remeg. 
Alakjait kevés színnel, plasztikájukat kevés, de biztos 
ecsetvonással törekedett kifejezni. A valóság fölé, ő is, 
mint Rembrandt, álomlátását akarta borítani, a teme
tési jelenetnél éppen úgy, mint a műteremben egybe- 
gyülemlett alakoknál. Ahogy Rembrandt egy egyszerű 
őrjáratot szinte misztikus nem mindennapiságba emelt, 
úgy tette azt Courbet a maga életképeivel. Titkos rend 
rejlik csoportosításaiban, de tónusfátyol alá van rejtve, 
ilykép a véletlenszerűség, a közvetlen egyszerűség ha
tását éri el.
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Egységben látásra tanította meg a világot, mely a 
romantikus színzajgásokat megunta, s arra tanította, hogy 
a látási vonalakat ne szög alatt, egyes részletekre irá
nyítsák, hanem párhuzamosan állítsák be, mintha tá
volba néznének és az így előálló tónusváltozatokat egy
ségbe foglalva figyeljék.

Később, mikor utoléri a világsiker, igyekszik fel
szaggatni a sötét tónusfátyolt, s a fényben szegény szí
nekből el akar jutni a teltebb, kövérebb felé. Találko
zás c. képén, mely Jónapot, Courbet úr! címmel vált is
meretessé és azt ábrázolja, hogy meglátogatva vidéki 
mecénását, Bruyas úr, a gyalog érkező mestert már a ha
tárban fogadja, kalapját mélyen leemelve, amibe Cour
bet mértékfölötti hiúságát magyarázták bele, noha ezen 
a képen valójában csak azt kell látni, hogy milyen de
rült, milyen napsütéses. (XXXIII. tábla, a.) Az ég meleg 
kékje, Bruyas úr ruhájának zöldes-szürkéje, Courbet sár
ga mellénye, veres nyakkendője, csupa tiszta szín, melye
ket a nyári nap izzó fátyola von egységbe. De ecsetveze
tésének bársonyos zománcával elragadja a formáit leta
pintó szemet, s mikor hol gyöngéden, formáról-formá- 
ra siklik át, hol szélesen, formáról-formára átugorva, át
menet nélküli ellentéteket teremt, a tárgy természetének 
megfelelően, melyet ábrázol, sikerül neki a néző érzései
vel játszani, hol meghatni, hol elragadni. Ez az ő rea
lizmusa, melyet fabódéjára írt. A nézők mindezt nem lát
ták, csak a képeinek tárgyát. Arról köteteket írtak össze. 
Munkácsy, Paál, Leibl, Szinyei Merse Pál azonban fes
tésmódját látták. Részben Párizsban, részben München
ben találkoztak műveivel. Őket csak a forma érdekelte, 
az új összefoglaló előadás és belőle fejlesztették ki stí-
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lusukat. Leibi (1846—1902) még jóval azután, hogy 
Courbet mellől, Párizsból hazament, ezt a finom tónus
egységet figyelte, később Holbeinhoz térve meg, egyre 
részletezőbb lett. Csak öreg korában látta meg újra a 
napot, a fiatalok — főleg Liebermann (1845—1935) 
— hatása alatt, ki Párizsból új ideálokat hozott haza. 
Munkácsy (1845—1900) mindvégig hű maradt ifjú
kori felfogásához, mely Courbet mellett alakult ki, ha 
később palettája meg is gazdagodott színekben. A het
venes években bársonyosan lágy tónusharmoniákba fog
lalta képeit, csak a nyolcvanas években világosodtak 
meg színei, de ez sem jelentett szakítást a tónusharmóniá
val, csak előadása alkalmazkodott tárgyaihoz: Krisztus 
Pilátus előtt széles és drámai, szalonképeiben idylliku- 
san egyszerű. Még megadott témáinál is eltér a köznapi
tól. A bécsi Mennyezetkép, a Honfoglalás szőke tónus
harmóniáikkal igazolják, hogy senki se szakadhat ki ko
rából. Mint Courbet, élete második felében, Munkácsy 
még inkább, a világos színekhez hajlik, de vájjon azon 
fordulhat-e meg az értékelés, milyen színharmóniában 
fest a művész? Akkor az utánzók életét igen megköny- 
nyítjük. Az ítélkezés csak a minőséget mérheti. A kép
zeleterő alakító hatalmát, a kifejezés erejét, a lélek 
mélységeibe való hatolás fokát, a stílus tisztaságát és ere
detiségét. Ezekben Munkácsy egyértékű a legnagyobbak
kal. Nemcsak vázlataiban fejezi ki drámai izgalmait, 
melyek lelkét betöltötték, melyek képzeletét kigyűjtöt
tük, melyek alakításait kormányozták. De ösztöne ere
jével, hatalmas alakításaiban is meg tudja őrizni érzése 
frisseségét, melyet itthon maradt műveiből, a Tépéscsi- 
nálókból, a Csavargókból, a Köpülő asszonyból, a kis
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Miltonból s az ezekhez készült tanulmányokból, minden 
kétséget kizáró módon, ki lehet olvasni. Munkácsy Mi
hály a magyar művészet legnagyobb értéke. (XXXV. 
tábla, a.) j

A század utolsó harmadában, már az eddig bemu
tatott művészeknél is azt látjuk, hogy színfordulatra 
való vágyódás állott be náluk. Ennek mélyen fekvő kül
ső és belső okai vannak. Két út állott ugyanis előttük: a 
romantikus színtobzódás és a színfojtó tónusharmónia 
útja. Az új művészek egyikre sem akartak lépni. Egy 
harmadikat kerestek. Színeiket tónusharmóniában fel
világosítani akarták, ahogy azt már Courbet utolsó képein 
megkísérelte. A színfelvilágosodás, mely a hatvanas 
években kezdődött, csak lassan haladt előre. Manel-vaX 
(1833—1883) együtt nagyon erősen függtek még Cour
bet színlátásától. Csak mikor Manet Spanyolországot be
utazva, meglátta Velazquezt és Goyát, kezdte palettáját 
felfrissíteni, s elkezdett kísérletezni az optikai kép egysé
gének visszaadásával, a színértékek, a valeurök erősebb 
hangsúlyozásával. Ezt Velazquezből olvasta ki. Ö is csak 
azt akarta visszaadni, amit egyetlen szemáttekintéssel lát
hatott, amit a fény, a színektől áthatott fény egy pillan
tásra bemutat. A fény pedig csak színfoltokat mutat és 
a szemnek ezekből kell a tárgyakat, a mindent átjáró, 
körülömlő és egységbe fogó levegőből kifogni. A szín
foltokból felépített egységet — amint a spanyol mes
ternél látta — Manet összekötötte a fokozott színesség
gel, fényben gazdagabb színfoltokkal dolgozva. A Reg
geli a szabadban című festménynél elkezdve, a Bon 
bock-ig ez fejlődésének az útja. Mai szemmel nézve, se
hol sem találjuk képein a sokat emlegetett napfényt. Sok
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még bennük a fekete. Csak a világosság-érzet viszonyla
gos megerősödéséről lehet szó.

Minél jobban belenézünk Manet műhelyébe, annál 
kevésbbé értjük azt az ellenkezést, melyet felkeltett, mi
kor vele szemben a teljes tagadás álláspontjára helyez
kedtek: a hagyomány nevében. Pedig Manet nemcsak 
követte a mestereket, de nem egy helyen szószerint való 
átvételekkel találkozunk nála. A Reggeli a szabadban 
előterében lévő csoportot egy Raffael-rajzból vette át, 
(igaz, hogy Raffael is egy görög vázáról szedte le). Ma

net Kutyás gyereke Murilloból, az Olympia Tizian ur- 
binoi Vénuszából való átvétel, Goyát is gyakran átírta, 
Zurbarant is, Chardint is, de Rembrandtot is. Mi hát 
Manet-ben a forradalom? Csak az, hogy szakított az 
erős plasztikai hatással? Hogy lapos színfoltokból épí
tette fel alakjait? Igen, ez az ő „eredetisége”. Előadá
sának újsága. Mint rendesen, most is az történt, hogy a 
tegnapi forradalmárból lett a mai klasszikus.

Az Olympiát már említettük. Tizianból vette át azt 
a helyzetet, melyben a fiatal lányt látjuk, mint ahogy 
Giorgione-nak, bár sokszor Tiziannak tulajdonított „Falu
si koncert”-jéből (Louvre) a „Reggeli a szabadban” című 
kép gondolatát. De nem a külsőség fontos a képnél, 
hanem az előadás. Manet pedig erősen eltér elődeitől. 
Manet az Olympiánál fekete kontúrral vágja ki alakját 
a térből, melynél ilykép a mélység alig van éreztetve, a 
síkszerűséget megőrzi, az álak testiségét a finom, szinte 
árnyéktalan mintázással érezteti. (Gyászkeretes test — 
mondta rá gúnyosan Szinyei, mikor végre hatvanhárom 
éves korában Párizsba megy és meglátja Manet műveit.) 
Nem ez a dekoratív felfogás a lényeges az Olympián. A
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lényeges a test zománca. A fénytől átitatott hússzín. En
nek az áttetsző színessége, csak most, hogy Ingres mellé 
került a Louvre-ban, tűnik ki igazán, zománcának pá
ratlan csillámlásával.

IMPRESSZIONIZMUS.

Itt tartott Manet, mikor egy fiatal társa részéről 
újabb hatás éri. Monet (1840—1926) a német-francia 
háború alatt Hollandiában volt, ahol meglepték őt a hol
land táj finom légköri változatai, melyek visszhangját 
megtalálta a holland tájkép nagy mestereinek művein, 
hiszen már Van Goyen, főleg Cuyp észrevették az atmo
szféra színteremtő erejét, de Monet — japán hatás alatt 
— (ezt külön kihangsúlyozzuk!) a pillanatszerű légköri 
hatások megfigyelésére törekedett, minden elődjén túl
menő színességgel. Mikor pedig Londonban Turner ké
pei elé kerül, azt látja, hogy a probléma megoldását, 
mely őt magát is olyan élénken foglalkoztatja, azt tud
niillik, miként lehetne a napfényben kialakuló hirtelen 
színváltozásokat megragadni, Turner már nagy lépéssel 
megközelítette. Ebből azt a tanulságot merítette, hogy a 
fény behatol az árnyékba, főleg a szétszórt világításban 
és színessé teszi az árnyékot is. A színes árnyékkal, a szí
neknek egymásra vetett reflexeivel megközelíthetjük az
tán a természet nagy színességét is. A színt talán fes
teni is úgy kell, ahogy keletkezik. A fény — így szedte 
össze megfigyeléseit — szétbomlik elemeire, mikor a le
vegőbe behatol, hiszen a levegő a sárgákat és pirosakat 
átbocsátja, de visszaveri a kék sugarakat. Ilykép kelet-
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keznek a színjátékok. Színek harca a világ, a küzdelmet 
a fény befolyásolja, rendezi és eldönti. Bámulatos ez a 
sok változat, félóránként más-más árnyalatot teremt 
színhangulatban a világítás alakulása. A levegőtónus 
hirtelen egységbe vonja az árnyalatokat. Erre kell tehát 
alapítani az új stílust, állapította meg magában Monet, 
s hazament falujába, Argenteuilbe, s festette azt a színes 
benyomást, melyet rá a színes levegőben úszó színes 
természet változatai gyakoroltak. A fényben úszó színt, 
az árnyékokban a sok lilás reflexet, az őket körülvevő 
színek koszorújában, figyelte, észrevéve, hogy a kiegé
szítő színt mi akkor is látni véljük, ha a természetben 
nincs is jelen, — ilykép az elvesztett testiséget (plaszti
kát) színességgel pótolva.

Ez a színben úszó fény lett Monet festményeinek fő
hőse. Felbontja a színeket és a szemre bízza az optikai 
egyesítést. Ilykép ő is számít a virtuális színekre, melyek 
a szemben keletkeznek, mint ahogy azt már Delacroixnál 
is láttuk. Mikor 1874-ben kiállította impresszió, napfel- 
jötte című képét, mely a víz tükrén lebegő, kék párába 
omló folyampartját ábrázolta, képének címéről nevezték 
el impresszionizmusnak művészi irányát, először gúny
ból. De a gúnyt komolyan vette, mert végül is ráeszmélt, 
hogy a szó hűen adja vissza törekvéseit.

Az impresszió megőrzése mellett Monet eleinte per
sze a formák megőrzésére is törekedett, de minél job
ban behatolt a szétszórt világítás titkaiba, formafelbontó 
erejébe, pillanatnyi változataiba és e változatoknak csak 
részleges visszaadási lehetőségeibe, annál világosabb lett 
előtte, hogy két dologról van itt szó: impresszionizmus
ról és pleinair festésről. Ez a kettő nem egy, mert a be-
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nyomás közvetlen visszaadása nemcsak a szabadban 
lejátszódó jelenségeknél lehetséges. Impresszionista fes
tés nem jelenti kizárólag a szabadban lefolyó látomány 
festését, csak az optikai egység megőrzését, a nagy szem
mel látott benyomáshoz való ragaszkodást. A szétszórt vi
lágításban, plein airben, szabad levegőben ábrázolt tár
gyat rendszerint szabad levegőben is festették, ahol a 
belső kép a festő szeme előtt a természetből szállt fel. 
Monet ilyenkor a negyedóránként változó jelenség meg
rögzítéséig is eljutott (a roueni székesegyház kapuját 
tízszer festette egy és ugyanazon napnak más és más vi
lágításban) (XXXIV. tábla, b), de nagy színárnyalat 
emlékezettel megáldott művész műteremben is festhet 
szabadban lejátszódó elképzelést, tökéletes illúziót keltve. 
Manet híres Ruhaszárítás c. képét is műtermében festette, 
mint azt egy szemtanú, Blanche, francia arcképfestő ál
lítja.

Döntő példa erre azonban Szinyei Merse Pál (1846 
—1920), ki a francia művészeket megelőzve, már 1872 
—73 telén, müncheni műtermében festette a Majálist, 
májusi kirándulótársaságot a szabadban, a levegőtónus 
tiszta fényében, mely mindent összefog. A pleinair-fes- 
tés tökéletes színpompájában ragyog már e kép, mint 
egy magyar művész-zseni örök dicsősége. Itt a magyar 
művészet az európai fejlődés élére került. (XXXVI. 
tábla.)

A nyolcvanas években európaszerte kisebb-nagyobb 
tehetségek vetették rá magukat a pleinair festésre, Fran
ciaországban kiváló művészek, élükön Renoir-ral, Pissa- 
ro-val, Sisley-vel s a kezdeményező Monet-val, kifejtet
ték aztán minden lehetőségét, eljutva odáig, amikor a
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világot már fényeksztázisban látják, már inkább csak 
a tárgyakat körülölelő fényt, ennek rezgését, csillogását, 
semmint magát a tárgyat. Ebben Monet vezet. Monetnak 
puszta fényélmény lett a világ. De nem annyira, hogy 
ezzel elsikkadt volna keze alatt a tárgyak szövedék
jellege. Másfél évvel halála előtt festett képein a tár
gyak anyagát éppolyan szigorúan éreztette, mint a szín
változatokat, — csak az utánzói kezéből hullott ki az 
anyag, amint ezt főleg a neo-impresszionisták képein 
látjuk.

Manet már korán, 1875-ben, csatlakozott Monet- 
hoz, de ő a fényfestést szoba belsejében lejátszódó fény
jelenségek visszaadására is alkalmazta. A színes fényt 
nagy széles ablakon át vezette be a szobába, hogy egyen
letes, árnyéktalan világítással minél nagyobb világossá
got bocsáthasson a színekre, a reflexek gazdag játéká
ban. (XXXIII. tábla, b.) Ezzel a bő kolorittal őrzi meg 
alakjainak testiségét, s a tér mélységét is éreztetni tudja, 
természetesen nem abban a kidomborodó erőben, mint 
Courbet, aki — még az Olympia idejében — odaszólt 
Manetnak: „Úgy látszik az úr ideálja a kártyalap”. Ma
net visszavágott: „Nem is a billiárdgolyó.”

Szétszórt világításban a levegő letompít minden for
mát. A Courbet-féle erős plasztikát sehol sem látni. Ez 
az oka, hogy Courbet nem egy képén erős a plasztika, de 
az alakok fulladoznak a levegőtlenségben. Az új festészet 
lemond a plasztikáról, a levegőtónus éreztetése kedvéért, 
a testek súlyát, domborúságát erős színességgel igyek
szik kifejezni. Manet a plasztikát nagyon erősen bevilá
gított szoba belsejében is, nem erős fény és árny ellenié- 
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val, színes árnyékok lágy ötvényezésével hozta ki.

Abban az értelemben, ahogy azt Monet gyakorlata 
mutatja, Renoir (1841—1919) nem volt impresszio
nista, őt a fény csak annyiban érdekelte, amilyen mér
tékben az anyagok minőségének éreztetésében szerephez 
jut. Közelebb állt ő Delacroix-hoz színfelfogásban, de 
végső fokban a velencei mesterekhez. Kora fiatalságá
ban porcellánfestő volt, s a rokokó-stílusában kellett dol
goznia. Valami a kaméák kékjéből, az elefántcsont rózsa
színéből és narancssárgájából véglegesen megragadt pa
lettáján, noha a barátai közt uralkodó Courbet-rajongás 
ezt egyidőre elfojtotta. De aztán másolni kezdi Delacroix 
műveit, mert színsóvársága feléje hajtja. A Páholyban 
(1874) feketéjét a női hús rózsásan fehér zománca öleli 
körül, A kék leányka (1877) finom színszimfónia, a 
kék millió árnyalatából összehangolva.

Mint egykor Gainsborough a Kék fiúval, ő is azt 
akarta igazolni, hogy a kék nem hideg szín. Talán az, 
önmagában véve, de egy igazi kolorista a színekből azt 
hozza ki, amit akar. A hideg kék Renoir kezében pa
rázsló kék lett.

Mikor Monet-t követve, Renoir is dolgozni kezd a 
szabadban, ott sem a minden formát elnyelő fényt, 
csak a maga színeit kereste ki a színzuhatagból, melyet 
a fénytől átitatott levegő vetített eléje, a sok ezer szín
reflexből leszűrte a maga sárgáit, kékjeit, rózsaszíneit, s 
összetartotta őket a feketével, mely a hetvenes években 
készült művein mindenütt ott lappang. Mikor azonban 
a fény túlteng s kikezdi formáit, s látja, hogy feketéi 
ezen nem segítenek, mint azt a frankfurti múzeum Reg-
22 Dr. Lázár: Művészet.
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geliző csoportjánál látjuk, visszafordul, kerüli a ragyogó 
napfényt, s olyan helyzeteket keres ki, amelyekben meg
őrizheti a formát, sőt utolsó korszakában túlzottan min
tázza alakjait, valamely édeskés rózsaszínű, vibráló zo
mánccal pedig nyugtalanító hatást kelt. Abban a kor
szakában, mikor még nem kínozta úgy a csúz, koloritja 
ragyogásával elbájolja nézőit. Főleg szoba-belsejébe he
lyezett kompozícióival, melyeken az egyoldalú világítás 
mellett megőrizhette a színek gazdag árnyalatait, me
lyek a pleinair-tanulságok révén, szinte átszellemesített 
könnyedséget kaptak nála.

Manet halála után az impresszionizmust részeire 
szedték. Voltak, akik az impressziót hihetetlen finom ár
nyalatokig fejlesztették, mint Whistler (1834—1904) 
amerikai festő, ki azonban Párizsban és Londonban élt: 
voltak, akik a formákat reflexjátékból emelték ki, ilyen 
Besnard (1849—1930), aki arcképein a kettős fény
vezetés ragyogó és egymással viaskodó reflexeit figyelte. 
Voltak, mint Carriére (1849—1902), kik visszatértek 
a színességet megölő tónushoz és szürke fátyol alá fog
ták rendkívül mélyen átérzett elmosódó formáikat. Az
tán voltak, akik a szabadban lejátszódó fényhatásokat 
odáig túlozták, hogy a formák szinte teljesen belevesz
tek a fénybe, az anyag ilykép elsikkadt kezük között.

A század utolsó évtizedeit kizárólag a fényproblé
ma érdekelte. Mikor a tudomány azt is megállapította 
(Rood), hogy a szem nemcsak a színárnyalatokat tudja 
egybekeverni, hanem a színek elemeit is, aminek ered- 
ményekép nagy színesség keletkezik, a festők elkezdtek 
kísérletezni az új felfogással. Apró pettyekben rakták 
fel a színek elemeit, nem a palettán kikevert színt, ha-
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nem keveretlen elemeket egymás mellé a vásznon. Azt 
tapasztalták, hogy a fényesség felfokozódik. Segantini 
(1858—1899) érte el ezzel az eljárásával a legnagyobb 
hatást, noha a francia kísérletezők, Seurat (1859— 
1891) és Signac (1863—1935) után indult. Azonban 
kizárólag újszerű kifejezési eszközök hajszolása nem le
het a művészet célja. Kell valami okának is lenni, amiért 
a kifejezési eszközökkel kísérletezünk. Amikor Segan
tini az alpesi levegő szikrázó tisztaságát akarta éreztetni, 
hogy a maga Istennel egyesülő egyszerű lelkét, a nagy 
természet nagy magányosságában, kifejezhesse, tehát 
szüksége volt a nagy formák mellett, az átlátszó tiszta 
levegő ragyogásának minél felfokozottabb éreztetésére, 
érthető, hogy a divízióval (a színeik alapelemeire való 
bontásával) kísérletezett, mert meg kell állapítanunk, 
hogy a levegő világosságát, fényét, ragyogását, a spek
trum gazdag színességét ezzel a technikával felette hatá
sosan lehet éreztetni. De vájjon csak vízből és levegő
ből, csak fénylő tárgyakból áll-e a természet? Nincse- 
nek-e tompa, fakó, nyugodt anyagok is? Mikor a neo- 
impresszionisták, — ahogy ezeket a festőket nevezték, 
— akik Seurat és Signachoz csatlakoztak, nevezetesen 
egy darabig Pissaro, aztán Luce, Rysselberghe, Cros, s 
i. t., kompozícióikat, tekintet nélkül az anyag természe
tére, ilyen pettyekben festették, zavaros rezgést idéztek 
elő, ha nagy színességet is. Távolról szemlélve tiszta 
színpettyeik egybefolytak, a szem recehártyáját erősen 
izgatva, aminek a színek fölött keletkező rezgés volt az 
eredménye. De visszaéltek a szem természetével, mely 
ezt az örökös rezgést nem tűri. Hiszen a természetben 
sem rezeg mindig minden. Mit csinálhat az árnyékfelü-

22*
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lettel a festő, ha a divízióhoz ragaszkodik? Mihamar fel 
is hagytak a következetességgel. A fiatalon elhalt Seurat 
már kezdettől fogva más célt tűzött ki maga elé. Mint 
absztrakt képzeletű művész, dekoratív kompozícióihoz a 
fénybontást csak arra akarta felhasználni, hogy az egy
szerű geometriai figurákba beleszorított és így bizony 
elmerevített elképzeléseit a nagy világos színharmóniá
val egyensúlyozza. A kísérlet korai halálával, hamvába 
hullott. Mikor nemrég a Louvre-ba bevitték egyik alko
tását, a Cirkuszt, a felháborodás elemi erővel támadt 
fel ellene s művét vissza kellett tenni a raktárba. A sok 
merev egyenes, bármennyire is rezgett körülöttük a le
vegő, elviselhetetlen látvány. Még Signac apró vízfest
ményei, melyeken az atmoszféra finom remegését mes
terien tudja éreztetni, tűrik el leginkább a pettyegtető 
eljárást. Mert igaza volt Delacroixnak: az ecsethúzás
nak szerepe van a belső kép kifejezésében. A festő lel
két a kezén keresztül érezzük. Az ecsetvonásnak gömbö- 
lyödnie kell, hogy boltozatot, szögbe kell szöknie, hogy 
éleket fejezzen ki. Amikor Leibl és utána Trübner ferde 
irányba húzogatták az ecsetet, néha szinte sakktáblasze
rűségig eltúlozva, csak a bársonyos tónus egysége békít 
ki valahogy ecsetvezetésük modorossággá fajult egyfor
maságával, de nagyon nehezen. A szem nem tűri az egy
formaságot, tehát sem a pettyegtetést, sem a huzigálást, 
sem a simaságot. Az ecsethúzásnak a formához kell si
mulnia.

Ugyanabban az időben Németországban Uhde (1848 
—1911) és Liebermann (1847—1936) — mindketten 
Munkácsy tanítványai voltak — hazavitték Pá
rizsból az új elveket, de nem a nagy impresszionista
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mesterek kezéből vették át a tanítást, hanem egy köz
vetítő, Bastien Lepage (1848—1884) műveiből olvas
ták ki, aki az akadémikus rajzolást össze akarta egyez
tetni az impresszionista színlátással és persze zajos si
kereket aratott, nálunk is ő indította el az ő finom na
turalizmusával. a modern művészet fellendülését, mely
nek kiváló képviselője Ferenczy Károly (1863—1917) 
és Perlmutter Izsák (1869—1936), akik közül egyiket 
Nagybánya, másikat Szolnok és Újpest magyar levegője 
ihlette.

Persze mindennek ellenhatása is támadt. Az elsők 
egyike, éppen az impresszionisták egyik társa, Cézanne 
(1839—1906) volt, aki a fényt kikapcsolta megfigyelé
seiből, hogy a színt annál jobban éreztesse. Nehezen fej
lődő mester, sokat kísérletezett, az ifjúkorában beideg- 
zett pleinair-festésből nehezen szabadította ki magát. így 
történt, hogy sokat kínlódott a formával, melyet min
den áron ki akart menteni a fény felbomlasztó karjai
ból. Tavalyelőtti párizsi kiállításán, ahol csak nagy küz
delméből sikeresen kikerült műveit láthattuk, egy cso
dálatosan finom szemű koloristát ismertünk meg. A fes
tők nagy része azonban az elvetélt kísérleteit vette min
tának, s belőlük elveket olvasva ki, a hibás perspektí
vák, az elnyújtott alakok, a félbehagyott és félredobott 
vásznak ferdületeiből indultak ki. A XX. század zavaros 
kísérleteinek így lett Cézanne az apja.

Az impresszionizmus híveinek legnagyobb meglepe
tést Monet szerezte azzal a nyolc festményével, melyek 
számára a francia állam a Tuilleriák kertjében kis mú
zeumot rendezett be. Víz, virágok, égbolt, nimfeák, fa-
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lombok, — ez minden, ami e dekoratív festmé
nyeken látható, s aztán a napfény, minden nap
szakban, amint remekbe kiképzett parkjának egyes rész
letein halkan végignyujtózik, a valóságot álomvilágba 
emelve, megtört színek csodálatos játékában. A nagy 
mozgás így higgad le nagy nyugalommá. A csodaszemű 
Monet — öregkorában — félig vakon — nem festhetvén 
azt, amit lát, festette azt, amire emlékezett. Színálmokat. 
Mesebűvöletet. Elégiát.

Valójában azonban Puvis de Chavannes (1824— 
1898), Gauguin (1848—1903), Van Gogh (1853—180) 
az a három mester, akik a dekoratív festés számára új 
csapást vágtak. Fal díszítő törekvéseikben ők az impresz- 
szionizmussal szemben más ideálokat tűztek ki. Egyben 
megegyeznek: díszítés lévén a céljuk, a tájkép mélysé
gét kerülik, az előtér alakjait hangsúlyozzák. De azért az 
impresszionizmus hatását nem kerülhették ki. Színben, le
vegőtónus éreztetésében mindegyik tanult az impresszio
nistáktól, ha alakjaik naív egyszerűségével és meseszerű 
elképzeléseikkel, nem közvetlen megfigyelésekből kie
melt kompozicióikkal a messzi múlt vagy egy délvilági 
szigetvilág hangulatait kéltegetik is, mint a Tahiti szige
tére menekült Gauguin, vagy az álomvilágban élő Pu
vis, vagy a délfrancia tájak égő színeiben tobzódó Van 
Gogh.

Rippl-Rónai József (1861—1927) ebből a körből 
került ki. Neki kaposvári kertje a mesevilág, abból 
emelte ki finoman összehangolt álomképeit, s a szép asz- 
szonyok és a nem mindennapi emberek pasztellarcké- 
peiben a színek és a ritka mozdulatok muzsikájával tu
dott érzéseket kelteni.
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A szobrászatban is megnyilatkozott a festők prob
lémája, az egység és a részlet, a közvetlen benyomás 
és a kiszámítás, a rend és a véletlen ellentétei közt való 
hánykolódásban.

Rodin (1840—1917) művészetében is látjuk ezt a 
harcot. Összes műveit befogadó párizsi Rodin-mú- 
zeumban elénk van terítve egész élete termése, s híven 
tükrözi azt az élethalál harcot, melyet ösztöne és elvei 
megvívtak. Csak nehezen eszmélt rá arra, mit súg neki 
a lelke. De akkor aztán olyan következetesen fejtette ki 
stílusát, hogy még akkor is ösztönére hallgatott, mikor 
monumentális feladat elé állították, mint a Calaisi pol
gárok c. szoborcsoportnál, melynek alakjai a kiéheztetett 
város kulcsát viszik a hódítónak. Mily szánalmas, elcsi
gázott embercsoport! Rodin formáit egyenként tanulmá
nyozta és adta vissza. Remek mintázás, döbbenetes lel
kiállapot-rajz. Csak nincs benne egység, sehonnét sem 
lehet együtt látni a csoportot, széthull minden. Rodin 
mégis azt szerette volna, ha csoportját, minden talapzat 
nélkül, az utca járókelői közé állították volna. Hogy Ca
lais városa ezt nem tette, sohasem bocsátotta meg. A 
kopenhágai Jacobsen-múzeum előtt kedve szerint állítot
ták fel. Kiderült, hogy hatását teljesen elvesztette. Be
lebotlunk az alakokba és nem látjuk őket sehonnan. A 
részlet megöli az egészet. Részletmintázással remek arc
képeket lehet adni, finom impressziókat, mozgalmas lel
kiéletet. De a szobrászat — ha monumentális hatást akar 
kelteni — nem mondhat le a nagy egységbeforrasztásról. 
És éppen ebben rejlett Fadrusz János ereje (1858— 
1903), kinek Kolozsvárott templomfal elé állított Má
tyás-emléke a nagy királyt és korát hatalmas egységben
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érzékelteti, mert egynézetű és főkonturja leszögezi, ily
kép megható, szinte zsolozsmaszerű hatást kelt.

A monumentális szobormű alkotója, ahogy azt a 
németek jeles szobrásza, Hildebrand kifejtette, ne a 
köbszerűséggel, ne a három kiterjedéssel törődjék, de 
azon legyen, hogy csoportja síkba, minél világosabb cso
portképzésbe legyen foglalva. Rodin, mint másfajta kép
zeletű művész, már eredetileg is köbszerűen látta alakjait 
és azokat síkba áttenni nem tudta. Igazolják ezt rajzai is, 
melyek remek mozdulat-megrögzítések az élő, mozgó 
modell után. Kompoziciós rajzot nem is igen csinált. So
hasem az egész, mindig a részlet izgatta. Ezért ha csak 
tehette, minél előbb a mintázó fához nyúlt. Ugyanezt a 
törvényszerűséget látjuk domborműveinél is, melyek szá
ma igen csekély, mert itt viszont küzdenie kellett a kör
rajzzal (kontúrral). Amíg egy absztrakt képzeletű mű
vész minden gondját a körrajz tisztaságára fordítja, itt 
kezdődik s gyakran itt végződik munkája (gondoljunk 
csak Thorwaldsenre), Rodinnél, a körplasztika mesteré
nél, a kontúrt a művész a befejezett munkából kapja meg, 
a forma adja neki az előre nem is látott körrajzot. Az 
absztrakt művész nem egyszer a körrajzhoz alakítja a 
formát, a konkrét művész a formából kapja a körrajzot, 
a formához alakítja azt, mert neki a köbszerűség megőr
zése eredendő célja. Ezt a törvényszerűséget megfigyel
hettük a festészetben, sőt az építészetben is. Csak utalok 
arra, hogy Michel Angelo a központi elrendezésű Szent 
Péter templomot is úgy alakította át, hogy síkokra bon
totta, ellentétben teszem Borrominivel, aki az egymásha 
folyó mélységhatásokkal csak úgy játszik. — A műtörté-
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net — látjuk — szinte csak ennek a törvénynek a pél
datára.

A XX. SZÁZAD MŰVÉSZETÉRŐL.

A XIX. század végén nagy nyugtalanság hullámzott 
végig az európai szellemiségen. Ez az új szellemiség, 
mely a világot új szemmel látta és új érzéseket emelt ki 
a lélek mélyéből, nemcsak a festészetet, szobrászatot, de 
még az építészetet is megmozgatta. Az építészek két fel
adat előtt állottak: ki akartak szabadulni a régi stílusok 
formanyelvének kutyaszorítójából, hogy új formanyelvet 
teremtsenek. Elszakadni a múlttól, amint a szecessziók 
követelték, könnyebb volt, mint egységes újat teremteni. 
A próbálkozások szertelenségekbe fulladtak. Nem vették 
figyelembe, hogy új szerkezetet csak új anyagra lehet 
építeni és új formákat csak az új anyag természetének 
megfelelően lehet kialakítani. Ahogy a vályog, a tégla, 
a vas, a kő más-más megmunkálást követel, a dísznek is 
ahhoz kell idomulnia. Szakítottak tehát a régi stílusok 
formanyelvével, de nem simultak az új anyaghoz új or
namentikájukkal. Az új anyagot, a vasbetont, még nem 
igen alkalmazták. Otto Wagner (1841—1917) Bécsben 
gazdag ornamentális fantáziával játszani tudott a díszek
kel. Lechner Ödön (1845—1914), az elsők egyike, aki 
a vasbeton jelentőségét felismerte és a Postatakarékpénz
tár épületén már új, a magyar népi ornamentikából ki
induló színes vonal játékával a vasbeton szerkezetéhez al
kalmazkodó stílust kezdeményezett. Úttörő érdemei tehát 
elévülhetetlenek. A puristák, szegényes képzeletükkel, 
fitymálhatják, de a fejlődésnek belőle kell kiindulnia.
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Ilyen sokirányú, egymást folyton befolyásoló áram
latok uralkodtak a századforduló idején. Magukban 
rejtették már a XX. század első felében — szemünk 
előtt lefolyó — szinte kaotikus mozgalmakat, melyeket 
a világháború felzaklatott lelkű emberisége csak na
gyon nehezen foghatott fel és az igen lassú lecsillapo
dást igen nehezen tudja helyes irányba terelni.

Monumentális képzeletű szobrász a század utolsó 
negyedében alig akadt. A franciáknál csak Maillol (sz. 
1862), a németeknél Tuaillon (1862—1919) és Hil
debrand (1847—1921), a belgáknál Meunier (1835— 
1905) említhető. Finom, intim hatásokat találunk a po
zsonyi születésű Tilgner (1844—1896) s a belga Minne 
(sz. 1872) arcmásain. Nálunk Strobl Alajos (1856— 
1930) és Zala György (1858—1938) említhetők. Zala 
György ragyogó mintázókészségével nem állott arányban 
egységesítő ereje. De művei teltek részletszépségekkel. 
Strobl Alajosnál is arcmásai a kiválóak, ebben a nemben 
a legnagyobbakkal vetekedik.

A XX. század első felében négy festőművész neve 
csendült ki rikító hangossággal, az első kettő még a 
háború előtt és a germán világban, a másik kettő a 
háború után és a latin világban. A svájci Hodler (1853 
—1918) és a norvég Munch (sz. 1863) általános ér
zéseket tipikus alakokkal fejeztek ki, Hodler párhuza
mos vonalmenettel egyszerű geometrikus formulákba 
szorította be típusait. A sok egyenes, a sok torz alak, 
ahogy azt a zürichi múzeum Hodler-termeiben láthat
juk, halaványra betegíti elgondolásait. Az oslói mú
zeum Munch-termei még jobban lehangolnak. Munch 
felületesen letett formákkal szintén elvont eszméket áb-
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rázol, de csak sejtetve, festőiséggel fogalmakat, elmo- 
sottan eszméket. Ha van fából vaskarika, akkor ez az. 
A francia Matisse (sz. 1869) — mint maga írta — 
olyan érzés felkeltésére törekszik, amilyent egy jó 
puha karosszék nyújt. Ezt úgy akarta elérni, hogy árny
képeket adott körrajzban, a történelem előtti ember 
barlanglakásának falára karcolt képek stílusában, a 
Zene, a Tánc érzékeltetésére. Később a vonal mellé a 
tiszta, hangos színek segítségét is felhasználta, az alig 
éreztetett formákat hangos színfoltokba foglalva. A spa
nyol Picasso (sz. 1881) stílusainak egyre változó sokfé
leségével lep meg. Volt kék, rózsaszínű, okkerbarna stí
lusa naturalista formákkal, melyeket később a néger fa
szobrok mintájára, a lehető legkevesebb részletre veze
tett vissza, aztán köbökre osztott, majd szétszedett, síkba 
teregetett, hogy Ingres-re gondolva, óriási formákat na
gyítson fel, újra szigorú naturalizmussal. Ezek nem egy
másutáni korszakok, hanem egymás mellett gyakorolt 
alakzatok. Picasso a mai zavaros kor reprezentatív 

man-je.
A mai helyzet mérlege tehát ez: mikor az impresz- 

szionizmus nagy eredményeit az akadémiák módszeresen 
kezdik tanítani, ellenhatás ébred a lelkekben és az egy
szerűsítéshez menekülnek. Mikor Gauguin nem tudta ma
gát összefoglaló formalátásával megértetni, elment Ta
hiti-szigetére és az ottani primitív törzsek életéből vett 
motívumokra alkalmazta egyszerű formalátását. Mikor 
pedig Van Gogh nem tudta a prizma tiszta színeibe öl
töztetett élményeit elfogadtatni, megfelelő tárgyakat ke
resett, melyek színeit valószínűsítették, délfranciaországi 
tájakat, parasztokat, falusi emberek rikító öltözeteit fest-
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ve. Ebből lelkiséget olvastak ki. Jelvényeknek nézték. Az 
elvont formát kezdték megszokni. A XX. század első év
tizedében e feltámadt egyszerűsítési vágy hangulatában 
már-már megértették őket, sőt nemsokára túltenni is 
igyekeztek rajtuk, mikor nem a primitív törzsek életéből 
vett tárgyakhoz nyúltak vissza, hanem ezeknek a törzsek
nek együgyű művészi formalátásából indultak ki, a maori 
faragványokból, a néger szobrokból, s eljutottak a leg
egyszerűbb geometriai formákra visszavezetett formafel
bontáshoz (kubizmus), aztán játszottak vele, összerakták 
a formákat, mint a gyerek a bábuját, a részeknek már 
nem is volt szerkezeti egységük, minden belső összefüg
gés híjával való gomoly lett (dadaizmus) vagy az álom
ban, a mámorban felbukkanó, közellátásra szánt képeknél 
a zűrzavaros, egyidőben sokhelyt lefolyó elképzelések 
részképeit ragadták meg (futurizmus), vagy megeléged
tek a formák fővonalának erőszakos kihangsúlyozásával 
(expresszionizmus) s előállott a valóság és elképzelés oly 
összevisszája, ahol minden egymásba folyik (szürrealiz
mus), sőt amikor már beragasztott tárgyakkal egészítet
ték ki a rajzolt formát (konstruktivizmus) s. i. t. Festé
szet és szobrászat primitív-hajszáját követte az építé
szet, mely a vasbeton szerkezetén kívül semmit sem akar 
eltűrni (skatulyaház-rendszer), sem díszt, sem szabá
lyos ritmust, csak szerkezetadta formát, a maga száraz, 
véletlenül adódó alakulásában.

Mit jelent ez? Minek a jele ez? Mi készül itt? 
Mely belső lélektani törvény a motor?

Annyi bizonyos, hogy az absztrakt formaakarat 
eluralkodik, egyre jobban minden kapcsolatot megtagad 
a valósággal és légüres tért teremt maga körül. De az
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élet elkezd dörömbölni az absztraktok ajtaján és hogy 
meg fogják-e hallgatni és mint értik meg a szavát, az 
aztán igazán a jövő titka.

Ezekre a kérdésekre hivságos dolog volna ma még 
megkísérelni is a feleletadást. Lehetséges-e, hogy a művé
szet felrúgja a maga belső törvényszerűségeit, hogy 
amit két évezreden át az európai ember, a maga kép
zelete szárnyalásában, a lélek mélységeiből felszínre 
hozott, mindezt egyszerre és mindörökre elvesse magá
tól? Az 1937.-Í párizsi világkiállításon ezeket a sokfelé 
elágazó mai törekvéseket egybegyűjtve közszemlére állí
tották, mit tanultak vájjon belőle maguk a művészek?
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