
" ^ ^ • • • ^ • • • • • • • • • • • 1 



^^M^^^^^S^^^^'W^L^''^W^% 







JOHN \KUSKIN 

ELŐADÁSOK A 
^^ 

FORDÍTOTTA ÉS BEVEZETÉSSEL ELLÁTTA 

ÉBER LÁSZLÓ 

f 

^ •*> /* 

file:///kUSKIN


Mesterművek: 
BÖLSCHE: A természet titkaiból. Fordiíotta 

dr. Mikes Lajos (1.) 
CARNEGIE: Napjaitik problémái. Forditotfa 

Bartos Zoltán. Bevczcíéssel cllátía 
Braun Róbert (4.) 

BENVENUTO CELLINI ötié/eíirása. ForJi-
totta Szana Tamás. Átdolgozta és be
vezetéssel ellátta Éber László. Két 
kötet (12—13.) 

CHESTERTON: Hagyományok és hazug
ságok. Fordította és bevezető tanul
mányt irt hozzá Hevesi Sándor (8.) 

KEY: Szerelem és liázasság. Fordította 
Vajda Ernő (10.) 

LUBBOCK: Az élet örömei. Fordította és 
bevezetéssel ellátta Dr. Sidó Zoltán (6.) 

RENAN: Jézus élete. Fordította Dr. Haraszti 
Zoltán. Bevezetéssel ellátta Kuncz 
Aladár (11.) 

ROMÁIN ROLL AND: Michelangelo élete. 
Fordította Éber László (7.) 

TAGORE: Az élet megismerése. Fordította 
Bartos Zoltán. Bevezető tanulmánnyal 
ellátta Földi Mihály (9.) 

WEBB SYDNEY és BEATRICE: A szegény
ség problémája. Fordította Kosa Miklós. 
Bevezetést irt hozzá Braun Róbert (2.) 

WILDE OSZKÁR: A szépség fílozófíája. 
Forditotfa és bevezetéssel ellátta Hevesi 
Sándor (3.) 

WOODROW WILSON: Az uj szabadság. 
Fordította és bevezetéssel ellátta Dr. 
Rózsa Dezső (5.) 

R É V A I - K I A D A S 



MESTERMÜVEK 

14. 



Ké^^ 



JOHN R U S K I N 
T~ . 

ELŐADÁSOK A 
MŰVÉSZETRŐL 

FORDÍTOTTA 
ÉS BEVEZETÉSSEL ELLÁTTA 

É B E R L Á S Z L Ó 

R É V A l - K J A D Á S 



% 

r' «. 

IcS-̂  

Révai Testvérek Irodalmi Inlézct R.-T. Nyomdája 
Budapest, V., Ügynbk-ufca 8. 

10232. 



BEVEZETÉS. 
Ruskitit igazán nem szükséges a magyar közön

ségnek bemutatni. Egyik iö műve, a „Velence kövei", 
már egy negyedszázad óta magyar fordításban is 
liozzáférhetö. Életének és működésének eléggé terje
delmes ismertetése — Qeöcze Sarolta könyve — 
1900-ban, Ruskin halálának évében jelent meg és nagy 
mértékben hozzájárult kultuszának elterifedéséhez. 
Az utóbbi évtizedek egyik művészeti iránya is, 
amelynek a nemes Körösföi-Kriesch Aladár állt élén, 
nyíltan a nagy angol iró nevét írta zászlajára és már 
azáltal is, hogy más (akadémikus és banauzis) irá
nyok részéről heves támadásokban részesült, tágabb 
körökben is figyelmet keltett. Ha nem is mondhatjuk, 
hogy valami jelentéken^iebb Ruskin-irodalmunk 
volna, a mester elveinek, tanításának ismerete nálunk 
is meglehetős gyökeret vert. 

Midőn Ruskin neve a múlt század utolsó évtize
débén világszerte ismertté vált, fürge tolla már meg
pihent. Csodálatot keltett hosszú, közel egy fél év
századra kiterjedő írói pályája. Ennek megnyitójául 
jelent meg 1843-ban, Ruskin' 24 éves korában, talán 
mindvégig leghíresebb művének, a Modern Painters-
nek első kötete és befejezésképen, a nyolcvanas évek 
második felében, a Praeterita. mely fiatalkorának em-



lékezéseit foglalja magában. Közben a kisebb-
nagyobb terjedelmű, különböző tárgyú és célzatú, de 
mindenkor rendkíyül egyéni jelJegű műveinek hatal
mas sora. Ma már, midőn egyéniségének közvetlen 
varázsa letűnt, midőn eszméit, tanításait mások vál
tották fel a fejlődés során, vagy pedig — mint az út
törőkkel oly gyakran m'egesik! — azok annyira át
mentek a köztudatba, hogy szinte közhelyekké vál
tak, higgadtabban nézünk szeme közé. Elült a rajon
gás, amely prófétát látott benne, lecsillapodott a ha
rag, amely eretnekséggel vádolta és & kritika, amely 
nem egyszer szószátyárságot, következetlenséget, 
szeszélyfességet vetett szemére, igazságosabb megíté
lésnek adott helyet. Kétségleien, hogy a múlt század 
második felében felszínre törő egyes művészeti, szo
ciális és általában szellemi áramlatoknak ha nem is 
megindítója, de alighanem legékesebben szóló, leg
elszántabb és legbefolyásosabb hirdetője, terjesztője 
volt. Pályáját William Turner és a modern tájkép
festés dicsőítésén kezdi. Általánosan ismeretes az a 
propaganda, amelyet az ú. n. prerafaelita festők tö-
rekvésteinek érdekében kifejtett és la küzdő író nevét 
egybefoglaljuk Hunt, Rossetti, Burne-Jones nevével, 
ahogy a modern angol iparművészet világra szóló 
nagy hatásában sem feledkezünk meg William Morris 
művei mellett Ruskinnak, az írónak, úttörő munkájá
ról. Az elsők egyike volt, aki a renaissance-t meg
előző olasz festők, a „primitívek" iránt való érdeklő
dést felkeltette és szította. 1859-ben az Arundel-So-
ciety kiadványainak sorában látott napvilágot Qiotto-
tanulmánya. az elsők egyike a maga nemében. Car-
pacciót már akkor melegen méltatta, amikor még 
kevesen tudtak csak létbzéséről is. És Tintorettót 
„felfedezte" akkor, amikor a nagy olasz mestert még 



a velencei festészet hanyatlásának jelenségei közé 
sorolták. Viollet-le-Duc-kel! egyidőben a középkori 
művészet szépségeinek és iogainak íegbuzgó.bb hir
detője. Szívéhez kevésbbé állott közel a görög művé
szet, helyenkint azonban nyomát találjuk annak, hogy 
a görögség klasszicista felfogásával szemben,benne 
is derengett a görög pesszimizmus és a Nietzsche-
féle apollói-dionysosi alaphangulatok sejtelme. 

Mindez azonban csak részlet az életnek, mitid az 
egyének, mind a népek életének, az egész természet
nek és a művészetek egész körének ama nagy
szabású, mély megindulástól áthatott felfogása mel
lett, amely Ruskin minden sorában megnyilvánul. A 
művészet nem mint az élet külső dísze, kedvtelése, 
hanem mint nagy, komoly és mély dolog jelentkezik 
előtte. Nem fárad bele, hogy ezt másokkal megértetni 
igyekezzék. És fáradhatlanul mutat reá a természet 
szépségeire- a nagyokra és kicsinyekre, az Alpok zord 
fenségére és a legszerényebb növények csudáira egy
aránt. „Akik hallották Ruskint" — mondja egyik ta
nítványa — „mikor felolvasásaiban az oxfordi egye
temen gyönyörrel fejtegette a szamóca növény, levél, 
virág, gyümölcs és szár rendkívüli szépségeit, soha
sem láthatják azt a növényt anélkül, hogy ne emlé
keznének vissza azon lángoló szavakra, amelyekkel 
elmondta nekik, hogv mennyi tökéletességét a vona
laknak és színeknek hagyták oly gyakran észrevétlen 
elvonulni szemük előtt. Így vezetett reá bennünket 
az. olajfa rejtélyes szépségeire, a halvány lombozatra, 
a finom virágokra és fekete bogyókra, — amely szép
ségeket még a festészet déli nagy mesterei sem vettek 
észre, valószínűleg azért, mert olyan közel voltak 
hozzájuk — és annyi számtalan más dologra a föl
dön, a levegőben és a vízben." Az ii. n. prerafaelisták 



egyik fő elve, a természetnek áhítatos, .az akadémikus 
művészet fenhéjázó modorosságától eltérő megközie-
lítése, húzódik keresztül Ruskin egész művészeti taní
tásán, kapcsolatban a kéz'imunka még legszerényebb 
formájának megbecsülésével is. így jelentkezik nála 
a. XIX. század művészetének egyik fő törekvése, a 
realizmus, így válik ő a munka öszintfeségén alapuló 
modern iparművészet egyik előharcosává. Szélső
ségei mellett is valami megkapó van az emberi lét
nek a természettel, a társadalmi és erkölcsi élettel, 
a vallási jelenségekkel szervesen összefüggő felfogá
sában, amely Ruskinnál azonban nem nyilvánul meg 
filozófiai rendszer, Hanem inkább intenzív élményen 
alapuló Urai hitvallás alakjában. Joggal beszél taní
tásának egyik legjelesebb francia ismertetője „a 
szépség vallásáról". 

Kétségteten, hogy Ruskint más szemmel nézzük 
ma, mint két-három évtizeddel ezelőtt. Egyik éiet-
írója, E. T. Cook, fel is veti azt a kérdést, csakugyan 
letűnt erö-e ő, mint sokan vélik. És magának Rus-
kinnak bölcsen ítélőszavait idézi válaszul: „Szellemi 
munkánk, amennyiben csak jó fíondolat volt. — jó 
és látszólag nagy dolog a maga idején — mint jó és 
hasznos gondolat a jövőben balga gondolattá válhat 
és azután teljesbn elhalhat, emlékével egyetemben, 
ha valami jobb gondolat és megismerés lép fel. De 
a jobb gondolat nem jöhetett volna el. ha meg noui 
előzi vala a gyengébbik, amely halálában is âlapja 
annak. Ha becsületesen gondolkodunk, gondolataink
nak nemcsak élete hasznos, Wanem kimúlása 'is 
hasznos, akár a moháé és még akkor is használ, 
midőn a homályba vész." 

Ruskin műveinek — legalább is azok egy részének 
— elsőrendű kútfői értéke van azokra a művészeti 



és szociális áramlatokra tiézve, amelyek a múlt szá
zad második felében Angliából indultak ki' és éppen 
az ő fáradhatlan munkásságában olv hatalmas ter
jesztőre találtak. Eszméi és a kor eszméi között van
nak olyanok, amelyek betöltötték hivatásukat és má
soknak adtak helyet, de vannak mások is, amelyek 
még beteljesedésre várnak. Ma már nem kell küzdeni 
Turner elismeréseért. az angol preriafaeliták szere
pét és jelentőséget is feljegyezte a művészet törté
nete és ha a St. George's Giiild megvalósíthatatlan 
utópiának bizonyult is. legalább a figyelemreméltó 
múzeumok egész sorának létesítésére vezetett, ami 
Ruskin legfőbb érdemei közé tartozik. De az elért 
eredményeken túl még ma is a tiszta és miagy gondo
latok hatalmas tömege ragadja meg Ruskin míivei-
nek olvasóit, olyan gondolatok. amelVek még éppúgy 
érvényesülésre várnak életünkben, művészetünkben, 
az élet, művészet és természet megértésében, mint 
egy emberöltővel ezelőtt. 

Ruskin szellemének tanítófpropagativ iránya min
den művére reányomja bélyegét. Csak ritkán talál
kozunk nála az értfekezés higgadt hangjával. Folyton 
meggyőzni iparkodik, rábeszél, unszol, bizonyít. Stí
lusának egyik fő jellemző vonása a szónokiasság. 
Többnyire emelkedett hangon beszél. Mint a Szent
írás nagy ismerője, bőven él bibliai idézetekkel, de 
ezeken kívül is gyakran bibliai hang üti meg fülün
ket. Olykor nagy kortársa és barátja, Carlyle jut 
eszünkbe, aki kétségkívül sok tekintetben erős hatást 
gyakorolt reá. így például egy feltűnő külsőségben, 
könyvei sokszor rejtélyes címeinek megválasztásá
ban is. 

Ez a rhétort vonás, amely némelykor — valljuk 
be — idegenszerű és fárasztó a modern olvasóra 



nézve, téliesen ,io<íába lép. amikor az élőszóval való 
közlést szolgálja. Ruskin már fiatal korában is több 
ízben előadások útián is terjesztette eszméit. A „Ve-
lentíe kövei" második kötetének megjelenése évében. 
1853-ban, Edingburghban tartott az építészetről és 
festészetről egv előadás-sorozatot, amelvben mint
egy összefoglalta korábbi müveiben elszórt taní
tásait. Élete delén, 1870-ben azután elfoglalta az 
oxfordi egyetemen a művészet tanszékét. 

Miár 1844 óta szó volt róla. hogy Anglia régi 
egyetemein tanszékeket állítanak fel a művészetek 
számára is. 1868-ban Félix Slade. a gazdag gyűjtő 
és mübarát. 35.000 font sterlinget hagyott az oxfordi 
és cambrídgei egyetemeken, valamint a londoni Uni-
versity-Colilege-ben felállítandó ily tanszékek cél
jaira. Oxfordban Ruskint választották meg. 

Ne gondoljunk azonban művészettörténeti tan
székre la szó mai, tudományos értelmében. Ruskin 
nem volt tudós. Eszeágában sem volt nyomon követni 
azokat az eredményeket, amelyeket az éppen oxfordi 
tanársága idején hatalmiasan fellendült művészet
történeti tudomány felmutatott. Nem a művészet tör
ténetével való tudományos foglalkozás volt >jélja, 
Iianem egyrészt a művészet elemeinek gyakorlati el
sajátítására, a rajzra, másrészt a művészet megérté
sére akart útmutatást adni. ö maga egész fiatal ko
rától fogva sokat rajzolt, festett és egyes müveinek 
illusztrációin kívül az Oxfordban didaktikai célokból 
összeállított szemléltető sorozatokban számos szép 
lajza és akvarellje tesz tanúságot liivatottságáról. 
Whistler ugyan, aki Ruskinnal sziemben híres és mu
latságos perét megnyerte és aki éppoly kevéssé mél-
tányolhattavaz ő törekvéseit, mint ahogy ő nem 
értiiette meg a nagy modern mester művészetét. 



u 

csípősen meííjesíviezte, hogy „negyven évhosszat 
beszélt olyan dologi-ól, amelyet maga sohasem csi
nált", de Ruskin rajzai bizonyos korlátok között át
lagban felülemelkednek a dilettantizmus színvonalán 
és kivált keresetlenségükkel, a részletekbe való el
mélyedésükkel tűnnek ki. Egyaránt érdekÜődött a 
hegyek nagy formáinak, a felhők alakulatainak hü 
és szorgos ábrázolása, mint kivált csúcsíves építé
szeti részletek, állatok, növények jellegzetes 'idomai
nak, szerkezetüknek és szervezetüknek visszaadása 
iránt. De bizonyára csalódott, midőn későbbi évek
ben sajnálta, hogy egész erejét és energiáját nem 
szentelte Oxfordnak, ahol valóságos művészeti isko
lát létesíthetett volna, szobrászati, építészeti, ötvös-
és miniátor-osztályokkal. Holott a valóságban inkább 
kisiaisszonyok vették komolyan a Ruskin által oly 
hévvel és áldozatkészséggel szervezett oxfordi rajz-
oktátást, mint maga az egyetemi ifjúság. 

Ruskin előadásai tehát az ő oxfordi működésé
nek csak egyik részét teszik. Szándéka szerint azok
kal párhuzamosan járt volna a művészet elemeinek 
gyakorlati elsajátítása. Azoknak a sorozatoknak 
gyűjteménye, amelyeket e célból Oxfordban össze
állított és amelyek ott még ma is megviannak, a múlt 
századbeli művészeti oktatás történetének érdekes 
emléke. Sajátságos módon váltakoznak e sorozatok
ban Turner pompás rajziai, amblyeket Ruskin oly 
bőkezűen ajándékozott az egyetemnek, könyvekből 
kivágott közönséges illusztrációkkal, fényképek ér
tékes régr metszetekkel és magának a tanárnak raj
zaival és festményeivel. Sajátságosan egyesül ben
nük a Ruskin által mindenkor annyira kiemelt ter
mészetrajzi érdek la művészteti szempontokkal. Kivált 



a botanika, a mester kedves tudománya, jut szóhoz; 
amellett a mitholosria, heraldika, történelem is. 

Ruskin egyetemi pályafutását életírói két kor
szakra szokták felosztani. Az első korsziak mesrvá-
lasztásától, illetőleg: működésének kezdetétől (1870) 
az 1878. év végéig terjed, midőn lemondott. 1883-
ban újból megválasztják és — noha kezdettői fogva 
gyakori megsziakításokkal — 1885-ben történt vissza
vonulásáig tartott előadásokat Oxfordban. 

Előadásainak sorozata híí tükre sokoldailú érdek
lődésének és annak a módnak, ahogy tanító hivatását 
felfogta. Gyakran változtatja terveit és — mint az 
tanárokkal oly gyakran megesik! — sokszor teltesen 
más tárgyat karol fel. mint amelyet kilátásba helye
zett. Ig-y megnyitó előadásai után. amelyek a művé
szet alapvető elvi kérdéseivel és a művészet gyakor
latának elemeivel foglalkoznak, nem az olasz festé
szet ismertetése következik, mint eredeti szándéka 
voit, hanem a görög szobrásziaté. még pedig elsősor
ban a görög érmek alapulvételével. Legismertebb 
könyveinek egyike, amely az Aratra Pentelici (a 
Pentelikon ekéi) különös címét viseli, ezeket az elő
adásokat adja. Máskor a tájképfestés művészetét vá
lasztja, vagy a rézmetszés művészetét (Ariadné Fio-
rentina), Vasari olvasása kapcsán tárgyalja „Firenze 
esztétikai és mathematikai iskoláit". Kifejezést ad a 
„keresztény romantika" fogalmának és nagyban hoz
zájárul Botticelli-nek Angliára nézve olyannyira jel
lemző méltánylásához. Joshua Reynolds sokszor szó
hoz jut előadásaiban és noha az angol akadémia első 
elnökének híres előadásai sok tekintetben ellentétben 
állnak az ő művészeti meggyőződéseivel, egy alka
lommal azok olvasását választja kollégiuma tárgyául 
vagy jobban mondVa kiinduló pontjául, amely lehte-
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tővé teszi, liogv Revnoldstól merőben idegen dol-
goiíra kitérjen. Utóbb a maga fiatalkori müvét, a 
Modern Painters-t olvassa halteatóival. Míe e kü
lönböző müvész»sti tárgyak keretében is egyre fel
tűnnek — gyakran igen széles mederben — erkölcsi 
és szociális tanításai, addig máskor a művészettől 
látszólag idegen témákat választ. Nagy sikere volt 
Londonban a ciszterciták építészetéről tartott elő
adásaival, máskor azonban Etonban. ahol egyébiránt 
többször adott elő, kedvelt madarairól beszél, vagy 
Oxfordban a hegyekről, amelyeknek oly lelkes bá
mulója volt (Deucalion) és e tárgyakat a mindenben 
megnyilvánuló szépségnek azzal a kultuszával hatja 
át, amely a múlt század végének egyik jellegzetes 
és sok tekintetben éppen tőle kiinduló szellemi irá-
nvávai. az eszteticizmussal áll összefüggésben. Az 
Anglia művészetéről (Art of EriRland) szóló előadá
saiban fiatalságának küzdötársait, Rossettit, Hunt-öt 
méltatja, utolsó előadás-sorozatában pedig (Plea-
sares of England) az egész angol élet és jellem ké
pét akarja adni. 

Oxfordi első előadásai, amelyekkel oly lelkese
déssel és nagy reményekkel eltelve kezdte meg 
működését, még ugyanabban az évben. 1870-ben, 
könyvaJakban is napvilágot láttak (Lectures on Art). 
ö maga kiváló jelentőséget tulajdonított nekik. „A 
következő előadások" — írja a könyv 1887. évi má
sodik kiadásának előszavában — „irodalmi tevékeny
ségemben a legjelentősebbek. Csorbítatlan erővel, a 
legjobb alkalommiai és a körülmények legszerencsé
sebb közreműködésével hoztam őket létre. Akkor ír
tam és mondtam el ezeket az előadásokat, amikor 
anyám még élt és a legélénkebb rokonérzéssel kísérte 
mindazt, amihez fogtam, — amikor barátaim is töké-



letes bizalommal viseltettek irántam és aana tanul
mányok, amelyekkel foglalkoztam, látszólag mél
tóvá tettek arra. hogy nemes feladatokat és az ér
deklődő utas és alkalmi tanító szerepénél súlyosabb 
felelősséget vállaljak m^agamra." A könyv sikere nem 
elégítette ki várakozásait. „Nagyobb fáradságot vet
tem magamnak az oxfordi előadásokkal" — mondja 
1884-ben egyik barátjának — „mint bármivel, amit 
valalia csináltam és, mondhatom, roppantul csalód
tam, hogy nem idézik és olvassák sűrűbben." 

Ezek az oxfordi első előadások, amelyek fordítá
sát adjuk, a leghívebb, leggondosabb összefoglalásai 
művészeti élevinek, tanításainak, abból az időből, ami
kor még a szociális elgondolások, tervek (amelyek 
ugyan itt is jelentkeznek) még nem kerekedtek fölül a 
Modern Painters írójának gondolatában. Anyagának 
világos feltagolására törekszik itt és a megnyitó elő
adás után. amelyben általánosságban fejtegeti okta
tása céljait, három külön előadást szentel a művészet 
fő vonatkozásai ismertetésének. A művészetnek a 
valláshoz, az erkölcshöz, a mindbnnapi élethez való 
viszonya: ezeknek a nagy kérdéseknek tárgyalása 
szolgál általános bevezetésül, elméleti alapozásul, míg 
a három további előadás a vonal, a fény és a szín 
problémáira terjeszkedik ki. egyrészt gyiakorlati 
szempontból, ami hallgatóinak művészi próbálkozá
sait illeti, másrészt nagyvonalú történeti áttekintés 
gyanánt. Erre a részre esik az egész könyvnek 
súlypontja. Az egyes korok és népek művészetének 
ruskini értékelése, amely széles körben oh' nagy be
folyást gyakorolt, gondolatokban gazdag ékesszólás 
ragyogó köntösében tárul elénk. A vonalon alapuló 
primitív ~ művészet felemelkedése a görög művé
szethez, amelynek a vonal és fény a birodalma, a 



középkori művészet, Í\ vonal meUett a sz'm értékesí
tésével maid a renaissance, amely a tömeg és íénv 
fellvasználását adia és amelynek iő képviselőiét a 
Ruskln által oly gyakran idézett Leonardóban látja, 
maid a tömeg és szín mesterei, élükön Qiorgioneval 
s végül a festészet legnagyobb hősfei, Tiziano és köre. 
valamint Velázquez, akik a tömeg, fény és szín hatá
sait íelülmulhatatlan művészettel egyesítik. — ez a 
sor Ruskin művészettörténeti rendszerének alaoia. És 
ha ezt a rendszert azóta a művészet életéről, fejlő
déséről való más elméletek váltották is fel. az oxfordi 
tanár mélységes komolysága, a művészet és termé
szet köréből merített példái, sokszor meglepő meg
jegyzései és párhuzamai, felfogásának eredetisége, 
nyelvének ereje és színessége ma sem tévesztik el 
hatásukat és a tárgyilag is oly gazdag könyvet a 
művészeti irodalom maradandó értékű alkotásai 
közé emelik. 

Éber László. 





I. ELŐADÁS. 

Bevezetés. 

Az a kötelesség hárul ma reám, hogy az oktatásnak 
e nagy egyetemen képviselt elemel közé egy olyat iktas
sak be, amely nemcsak vij, hanem eredményeiben esetleg 
a többit is módosíthatja. Ez a kötelesség — mint önök 
bizonyára érzik — oly súlyos, hogy senki sem vállal-
iiatja magára anélkül, hogy ne tenné ki magát a sze
rénytelenség vádja egy nemének. Jog szerint nem is 
vállalkozhatna reá senki ügy, hogy ne forogjon, veszede
lemben és hogy kezeit meg ne bénítsa a feladatától való 
félelem és az önbizalom hiánya. 

Velem pedig mostanában az esett meg, hogy a ben
nem levő kevés büs'zkeségből és reményből alig me
ríthetem azt, amire most szükségem van, vagyis amab
ból az erőt, ebből a bizakodást, hacsak nem gondolok 
arra, hogy nemes egyének és barátaim, akiknek meleg 
szíve akkor ítél a legtisztábban, mikor a legjobban szeret, 
óhajtották azt, hogy én nyerjem el ezt a megbízást. 
Ezenkívül az a meggyőződés is erőt ad nekem, hogy az 
a jóféle fa, melynek gyökereit ma Isten segedelmével 
a földbe helyezzük, nem fog kevésbbé magasra nőni, 
amiért szerény aus'piciumok közt történik elültetése, vagy 
amiért első hajtásait rossz kertészkedés gyengíti meg. 

Annak az angol unnak bőkezűsége, akinek köszön-
iietjük e tanszék felállítását mindhárom nagy egyete-

Ruskiii: Elfiiidások a müvószetröl. 2 
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műnkön egyszerre, idézte elő ama változások egész so
rának első nagy csoportját, amelyek most fokozatosan 
érvényesülnek közoktatásunk rendszerében. Azok, mint 
önök tudják, nemzeti szellemünk életbevágó módosulá
sát jelzik, mJnd az oktatás alapvető elvei, mind ama tár
sadalmi rétegek tekintetében, amelyekre az kiterjesz
tendő. Mert míg azelőtt úgy vélték, hogy az ifjúság jel
lemének képzéséhez szükséges oktatás leginkább az iro
dalom s filozófia elvont ágainak tanulmányozásán alapul, 
ma az a vélemény, hogy ugyanazt a képzést éppúgy, j 
vagy még jobban elérjük, ha az embereket már zsenge I 
korukban azokkal a dolgokkal ismertetjük meg, amelyek i 
tudása utólag a legnagyobb gyakorlati előnnyel jár reájuk ' 
nézve és ha megengedjük nekik, hogy a tanulmányok 
különböző ágai közül azt válasszák, amely érzésük sze
rint a legjobban megfelel egyéni hajlamaiknak. Én a 
miagam részéről mindenkor éltem az é!n szerény befolyá-
sommial, hogy ezt a változást előmozdítsam és gyakor
lati eredményeinek senki sem örülhet nálamnál jobban. 
Mégis, a nemes ősök legmagasabb bölcsesége által létre
hozott rendszer betetőzése — nem merem azt mondani, 
hogy helyesbítése — sohasem történhetik túlságos ke- , 
gyelettel és szükséges, hogy az angolok, akik olykor csak • 
nehezen látják be a változások szülcségét, de azok keres'z-
tülvitelében nem egyszer kíméletlenek, most még gyak
rabban gondoljanak arra, mint más időkben, hogy a taní
tás tárgya itt elsősorban nem képesítés, hanem tudáis és 
(legalább mostanáig) nem azért küldik az ifjakat egye
temeinkre, hogy valami mesterségre képezzék ki és nem 
is mindig azért, hogy valami hivatásra készítsék elő őket, 
hamiem mindig azért,' hogy úriembert, tudóst csináljanak 
belőlük. 

Hogy ilyenek vájjanak belőlük, — ha az egyikből 
vagy másikból van bennük valami. A művelt országok 
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népei legutóbb az alatt a lázas benyomás alatt állanak, 
hogy mnidenkiböl lehet mind a kettő és hogy ha az ok
tatás gépies folyamatának útján ildomosakká és tanul
takká váltak, bizonyosak lehetnek benne, hogy utóbb el
érik a gazdagság legfőbb boldogságát. 

Kétségkívül mindannyian gazdagok lehetnek, oly 
módon és mértékben, amely reájuk nézve jó. Valóban 
nyitva áll előttük Havilah földje, amelyről szószerint 
igaz a csudás ige: „Annak a földnek aranya igen jó." De 
elsősorban meg kell érteniök, hogy a nevelés, a legmé
lyebb értelemben véve, nem egyenlőkké, hanem külön
bözőkké teszi az embereket és hogy ahelyett, hogy gaz
dagságot gyűjtő eszközök lennének, a bölcseségnek első 
parancsa, hogy megvessük, a'z ildomosságé, hogy elszór
juk azt. 

Azért — amenniyire megítélhetjük — még nem lehet 
mindenkiből úriember vagy tudós. Még a legjobb kikép
zés mellett is némelyek sokkal önzőbbek maradnak, sem
hogy visszautasítanák a gazdagságot, némelyek pedig 
sokkal tompább elméjűek, semhogy idejök szabad felhasz
nálására vágyódnának. De sokkal többen lehetnek 
olyanok, mint ma, sőt valamikor talán mindenki olyan 
lehet Angliában, ha Anglia igazán azt óhajtja, hogy fel-
Sübbsége a nemzetek között jóságon és tudáson épüljön 
fel. E cél eléréséhez valóban hozzájárulunk azzal, ha 
az alsóbbrendíi művészetek gyakorlását beiktatjuk egye
temi oktatásunk rendszerébe, de kivált életbevágóan 
szükséges, hogy egyetemi oktatásunk szellemét az al
sóbbrendű művészetek gyakorlására kiterjesszük. 

Minden fölött pedig kívánatos, hogy eközben meg
váltsuk az embereket mai önmegvetésük kínjaitól és hogy 
nyugalmat adjunk nekik.' Túlságos sokáig hirdették Anglia 
büszkesége gyanánt, hogy a köztudomás s'zerint rossz kö
rülmények közt élő nagy tömegből egyes egyének kitartó 
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fáradozás és ritka jószeretiicse révén alkalmilag felszínre ; 
kerülhettek és megvető öntudattal nézhettek vissza szüleik 
foglalkozásaira és gyermekségük körülményeire. Ne kel
lene-e inkább a nemzeti élet oly ideálja felé törekednünk,] 
hogy az angol emberek foglalkozásai közül, ha mindegyik! 
eltérő is, egyik se legyen boldogtalan vagy alias, hogy' 
olyan testi munkák, amelyek kimondottan lealacsonyí
tok a maguk irányzatában, kevésbbé szerencsés és kap
zsibb fajokra háruljanak, hogy a fok| ól-fokra való emel
kedést, amely mindenkire nézve elérhető, inkább kerül
jék, mintsem óhajtsák a legjobbak és hogy minden pol
gár lelkében ne az legyen a fő, hogy kivonja magát oly 
helyzetből, amely elismerten szerencsétlen, hanem hogy 
oly kötelességnek tehessen eleget, amiely szintén szüle
téssel szerzett jog legyen? 

És akkor mindezeknek a különböző osztályoknak 
kiképzése nem az általános tudás egyetemei, hanem oly 
tudás különböző iskolái útján fog történni, amely min
den egyes osztályra nézve a leghasznosabb. Elsősorban ; 

'. is az egyes külön hivatások elveit fognák ott alaposan' 
tanítani, azonkívül megfelelő módon valami magasabb ^ 
műveltséget csatolnának hozzá, kiművelve az emberek| 
képességeit arra, hogy gyönyörűséget nyerhessenek és] 
adhassanak. így nem mondok le arról, hogy ne lássak, 
egy mezőgazdasági iskolát, bőségcsen ellátott állat- é s | 
növénytani és kémiai intézeteivel és egy kereskedelmif 
tengerészeti iskolát, a csillagászat, meteorológia és a1 
tenger természetrajzának intézeteivel és — hogy- csakj 
egyet említsek a szebb, ha nem is magasabb rendű mü-| 
vészetek közül — reménylem, hogy rövid időn belül 
fémművességnek is meglesz a maga tökéletes iskolájal 
minálunk és nem a vasmunkások fognak annak élénl 
állani, hanem az ötvösök. Ezen az úton — úgy hiszem s 
— azok a művészek, akik megtanulták, hogyan kell a; 



legbölcsebben bánni a fémek Icgbecsesebbikével, őket 
megillető tekintéllyel fogják a többiek használatát irá
nyítani. 

Nem szabad azonban az én közvetlert kötelességem 
mérlegeléséitől eltérnem és azokat a kötelességeket tag-

, lalnom, amelyek jövöbemi maisokra fognak hárulni, azért 
most — amennyire képes vagyok reá — rövid, általános 
képet tárok önök elé a művészeteknek mai állapotáról 
Angliában és arról a befolyásról, amellyel az angol egye
temek és újonnan felállítoitt tanszékek révén azokat re-
inénylhetöleg előmozdítani fogják. 

Elsősorban is azt az impulzust kell tekintetbe ven
nünk, amelyet kereskedelmünk kiterjedése adott vala
mennyi művészet gyakorlásának, az idegon nemzetek
kel való érintkezés fejlctt''l)b módjaival kapcsolatban, 
amelyek révén ma sokkal Tcözelebbröl ismerkedhetünk 
meg a múltban és a jelen időkben keletkezett műveikkel. 
Ez új lehetőségek közvetlen eredménye — nem szívesen 
mondom — az volt, hogy inkább mások géniuszára let
tünk féltékenyek, semhogy a magunkénak korlátait fel
ismertük volna és hogy hikább arra vágyunk, hogy a 
művészet árúbabocsájtásával gazdagságunkat gyara-
pítsuk, semhogy annak megszerzése által örömeinket 
fokoznók. 

Nos, lia őszintén törekszünk arra, hogy oly dolgokat 
hozzunk létre és mondjunk magunkénak, amelyek ma
gukban véve szépek, törekvésünkben a sikernek legalább 
is egy lényeges eleme megvan. Oly törekvésekre azon
ban, amelyek abból a reményből fakadnak, hogy alkotá
saink eladása által megga'zdagodjunk, feltétlenül szégyen
letes balsikerek várnak, végeredményben nem azért, 
mintha egy jóravaló nemzetnek nem vohia szabad a 
maga művészi ügyességéből hasznot húznia, hanem azért, 
mert azt a különleges művészi ügyességet soha sem lehet 
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a haszonra irányuló tekintetiel kifejleszteni. A müvészet-l 
ben a nemzeti erő lielyes kifejtése mindig attól függ,] 
hogy a múlt idők .tapasztalatai irányítsák törekvéseit. 
Egy nép géniuszának irányításához az önismeret nem 
kevésbbé szükséges, mint az egyes egyéneknél, de épp
oly nehéz is és azt sem a tapasztalatlan büszkeség által, ^ 
sem az előre nem látó inség idején nem lehet megsze-' 
rezni. Soha sem volt és nem is lesz egyetlen nemzetnek 
sem az az ereje, hogy a kényszerűség nyomása alatt; 
fejlesszen ki olyan képességeket, amelyeket jóléte idején 
elhanyagolt, sem az, hogy szegénységóbeni sajátítsa el 
oly dolgok létrehozásának ügyességét, amelyek meg
becsüléséhez gazdagságában nem volt érzéke. 

Legújabban az,t látjuk, hogy ugyancsak összefüg
gésben társadalmi rendszerünk egyes rossz oldalaival, 
másrészt azonban azzal a képességgel, hogy e kereske
delmi igyekezetnél jobb eredményre irányuljon, hatalmas 
fellendülés állt elő a költséges műtárgyak előállítása 
terén, még pedig ama különféle okok következtében, 
amelyek a gazdagságnak egyes magánemberek kezében 
való hirtelen felhalmozódásai előmozdítják. Ilyképen új 
liártfogók kiterjedt körével van dolgunk, amely mai hatá
sában ugyan ártalmas a mi iskoláinkra nézve, de mégis 
kiválóan komoly, tudatos és távolról sem áll a hivalkodás 
motívumainak uralkodó befolyása alatt. Gazdag embe
reink nagy része szívesen előmozdítaná hazánk művé
szetének igazi érdekeit és még azok is, akik hiúságból 
vásárolnak, annak birtokában elégítik hiúságukat, amit a 
legjobbnak tartanak. 

Azért nagy mértékben maguknak a művészeknek 
hibája, ha e részben hozzánemértö, de általábaa jószán-
dékú pártfogóktól szenvednek. Ma különcség által akar
ják megnyerni, felületes előnyöldtel elámítani vagy léha 
és könnyű termeléssel megvesztegetni őket, szükség-
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képen magukat is, őket is leiokozzák és utólag nincs 
joguk arra a panaszra, hogy jogosult igényeiket nem 
akarják elismerni. De ha minden igazi íestö csak az,t csi-
líálná, amit méltónak tart magához és kivonná magát a 
meg nem érdemelt vagy ötletszerű sikerért folytatott 
tülekedésből, minden ellenkező vélemény és állítás elle
nére is igaz, hogy a közönség felfogásában megvan a 
kellő érzék ahhoz, hogy az ily biztos vezetést kövesse. 
Harminc évi tapasztalat után bízvást merem áUítani, 
hogy egy igazán jó képet végül mindig elismernek és 
megvásárolnak, ha csak konokul vissza nem riasztják a 
Ivüzönséget oly hibákkal, amelyeket a művész vagy el
bizakodottságból hagyott meg, vagy gyengeségből nem 
javított ki. 

Az általunk tárgyalt két impulzusban rejlő egészsé
ges és hasznos elemek kifejlesztése azonban végered
ményben araiak a művészeti igaz érdeklődésnek irányától 
függ, amelyet legújabban keltett fel sok élő vagy csak 
legiitóbb elhunyt festőnk, szobrászunk és építészünk nagy 
és tevékeny géniusza. Talán meg fogja lepni önöket, do 
— reménylem — el fogja nyerni tetszésüket, ha tőlem 
vagy — ha megengedik, hogy itt Oxfordban feltételez
zem azt, hogy régi nevemről ráismernek — a Modern 
Painters s'zerzőjétöl hallják azt, hogy régibb időknek 
nem az élő emberek túlbecsülése, hanem azok túl ke
vésre értékelése volt a fő hibája. A nagy festő, akinek 
jelentőságét már akkor felismertem, amikor még köztünk 
időzött*), volt az első, aki szememre vetette, hogy mü-
vés'ztársai ügyességét nemi méltáinylom kellőképen. És 
bizonyára helyes, hogy minden kor művészetének, tanul
mányát megindítván, ami csak igazi szerénység útján 
végződhetik bölcs csudálatban, az ő szavait idézem, ame-

*) Turner. 



lyeket oly igazán mondott akkor nekem é& amelyek min
dig többé-kevésbbé igazak azokkal szemben, akik nem 
jártasak a művészet gyakorlásában: „Nem tudja, mily 
nehéz az." 

Nem várhatják tőlem, hogy eninek az előadásnak 
keretében elemezzem a kiváló művészet mindhárom 
főágának különböző fajtáit, amelyeket a modern élet 
széleskörű követelményei és még inkább a modern szel
lem -különféle ösztönei fejlesztettek ki a mi gyönyörű
ségünkre és hasznunkra. A többi egyetemen levő kollé
gáimmal együtt az lesz ezentúl feladatom, hogy azok 
méltó értékelésére képessé tegyem önöket, abban a re
ményben, hogy a Királyi Akadémia és az Angol Építé
szek Intézete tagjai is hajlandók lesznek az egyetemek 
törekvéseit támogatni és irányítani az által, hogy saját 
tanulóik számiára oly rendszert szerve'znek meg, amely 
megakadályozza a tehetségnek hiú erőlködésekben való 
elfecsérlését, kivált az ans'agok lényegi természetére és 
használatára vonatkozó minden kétséget eloszlat és meg
követeli, hogy az ő védőszárnyaik alatt kiállított minden 
festmény és rajz megfeleljen némely elemi, törvényszerű 
elveknek. Oly különféle tehetségeket, aminők az angol 
művészeké, valóban nem lehet egy megszabott iskola 
formaságai közé foglalni, viszont minden akadémiai tes
tületnek bizonyára kötelessége gondoskodni róla, hogy 
fiatalabb tanulói ne essenek oly hibákba, amelyek min
den iskola körén belül hibák és hogy a mai napig ismert 
legjobb eljárásokban gyakorlatra tegyenek szert, mielőtt 
mások feltalálására vállalkoznának. 

Csak a teljesség kedvéért említem a művészet szük
ségletének egy oly formáját, amely feltétlenül alsórendű 
és csakis rossz irányban hatalmas: a gyönyörök haj
hászásával elfoglalt osztályoknak oly művészi tárgyak 
és formák iránt való érdeklődését, amelyek a léhaságot 
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mulattatják vagy a szenvedélyeket felkeltik. Valóban 
fölösleges ily kedvteléseket és azok befolyásainak for
máit taglalnunk, noha azok éppen ma a szobrászatban 
és az ötvösségben károsan érvényesülnek. A rosszalás 
el nem nyomja, a felvilágosítás nem vezérli őket; nem' 
egyebek egy fényűző társadalom lelkiállapotában és 
elveiben gyökerező hibák szükségszerű folyományainál 
és hatásuk nem művészeti' kritika, hanem csupán erkölcsi 
változások útján módosítható. 

Legújabban folyton fokozódik a népszerű müvés'zet 
kereslete, amely a sajtó útján sokszorosítva a napi ese
ményeket, az átlagos irodalmat és természettudományo
kat illusztrálja. Csudálatraméltó ügyesség, a modern idők 
legjobb tehetségcinek egész sora igyekszik e szükségle
tet kielégíteni és bizony végtelen sok jó származhatik 
abból, ha helyesen használjuk ki annak a lehetőségnek 
előnyeit, hogy a jó és vonzó művészetet a legszegényebb 
osztályokra nézve is hozzáférhetővé tegyük. Máris sok 
történt ezen a téren, de sok káros dolog is, — először 
a művészet olyan formái révén, amelyek határozottan a 
romlott Ízlésnek vannak szánva és másodszor finomabb 
liton, valóban szép és hasznos metszetek révén, amelyek 
azonban mégsem elég jók arra, hogy a nép szellemére 
hefolyást gyakoroljanak, meri: egyhangú, átlagos elő
nyeik túltengésével kifárasztják és csökkentik vagy 
tönkreteszik a magasabb rendű művek iránt való fogé
konyságát. 

Leginkább ez a sajnálatos a grafikai iskolákra gya
korolt befolyásában, pedig az Angliában a technikai 
ügyesség példátlan magaslatára emelkedett s csak leg
utóbb veszített sokat ragyogó, kipróbált módszereiből. 
Láttam azonban úgyszólván egészen új metszeteket, 
amelyek véleményem szerint némely tekintetben szeb
bek mindannál, amit ezen a téren korábban létrehoztak 



és legkevésbbé sem féJek attól, hogy akár a fényképezés, 
akár valami más eljárás, szembeszállva vagy versenyezve 
vele, végül a legkevésbbé is meggyengíthesse a ía és acél 
régi nagy erőit, sőt azt hiszem, hogy még sarkalni és 
fokozni fogják azokat. 

Ezek röviden — úgy vélem — a művészet mai kö
rülményei, amelyekkel számolnunk kell és azok tekin
tetében felfogásom szerint ennek a tanszéknek az a hiva
tása, hogy angol úriembereket mind gyakorlatilag, mind 
kritikailag kiképezzen: gyakorlatilag abban az értelem
ben, hogy ha egyáltalán rajzolnak, rajzoljanak helycsen 
és kritikailag abban az értelemben, hogy elsősorban a 
művészet oly alkotásaival foglalkozván, amelyek legjob
ban jutalmazzák tanulmányaikat, utóbb saját gyönyö
rűségükre tudatos igazságossággal pártolják az élő mű
vészeket és végeredményben hazájuknak is használjanak 
vele, azáltal, hogy olyan embereket részesítenek pártfo
gásukban, akik megérdemlik, még pedig életük első sza
kában, midőn leginkább rászorulnak és annak hatása a 
legüdvösebb reájuk nézve. 

Éppen a művészet pártolásának e szempontjából he
lyesnek vélem, ha számításba vesszük az angliai művé
szet jellegének és szerepének jövő eshetőségeit. Egy
szersmind a tanulmányok oly rendszerét óhajtanám 
önök előtt megalapo'zni, amely főleg .az Angliában már 
eddig és nyilván a jövőben is különösen kiváló művé
szeti ágak ismeretét nyújtja. 

Midőn most hozzájárulásukat kérem egyrészt ahhoz, 
az általános tervezethez, amelyet követni kívánok, más
részt annak természetszerű megszorításához, azt szeret
ném, ha mindkét tekintetben teljesen tisztában lennének 
indító okaimmal, azért megkockáztatom, hogy türelmü
ket igénybe vegyem és reánnitatok a törekvések oly irá
nyaira, amelyek útján az angol művészek, nézetem sze-
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riiit, balsikernek teszik ki magukat, valamint azokra is, 
amelyekben, a múlt tapasztalatai szerint, biztoml célt 
érnek. 

Már utaltam ama törekvésünkre, hogy ipari készít
ményeink stilusát megjavítsuk. Azt hiszem, hogy bizo
nyos határokon belül ez a törekvés csakugyan eredmé
nyes lehet, úgy hogy nem kell majd pillanatnyi divato
kat a véletlen rút eredményeivel kielégítenünk és harmo
nikus színezetű, jó szöveteket, jó formájú és anyagú ke
rámiai és üvegtárgyakat állíthatunk elő. De a dekoratív 
tervezésben sohasem fogunk kitűnni. Ilyet rendszerint 
azok a népek hoznak létre, amelyeknek természettől ha
talmas szelleme nem foglalkozik sokféle tárgyakkal és 
nyomasztó gondolatokkal és amelyeket olyan természet, 
vagy mindennapi élet vesz körül, amely kellemes ingert 
okoz neki. Mi azért nem tudunk rajzolni, mert túlságos 
sokfélére gondolunk, még pedig túlságos aggodalmasan. 
Már régen megfigyelték, mily kevés igazi aggodalom lakik 
azoknak a félig vad népfajoknak lelkében, amelyek a 
díszítő művészetben kitűnnek és nem kell azt íeltételez-
inink, mintha a középkor lelkiállapota zaklatott lett volna, 
amiért minden nap meghozta a maga veszedelmét vagy 
változását. Éppen az élet torlódó eseményei gondtalanná 
tették azt, ahogV azt a katonáknál és hajósoknál általá
ban ma is látjuk. Nos, ha nagy goindolati erők állanak 
rendelkezésre, amelyeknek kevés a gondolati anyaga, az 
egész fölös energia és képzelő erő a kézimunkára irá
nyul és azt tapasztaljuk, hogy annyi szellemi erőt for
dítanak egyszerre s egész öntudatlanul egyetlen lendü
letes csigavonal megrajzolására, amennyi képes lenne 
egy egész napon át irányítani valamely nagy kereske
delmi vállalat ügyeit. 

A szép díszítő munkára való képességet csakis a kéz, 
valamint a képzelet szakadatlan fegyelmezése útján lehet 
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megszerezni, oly gondos és fáradságos fegyelmezés út
ján, aminőt a szemfényvesztőnek kell magára vállalnia, 
hogy mestersége legkézzelfoghatóbb nehézségeit le
győzze. A legjobb művészek munkája mindig nagys'zeríi 
készségre vall és a festészetben sok minden, amit az 
anyag befolyásának szoktunk tulajdonítani, valójában 
nem egyéb vonzó és szinte utánozhatatlan bűvészke
désnél. Nos, ha a képzelet ereje, amelyet a kézi ügyesség
nek ez a diadalmas szabatossága ösztönöz, megs'zakítás 
nélkül száll nemzedékről-nemzedékre, végül is nem any-
nyira gyakorlott művész áll előttünk, mint inkább valami 
újfajta állat, amelynek ösztönszerű adományaival hiába 
kelnénk yersenyre. És így teljesen meddő dolog, ha más 
népek művészetét utánozzuk. Elsősorban azt kell meg
tanulnunk, hogy becsületes angol dolgokat készítsünk és 
aztán díszítsük őket a helyeslő Gráciák tetszése szerint. 

Másodszor — és ez már súlyosabb jellegű fogyatko
zás, noha ebben is van valami jó — sohasem fogunk 
sikert aratni az ideális vagy theológiai művészetek leg-
emelkedettebb terén. 

Mert van bennünk valami különös, de feltétlenül lé
nyeges jellemvonás — már a hódítás, ha nem régibb idő 
óta — a torz formákban való kedvtelés, amely bizonyos 
fokig a rossznak rútságával függ össze. Chaucer szelle
mét tartom az igazi angol szellem legtökéletesebb típu
sának, annak lehető legjobb formájában és láthatjuk, 
hogy míg többnyire tele van valami tiszta és vad szép
ség gondolataival, ami egy áprilisi reggellel hasoimlít-
ható össze, azok közepette idöröl-ídöre oly tréfás fordu
latok bukkannak elő, amelyek a rosszal kacérkodnak. 
Utóbb pedig az a hajlandóság, hogy teljesen bárdolatlan 
személyek tréfáit meghallgassák és élvezzék, bármilyen 
érzés engedte is meg, a humor oly formáira vezetett, 
amelyek egyes angol írókat, még pedig éppen a legna- ^ 
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gyobbak, legbölcsebbek, legerkölcsösebbek közül, ma a'z 
ifjúságra nézve úgyszólván hozzáférhetetlenekké tették. 
És azt tapasztalhatjuk, hogy ha némely angol írókból ez 
az ösztön teljesen hiányzik, szellemük gyenge és kor
látolt. 

Nos, az ideális művészet terén minden nagy mű al-
'kotásának első követelménye, hogy irtózattal nézzünk a 
rútságra, mint valami megvetésre méltó, noha félelmes 
ellenségre. Könnyen megérthetik gondolatomat, ha azokat 
az érzéseket, amelyekkel Dante nézi az illetlenség vagy 
alsórendű tréfa bármely nyilvánulását, összehasonlítják 
azzal a felfogással, amelyet Shakespeare azokkal szem
ben tanúsít. És ez a mi sajátos földies ösztönünk, amely 
jeles férfiainknál nagy egyszerűséggel, és józan ésszel 
párosul, a valóságos, akár alacsony-, akár magasrendű 
természet éles és tökéletes megfigyelőivé és ábrázo
lóivá teszi, de egyúttal kizárja őket a művészetnek abból 
a köréből, amelyet fenségesnek szokás nevezni. Ha va
laha Michelangelo vagy Dante modorában próbálkozunk 
meg, kudarcot vallunk, még az irodalomban is, mint 
Milton az angyalok harcában, amelyet Hesiodosból merí
tett, míg a művészetben minden ilyen irányú próbálko
zás imái napig vagy elbi'zakodott öinihittség jele volt olya
nok részéről, akik sohasem tanulták meg igazán a művé
szet mesterségét, vagy a halál szemléletének igen tra
gikus formáival fűződik egybe, — mindig félig egész
ségtelen volt és sohasem teljesen sikeres. 

Képességünknek e határai azonban ne kedvetlenít-
senck el bennünket. Sok olyat tudunk, amit mások nem 
tudnak, többet, mint amiennyit idáig miagijnk is tökéletes
ségig vittünk. Első nagy tehetségünk élő emberek kép-
miásiaiban nyilvánul meg és már Reynoldsban és Qains-
boroughban a befejezettség oly fokára emelkedett, hogy 
az eljövendő mesterekre már csak az vár, hogy azok 
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erejét és szerencsés felfogását a tökéletes megmunkálás 
niyíjgalmával toldják meg. A művészet múltjának emlé
keiből nem is sejthetjük, mily értéke lehet még az igazi 
képmás-művészetnek a jövőben, mikor csak érdemes 
emberek fogják kívánni, hoigy ismerjék őket és mások 
nem fognak attól félni, hogy olyanoknak ismerjék őket, 
amilyenek valósággal voltak. Következő előadásomban 
azonban részben az lesz feladatom, hogy kimutassam, 
mennyivel hasznosabb, mert alázatosabb lett volna a 
nagy mesterek fáradozása, ha beérik azzal, hogy azok
nak lelkeit örökítsék meg, akik velük éltek a földön, 
ahelyett, hogy az általuk mennyekbe képzelt lényeket 
iparkodtak volna csalóka dicsfénnyel felruházni. 

Az invenciónak és kifejezésnek hatalmas erejével 
rendelkezünk továbbá a családi dráma terén (Lear király 
és Hamlet is értékük leghatalmiasabb miotivumaiban lénye
gileg családi jellegűek). Ezidőszerint művészetünkben 
ez irányban nemes fejlődésre való törekvés észlelhető, 
ezt azonban mindenféle ellentétes körülmények gátolják, 
amelyeket röviden abban lehet összefoglalni, hogy az an
gol nép szívéből hiányzik a polgári vagy hazafiúi érzés 
emelkedettsége és ez a hiba családi érzéseit is önzőkké, 
szűkkeblűekké és azért léhákká teszi. 

Harmadszor, egyszerűségünkkel és jó humorunkkal 
s részben a torznak ama kedvelésével összefüggésben, 
amely eszményüiniket leszállítja, rokons'zenv él bennünk 
az alsóbbrendű állatok iránt: oly vonás, amely jellemző 
tulajdonságunk és amely, noha I3ewick és Landseer mű
veiben már kitűnően kifejezésre jutott, még mindig tel
jességgel fejletlen. Ez a rokonszenv, irányadó új tudo
mányunk, a fiziológia segítségével és összefüggésben a 
kalaindok kedvelésével, ami angol vonás, reménylhető-
leg lehetővé fogja tenni, hogy földünk jövendőbeli lakói
nak úgyszólván tökéletes emléket adjunk a föld jelenlegi 
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állati életének formáiról, amelyek közül sok máris ki
veszőfélben van. 

Végül, de nem mint a legkevésbbé fontos sajátos 
tehetségünket, a tájképfestésben való ügyességünket 
emelem ki, amelyről azonnal részletesebben fogok be
szélni. 

Ilyeneknek látom én azokat az irányokat, amelyek
ben elsősorban kitűnhetünk s csakhamar meg fogjuk 
látni, miképen módosítja azok figyelembevétele művé
szeti tanulmányaink követendő módszereit. Mert ha 
hivatásos festőinktől magasztos eszményiségű műveket 
várhatnánk, ízlésünket is a görög művészet legtisztább 
és az olasz művészet leghatalmasabb példáinak bemuta
tásával kellene képezni. Azt hiszem azonban, Angliá
ban nem találunk egyetlen oly esetet sem, hogy egy 
iskola, amely kizárólag e magasabbrendű tanulmányokat 
ölelte fel, erős, vagy éppen döntő befolyást gyakorolt 
volna ifjabb növendékeire. Míg tehát igyekezni fogok 
világosan rámutatni azokra a jellemző vonásokra, ame
lyeket az ideális stílus nagy mestereiben megkülönböz
tetni és csudálni kell, nem nagyon fogok erőlködni, hogy 
azok utánzására buzdítsam önöket. Kiváltképen pedig fel 
akarom ébreszteni annak a kerülendő visszásságnak tu
datát, amelybe oly könnyen beleesünk, még szerénység
ből is, ha egy olyan nagy stílust iparkodunk csodálni, 
amely természettől fogva idegen minekünk^ vagy ha el
vesztjük kedvünket a körülöttünk levő dolgok tanulmá
nyozásától, mert előkelőbbnek tartjuk, ha magasabb
rendű és ritkábban előforduló jelenségek felé fordítjuk 
tekintetünket. 

Viszont, ha azt lehetne várni, hogy kézműveseink 
kiváló ügyességre tesznek szert a díszítő stílus terén, az 
volna feladatom, hogy apróra megismertessem önöket 
a kerámia és fémművesség elveivel és hozzászoktassam 
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Önöket ahhoz, hogy a színek és formák elfogadott el
rendezésében gyönyörűségüket leljék. Reményiem, hogy 
meg is fogom ezt tenni, oly mértékben, hogy képesek 
legyenek megkülönböztetni a művészet sok oly stílusának 
igazi érdemét, amelyek jelenleg el vannak hanyagolva 
és főleg, hogy félig barbár nemzetek lelkét felismerjék 
abban az egyetlen nyelvben, amely által érzéseik kifeje
zésre juthatnak. Ama hallgatóim, akiknek hajlamuk van 
a mithikus szimbólumok értelmezése iránt, nyilván nem 
akarják majd elhagyni a kutatás mély területeit, ame
lyeket a korai művészet gondos vizsgálata fog előttük i 
feltárni és amelyek csak ahhoz fűződnek. Mert általá
nos törvény, hogy azonosnak tételezve fel a művész 
értelmiségét, minél tökéletesebb művészete az utánzás 
szempontjából, annál kevesebbet akar vele mondani és 
minél kezdetlegesebb valamely szimbólum, annál mélyebb 
a jelentősége. Mégis, ha egyszer már kellőképen reá
mutattam e kezdetleges müvek természetére és értékére, 
megvédve azt az ellen a megvetés ellen, amellyel általá
ban illetni szokták, a maga útjára bocsátom azt, aki an
nak közelebbi tanulmányozásában kedvét leli. Ső,t tőlem 
telhetőleg igyekezni fogok megdönteni a stílus furcsa
ságán vagy sajátosságán alapuló csodálatot és háttérbe 
szorítani mindazokat az érzéseket, amelyek inkább rit
kaságok unalmas gyűjtésére vezethetnek, mintsem olyan 
művek értelmes értékelésére, amelyek érvényben levő, 
állandó törvények alapjáni jöttek létre, amelyek nem 
állanak magukban és csakis a mindenkor kívánatos tulaj
donságok magas foka által válnak ki. 

így tehát, míg ebben és több hasonló tekintetben 
minden! megfelelő eszközt meg fogok ragadni, hogy hall
gatóimat előbbre vigyem, energiám javát arra fogom 
felhasználni, hogy megmutassam nekik az oly férfiak 
által alkotott művek tökéletes szépségét, akik már el-



hagyták a szimbolikus vagy kifejező stílus álláspontját 
és az ábrázolás hűsége által a fürkésző .tudomány és a 
fegyelmezett érzés legszigorúbb követelményeinek is 
képesek eleget tenni. Azért annak az időnek túlnyomó 
részében, amelyet önök nekem szentelhetnek, arra fogom 
figyehnükct irányítani, aminek kiváló volta — mind a 
festészetben, mind a szobrászatban — nem vitás és 
bízom benne, hogy önök utólag annál nagyobb érdek
lődéssel és tisztelettel fogják elismerni a régibb idők 
zsenge és fejletlen ügyességét, ha belátják, mily nehéz 
az, amiben azok megpróbálkoztak és mily tökéletes az, 
amit megelőztek. 

Ezzel a szándéklíal kapcsolatban igyekezni fogok 
megvalósítani azt, amire már sok év óta gondoltam, és 
amit most, az egyetemi gyűjtemények gondnokainak 
tanácsával és támogatásával kétségkívül el is érhetek itt 
Oxfordban, ahol legnagyobb szükség van reá, — neveze
tesen szemléltető sorozatot állítani össze a művészet ki
váló alkotásaiból, amelyekre minden kétes esetben hivat
kozni lehet, és amelyek tanulmányozása révén fokozato
san a helyesiniek ösztönszerű érzékére tehetünk szert, 
ügy hogy utólag már nem eshetünk komoly tévedésbe.. 
Ily gyűjteményt nagyobb teljességgel és könnyebben 
lehet összeállítani, mintsem általában gondolják. A soro
zat valódi haszna ugyanis annak korlátolt terjedelmé
től fog függni, minden másodrendű, fölösleges, vagy 
éppen a tetszetősség szempontjából kiválogatott példa 
kiküszöbölésétől, úgy hogy hallgatóim figyelmét csak a 
felülmúlhatatlan jó müvek néhány tipusa fogja lekötni. 
Korlátolt időn belül az ítélőképesség jobban fejlődik, 
ha csak egyetlen müvet szemlélünk, mint ha sokat tekin
tünk át és minden jellemző jelenség elevenebb és mé
lyebb hatású, ha határozott ellentéltben, ismétlés nél
kül van beállítva. 

Riiskiir. Elö.Tdások a művészeiről. 3 



34 

Az általam választandó példák többnyire csak mct- j 
szetek vagy fényképek lesznek, olyképen elrendezve 
hogy könnyen hozzáférhetők legyenek és lajstromot ' 
fogok róluk készíteni, amely reámutat majd minden egyes! 
példa kiválasztásának értelmére. Bízom azonban benne, 
hogy idővel az angol közönség támogatásával sikerül 
majd a sorozatot éppoly gazdaggá mint hasznossá fej
leszteni és hogy hasonló elvek alapján elrendezett 
kisebb gyűjtemények nyilvános iskoláinkban is rendel
kezésére fognak állni a tanulóknak. 

Másodsorban igyekezni fogok rávenni az egyetem, 
valamennyi tagját, akik a művészeti előadásokon részt
venni óhajtanak, hogy legalább is annyi idö,t szentel
jenek kézi ügyességük fejlesztésének, hogy kéi)esek le
gyenek a művészeti gyakorlat természetét és nehézségét 
megismerni. Az ezzel eltöltött idő nem. fog kárbaveszni, • 
még egyéb egyetemi tanulmányaik szempontjából sem, 
mert e gyakorlatokat két sorozatban óhajtom rendezni, 
úgy hogy azok egyike a történelmet, másika a termé- ; 
szetrajzot illusztrálja. És akár a görög fegyverzet egy 
darabját rajzolják le önök, akár egy sólyom csőrét, vagy 
egy oroszlán mancsát, meg fogják látni, hogy már kezük ; 
gyakorlásának kényszerűsége oly körülméniyekre irá
nyítja figyelmüket, amelyeket különben észre sem vet
tek volna és hogy azok további erőfeszítés nélkül meg
rögződnek emlékezetükben. De még ha máskép állna is 
a dolog és ez a gyakorlat némi áldozatot követelne is 
idejükből, nem kételkedem, hogy annak eredményei 
akkor is igazolnák önök előtt és azt hiszem, hogy a köz
felfogás is afelé a föltevés felé hajlik, hogy a tökéletes 
nevelés nemcsak arra vonatkozik, hogy a nyelv útján 
legyünk a kifejezés urai, hanem arra is, hogy a hang 
útján uralkodjunk az igazi zeneiség és a kéz útján az 
igazi forma fölött. 
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Ameddig én töltöm be ezt a tanszéket, e gyakorla
tok közben teljes határozottsággal a természetrajz és 
tájkép felé fogom önöket terelni, nemcsak azért, mert 
ebben a két irányban talán olyan igazságokat mutatha
tok meg önöknek, amelyeket utódaim esetleg megvetnek 
majd, hanem azért is, mert nézetem szerint a természet-
raj'z eleven és vidám tanulmányozása talán a legfőbb 
elem, amely nemcsak az egyetemi, hanem mind a leg
magasabb, mind a legalsóbb fokú nemzeti oktatásba is be
vezetendő. Még azt is megkockáztatom, hogy nevetsé
gessé teszem magamat önök előtt, midőn megvallom leg
kedvesebb álmaim egyikét, azt, hogy sikerülni fog önök 
közül némelyekből olyan angol ifjakat faragnom, akik 
szívesebben néznek egy madarat, semhogy lelöjjék azt 
és akik szívesebben szelídítenek meg vadállatokat, sem
hogy szelídeket megvadítsanak. Ami pedig a tájkép ta
nulmányozását illeti, úgy vélem, hogy az mélyebb, ha 
nem is jelentékenyebb értelmű, mint a természettudo
mányé, — oly okokból, amelyeket hadd fejtsek ki önök 
clött kissé részletesebben. 

Elsősorban is vegyék fontolóra, hogy az olyan em
berek, akik teljesen vad környezetben, városoktól távol 
nőnek fel, sohasem találnak gyönyörűséget a táj képé-, 
ben. Esetleg gyönyörködnek az állatokban, de még azt 
is alig: az igazi paraszt nem látja a háziállatok szépsé
gét, csak azokat a tulajdonságokat, amelyek használha
tóságukat fejezik ki. Ez alkalommal kitérek ennek bizo
nyítása elöl; érjék be egyelőre ezzel a'z állítással, de Ígé
rem, hogy még igazolni fogom azt. A tájképet csak müveit 
egyének képesek élvezni, a műveltséget pedig csak a 
zene, irodalom s festészet nyújtja. Az ily módon szerzett 
képességek öröklékenyek is, úgy, hogy egy müveit törzs 
gyermekének a szépség iránt való veleszületett ösztöne 
van, amely a több száz évvel születése előtt űzött mű-
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vészetekből származik. Figyeljék meg továbbá a követ
kező vonást, amely az emberi természet legvonzóbb vo
násai közé tartozik. Nemes törzsek gyermekeiben, akik 
a;z őket környező művészet és egyidejűleg nagy tettek 
közepette nevelődnek, mély gyönyörűség él a hazai táj 
képe mint emlék iránt, oly érzés, amelyet nem tanultak, 
amelyre másokat nem is lehet megtanítani, de amely velük 
született. A maradandóság bélyege és záloga ez a nem
zetek nagy életében, miután az idők békés engedelmes
sége a tisztelt ősök dicsőségét fokozatosan az ősi földre 
is kiterjesztette, mignem a por Anyasága, annak a De
meternek misztériuma, akinek öléből származunk és aki
nek ölébe fogunk visszatérni, fölötte lebeg és mindenütt 
a földek és források helyi tiszteletét sugallja, az elmoz-
díthatatlan határkőnek, a bemocskolhatatlan jelnek szent
ségét, a büszke idők és kedves egyének emlékei pedig 
kísérteties felirattal emlékké avatnak minden sziklát és 
nemes elhagyatottságában nemessé minden ösvényt. 

Nos, ámbár a vérmérséklet könnyelműsége elnyomja, 
a tájkép iránt való ös'ztönszerű szeretetünkimek ez a mély 
gyökere és kéremi öiiöket, táivolítsák el lelkűkből mind
azt, ami azt gyengíthetné vagy sérthetné és iparkodja
nak fiatalságuk egész erejével átérezni azt, hogy vala
mely nemzet csak akkor érdemes az öröklött talajra és 
tájbeli környezetre, ha minden cselekedetével és művé
szetével kedvesebbé teszi azt gyermekei számára. 

Most pedig bizonyára meg fogják érteni, hogy nem 
puszta önkényből választottam szemléltető sorozatunk 
első három darabja gyanánt tájképi ábrázolásokat, ame
lyek közül kettő Angliából, egy Franciaországból való 
— és egyesítésük éppen nem céltalan — negyediknek 
pedig Albrecht Dürer álmát a munka szelleméről. A táj
képi ábrázolásokról sok mondanivalóm van. Az első met
szet csupán; Turner eredeti rajzát húsz évvel ezelőtt tűz 
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pusztította cl. Kívánom, hogy szomorkodjanak e veszte
ség fölött és gondolják meg már a első példa alkalmá
ból is, hogy mindaz, ami a művészet alkotásaiból reánk 
maradt, ahhoz hasonlítva, amink lenne, ha gondjukat vi
seltük volna, annyi, mint a metszet az elveszett rajzhoz 
képest. Azt is fel fogják ismerni, hogy a metszet tárgya 
jelentőséggel teljes reánk nézve. A második példa Tur-
nernck egy eredeti rajza, amely ugyanabból a sorozat-
Mi való és amazéhoz közel eső helyet ábrázol: a kettő 
csak egy negyed mérföldnyire van egymástól. E rajzból 
felismerhetik az elpusztult rajz jellegét, idővel azonban 
•még sokkal többet is tanulhatunk belőle, elsősorban pe
dig — és ez az oka, amiért ezt a kettőt kiválasztottam — 
államidó kifejezése anniak, hogy mi volt egykor a'z angol 
táj képe és mivé kell újból lennie, ha mint nemzet föinn 
akarunk miaradni. 

Szükségesnek tartom továbbá megemlíteni — mert 
különiben alig részesítenék kellő'figyelemben ezt a lát
szólag oly egyszerű művet — hogy oly véletlen folytán, 
amely egyáltalán nem kellemetlen reám nézve, ez a rajz, 
amelyet a mondott okoknál fogva önöknek kell adnom, 
ha nem is a legjobb a birtokomban levők közül — mert 
több olyan van, amely éppoly jó, noha egyikük sem jobb 
— éppen az, amelytől legkevésbbé szándékoztam meg
válni. 

A harmadik példa szintén Turner rajza, táj a Loire 
partján, amelyről nem készült metszet. Bevezetője annak 
a Loire-sorozatnak, amely már birtokunkban van. Mos
tani helyén kiállja a versenyt társai kifejező czélzatával 
és noha csak kis méretű, igen becses, mert az akvarell-
festésnek hibátlan, és véleményem: s'zerint, felülmúlhatat
lan példája. 

Leginkább azonban gondoljanak arra, hogy e három 
első példa a magia elmiélyedő és, történeti jellegéivel út-



mutatóul szolgálhat önöknek az európai és kivált hazai 
tájképre irányuló érzéseikre nézve és amennyiben önök 
is annak ábrázolására törekszemiek, ösztön'zést nyújt a 
munka oly őszinteségére, amely liatliatósabb, mint maga 
a művészetben elérhető puszta siker. 

A mi a gyakorlat mai módszereit illeti, nem akarom 
azt a felelősséget vállalni, hogy azokat az önök részérc 
megáillapítsam. Első vezérfonalunk gyanánt Leonardo da 
Vincinek a művészetről írt értekezését választjuk és nem 
kell attól félniök, hogy félrevezetem' öinöket, ha azt 
mondom, hogy csak azt tegyék, amit Leonardo ajánl. 
vagy azt, ami képesekké teszi önöket arra, hogy őt kö
vessék. Nem szükséges azonban, hogy kezeik között le
gyen a'z a könyv, vagy hogy végigolvassák. Én majd 
lefordítom azokat a részleteket, amelyek tekintélyére hi
vatkozom és e töredékes értekezés elemzése kapcsán 
idővel feltárom az egyszerűségnek és egyúttal mélység
nek jellemző vonásait, amelyeket általában nem szoktak 
megérteni, de amelyek ama kor legtöbb nagy mesterének 
sajátjai. Azután össze fogjuk gyűjteni más elismert mes
terek tanításait, míg csak olyan törvénykönyvet nem nye
rünk, amely a régi idők egybehangzó tanúságain alapul. 

Míg azonban ilyképen egyelőre bizonyos tekintetben 
korlátozom gyakorlati módszereinket, igyekezni fogok 
egyetemi előadásaimat olyan széleskörűkké tennejii, 
amennyire tudásom megengedi. Még így is elég szűk lész 
azok köre, azt hiszem azonban, hogy voltaképen nem az 
a feladatom, hogy a művészet általános történetével is
mertessem meg önöket, hanem annak alapvető elveivel, 
— történetével pedig csiak akkor, ha az jó is, nagy is volt, 
vagy ha annak különös jelcssége megkívánja azoknak 
az okoknak vizsgála,tát, amelyeknek tulajdonítandó. 

Ahhoz azonban, hogy munkánk és kutatásaink a 
maguk nemében valóban eredményesek legyenek, más. 



szigorúbb jellegűekkel kell azokat egybekapcsolnunk. Ha 
az elmondott részletekkel elvesztettem vagy túlterhel
tem volna figyelmüket, most kérem, hallgassanak ide, 
mert amit most mondani akarok, az a fődolog. Minden 
ország művészete nem más, mint társadalmi és politikai 
erényeinek exponense. Hogy ez így van, majd második 
előadásomban fogom részletesen kifejteni, addig is 
vegyék úgy, mint ama dolgok egyikét, amelyeket hatá
rozottan állíthatok önök előtt, még pedig mint a legfon
tosabbat valamennyi közül. Minden ország művészete 
vagy teremtő és alakító energiája az illető ország er
kölcsi életének pontos exponense. Nemes művészet csak 
nemes emberektől eredhet, akiket koruknak és körül
ményeiknek megfelelő törvények egyesítenek. És a mű
vészet egy tanítója sem merítheti ki az önök érdekében 
ügyességét azzal, ha megtanítja önöket arra, miképen 
kell a Cherwell-folyó vízi liliomait itöbbé-kevésbbé helye
sen Icrajzolniok — és ha meg is tenné, az eredmény 
aligha érne fel magukkal a liliomokkal, — ha csak ő is, 
önök is nem keresik — mint ahogy, reménylem, mi ke
resni fogjuk — azokban a törvényekben, amelyek a leg
nemesebb mesterségeket szabályozzák, ama törvények 
kulcsát, amelyek minden mesterséget szabályoznak és 
amelyek engedelmességében ezentúl valóban élnünk is 
kell, még pedig nemcsak a helyesről való saját felfogá
sunknak megfelelően, hanem betű szerinti szükségszerű
ségből. Mert a kereskedelem amaz ágai, amelyekről az 
angol nép azt hitte, hogy a legmagasabb hivatás, ha 
axok által tartja fönn magát, most már nem soká ma-
radhatnalí elvitathatatlanul kezei közt: foglalkozás nél
küli szegények napról-napra erőszakosabbak és bűnö
sebbek és a középosztályokban fellépő szükség, amely 
részben abból a hiúságukból ered, hogy mindig jövedelmü
ket meghaladó módon éljenek, részben abból az örült-
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I ségükbül, amellyel azt képzelik, hogy tétlenségben, uzso
rából élhetnek, végül is arra fogja indítani az angol csa
ládok fiait és leányait, hogy az előrelátó gazdálkodás 
elemiéivel megismerkedjenek, megtanulván, hogy élelmet 
csak a termőföldből lehet nyerni és megélhetést csak 
takarékossággal lehet biztosítani és hogy noha nem fog-
lalko'zhatik niiinidenki a legmiagasabbrendű teendőkkel és 
senki sem töltheti büntetlenül napjait a gyönyörök sorá
val, az emberekre nézve lehető legtökéletesebb szellemi 
kultúra hasznos energiáikon alapul és legjobb művésze
teik, legragyogóbb boldogságuk erényükkel és csakis eré
nyükkel függnek össze. 

Ismdllem, uraim: ez csakhamar iTiyilvánvaló lesz 
azok előtt — és köztünk máris sokan viannak olyanok —, 
akik becsületes szívűek. I:s Anglia jövendő sorsa attól 
függ, milyen helyzetben lesznek akkor és milyen bátor
sággal fogják azt fenntartani. 

Egy oly sors lehetősége tárul most fel előttünk, 
aminőt még sohasem kínáltak egy nemzetnek sem, hogy 
fogadja el vagy utasítsa vissza azt. Fajunk még nem 
korcsosodott el: a legjobb északi vér keveredése. Vér
mérsékletünk nem könnyelmű: még mindig megvan benne 
az uralkodás szilárdsága és az engedelmesség símulé-
konysága. Oly vallást tanultunk meg, amelyet most vagy 
el kell árulnunk, vagy meg kell védenünk, azáltal, hogy 
eleget teszünk neki. És gazdagok vagyunk a becsület oly 
örökségében, amely ezeréves nemes .történetünk során 
szállott reánk és naponta arra kellene áhítoznunk, hogy 
azt gyönyörű fösvénységgel gyarapítsuk, úgy hogy az 
angolok, ha bűn a becsületet megkívánni, a legnagyobb 
bűnösök legyenek a világon. A legutóbbi néhány éven 
belül a természettudomány törvényei oly gyorsasággal 
tárultak fel előttünk, amely fényességével vakított és 
a közlekedés és érintkezés oly eszközeire tettünk szert, 



hogy földünk lakható része immár egyetlen királysággá 
vált. Egyetlen királysággá; — de ki legyen királya. Vagy 
talán ne legyen királya és mindenki cselekedje azt, ami 
a saját szemeiben jogos? Vagy csak a rémület királyai 
cs Mammon és Béliái ocsmány birodalmai? Vagy talán 
ti, Anglia ifjai, ismét királyok fejedelmi trónjává teszitek 
hazátokat, uralkodó szigetté, — az egész világra nézve 
a világosság forrásává, a béke központjává, — a tudo
mányok és művészetek mesterévé, nagy emlékek hűséges 
őrzöjétvié, kegyeletlen és rövidéletű jelenségek közepette, 
— kipróbált elvek oltalmazójává dőre kísérletek és fes
lett válgyak ellenében, úgy hogy a nemzetek kegyetlen 
és hangos féltékeniysége közepette az emberek iránt 
való jóindulatának különös ereje folytán tis'ztelet tárgya 
legyen? 

„Vexilla regis prodeunt." Igen, de, mely király lo
bogói? Két ily lobogó van; melyiket tűzzük ki a legtá-
volibb szigetekre, azt-e, amely mennyei tűzben leng, 
vagy azt, amely a föld aranyától átszőve, lomhán lóg 
alá. Valóban, a boldogító dicsőség eshetősége van előt
tünk kitárva, olyan, aminő sohasem kínálkozott még a 
halandó lelkek egyetlen sízegény csoportjának sem. De 
úgy kell lenmie, úgy van most velünk: „Uralkodjál, vagy 
halj meg." És ha erről az országról azt kellene majd 
mondani: „Fece per viltate il gran rifínfo'""), a koronának 
ez a visszautasítása a legszégyenletesebb és legidöszerűt-
lenebb lenne mindazok közül, amelyekről a történelem 
megemJékszik. 

És ezt kell tennie, hogy el ne pusztuljon: a lehető 
leggyorsabban és lehető legtávolabb gyarmatokat kell 
alapítania, amelyeket legtevékenyebb és legméltóbb fér-
fiai alkotnak, — magához kell ragadnia a parlagon he-

*) Dante, Inferoo VII.. 60. 



verő termőföld minden darabkáját, amelyre ráteheti lá
bát és ott meg kell tanítania gyarmatait arra, hogy fő-
erényük a hazájukhoz való hűségben, legközelebbi cél
juk Anglia szárazföldi és tengeri hatalmának előmozdí
tásában áll és noha távoleső helyen élnek, azért éppoly 
kevéssé tekinthetik magiukat szülőföldjüktől elszakad-
taknak, mint flottánk hajósai, azért, mert távoli tenge
reken járnak. Ezeknek a gyarmatoknak a szó szoros ér
telmében helyhez kötött flottáknak kell lenniök, amelye
ken minden ember oly kapitányok és tisztek parancs
noksága alatt áll, akik immár nem sorhajókat, hanem 
földeket és utcákat igazgatnak. E mozdulatlan hajóin 
— vagy, a legigazibb és legmélyebb értelemben, mozdu
latlan templomaiban, amelyeket kormányosai az egész 
világ galileai taván vezényelnek — Anglia „elvárhatja, 
hogy minden ember teljesítse kötelességét",*) felismer
vén, hogy a kötelesség nem kevésbbé lehetséges a béké
ben mint a háborúban és hogyha akadnak emberek, akik 
csekély zsoldért, de az Anglia iránt való szeretetből &'i 
ágyúk torka elé vezettetik magukat, olyan embereket is 
találhatunk, akik hajlandók érte szántani-vetni, akik az 
ő kedvéért jóságos és tisztes életet élnek, akik az iránta 
való szeretetben nevelik fel gyermekeiket és akik na-
.gyobb gyönyörűségüket találják az ö dicsőségének ra
gyogásában, mint a tropikus mennyboltozat minden fé
nyességében. 

Hogy azonban ezt megtehessék, neki magának is 
szeplőtlenné kell tennie méltóságát és oly gondolatokat 
kell adnia nekik hazájukról, amelyekre büszkék lehetnek. 
Az az Anglia, amely a földkerekség fele fölött készül 
uralkodni, nem maradhat kiégett üszkök halmaza, ame
lyet küzködő és nyomorult tömegek taposnak; ismét azzá 

*) Nelson jelszava a trafalgari litközetben. 
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az Angliává kell válnia, amely egykor volt, sőt — a leg-
zebb! eszközökkel — még többé: oly boldoggá, oly elszi-

scteltté és oly tisztává, hogy mennyboltozatán, amelyet 
egyetlen szentségtelen felhő sem homályosít el, helye
sen különböztethessen meg minden csillagot, amelyet az 
ég mutat és rendezett, tágas és szép mezőin minden nö
vényt, amely felszívja a harmatot, elvarázsolt kertjétfek 
zöld fasorai alatt pedig a Nap igazi leánya, szent Circe 
gyanánt irányítsa az emberek mesterségeit és gyűjtse 
össze a távoli nemzetek isteni tudományát, a vadság 
állapotából a férfiasság állapotába fejlesztve, a kétségbe
esésből a békességbe váltva meg azokat. 

önök azt gondolják, hogy ez elérhetetlen ideál. Am 
jó, ha nem; akarják, ne fogadják el, de alkossanak ma-
líuknak mást, amelyet helyébe tehetnek. Nem kívánok 
önöktől egyebet, csak azt, hogy legyen valami tervük 
hazájukkal és sajátmiagukkal; nem baj, ha szííkkörü is, 
csak megállapodott és önzetlen legyen. Ismerem tettre
kész szívüket, amely meghallgatja a bevallott szükség 
szavát, az angol ifjaknak azonban az a megrögzött hi
bája, hogy elrejtik merészségüket, míg csak a'z, napfény 
liíján, el nem fonnyad és hogy cselekedeteikben megvet
nek minden tervet, míg csak minden terv nem hiábavaló. 
Nem megfontolt, hanem meggondolatlan önzés, nem a 
rosszal való megalkuvás, hanem a jónak unott követése 
az oka annak, hogy nemzetünk bajai napról-napra súlyo
sabban nehezednek reánk. Ocsúdjanak föl legalább ebből 
a látszólagos életből; határozzák el, mik akarnak lenni 
és mit akarnak elérni. Nem fognak rosszul határozni, ha 
egyáltalán elszánják magukat, hogy határozzanak. Azt 
hiszem, még akkor sem választanának aljasul, ha meg 
uera engedett gyönyörök és becsületes szenvedések kö
zött kellene választaniok. De hiszen nincsenek ily ke
mény próbára téve. A választás a között van, hogy mint 
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vergődő liajótöröttek hánykódjanak a szerencse kitaga
dottjai között, mert az bizonyos romlásra ítéli mindazo
kat, akik nem képesek sem engedelmeskedni, sem ellen
állni neki és a között, hogy kivegyék a maguk részét a 
nyugalom hősiességéből, hogy készek legyenek osztozni 
abban a győzelemben, amely inkább a gyengékre, mint 
az erősökre vár és hogy megkössék magukat azzal a 
törvénnyel, amely, ha mind csöndes éjszakákon, mind 
munkás napokon reá gondolunk, olyanná teszi az cmb'ji 
életet, aminő a folyóvizek mellé ültetett fa, amely a nuĉ a 
idején megadja a maga gyümölcsét: 

et folium eius non deiluet, 
et omnia, quaeciinque iaciet, prosperabuntur*). 

k 

'') Zsoüt. 1., 3: „és levele nem hervad el; és minden mun
kájában jó szerencsés lészen." 

V 



II. ELŐADÁS. 

Művészet és vallás. 

Mint megnyitó előadásomban, még pedig — úgy 
vélem — az önölí réiszleges hozzájárulásával kifejtettem, 
most megindítandó tanulmányaink útja csak akkor lehet 
helyes, ha az életnek amia komoly céljait előmozdítja, 
amelyekre való tekintettel van: felépítve az önök oktatá
sának terve e helyütt. De alig érthették' meg mindazt, 
amit ezzel mondani akartam, részben talán még annak 
a benyomása alatt állanak, hogy az úgynevezett szép-
művészetek tisztára valami kedves szórakozás formái, 
amelyekhez pihenőidőnkben folyamodunk. Most tehát 
arra kérem önöket, hogy — ha megbíznak bennem — 
változtassák meg ily irányú gondolataikát. Minden nagy 
művészetnek tárgya az emberi életnek kiemelése vagy 
felmagasztalása, — rendszerint mind a kettő — és mél
tóságuk s végeredményben létük is attól függ, hogy 
...(ifTú Aó-/or c'úrjdoüg"*) legyenek, vagyis helyesen fogják 
iel azoknak az anyagoknak természetét, amelyekkel dol
goznak, azokét a dolgokét, am.elyekre vonatkoznak, vagy 
amelyeket ábrázolnak és azokét a képességekét, ame
lyekhez fordulnak. Továbbá pedig egy egységes rend
szert alkotnak, amelynek egyetlen részét sem lehet el
venni, anélkül, hogy a többi kárt ne szenvedjen. Először 
is a kar erején alapulnak, a szárazföldi és tengeri mes-

*) Az igazi értelemnek megfelelők (Arisitoteles). 
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térségekben, a földmívelésben és hajózásban, azután kez
dődik feltaláiló erejük, az agyaggal a fazekas kezében, 
akinek művészete az emberi test és lélek formálásának 
legszerényebb, de leghűbb tipusa, nemkülönben az ács 
mesterségénél, amely valószínűleg vallásunk alapítójá
nak is gyermeklíori foglalkozálsa volt. És míg az emberek 
nem tanulják meg tökéletesen az agyag és fa megmun
kálásának törvényeit, másokat sem ismerhetnek alapo
san. És valami különös jelentőség rejHk abban, ha minden 
magiasabbrendü .törtéiríelemben, hacsak helyesen olva
sunk benne, azt látjuk, hogy — noha első pillantásra vé
letlennek látszik — Atbena Polias szobra olajfából kés'zült,i 
a görög templom pedig és a gótikus torony nem egyebek| 
hasznos faszerkezetek miaradandó ábrátzolásainál. E két 
első művészet után következik a köépítés, a szobrászat, ̂  
a fémművesség és a festészet és azokat nevezzük helye
sen „szépművészeteknek", amelyek a szív és értelemj 
képességeinek teljes kifejtését kívánják meg. Mert nohaf 
a szépművészetek nem szükségképen utánzó vagy ábrá-| 
zoló természetűek, minthogy lényük ntQl yévioiv rejlik-) 
és a szép forma vagy szín létrehozására vonatkozik,| 
mégis a legmagasabb rendű művészeteknek az is a hiva-j 
tása, hogy a látható dolgokat és erkölcsi érzéseket illető! 
igazságokat közöljék velünk. A létezőnek ez a követése^ 
a művészet hatalmának éltető eleme és csak abban fej-^ 
lödhetik ki a legmagasabb fokra. És most egy oly állítást^ 
kockáztatok meg, amelyet egyelőre túlmerésznek tart
hatnak, de meg vagyok róla győződve, hogy alapos meg-^ 
gondolás után el fogják ismerni: a legmagasabb dolog,"' 
amire a művészet képes, az, hogy egy nemes emberi 
lény megjelenésének hü képét állítsa elénk. Ennél többet 
sohasem tett s ennél kevesebbet nem kellene tennie. 

A nagy művészetek — az emberi ügyesség tökéletes! 
rendszere, amelynek keretén belül nem helyes valamely • 



iL";7.t előkelőbbnek mondani, még ha finomabb is a má
siknál — három fő célra irányultak és nem is irányul
hatnak másra: először, hogy megerősítsék az emberek 
vallását; másods'zor, hogy tökéletesbítsék az emberek 
erkölcsi állapotát;- harmadszor, hogy anyagi szükség
leteiknek eleget tegyenek. 

Bizonyára meglepetéssel hallják azt az állításomat, 
hogy a művészetek második hatása az erkölcsi állapot 
tökéletcsbitésében áll, hiszen úgy szoktuk felfogni a dol
got, hogy a művés'zetek gyakran erkölcsrontó hatásúak. 
Lehetetlen azomban erkölcstelen célokat tűzni a szép-_ 
művészetek elé, kivéve, ha oly vonásokkal ruházzuk fel 
őket, amelyek nem állanak szépségükkel összefüggésben, 
vagy ha oly egyének felé fordulnak, akik nem veszik 
és'zre szépségüket. Aki felismeri azt, arra felemelő ha
tást gyakorol. Másrészt általában úgy gondolkodtak, 
hogy a művészet la vallásos tanok és érzések megerősí-
tésénk igeiiil alkalmas eszköze. Azonnal igyekezni fogok 
kimutatni, vájjon jogosult-e ebben a tekintetben az a 
súlyos kétely, hogy ebben a nyilvánulásában nem 
okozott-e mostanáig több kárt, miat has'znot. 

Ebben és a következő két előadásban azért -igyekezni 
iogok e három hatásban kimutatni az emberi művészet
nek az emberi élethez való mély vonatkozását. Képzel
hetik, hogy csak a legfőbb vonásokra szorítkozhatom, 
his'zen e három tárgj'- mindegyikének kellő fejtegetése 
nem órákat, hanem esztendőket igényelne. Qoindolja-
nak azonban arra, hogy én már éveket, még pedig 
nem keveset, szenteltem mindegyikének és amit most 
el akarok mondani önöknek, az csak annyi, mint 
amennyi föltétlenül szükséges ahhoz, hogy munkánk 
tiszta alapot nyerjen. Önök most talán nem is látják 
be búrminő alap szükségét és talán azt gondolják, 
hogy azonnal ceruzát és papirost kellene kezükbe . 
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adnom. Erre nézve röviden csak azt válaszolom: „Csak 
egy kis darabig bízzanak bennem" és arra is kérem 
önöket, gondolják meg, hogy nem törődve a sorrenddel— 
az én igazi feladatom nem az, hogy festésre, szobrászatra 
vagy fazekasságra tanítsam önöket, hanem, hogy meg
mutassam, mi teszi e művészetek mindegyikét széppé vagy 
a szépnek ellenkezőjévé: lényegileg jóvá vagy lényegileg 
alacsonyrendűvé. Ne féljenek, hogy nem leszek eléggé 
gyakorlatias önökre nézve; magamra vállalom mindazt 
a tevékenységet, amelyet reám akarnak hárítani, de an
nak, amit ezen az úton nyerhetnének, a legjava veszen-

. dőbe menne, ha elébb nem adnék arra útmutatást, hogy-
mi az értelme a művészeti tevékenység mindegyik for
májának és hogy miért nevezhetők azok joggal részben 
helyeseknek, részben rosszaknak. 

Jó lenne, ha e tárgyra nézve átnéznék Plató Poli-
teid-m második könyvének végét és azt, ami a harmadik 
könyvből önöket érdekli, megfigyelve bennük azt a kétj 
fő dolgot, amelyekről ebben és következő előadásomban 
beszélnem kell: elsősorban azt az erőt, amelyet Plató 
oly nyíltan és teljes joggal tulajdonít a művészetnek, 
hogy ugyanis meghamisítja az Istenségről való képze
teinket. Amellett azonban tévesen azt állítja, hogy ez az 
erő, bölcsen használva, jóra is vezethet és hogy az a 
hamisítás csak akkor rossz, ha káros hatású, 
..fcíK tig ,((/) y.al(ú£ ipEvötiTut" Miimdabban, a(m.i erre kö
vetkezik, nyomon követhetjük a görög ideális művé
szet átalakulását formai szépséggé^ ahelyett, ami Pinda-
ros napjiaában volt, aniiiak megállapítása, „ami nern lehe
tett másképen, csak úgy". A Politeia ama könyveiben azon
ban másodsorban megtaláljuk a művészetnek az erkölcs
höz való lényegi viszonyát is, még pedig sokkal szaba
tosabban kifejezve, mint aminőt az angol nyelv lehetővé 
tesz. Ennek foglalatja benne van egyetlen gyönyörű mon-

é 
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Játban, amelyet — tekintve, hogy ma szép társnöinkhöz 
aii szerencsénk*) — fordításban idézek. „Csak költőink

től követeljük-e meg azt, hogy vagy alkossák meg szá
munkra egy nemes erkölcsiség képét, vagy ne alkossanak 
semmilyent sem? és ne kelljen-e felügyelnünk mindazokra 
is, akik a nép számára dolgoznak és megtiltanunk nekik, 
hogy olyat csináljanak, ami illetlen, féktelen és vissza
tetsző, kellő mérték és forma nélkül való, akár eleven 
dolgok képmásaiban, akár épületekben, vagy akármilyen 
más dolgokban, amelyek a nép számára készülnek? ne 
keressünk-e inkább olyan művészeket, akik képesek fel
kutatni mindannak belső természetét, amit bájosan lehet 
ábrázolni, úgy hogy a fiatal emberek, mintegy egészsé-
íies helyen élve, mndazt élvezhessék, ami a tökéletes 
müvekben, akár hallás, akár látás útján érinti őket — 
mintha csak szellő volna, ami élettől áthatott helyekről 
egészséget hoz nekik." 

Most pedig, mielőtt feladatunkhoz látnánk, még egy 
szót arról, hogyan kell érteniük azt, amit igyekezni fo
sok elmondani önöknek. 

Arra kérem önöket, — egyszer s mindenkorra, — 
ne higyjék, hogy többet gondolok, mintsem mondok. Bi
zony ugyanazt gondolom, amit mondok és csakis azt 
gondolom. Mindenesetre tökéletesen azt gondolom és ha 
elmémben rejlik még valami, az bizonyára más, mintsem 
önök sejtenék. Hadd tudják meg mindazt, amit gondo
lok, mihelyt önök elé tártam minazokat az okokat, amiért 
i'igy gondolkodom; azalatt pedig, míg ezt megteszem, 
önök maguk is véleményt alkothatnak és az én vélemé
nyemnek semmi jelentősége sem lesz önökre nézve. 

Ma, mint a jövőben is, a „vallás" szót a szeretet. 

*) Valóban soklíal több leány volt jelen az előadásokon, 
mint férfihallgatók. 

Kuskin: Előadások a művészetről. - 4 
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tisiztelet vagy rettegés amaz érzéseiiniek megjelölésére 
használom, amelyek az emberi lelket a szellemi létezés
ről való képzeteinél fogva érintik. Jól tudják, mily szük
séges mind saját életünk helyessége, mind a mások éle
tének helyes megértése szempontjából, hogy mindenkor 
tisztán megkülönböztessük a vallásról a fenti értelemben 
és az erkölcsiségről, mint a helyes emberi viselkedés 
törvényéről való eszméinket. Mert sok vallás van, de 
csak egy erkölcsiség. Vannak erkölcsös és erkölcstelen 
vallások, amelyek éppúgy eltérnek szabályaikban, mint 
érzéseikben, de csak egyetlenegy erkölcsiség van, amely 
minden civilizált ember szivében élő ösztön volt, az ma 
is és örökre annak kell maradnia, amely épp oly biztos 
és változhatlan, mint az emberek külső testi formája és 
amely a vallástól sem; törvényt, sem helyet nem kap, ha
nem csak reményt és boldogságot. 

A vallásnak idáig ismert tiszta formái vagy állapotai 
azok, amelyekben az egészséges emberiség, sok gyengét 
és bűnt találván önmagában, azoktól a hibáktól ment, 
valami magasabbrendíi, szellemi személyiség létezését 
képzelte el, illetőleg tudatára jött annak és erőlködésé
hez segítséget, fájdalmában vigaszt oly tisztább, akár 
képzelt, akár valóságos szellemek akaratában vagy ro
konérzésében keresett. Kénytelen vagyok ily kellemet
lenül tág értelmű kifejezéseket használni, mert mostanig 
semmiféle kutatás sem volt képes szabatosan, történeti 
egymásutánban megkülönböztetni a hívő képzeletéből és 
egy más szellemnek helyben és időben való tényleges 
jelenlétéből (ha ugyan van olyan) eredő benyomásokat. 
Vegyük például azt a látomást, amely a képes ábrázolás 
leggyakoribb tárgyává vált valamennyi közül: annak a 
nélgy lelkes állatnak megjelenését Ezékiel és Szent János 
előtt, amelyeket az egész kereszténységben az evangc-
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listák szimbólumai gyanánt használtak fel.*) Ha helyes
nek tételezzük fel ezt az értelmezést, akkor azoknak az 
alakoknak egyike Szent János szemében vagy önmagá
nak puszta szimbóluma volt, vagy az a hatalom, amely 
megihlette, független formában eyilvánulva meg. Hogy 
melyik volt a kettő közül, vagy talán egyikük sem, ha
nem más erőktől eredő látomás, ^agy pedig álom, amely
nek értelmezését sem maga a próféta nem ismerhette, 
êm senki más nem ismerheti, — úgy vélem, nincs oly 

s/.erényen gondolkodó és lelkiismeretes kutató, aki en
nek eldöntésére vállalkoznék. De éppen nem is szüksé
ges önökre nézve, hogy akár ilyen, akár hasonló más 
kérdéseket eldöntsenek, szükséges azonban, hogy meré
szen szembenézzenek miinden felmierülö kérdéssel és 

. azután szerényen beismerjék, ha az túhiehéz önöknek. 
Elsősorban pedig törekedjenek arra, hogy gondolataik
ban szerények legyenek, mert az az egyetlen dolog, 
amelyben feltétlenül biztosak lehetünk, hogy minden 
gondolatunk csak a sötétség egy-egy fokozata. Napjaink-
han pedig örizkcdniök kell a két ellentétes kevélység 
sötétségétől. Ezek egyike a hit kevélysége, amely azt 
képzeli, hogy az Istenség természetét a maga meggyőző-
Jéseivel lehet meghatározni, míg a másik a tudomány 
i;evélysége, amely azt képzeli, hogy az Istenség ener
giáját meg lehet magyarázni annak taglalásával. 

Ezek közül az első, a hit kevélysége, ma — mint 
mindig is volt — a legveszedelmesebb, mert a legtetsze
tősebb és legfinomiabb, — mert természetünknek min
den gonosz szenvedélyét egy fényességes angyal képé
vel ruházza fel és az öndicséretet, amelyet egyébként 
i'Sés'zséges megszégyenítés ért volna és az embertár-

) Szent Janomos szerirtt csak a négy evangéliumot, „IV, 
elia", jelképezik, 

• 4 * 
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saink pusztulása fölött való kegyetlen tiiemtörödömséget, 
amely egyébként emberszeretetté melegedett volna fel, 
vagy legalább is emberi megértés által enyhült volna, 
annak a képzelödésnek halálos szellemi betegs-égévé 
sűríti össze, hogy a föld lakóinak myriádjai négyezer 
éven át azért voltak bujdosásra és pusztulásra, némelyek 
örök pusztulásra kárhoztatva, hogy az idők beteltével 
az isteni iga'zság kellőképen hirdettessék nekünk. Ennek 
az a további kimondhatatlan kár az egyenes következ
ménye, hogy sok jólelkű, derék és alkalmazkodó egyén, 
akik valódi türelmükkel különben enyhítették volna a 
nagy tömeg durvaságait és jóra irányuló tevékenysé
gükkel ellensúlyozták volna annak ballépéseit, az embe
riség ily igaz szolgálatától el vannak vonva azért, hogy 
életük javarészét Isten úgynevezett szolgálatában tölt
sék, miközben olyat kivannak, amit nem nyerhetnek el, 
olyan miatt panaszkodnak, amit el nem kerülhetnek és 
olyasmi fölött elmélkednek, amit nem érthetnek meg.*) 

Ismétlem, ez a kevélységnek legkárhozatosabb for
mája, amely azonban önökre nézve a jelenlegi körül
mények között napról-napra, sőt óráról-órára kevésbbé 
valószínűvé válik. Amitől önöknek leginkább őrizked-
niök kell, az az aprólékos, noha kifogástalan felfedezések 
túlbecsülése, mindannak alaptalan tagadása, ami úgy 
tüinik fel szemükben, hogy alaptalanul állították és a 
túlzott érdeklődés némely tudományos szellemek elő
menetele iránt, akik a mindenségröl való ítéletükben 
mihez sem hasonlíthatók annyira, mint azokhoz a szu-
vakhoz, amelyek valamely nagy mester kezétől szár
mazó festmény fatáblájában élnek, mert hiszen ezek 
előnyben részesítik a fát és visszariadnak a festéktől. 

*) A szerzetesi élet e rövid meghatározása természetesen 
csak annak rajongóbb formáira vonatkozik. 
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kijelentvén, hogy még ez a váratlan és nem kívánatos 
összetétel is a molekuláris erők hatásának normális 
eredménye. ••' ' -1' 

Most, rriidön önökkel megkezdem itt munkámat, a 
legkomolyabban intenem kell önöket, ne engedjék, hogy 
az önzés e formáinak bármelyike is beleférközzék mű
vészeti ítéletükbe vagy gyakorlatukba. Egyfelől ne en-
sedljék, hogy kedvenc Amllásos érzéseknek valamely kü
lönös művészeti forma útján való kifejezése annak ab
szolút értéke felöl alkotott ítéletüket befolyásolja és ne 
engedjék, hogy maga a művészet illetéktelenül az önök 
meggyőződéseinek elmélyítésére és támogatására szol
gáló eszközzé váljék azáltal, hogy szemeik elé állítja 
azt, amit csak homályosan fognak fel agyukkal, mintha 
a kép fokozott tisztasága valóságának erösebb bizonyí
téka lenne. Másfelöl ne engedjék, hogy tudományos 
megszokásuk, amelynek alapján csak abban bíznak, ami
ről meggyőződtek, akadálya legyen annak, hogy kellő
képen értélkeljék (vagy legalább is, hogy az értékeléshez 
szükséges tehetséget elsajátítani igyekezzenek) az em
beri szellem' legmiagasabbrendű képességét, annak kép
zelőerejét, midőn az oly dolgokkal áll szemben, amelye
ket semmiféle más erővel sem lehet leküzdeni. 

Mindkét feltétel életbevágó az önök egészséges elő
menetele szempontjából. Egyfelől vigyázzanak, nehogy 
önkényesen arra használják fel a művészet realisztikus 
erejét, hogy meggyőződést szerezzenek oly történeti 
vagy theologlai állításokról, amelyeket máskép nem bi
zonyíthatnak, pedig bizonyítani óhajtják és másfelől óva
kodjanak, nehogy meggyengítsék képzelőerejüket és ön
tudatukat, midőn ezek felkarolják azokat az igazságo
kat, amelyeknek egyedüli ismerői, azért, mert önök tűl-
magasra értékelik a másodrendű okok felderítéséhez 
fűződő tudományos érdeket. 
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így például bizonyára lelietségQS kimutatni azokat 
a vízben és villamosságban rejlő feltételeket, amelyek 
egy viharfelhő éles rajzolatát, látszólag belőle eredő 
fehér világosságát és kénes kék árnyékát szükségképen 
előidézik és azokat egy nyári reggel hajnalán az ara
nyos béke mélységétől elválasztják. Ügyszintén lehet
séges kimutatni a testi szervezet ama szükségszerűsé
geit, amelyek kivájják a kígyó fogát és ellapítják hom
lokát, úgyhogy annak feje teljesen eltérő egy fiatal 
leány fejétől. A helyesen irányított képzeletnek feladata 
azonban ilyen és egyéb ilyesféle jelenségekben felismerni 
a tanulságnak azt az egységét, amelyet a jó és rossz 
között fennálló örökös különbség érzékeinkkel és öntu
datunkkal közöl és ugyanannak a szellemnek uralmát 
az ég felhői ts a föld teremtményei fölött, aki a mi szí
vünket megtanítja a halál keserűségére és a szeretet 
erejére. 

így tehát azzal az egyensúlyozott felfogással köze
ledvén tárgyunk felé, amely nemcsak annak látására 
szánja rá magát, amit óhajt és nem is várja azt, hogy 
csak olyat lásson, amit meg tud magyarázni, rájövünk, 
hogy a művészetnek a valláshoz való viszonyát három 
különböző irányban kutathatjuk: először azt kell kér
deznünk, mennyiben igazgathatták a művészetet a szel
lemi erők a szó szoros értelmében; másodszor, hogyha 
éppen nem is sugallták, mennyiben fejleszthették to
vább; harmadszor, hogy mennyiben mozdította elő a 
művészet a maga hatásaival azoknak a vallásoknak 
ügyét, amelyek ajánlására felhasználták. 

Először: mi okunk van azt gondolni, hogy a művéC^ 
szét valaha is kinyilatkoztatás módjára ihlet alatt állott? ) 
Miféle belső bizonyíték van a nagy művészek alkotásai
ban arra nézve, hogy ők természetfölötti erők felsöbb-
séges vezetése alatt állottak? 



•:' Igaz, hoRy az ily titokzatos kérdésre adandó válasz 
nem alapuUiat csupán belső bizonyítékon, de helyénvaló, 
hogy felismerjük, milyen következtetésre lehet jutni 
csakis oly bizonyíték alapján. És minél pártatlanabbul 
vizsgáljuk a képzelet tüneményeit, annál inkább arra a 
következtetésre jutunk, hogy azok a müvek annak az 
általános és éltető, de azért nem kevésbbé isteni szel
lemnek befolyáisa alatt keletkeztek, amelyből némi rész 
minden élő teremtménynek jut, oly mértékben, ameny-
nyire az a teremtésben elfoglalt rangjuknak megfelel és 
hoĝ ' minden, amit az emberek helyesen hajtanak v:égr£, 
valóban isteni segítséggel történik, de oly állandójtörr,, 
vénirinelleti--AmelylüLjlincs"''eltérés. 

Ennek a beimünk levő szellemi életnek erejét a mi 
magunktartása gyarapíthatja vagy csökkentheti; időről-
időre változik, úgy, ahogy a testi erő is változik; külön
böző alkalmakkor akaratunk felcsigázhatja és szerencsét
lenségünk vagy bűnünk elnyomhatja; de mindenkor egy
formán emberi és egyformán isteni. Emiberek viaigyunk, 
nem pusztán állatok, mivel annak az erőnek bizonyos 
formája mindig velünk van; nemesebb vagy hitványabb 
emberek vagyunk, amennyiben nagyobb vagy csekélyebb 
mértékben van velünk, de sohaseml vagyunk oly mérték
ben részesei, hogy embereknél többé tehetne bennünket. 

Vegyék figyelembe, hogy ezt az általános megálla
pítást csak kétkedve adom, mint olyat, amely felé, vé
leményem szerint, tényleges adatok terelik a pártatlan 
gondolkodót. Tanulmányaink során azonban már kétsé
get kizáró módon leszek képes kimutatni, hogy a művé
szet ama vívmányait, amelyeket valami különös ihlet 
eredményeinek szoktak tekinteni, csakis a bölcsen irá
nyított munka hosszú folyamán és az egész emberiség-
bein' közös érzések befolyása alatt ették el. 

Jegyezzék meg iovábhá, hogy ezeknek az érzéseknek 
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és erőknek, amelyek különböző mértékben az egész eni- i 
beriség közös sajátjiai, három'főosztályuk van: elős'zöraz 
építés és melódia ösztönei, amelyekben alsóbbrendű álla
tokkal osztozunk és amelyek éppúgy velünk születtek,-
mint a méh vagy fülemile ösztöne; másodszor a látomás ; 
vagy álmodás képessége, akár álomi vagy öntudatos elra- í 
gadtatás állapotában, akár szándékosan kifejtett képzelet; 
útján és végül az értelmi következtetés ereje és a szép
ség törvényeinek s formáinak összegyűjtése. 

Ami a látomás képességét illeti, amely a legszoro
sabb összefüggésben áll a legbenső szellemi termé
szettel, éppen azt tekintették sokan az isteni tanítás kü
lönleges nyilvánulásának. Valóban, a tisztán didaktikus; 
művészet nagy része akár a nyelv, akár a raj'zbeli ábrá
zolás útján oly tényleges látomás emléke volt, amely ^ 
önkénytelenül állott elő, moha a korábbi hívő élet által 
előkészített lelki recehártyára gyakorolt benyomást. 
Igaz azonban az is, hogy ezek a látomások, amennyiben 
tisztán felismerhetően érvényesülnek, mindig — nyíltan 
kimondom — mindig valami szellemi korlátoltság vagy 
zavar jelei és hogy azok, akik a legtisztábban ismerik fel 
azok értékét, túlságos sokra becsülik, kiválasztják azt, 
amit hasznosnak találnak, „ihletnek" nevezik és nem ve
szik figyelembe azt, amit haszontalannak tekintenek, 
még akkor sem, ha a látomás alanyát egyenlő tekintély 
útján' éri. i 

így valószínű, hogy nem létezett oly művészi alko
tás, amely didaktikus jellegére nézve felülmulta volna 
Albrecht' Dürernek a „Lovag és Halál" címen ismert met
szetét. Ez azonban csak egyike oly művek egész sorá
nak, amelyek éppoly eleven álmokat ábrázolnak és ame
lyek közül némelyek érdektelenek, kivéve az ábrázolás 
módját, mint például a „Szent Hubertus", mígl mások 
érthetetlenek, egyesek ijesztők és teljességgel élvezhe' 
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tétlenek, úgy hogy közelebbről vizsgálva a dolgot, úgy 
tűnik fel, mintha a nagy festő látomásait valami beteges 
befolyás idézte volna elö, amely inkább meggyengítette, 
mintsem' fellendítette ügyességét, és erőinek túlnyomó 
részét meddő tárgyaknak áldozta fel, hiszen hosszú élete 
során csak két oly müvet hozott létre, amelyeknek nagy 
a didaktikai értéke és ez a kettő is csak szomorú bátor
ságot nyújthat.*) Bármilyen is e kettőnek értéke, inkább 
a szenvedés nagy árán nyert kincs benyomását kelti, 
mintsem azt, hogy az ég kegyének közvetlen adománya 
volna. 

Ellenkezőleg, a művészetben nemcsak a legmaga-
sabbrendű, hanem a legmaradandóbb eredményeket is 
oly férfiak érték el, akikben megvolt ugyan a látomás 
erős képessége, de alárendelve a mérlegelő értelemnek 
és a környező világ éppen nem: látomásszerű tényei 
kimért, folytonos, nem lázas, hanem szeretettel teljes 
megfigyelésének csillapító hatása alatt állott. 

És mennyire nyomon követhetjük a művészek erői
nek kapcsolatát életük erkölcsi jellegével, iazt találjuk, 
hogy a legjobb művészet jó, de nem kimondottan vallá
sos férfiaktól ered, akik legalább is nem ismernek el 
semmiféle ihletet és gyakran oly kevéssé vannak mások 
fölött való felsöbbséffük tudatával, hogy Reynolds, aki 
közülök a legnagyobbak egyike, s'zerénységétöl félre
vezetve azt állította, hogy „a helyes iránybainl terelt fára
dozásnak minden' lehetséges". 

A második kérdést, neve'zetesen azt, hogy mennyiben 
nemesítette, ha nem is sugallta éppen a vallás a művé
szetet, ma nem érintem, mert részletekbe menő vizsgá
latot igényelne és túlsoká elvonna bennünket attól a kér-

*) Üiablbaii a „Lovag és Halál" jelentőségét ebből a szem
pontból is kétségbevontMí. 



déstöl, amely a legfontosabb valamennyi közül, hogy 
ugyanis mennyiben segítette elő a vallás a művészetet j 

Meg fogják látni, hogy a képzőművészet hatása a 
vallásos hitre — a zenéről fae.m. akarok ma bes'zéhii 
lényegében kétféle: képzelt szelletái lényeknek szeműn! 
előtt való megtestesítése és azok képzelt jelenlétének bi
zonyos helyekre való korlátozása. Egymásután fogjuk 
muvés'zet e kettős hatását vizsgálni. 

Először tehát nézzük közelebbről, miféle a művészei 
szerepe, midőn a szellemi lényekről való képzeteinkei 
szemmelláthatólag megtestesíti. 

Tételezzük fel például a következőt. Hisszük, hogy 
a Madonna mindenütt jelen vaiti és hallja s meghallgatja 

•imáinkat. Tételezzük fel azt is, hogy ez iga'z. Azt hiszem, 
ebben az esetbeni a tökéletesen becsületes, hívő és alá
zatos lelkek csak annyit óhajtanának az isteni jelen-; 
létből érezni, amennyit maga a'z a szellemi erő kíván 
éreztetni; elsősorban pedig ii\ím alíarnák azt gondolni, 
hogy egyebet is láttak és megismertek, mint amit igazai 
észrevenni és megismerni lehet. 

A tökéletlenül hívő, bajában türelmetlen vagy tunyasái-| 
gában az istenség világosabb és meggyőzőbb érzéklésére 
áhíto'zó lélek azomiban igyekezni fog annak képzetét egy 
kék vagy piros ruhás, szép arcú, sötét szemű és ke
csesen elrendezett hajú nő határozott alakjává kiegészí
teni, vagy jobban mondva, öss'zevonni. 

Tételezzük fel, hogy ily kép'zet kialakítása után ké
pesek vagyunk azt megvalósítani és megrögzítcaii. C 
kedves kifejezésű szép alak utólag szükségképen arra 
fog indítani, hogy akkor is jelenlevőnek gondoljuk a 
Szent S'zűzet, ha tényleg inincs jelen, vagy hogy nyájas \ 
hozzánk akkor, midőn tényleg nem nyájas. Még ha ha
tározottan ellenállunk Is ily képzelődésnek, az ily kép 
létezése mégis gyakran vallásos tárgyak felé fogja te-

I 
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rtliii gondolatainkat, holott ezek egyébként más dol
gokkal foglalko'znának és egyéb foglalatosságok köze
pette is a lélek köznapi vagy vétkes állapotaihoz többé-
kevésbbé közel hozza, sőt azokkal önkéntelenül is egye
síti a feltételezett isteni személy megjelenését. 

Lelkünk ilyképen két különbö'zö befolyás alá kerül: 
a művészet először is elhiteti velünk azt, amit különben 
nem hittünk volna, másodszor pedig oly tárgyak felé 
tereli gondolatainkat, amelyekre különben nem goíidol-
tunk volna, azáJtal, hogy rendes gondolataink közé nyug
talanító módon iktatja be s ott meghonosítja őket. Nem 
mondhatjuk meg határozottan, vájjon az ily véletlen áhítat 
előnyös vagy káros-e, mert hatása a különbö'zö jelle
mekre különböző, kétségtelen azonban, hogy a művészet, 
amely olyasmit hitet el velünk, amit különben nem hit
tünk volna, helyén nem való, sőt többnyire veszedelmes 
is. Kötelességünk, hogy isteni vagy más személyek léte
zésében csakis létezésükről vailó észbeli okok alapján 
higyjünk és nem a'zért, mert őket ábrázoló képeket lat
iunk.*) 

Most azonban egy oly megkülönböztetésre van szük
ség, amely annyira finom, hogy a tényekkel szemben 
sohasem lehet szabatosan megjelölni, de oly életbeválgó, 
liogy nemcsak a művészet hatalmának megértése, hanem 
elsőrendű jelentőségű tárgyak helyes felfogása is attól 
függ, vájjon e megkülönböztetés határozott hangsúlyo
zására törekszünk-e. A művészet, amely valamely káp-
zeletí lényt megvalósít, csak akkor káros, ha az a meg
valósítás arra van száinva — és e'zt a célt el is éri —, 

*) Kitörölltem egy mondatot, amely ezt a gondolatot 
bővebben kifejtette, mert mikoiri öregebb lettem, iobban'kezd-
tem (tisztelini a vallásos hit és érzés fokozásának bármely 
egj'szerü eszközét. Az alsórendű és. köznapi világ az, amely 
hazug hittel'és meddő szeretettel teli. (Ruskin jegyzete 1887-böl.) 
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hogy az illető képzelt lényben való hitet előidézze, holott' 
azt a létezéséről való egyéb bizonyítékok nem igazolják, 
sőt azzal ellentétesek. Ha azonban a művészet az illető 
személyt oly alapon ábrázolja, hogy annak formája kép
zeleti, akkor a s'zemélyesítésre irányuló törekvés üdvö; 
és jótékony. 

így például a görögöknek az az ábrázolása, midőn 
Apolló a tengeren átkel Delphibe, Lenormant sorozatá
ban*) lai legérdekesebbek egyike," helyes és felemelő 
annyiban, amiennyiben ,ni6m' egyéb',' mint emberi alakban 
való szimjolizálása annak, ahogy a nap erejét joggialkép-
zeW lehet, amennyiben azonban a'zt a gondolatot akarta 
a görögökkel közölni, hogy itt egy valódi Apollóról van 
szó, akkor káros, akár létezett egy valódi Apolló, akár 
nem. Ha nem létezik valódi Apolló, .akkor a művészet 
káros volt, mert ámított, de ha Apolló csakugyan létezik, 
akkor még károsabb volt, mert nemcsak az iga'zi isten 
képének dekoratív alakká', pecsétek jelvényeivé való le
szállítását kezdte meg, .hanem megakadályozta a léte
zésére vonatkozó minden igazi tanúság érvényesülését 
is. Mert ha a görögök, ahelyett hogy annyiszor ábráizol-
ták volna a'zt, amit az isten képének képzeltek, pontos 
rajzokat adtak vala nekünk a marathoni és salamisi hő
sökről és csatákról és egyszerűen elmondták vala, miféJe 
bizonyítékaik voltak Apolló hatalmáról, akáir jóslatai, 
akár segítsége vagy büntetései, akár közvetlen látomás 
révén, akkor hívebben szolgálták volna vallásulíat, niiiiit 
valamennyi festett edény és szép szobor által, amelyeket 
vaJaha eltemettek vagy iinádtak. 

Ebben az esetben és a görög művészet még sok má.s 
példájában is a gondolat két iránya, a szimbolikus és 
realista iráiny, elvegnil és —• mint utólag ki fogom 

*) É1 i t e cles M 0 n u m e n tis C é r a m o g r a ph i q u c s, 
1837. 
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iiiutatiiii — a művészet egyik vonatkozásában üdvös, 
a másikban azonban oly végzetes, hogy nem ismerem 
az isteiniségröl való kóp'̂ etnek oly mély lealacsonyítását, 
mint aminőt a görög vázák a hanyatlás korában, mond
juk 250 körül Kr. e. nyújtanak. 

Míg azonban a görögöknél úgyszólván mindig 
nehéz megmoridiani, melyik a szimbolikus ' és melyik 
a realista elem, a keresztény művészet körében 
a megkülönböztetés világos. Itt a képzelet szülte müvek 
hosszú sora az erények, bűnök, természeti erők vagy 
szenvedélyek szimbolizálására, valamint oly lények áb
rázolására vonatkozik, amelyek, ha névleg valóságosak 
is, a felíogás révén szimbolikusakká válnak. Az ily mü
vek túlnyomó részében nincs meg az a célzat, hogy az 
ábrázolt lények létezését állítsák. Dürer „Melancoliá"-ja 
és Qiotto „Justitiá"-ja kiválóan jellemző példák. Az ilyen 
művészet pedig tökéletesen jó és hasznos, amennyiben 
jó emberektől ered. 

És van a keresztény művészetnek egy másik ága is, 
amelyben az ábrázolt személyiségek, noha névleg való
ságosak, valamely drámai költemény szereplői gyanánt 
lépnek íel és bevallottan a képzelet alkotásai gyanánt 
érvényesülésnek. Ez a költői irányú művészet is jó, 
amennyiben jó emberektől ered. 

így tehát, mint igazán vallásos jellegűt, még csak a 
művészetnek azt az ágát kell figyelembe venni, amely 
valamely létező személyről való képzet ábrázolását vagy 
módosítását adja. Alig vaini azonban olyan magasrendű 
művészet, amely teljesen ebbe a kategóriába tartoznék, 
noha Rafael Madonna della Seggiolája a lehető leghívebb 
példája. Holbein drc'zdai Madonnája, a Sixtus-Madonna és 
Tizián Madonnája a Mária meimiybemenetele képén szin
tén leginkább ebbe a csoportba tartoznak, abból azonban 
— mint, ismétlem, majdnem minden magasabbrendű mű-
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vészét — a költői irányban liajlanak el. Csakis a keresztre
feszített Krisztus véres képei, az aranyozott Szűz Máriák 
és a képes ábrázolásnak egyéb alsórendű termékei tar
toznak a szoros értelemben vett realista csoportba, söt 
azok adják meg ennek jellegét. Az angol egyház be
csületére válik, hogy, mint joggal emelték ki, „sohasem 
fordult híveinek butaságához, korlátoltságához. 

A spanyol szobrászatnak egyik fontos iskolája is 
abban az irányban fejlődött ki, jelenleg azonban nem 
tarthat igényt különösebb figyelmükre. És végül itt van 
a legújabb időkben a mi magunk erőteljes és rendkívül 
érdekes realisztikus művészeti iskolája, amelyet a kö
zönség főleg Holman Hunt, „A. világ világossága" 
című festménye révén ismer, noha, véljeményeni 
s'zerint eredetileg Dante Rossettinek, annak a festőnek 
géniuszából eredt, akiniek köszönhetjük — elsősorban 
itt Oxfordban, majd általánosságban — a régi angol 
mondakör iránt való érdeklődés felújítását.*) 

Ennek a realisztikus művészetnek Európa vallásos 
szellemére gyakorolt hatása célzatában eltérőbb, mint a 
művészet bármely más ága, mert míg magasabbrendü 
nyilvánulásaiban a legőszintébben vall&sos lelkekeití is 
befolyásolja és az embereknek azt a komoly osztályát 
is érinti, amelyre a tisztán költői ábrázolás nem hat, 
addig legalacsonyabb rendű nyilvánulásaiban nemcsak a 
vallásos megindulásra való legközönségesebb vágy felé 
hajlik, hanem a borzalom puszta áhítozása felé is, amely 
csak részben civilizált országok tudatlan osztályait jel
lemzi. Nemcsak a borzalom áhítozása ez, hanem magá
nak a halálnak különös szeretete is, mint olyan és ez 
katholikus országokban kivált abban a törekvésekben nyil
vánult meg, hogy a Szentsír kápolnáiban festett alakok-

*) Rossejtti 'és tanítványai az oxfordi Union falait díszí-
tettcJí az Arthiir-mondakörből merített festményeikkel. 
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kai a csalódásig utánozzák hullák hatását. Ugyanez a 
•eteges ösztön kórosan elhomályosította sok gazdag kép
zeletű és kiváló művész szellemét is és eltorzította leg
szebb müveiket, végül pedig — és minden hatása közül 
ez a legrosszabb — általában hatalmába kerítette a ke
resztény nők érzelmességét, úgy hogy Krisztus szenve
déseit siratják, ahelyett, hogy elejét vennék az ő népe 
zenvedéseiiWek. 

Ha önök egyike-másika legközelebb útrakél, figyelje 
nicg azoknak a szobrászati és festészeti müveknek értel
mét, amelyek — a legkülönbözőbb művészeti fokon — 
minden kápolnában, székesegyházban és minden hegyi 
ösvény mellett Krisztus gyötrelmeinek ábrázolásával az 
ű kínszenvedésének óráit idézik emlékezetünkbe és 
i^ekczzék csak némileg is felbecsülni azt az erőfeszí
tést, aimielyet az ékess'zólás, zene, festészet és szobrászat 
négy művészete a tizenkettedik század óta kifejtett, hogy 
kifacsarják a nők szívéből a szánalomnak még azt az 

j utolsó cseppjét is, amelyet ez a tisztán testi szenvedés 
' előidézhet, mert a művészet majdnem mindig főleg a 

ti sebeknél és kimerültségnél időzik és sokkal inkább 
zállítja, mintsem fokozza a szenvedésről való kép-
îct. 

i Igyekezzenek maguknak számot adni róla, mennyi 
I idő, mennyi hév, érzés ment veszendőbe a kereszténység 

•lid és gyengéd nőinél az utolsó hatszálz év alatt, az 
iiy képek hatása folytán ilyképen festvén le maguk előtt 
egyetlen személynek régmúlt szenvedéseit, amelyek — 
amennyiben valóban úgy fogták fel őket, hogy egy isteni 
természetnek kellett azokat elszenvedinie —' ez okból 
lioin lehettek kevésbbé elviselhetetlenek, mint bármely 
halálra gyötört emberi lény kínjai. Igyekezzenek aztán 

^ számot adni maguknak arról, mennyivel Jobb eredmé
nye lenne az emberiség boldogságára nézve, ha ugyan-
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azokat a nőket megtanították volna azoknak az utclsó 
szavaknak mély értel'mére, amelyeket Mesterünk azok
nak mondott volt, akik utolsó útján követték őt: „Jeru
zsálem leányai, ne sírjatok énrajtam, hanem ti magato
kon sírjatok és a ti mag'zataitokon"*). Ha megtanították 
volna őket arra, hogy könyörületes gondolataikkal mér
legeljék a csatamezők kínjait,.— a lassan emésztő halált 
az éhenveszö gyermekben és a háború számtalan hátr,-
maradottaiinak pusztulását, de raég ai magunk békcs 
életünkben is az éhező, neveletlen, gyámoltalan teri.iii-
tések kínszenvedését, akik csak a sír szélén ébrednek 
annak tudatára, hogyan kellett volna élniök és azoknak 
még súlyosabb szenvedéseit, akikre né'zve a lét a halál, 
nem annak megszűnése, azokét, akiknek átok volt IHH-
csőjük és akiknek azok a búcsúztató szavak, amelyeket 
nem hallhatnak, az egyedüli áldás, amely valaha tite 
őket. Ti, — akik azt óhajtjátok, hogy báirha ott sírtatok 
volna az ö lábainál vagy ott álltatok volna az ö ke
resztjénél, — ezek mindig veletek vannak! Ö nincs min
dig veletek, m 

A halál nyomorultjai mindig veletek vannak. Igen^^ 
és veletek vannak a derekak és jók is az életben és ezek 
is segítségre szorulnak, holott azt tételeztétek fel, hofíy 
nekik csak másokon kell segíteniök; ezek is igényt tar
tanak reá, hogy gondoljunk, hogy emlékezzünk reájuk. ; 
ÍÉs ha ezzel a vezérfonállal tekintünk a történelembe, j 
azt fogjuk találni, hogy az emberiség örökös nyomoru-
ságának egs'ik legfőbb oka az, hogy az emberek tiszte
lete mindig megoszlik a nem látható angyalok és szen
tek között, akik nem szorulnak segítségre és a büszke 
és rosszlelkü emberek kőzött, akik nagyon is láthatók 
és nem szolgálnak reá segítségünkre. És nézzük, mi-
képen követte a művészet a tömeg tiszteletét. Számta-

*) Lukács, XXIII., 28. 
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laii képünk van a szentekről és angyalokról, — számta
lan képünk hitvány udvaroncokról és megvetésre méltó, 
kegyetlen királyokról. Kevés, mily kevés van, — de 
ezek, figyeljék meg, majdnem mindig nagy festőktől 
valók — legjobb férfiainkról vagy cselekedeteikről. Gon
dolják meg magukban, — most nem érek reá, hogy e 
hatalmas területre lépjek és elég képzelöeröm sincs, 
hogy átlépjem küszöbét, — gondolják meg, mi lenne a 
történelem reánk nézve, sőt hogy egész Európa törté
nelme mennyivel más lenne, ha a nép felismerte, a mű
vészet megtisztelte és megörökítette volna legméltóbb 
férfiainak nagy tetteit. 

És ha ahelyett, hogy mint mostanáig mindenkor, a 
vetélkedés és»megtorlás pokoli fchiöjében éltek volna, 
amelyet ködös szentségek fantasztikus álmai világítot
tak meg, arra törekszenek, hogy igazságosan jutalmaz
zanak és büntessenek, ahol helyénvaló a jutalom és 
büntetés, de főleg az előbbi és legalább is inkább tanú
ságot tesznek oly emberi cselekedetek mellett, amelyek 
Isten haragját vagy áldását érdemlik meg, semihogy 
képzelgő elbizakodottságukban az Utolsó ítélet titkaival 
vagy az örökkévalóság boldogságával hozakodjanak elő. 

Általában így fogom fel, — noha valóban jó is szár
mazott belőle, mert minden nagy baj némi jót is hoz; a 
maga utóhatásában, — így fogom fel a művészet vég
zetes szerepét annak szolgálatában, amit akár pogány, 
akár keresztény országokban, akár a szavak, akár a 
színek vagy szép formák pompázásában igazán és a szó 
mély értelmében bálványimádásnak lehet nevezni, — 
szívünk és elménk legjavával szolgálván valami szo
morú vagy kedves képzeleti képet, miközben nem enge
delmeskedünk Mesterünk hívásának, aki nem halt meg 
és nem roskad össze keresztje alatt, hanem azt kívánja 
tőlünk, hogy vegyük fel a magunkét. 

Rusklu; Előadások a művészetről. c 
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A vallásos művészet szerepének második fő részére 
térek át, arra, hogy miJtépen korlátozza az isteni jelen
lét eszméjét bizonyos helyekre. A rendelkezésemre álló 
idő teljesen lehetetlenné teszi, hogy foglalkozzam a niíi-
vészetnek ezzel az oldalával, amennyiben az a külön
böző vallások isteneinek templomaiban nyilvánul. Majd 
egy jövő alkalommal vizsgáljuk ezt, míg ma csak a fő 
eszmékre mutatok reá és ezt úgy tehetem a legjobban, 
ha kizárólag árról a befolyásról beszélek, amely az 
istenségnek e lokalizálásával a magunk hitét érinti. 

Figyeljük meg először is, hogy ez a lokalizálás majd
nem teljesen az emberi művészettől függ. Legalább is 
egy követ kell felvennünk és pillér gyanánt felállíta
nunk, ha meg akarjuk jelölni, hogy ismét ráismerjünk, 
azt a helyet, ahol egy látomás jelent meg. Egy üldözött 
nép, amely istentiszteletének helyeit elrejteni kénytelen, 
minden vallásos szertartást először a domboldal egyik', 
majd másik szirtje alatt végez el, anélkül, hogy csorbí
taná az ilyképen végrehajtott szertartások vagy szent 
cselekmények szentségét. Azért mindnyájan egyetértünk 
benne, hogy lényegtelen, vájjon egy bizonyos hely kö
vek gyűrűjével körül van-e véve, vagy valamely épí
tészeti stílusú falak közé van-e zárva éis így a'z egyetlen 
hely gyanánt elkülönítve, ahol ily szertartások végbe
mehetnek. Ilyképen nem annyira a tapasztalat vagy ér
telem alapján, hanem az építészet által érzékeinkre gya
korolt hatás következményeképen nyerjük azokat az 
első erős benyomásokat arról, amit utóbb föltétlen igaz
ságnak tekintünk. KüJönösen azt kívánom, figyeljék meg, 
hogy mennyire az emberi művészet segítsége az, amely 
ezt az eredményt mindenkor előidézi, mert ne feledjék, 
én sohasem állítom vagy tagadom valamely theologiai 
tanítás igazságát, — ez nem az én területem, — hanem 
csak azt keresem, miképen erősíti azt a tanítást az épí--
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lészet segítsége. Állítstink egy faragatlan követ a falu 
,i;ycpes terén levő csipkebokor alá, válasszuk el magá
nak a gyepnek egy részét közönséges palánkkal a töb-
iiitől, azután szenteljük fel bármely tetszésszerinti for
mával a bezárt gyepes területet, azután gyűljünk össze 
a fakerítésen belül valahányszor imádkozni vagy prédi
kálni kívánunk, mégsem fogjuk a falusi nép lelkében 
egykönnyen azt a benyomást előidézni, hogy Isten a 
palánkon belül esö gyepes területen lakozik és jelenlétét 
nem terjeszti ki az azon túl esö térre és hogy a kerítés 
egyik oldalán levő százszorszépek és ibolyák szentek, 
míg a másik oldalon levők profánok. A fapalánk helyett 
azonban építsünk falat, kövezzük ki ai belső teret, helyez
zünk föléje mennyezetet, hogy aránylag sötétté tegye 
és könnyen elhitethetjük a falusi néppel, hogy olyan 
házat építettünk, amelyben az Istenség lakik, vagy hogy 
— a régi francia kifejezéssel élve — a „logeur du Bon 
üieu" szerepét játsszuk. 

Továbbá pedig, noha nem kívánom kérdés tárgyává 
tenni annak igazságát, amit így az építészet nyelvén 
tanítunk, mégis azt óhajtanám, hogy állapítsuk meg 
szabatosan, mit is akarunk tanítani. 

Ne higyjék, hogy lebecsülöm — senki sem tehetné 
ezt kevésbbé, mint én — azoknak az érzelmeknek jelen
tőségét, amelyek a falusi népet templomához fűzik. A 
legteljesebb mértékben elismerem a hely erkölcsi érté
két, amely majdnem mindig tökéletes tisztaságon és bé
kességen alapul, valamint a természetfölötti szeretet és 
oltalom érzésének értékét is, amely a templom alacsony 
hajóját, szerény előcsarnokát betölti. Azt a komoly kér
dést vetem fel azonban, vájjon nem kellene-e az egész 
földnek békésnek és tisztának lennie, az isteni oltalom 
felismerésének pedig oly általánosnak, mint amilyen' igaz 
az? A kérdés feltevésénél első feltétel gyanánt csak-



ugyan el kell fogadni azt, hogy az Istenség jelenléte ott 
adatik meg, ahol keresik és ott enyészik el, ahol meg-' 
feledkeznek róla, de a mi meggyőződésünk éppen azon; 
alapul, vájjon mindig csak egy helyen szabad-e keresni 
azt, másutt pedig megfeledkezni róla. 

Az az ellenvetés merülhet fel, hogy mivel lehetetlen 
az egész földkerekséget megszentelni, mégis csak jobb, 
ha annak egy részét így biztosítjuk, mintha egyiket sem 
biztosítanók; de ha így is van, bizony arra kellene tö
rekednünk, hogy az előnyben részesített területet kibö-
vítsük és olyan időknek nézzüinik elébe, midőn az angol 
falvakban nem a holtak, hanem az élők fogják a szen
telt földet elfoglalni és midőn inkább ellenszenvvel és 
félelemmel fogjuk nézni azt a területet, amely mint 
profán el van különítve, mintsem tisztelettel annak egŷ  
kis részét, amely mint szent talaj van elkerítve. 

De menjünk tovább. Tegyük fel, hogy rendjén van, 
ha valamely helynek falakkal való elrekesztés és azokon 
belül bizonyos szertartások rendszeres ismétlődése által 
a szentség jellegét megadjuk. Mégis nyitva marad az a 
kérdés, vájjon vallásos szempontból kívánatos-e az el
zárt rész díszítése. Mert az elkülönítés céljának maguk 
a falak is megfelelnek. Mi a célja a díszítésnek? 

Nézzünk egy példát, a legkiválóbbat, amelyet isme-í 
rek, a chartresi székesegyházat. Ott vannak a legpom^ 
pásabb festett ablakok, a legdúsabb szobrászati művek,; 
az építészeti mű leghatalmasabb arányai, hogy együtte-: 
sen a gyönyörűség és áhitat érzését idézzék elő. Azt 
valljuk, hogy ez az Istenség dicsőségére szolgál, vagy 
— más szavakkal — hogy tetsző neki, ha szemeinket 
kék és arany színeken legeltetjük és lelkünket egymásra 
halmozott és művésziesen faragott nagy kövek láttán 
felemeljük. 

Azt hiszem, nem̂  is kétséges, hogy tets'ző Neki, ha így 
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cselekszünk, hiszen ö maga minden reggel és este isteni 
művészettel festett ablakokat mutat tilekünk, kék és 
arany és bíbor színekkel, ablakokat, amelyeket annak 
az égnek ragyogása világít meg, ahol bizonyára nagyobb 
valószínűséggel kereshetjük az ö hajlékainak egyikét, 
mint bármely felszentelt földi helyen. És ugyancsák ö 
iialmozott minden hegyoldalban, minden sziklás tenger
part szirtjeiben olyan köveket egymásra, amelyek na
gyobbak, mint a chartresi székesegyház kövei és olyan 
növényi faragványokkal ékesek, amelyek nem kevésbbé 
szentek azért, mert élők. 

Mi más oka lehetne, mint hogy jobban szeretjük a 
magunk műveit, mint az Övéit, ha megbecsüljük a ra
gyogó üveget és nem becsüljük meg a ragj'ogó felhőket, 
ha művésziesen hímzett díszruhákat szövünk és meg
aranyozzuk a pompás boltozatokat, — holott nem gyö
nyörködünk az egekben, az ö ujjai munkájában, sem 
annak a jeles boltozatnak csillagaiban, amelyet ö 
emelt? fis álmodhatunk-e arról, hogy azáltal, ha annak 
a dicsőségére faragunk oszlopokat és pilléreket, aki utat 
tör a folyóknak a sziklák között és akinek haragjára a 

I föld oszlopai megrendülnek, bocsánatot fogunk nyerni 
azért, hogy meggyalázzuk a dombokat és folyamokat, 

I amelyekkel Ö látta el lakóhelyeinket, — azért, hogy 
|-megmérgezzük tiszta levegőjüket, — azért, hogy fel

égetjük zsenge füvüket és virágaikat és hogy a fény
űzésnek és nyomornak vegyes szégyenével árasztjuk el 
szülőföldünket, mintha csak arra törekednénk, hogy — 
legalább is itt Angliában —- meghazudtolhassuk azt az 
éneket, amelyet odafönn a Kerubok kara, idelenn az 
Egyház énekel: „Szent, szent, szent a seregek Ura, Is
tene! Tele van az ég és föld a Te dicsőségeddel." 

Még igen sokat szeretnék elmondani önöknek és, 
reménylem, önök is még sokat akarnának válaszolni 



nekem vagy kérdezni tőlem. De ma nem mondhatok 
többet. Reménylem, hogy közös beszélgetéseink és gon
dolataink még nem értek véget, de ha úgy is lenne és én 
nem szólhatnék többé önökhöz, — örülök, hogy elmond
hattam önöknek azt, amit elmondtam. és még a követ
kezőt, ami az egésznek foglalatja, hogy művészetünk 
ismét ragyogó lehet és azzal igazán dicsérhetjük és 
magasztalhatjuk teremtőnket, de csak azután, ha teljes 
szív-\rel arra törekedtünk, hogy megszenteljük minden 
gyermek testét és szellemét, akinek nincs födél a feje 
fölött, hogy a hidegtől megójja és nem veszik körül 
falak, hogy lelkét a megrontás elöl elzárja, itt ebben a 
mi angol hazánkban. 

Még egy szót. 
Mindazt, amit a művészetnek a valláshoz való vi

szonyáról eddig jeleztem, ne vegyék egyébnek, csak 
elgondolásoknak, noha észrevehették, hogy a szóban 
levő kérdések némelyikére nézve véleményem végleg 
kialakult. Befejezésül azonban olyasmit kell elmonda
nom, amit tudok és — ha hűségesen dolgoznak — önök 
is tudni fogják valamikor, sőt talán részben már most 
is hiszik. Ugy vélem, hogy ama percek alatt, un'g szavai
mat hallgatták, azok, akiknek szellemét a megállapodott 
formák és hit iránt való tisztelet hatja át, mindegyre 
félve leshettek, hogy mit vagyok mondandó, vagy saj
nálkoztak a fölött, ha olyat mondtam, ami az ő felfogá
suk szerint tiszteletlen vagy könnyelmű kijelentés volt 
életbevágó jelentőségű dolgokról. 

Mindez igen távol áll tőlem és clppen mert a tisz
telet és csudálat érzelmei azok, amelyeket az önök 
szellemében leginkább kiművelni óhajtanék, azért a leg
komolyabban óvom önöket attól, hogy köznapi vagy 
téves látszatok befolyása alá kerüljenek, Uz az, amit 
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tudok és amit, ha hűségesen dolgoznak, önök is meg 
fognak tudni, hogy, a tisztelet az élet legfőbb öröme és 
ereje, annak tisztelete, ami az önök saját fiatalságában 
tiszta és ragyogó, ami a mások életkorában igaz és ki
próbált és mindanniak tisztelete, ami vonzó az élők és 
nagy a holtak között és csudálatos a'zokban az erőkben, 
amelyek halhatatlanok. 



III. ELŐADÁS. 

Művészet és erkölcs. 

Valószínűleg einlékeznek még arra, amit utolsó elő
adásom kezdetén kifejtettem, azt ugyanis, hogy a mű
vészetnek három rendeltetése van — és több nem is lehet 
•— az, hogy megerősíti az emberek vallásos érzéseit, 
tökéletesbíti erkölcsi állapotukat és gyakorlati hasznukra 
szolgál. Ma azt kell vi'zsgálnunk, milyen módon érvé
nyesül második irániyban, vagyis, hogy miképen 
tökéletesbíti az emberek erkölcsiségét vagy ethikai álla
potát. 

Jegyezzék meg: tökéletesbíti, nem létrehozza. 
Már eleve meg kell bennünk lenni a kellő erkölcsi 

állapotnak, különben nem lehet művészetünk. De ha egy
szer már s'zert tettünk a művészetre, annak hatása ki
fejleszti és kiegészíti azt az erkölcsi állapotot, amelyből 
kiemelkedett, sőt mi több, ebben a diadalban részesít 
más lelkeket is, amielyek erkölcsileg már szintén képe
sek arra. 

Nézzük például a'z ének művészetét és annak leg
egyszerűbb, de — természetének korlátai között — töké
letes mesterét: a pacsirtát. Tőle tanulhatjuk meg, mi az, 
„örömtől énekelni". Először el kell érnünk a tiszta vi
dámság erkölcsi fokát, hogy annak tökéletes kifejezést 
adhassunk. Akkor aztán magában tökéletessé válik és 
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közölhető más lényekkel is, akik az ily örömre képesek. 
De nem̂  közölhető azokkal, akik nincsenek előkészülve 
arra, hogy részeseivé váljanak. 

Nos, minden igazi emil>eri ének is hasonlóképen a 
művészet által tökéletesbített kifejezése nemes egyének 
helyes okokból eredő örömének vagy fájdalmának. És 
a niüvés'zet lehetősége éppen az ok helyességéhez és a 
megindulás tisztasálgához való arányban rejlik. Egy leány 
énekelhet elvesztett kedveséről, de egy szegény ember 
nem énekelhet elvesztett pénzéről. És a legalsó foktól 
a legmagasabbig föltétlen pontossáiggal megállapítható, 
hogy a művészet szépsége amaz érzés erkölcsi tiszta-
tségdnak) és. méltöságciitak miitaiója, amelyet kifejez. 
Bármely pillanatban gyakorlatilag is meggyőződhetünk 
róla. Kérdjük csak magunkbani minden oly érzésre vo
natkozólag, amely erőt vesz leikünkön: „Elénekelhetné-e 
ezt egy mester, még pedig nemesen, iga'zi dallammal és 
művészettel?" Ha igen, akkor az érzés helyes. Ha egy
általán nem lehet elénekelni, vagy csak nevetséges módon, 
akkor alantas érzés. És így van ez valamennyi művé-
szetl>en, úgy hogy valamely nemzet művészete, ha egy
általán léte'zik, az illető nemzet erkölcsi állapotá'nak oly 
miathematikai pontosságú mutatója, amely nem> eshetik 
sem tévedés, sem kivétel alá. 

Jegyezzük meg: mutatója és fokozója annak az er
kölcsi állapotnak, de nem gyökere vagy oka. Nem fest
hetjük vagy énekelhetjük magunkat jó emiberekké; elő
ször jó embereknek kell lennünk, mielőtt akár festeni, 
akár énekelni tudunk és akkor a szín és a hang tökéle-
tesbíteni fogja bennünk mindazt, ami jó. 

És ez az, amire felhívtam figyehiiüket, midőn első 
előadásomban a'zt mondtam, hogy „most hallgassanak 
ide", nevezetesen, hogy semmiféle művészeti oktatás sem 
válhatik hasznumkra sőt káros is lehet, ha nincsen olyas-
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mire alapozva, ami minden nrűvészetnél mélyebb. Mert 
valóban, 'nemcsak abban a művészetben, amelynek tör-; 
vényeit önök előtt kifejteni az én fekdatomi, hanem még 
sokkal inkább abban a művészetben, amely mindenkié és 
amelynek tanulása elsősorban idevonzotta önöket, a ne
velés fő bűnei abból a raradkívüli ihamis feltevésből ke
letkeztek, hogy valamely nemes nyelv a nyelvtan és ki
ejtés közölhető fogásaiból és nem pusztán a helyes gon
dolat goindos kifejezéséből áll. A nyelv minden erénye 
gyökerében véve erkölcsi erény: szabatossá válik, ha a 
beszélő igaz kíván lenni, világossá, ha megértéssel és a 
megértetés vágyával beszél, erőteljessé, ha a beszélő ko
moly, kellemessé, ha érzéke van a ritmus és rend iránt. 
A művészet nem képes a nyelvben más erényeket létre
hozni, de hadd fejtsem ki egy pillanatra még mélyebben 
azok egjnkének jelentőségét. Azt mondtam, hogy a nyelv 
csak akkor világos, ha megértő. Valóban csak akkor ért
jük mieg valakinek szavait, ha megértjük lelki állapotát. 
Reá nézve is a mi szavaink ismeretlen nyelven mondot
tak maradnak, míg meg nem érti a miénket. És ez az, 
ami a nyelv művés'zetét — ha ugyan külön akarjuk vá
lasztani a többitől — a Icgalkalimasabb eszkö'zzé teszi min
den úriember nevelésében. Tökéletesen megértetni vala
mely szó értelmét annyi, mint megértetni annak a szel
leminek titkát, amely azt a szót létrehozta; a nyelv titka 
a megértés titka és annak teljes szépsége csak a megértő 
lélek előtt tárul fel. És ilyképen a szép beszéd szabályai 
kivétel nélkül ;az őszinte és szívbeli bes'zéden alapulnak. 
Azokra a törvényekre, amelyeket az őszinteség állapított 
meg, utólag fel lehet ugyan építeni a látszólag széip, de 
hamis beszédet, minden ilyen nyilvánulás a'zo'nban, akár 
az ékesszólás, akár a költészet terén, nemcsak híjával 
van a maradandó erőnek, hanem meg is rontja azokat a 
szabályokat, melyeket bitorolt. Ameddig a szavak csak 
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őszinteségből erednek, addig ,a nyelv művészete gyara-
podóban van, mihelyt a'zonban külső szabályok szertn,t 
formálják és csiszolják, hanyatlásnak és pusztulásnak 
indul. És ez az igazság már régóta nyilvánvaló volna, ha 
a fejlett akadémikus oktatás korszakaiban nem lépne fel 
mindig az az irányzat, hogy letagadják a s'zó nagy mes
tereinek őszinteségét. Tanuljunk csak meg valamelyik 
régi író modorában kellemesen írni és hajlandók leszünk 
azt hinni, hogy ő is másvalakinek a modorában írt. De a 
nemes és helyes stílus sohasem fakadhatott máshonnan., 
mint őszinte szívből. 

Nem érdemes egy olyan írót a magunk stílusa kikép
zése kedvéért olvasni, laikí nem azt érti, atnit 'mioimd és 
soha sem találtak ki nagy stílust, csak azok, akik azt 
értették, amit mondtak. Derítsük ki az írás valamely 
tökéletes módjának kezdeményezőjét és ezzel megta
láltuk valamely igaz tény vagy őszinte szenvedély ki
fejezőjét is. Olvasásunk egész módszere így sokkal ter
mékenyebbé válik, mert meg lévén róla győződve, hogy 
írónk csakugyan azt értette, amit mondott, sokkal gon
dosabban fogjuk megállapítani, hogy mi is az, amit gondol. 

De még fontosabb annak a ténynek mély megisme
rése, hogy minda'z a szépség, amelyet valamiely nemzet 
nyelve felmiutathat, az illető nemzet legbensőbb lényének 
kifejezője. Ha a nép lélekállapota szilárd és férfias, ha 
képzetei komolyak, ildomosak és méltó tárgyakra vonat
koznak, ha cselekedetei igazságosak, akkqr nyelve szük
ségképen emelkedett lesz. Azért nem is lehetséges, — 
ügyeljünk csak az előbbinek ellenkezőjére! — hogy va
lamely nyelv nemes legyen, ha szavai nem megannyi 
cselekvésre serkentő trombitaszó. Minden nagy nyelv 
különbség nélkül nagy dolgokat fejez ki és irányit. Csakis 
engedelmességgel utánozhatok; lehelletük ihlető hatású, 
mert nem csupán hallható, hanem eleven is és csak akkor 



tanuHiatunk meg úgy beszélni, ahogy azok az emberek 
beszéltek, ha magunk is azokká válunk, akik ők voltak. 

A mondottak közvetlen igazolásául szeretném, ha 
meggondolnák a kifejezésnek és jellemnek egymáshoz 
való viszonyát a nyelv tökéletes művészetének két nagy 
mesterénél, Vergiliusnál és Pope-nál. Talán meglepődnek 
ez utóbbi név hallatára és csakugyan az angol irodalom
ban szenvedélyesebb s'zeílemek sokkal 'miegkapóbb és 
dallamosabb nyelvvel tűnnek'ki, de a maga wemében 
nincs tökéletesebb. Ezt a két költőt idézem tehát, azért, 
mert mindketteini a legnagyobb művészek, tisztán művé
szek, akiket az irodalomban ismerek és mert ú?y vélem, 
hogs?- utól'ag érdekelni fogja önöket annak a kinyomo-
zása, mennyire szelleműk erkölcsi elemeiből fakadt az 
egyiknél a szavak végtelen bája, a másiknál a szigorúság 
s mindkettőnél a szabatosság: Vergiliusnál a mély gyen
gédségből, amely Nisus és Lausus történetét irattá meg 
vele és Pope-nál abból a derűit és igaz jóindulatból, 
amellyel ő theológiai felfogásában két évszázaddal előzte 
meg korát és amely képessé tette arra, hogy két olyan 
sorban foglalja össze a nemes élet törvényét, amelyek 
— ha jól tudom — angol nyelvben az erkölcsi érzés leg
teljesebb, legszabatosabb és legemelkedettebb kifejezé
sét adják: 

Never elated, while one man's oppress'd: 
Never dejected, while another's blcss'd.*) 

Kívánom, hogy tartsák eszükben Pope-nak e sorait és 
sajátítsák el teljesen az ő ethikai rendszerét, mert mel
lőzve Shaksspearet. aki inkább a világé, mint a miénk, 
Pope-ot tartom, Chaucer óta, az igazi angol szellem leg-
valódibb képviselőjének és azt hiszem, hogy a Dímciad 

*) Nem örül addig, míg más szomorú, — ncin búsul addig, 
míg más boldog. 



a legtökéletesebben csiszolt emlék, amelyet minálunk va
laha emeltek. Popé tanulmányozása közben meg iogják 
látni, hogy ő a legtömörebb nyelven és a legszűkebb ke
retek között a művészetnek, kritikának, közgazdaság
nak, társadalomtudománynak és végül annak a jóindu
latnak is minden törvényét kifejezésre juttatta, amely 
alázatos, észszerű, lemondó és megelégszik azzal, ami 
az életből osztályrészül jutott neki, üdvözülésének pro
blémáját őreá bízva, akinek kezében van mindenek üd
vössége. 

Most pedig azokra a művészetekre térek át, ame
lyekhez különösebb közöm van. Ezekre nézve — noha 
a tények teljesen azonosak — nehezebb dolgom lesz, 
hogy állításoanat bebizonyítsiam, merti közöttünk csak 
kevesen ismerik a festészet érdemét annyira, mint a nyel
vét és én csak akkor mutathatok reá, hogy honnan ered 
az az érdem, ha alaposiam. kimiutattam, miben áll az. Addig 
is egyszerűen azt mondom, hogy a képzőművészetek az 
erkölcsi állapotnak épp oly pontos képviselői, mint a 
kifejezés egyéb módjai, elsősorban, feltétlen szabatosság
gal, ami a művészt illeti és továbbá, noha sokféle torzító 
befolyás által leplezett s'zabatossággal azt a nemzetet 
illetőleg, aimelyhez a művész tartozilí. 

Elsősorban tehát a művész szellemének tökéletes 
kifejezői és így ennek következtében — jegyezzük meg 
jól —, ha az a szellem inagy vagy sokoldalú, a művészet 
könyvében sem könnyű olvasni, mert magunkban is meg 
kell lenniök mindazoknak a szellemi jellemvonásoknak, 
amelyeknek jeleit olvasni akarjuk. Aki maga nem dol
gozik, nem képes számot adni magának a miunkáról, mert 
nem tudja mibe kerül a munka; nemi képes felismerni a'í 
igazi szenvedélyt, ha maga is nem szenvedélyes, sem az 
ildomosságot, ha maga nem ildomos és a jellem hibáinak 
vagy gyengeségeinek legcsekélyebb nyomait is csak úgy 
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ítélheti meg, ha neki is ugyanazokltal a hibáklíal kellett 
megküzdenie. így például én magam is jobban ismerem 
a munkával járó türelmetlenséget és fáradságot, mint a 
legtöbb kritikus, mert magam is mindig türelmetlen va
gyok és gyakran fáradt és így egy hatalmas mester tü
relmes és fáradhatatlan munkája nagyobb csudálatra 
indít engem, mint másokat. És mindnyájukat csudálatra 
fogja indítani, ha miajd kimutatom!, — és mihelyt belefo
gunk igazi munkánkba és önök megtanulták, mit jelent 
az, egy helyes vonalat megvonni, képes leszek majd ki
mutatni, még pedig kétségbevonhatatlanul — hogy a Man-
tegna- vagy Paolo Veronese-féle emberek niaipi munkája a 
kéz mozdulatainak szüntelen, szakadatlan sorából áll és 
kezük biztosabb a legjobb vívóénál. Ónjuk, midőn elhaftN-
egy pontot és egy másikhoz jut cl, nemcsak a vonal vé
gén ér el csalhatatlan! biztonságot, hanem pályája is csal
hatatlan és mégis változatos, pedig gyakran egy láb 
hosszú, vagy annál is hosszabb, de mindenütt oly hatá
rozott, hogy ama férfiak mindegyike képes volt — és 
Veronese gyakran meg is tette — egy teljes arcélt vagy 
az arc rajzolatának bármely más részét egyetlen vonal
lal megrajzolni, amelyen utólag nem változtattak. Pró
báljuk csak meg először is magunk elé képzelni annak a 
téinykedésnek izombeli biztonságát és értelmi erőfeszíté
sét, mert a vívó mozdulata a gyakorlat folytán tökéletes, 
míg egy nagy festő kezét minden pillanatban valami köz
vetlen és új szándék iráinyítja. Képzeljük el a'ztán, hogy az 
az izombeli biztonság és finomság, valamint az agy pilla
natnyilag kiválasztó és rendező energiája az egész na
pon át megmarad, még pedig nemcsak fáradtság nélkül, 
hanem annak kifejtése fölött érzett szemmellátható öröm
mel is, mint ahogy a sas is örülni látszik annak, ha szár
nyait mozgatja, — és így az egész életén át, akármilyen 
hosszú az élet, még pedig nemcsak az erő megfogyatko-
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iása nélkül, hanem annak nyilvánvaló ^yiaTapodásával, egé
szen az aggkorral beálló szervi elváltozásokig. Továbbá 
pedig — ha ugyan konyítunk az élettanhoz — vegyük 
tekintetbe, hogy a testnek és léleknek miféle erkölcsi álla
potát jelenti az! A múlt idők ethikája: a íajnak mily 
finomságára volt szükség, hogy abban része legyen, az 
életerők mily kiváló egyensúlyára és szimmetriájára! Vé
gül pedig döntsük el magunkban, vájjon az ilyen emberi
séggel összeegyeztethetö-e a lélek bűnössége, a köznapi 
aggodalom vagy emésztő vágy, a gyűlölet vagy önvád 
iiyomon'isága', az emberi vagy isteni törvények ellen való 
lázadás vagy bármely tényleges, akár csak öntudatlan 
megsértése ama törvények legcsekélyebbjének is, ame
lyek iránt való engedelmesség lényeges az élet dicsősé
gére és az élet Urának tetszésére nézve. 

Igaz ugyan, hogy a jeles mesterek némelyikének 
mélyen gyökere'ző jellembeli hibái is voltak, hibáik azon
ban mindig meglátszanak műveikben. Az is igaz, hogy 
némelyek nem voltak képesek szenvedélyeik fölött ural
kodni. Az ilyenek fiatalon haltak meg vagy öreg koruk-
l)an rosszul festettek. Ezekre a dolgokra nézve azonban 
félreértéseink túlnyomórészt abból eredtek, hogy nem 
tudtuk, kik voltak a nagy mesterek és abban a silány 
ügyességben gyönyörködtünk, amely az Észak lebujainak 
füstjében fejlődött ki, nem azokéban, akik, mint a haj'nal 
gyermekei. Assisi erdői és Cadore szirtjei alatt mennyei 
levegőt lélegzettek. 

Igaz viszont az is, hogy, mint arra már régen utal
tam, a jeles mesterek két nagy csoportba oszthatók be, 
amelyek egyike egys'zerű és természetes életet élt, míg 
a másik a szépség szolgálatainak puritánságába mierült. 
Az életnek e két módját azonnal felismerhetjük műveik
ben. Általában a természetes élet hívei az erösebbek, 
van azonban a puritánok között is kettő, akiknek műveit 
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leginkább szeretném megértetni önökkel tanári megbí
zásom három éve alatt. E két puritán közül az egyikit 
nem. tudom és a másikat nem akarom most megnevezni. 
Amazt nem tudom megnevezni, mert senki sem ismeri 
pevét, kivéve kereszjtnevét. Bernardino ez, akit szülőhelye, 
a Lago Maggiore mellett levő Luino után Bernardino Luini-
nak neveznek. A másik egy velencei mester, akiről önök 
közül sokan valószínűleg nem is hallottak és tőlem sem 
fognak hallani, míg csak meg nem kísértettem, hogy né
hány festményét Anglia számára megszerezzem.*) 

Jegyezzük meg, hogy a szépség szolgálatának ez a 
puritánsága olykor erőtlen ugyan, de mindig tis'zteletre-
méltó és vonzó, — egyenes ellentéte ,az ál-puritánságnak, 
amely a széipségtöl való rettegésben' vagy annak meg-: 
vetésében áll. És hogy tárgyammal kellőképen foglal 
kozzam, a művészi ügyességről át kellene térnem a tár-; 
gyak megválasztására és ki kellene mutatnom, mint árulja 
el a művész erkölcsös állapotát az, ha kedves formákat-
és gondolatokat akar kifejezni, éppúgy, mint kezének a' 
kifejezésben való ereje. Most azonban nem helyezek, 
súlyt a bizonyításnak erre az oldalára, mert — azt hiszem 
— önök e tekintetben úgyis eléggé ismerik az igaizságot 
és én is már eleget bes'zéltem róla írásaimban, míg viszont 
éppen nem mondtam eleget a megmunkálás szépségéről, 
mint minden más képesség próbájáról. És valóban ma
gam is csak sokára értettem' meg annak a büszkeségnek 
valódi jelentőségét, amely a legnagyobb embereket tisz
tán csak a megcsinálás módjára nézve eltöltötte és amely 
maradandó lecke gyanánt áll előttünk azokban a törte
netekben^ amelyek — akár igazak, akár nem — föltét
lenül találóan jelzik a nagy művészek általános meggyő
ződését: az a történet, mint versengett Apelles és Proto-

*) Ruslkin Garpacciót érti. 



r 
geties egyetlen vonal fölött (ígérem, hogy ennek értelmét 
csakhamar hallani fogják), Giotto körvonalának története 
és főleg az, amit talán nem is vettek volna észre, a. Dü
rer által használt kifejezés azoknak a rajzoknak felira
tában, amelyeket Rafael küldött neki. Ezeket az alakokat, 
úgymond, „Rafael raj'zolta és elküldte Albrecht Dürernek 
Nürnbergbe, hogy megmntassa neki". — Mit? Nem gon
dolatát, sem a kifejezés szépségét, hanem „sein Hand 
zu weisen." „Hogy megmutassa neki keze vonását." És 
ha tovább vizsgálódunk, rá fogunk jönni, hogy minden 
alsóbbrendű művész állandóan a derekas munka kény
szere alól kibújni igyekszik, akár azért, hogy a tárgyban 
való kedvtelésében keressen kárpótlást, akár hogy nemes 
kezdeményezésével kérkedjék, amiért olyasmire vállal
kozik, amit nem' képes véghezvinni. Közbevetőleg mondva, 
figyeljük csak meg, hogy sok olyan dolog, amit az ön
tudat nyilvánulásának szokás tekiiniteni, nem egyéb hiú
ságnál, amely annál károsabb, mennél finomabb termé
szetű. A nagy emberek viszont mindenkor azonnal meg
értették, hogy a festőnek, mint mindenki másnak is, első 
erkölcsi követelménye, hogy értsen a mesterségéhez. Oly 
komolyan vették ezt, hogy sokan;, akiknek művei azt a 
benyomást keltik, mintha életük erős érzelmek közepette 
játszódott volna le, a valóságban, noha i.gen erős szen
vedélyekre is képesek voltak, oly feltétlen nyugalomra 
kényszerítették magukat, amilyen a mélyenfekvő, min
den oldalról megvédett hegyi tó, amely az égen vonuló 
felhők minden mozgását, a dombokra eső árnyék minden 
változását visszatükrözheti, de magában mozdulatJan 
marad. 

Végül gondoljunk arra, hogy e tekintetben erősen 
elhomályosította az igazságot az integritás és egyszerű
ség hiánya a mi modern életünkben. Integritást itt a latin 
értelemben épségnek veszem. Mind szokásainkban, mind 

Ki'skin: Előadások a mílvíszctröl. 6 
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goiidolatuiiikbaii niiudeii fel van dúlva és össze van ke
verve, azonkívül pedig nagj'részt csak utánzó jellegű, 
úgy hogy nemcsak azt nem tudjuk megmondani, micsoda 
valaki, hanem olykor azt sem, vájjon valaki egyáltalán 
létezik-e, vájjon csakugyan eleven lélekkel van-e dol
gunk vagy csupán visszhanggal. És épp oly kevés egye
zés állapítható írneg még érdemes művészek alkotásai és 
egyéni jellemük között is, mint ahogy e tekintetben a 
modern irodalom nagyságai is állandóan csalódást okoz
nak, mert hiszen a társadalom ugyanazon feltételei ho
mályosították el vagy vezették tévútra a képzelet leg
jobb tulajdonságait, mind a művészetben, mind az iroda
lomban. Daniénak vagy Qiottónak, Shakespearenak vagy : 
Holbeinnak egyéni jelleme senki előtt sem lehet komolyan 
kétséges, viszont csak habozva merjük iaz újabb költök, 
regényírók és festők művészi képességének erkölcsi tör
vényeit elemezni. 

Egys'zersmindenkorra figyelmeztetem önöket, hogy 
ha majd öregebbek és saját életük igazsága révén képe
sek lesznek mások életében megkülönböztetni az igazsá
got, akkor reá fognak jönni, hogy minden jó csak jóból 
ered, sohasem rosszból, hogy az irodalombban vagy mű
vészetben az igazi s'zépség — még ha törekvése téves, 
vagy részleteiben elhibázott is — a nemes eredet bizo
nyítéka és hogy ha a létrejött műben valódi érték \'dn, 
ez megvan a lélekben is, amely létrehozta, ha abba a bűn
nek oly foltjai vegyülnek is, amelyek gyakran megdöb
bentőbbek vagy idegenszerűbbek azoknál, amelyeket a 
maga szívében mindenki felfedezhet, mert hiszen oly 
egyéniséghez tartoznak, amely a miénknél nagyobb és a 
maga sötét oldalában anniyira fölötte áll a mi életünknek, 
mint amennyire fölöttünk áll fényes oldala, ha követni 
akarjuk. Ha pedig attól félne valaki, hogy ennek a meg
győződésnek rossz hatása lehetne önökre nézve, neve-
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zeteseii, hogy átengredlietnék magukat azoknak a gyen
geségeknek, amelyeket a nagy emberek tartozékainak 
képzelnek, lia azok az egyéni kísértések alakját öltik, az 
ily hóbort ellen kellő oltalmat nyujt, ha felismerjük — 
és ez nem is kerül nagy fáradságba —, hogy az ily 
nemes, de eltorzított és megrontott szellemű emberek 
élete nyilván a legszánaJmasabb. 

Most rátérek a második kérdésre, amelynek reánk 
nézve nagyobb gyakorlati jelentősége van: Milyen ha
tást gyakorol a nemes művészet más emberekre; mit 
tett a múltban a nemzetek erkölcsiségéért és mily hatást 
várhatunk tőle magunknak, ha alaposan megismerjük 
és magunkévá tesszük? S most azonnal oly tényekre 
bukkanunk, amelyek éppoly sötétek, mint amily elvitat-
hatliaíiok, vagyis hogy míg sok parlagi nép, amely 
alig próbálkozott még meg a művészet legkezdetlegesebb 
gyakorlatával is, aránylagos ártatlanságban, becsületben 
és boldogságban élt, egyes vad törzsek gonoszsága és 
kegyetlensége gyakran a dekoratív stilus meglepő szép
ségével jár karöltve. Továbbá: egy nép sem emelkedett 
a művészi tevékenység magasabb fokaira, csak művelő
désének oly korszakaiban, amelyeket gyakori, erősza
kos, sőt szörnyű bűnök mocskolnak be. Végül pedig: a 
művészetben a tökéletesség elérése mai napig, minden 
nemzetnél, a iomlás kezdetének pontos jele volt. 

TekiiHitetbe véve ezeket a jelenségeket, jegyez'zük 
meg először is, hogy noha jó sohasem eredhet rosszból, 
legmagasabb fokát a rosszal való küzdelem révén éri el. 
A keresztény országok félreeső zugaiban vannak még a 
falusi lakosságnak olyan csoportjai, amelyek szinte olyan 
áirtatlanok, mint a birkák, az az erkölcsi állapot a'zonban, 
amely erőt ad a művészetre, emberi, nem állati. 

Másodszor: sok vidék lakóinak erényei csak látszó
lagosak, nem vaJóságosak; életük mesterkéletlen, de nem 
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ártatlan. Csak az egyhangú körülmények és a kísértés 
liiánj'a akadályozza a rossz szenvedélyek érvényesü
lését, ezek azonban nem kevésbbé valóságosak, ha gyak
ran szunnyadnak is és nem kevésbbé rútak, ha hitvány 
hibákban és nem cselekedetekben, hanem lappangó go
noszságban nyilvánulnak is. 

Jegyezzük meg azonban azt is, hogy az erkölcsi élet 
semmilyen iokán sem lehetséges a feltétlen mesterkélet
lenség: az embereknek legalább is az a mesterségük van 
meg, amelyből élnek, a földmívelés vagy hajózás. 
Ezekben az ügyességgel űzött foglalkozásokban találjuk 
meg az emberek erkölcsi fejlődésének törvényét, míg 
másrészt — még kedvezőtlen körülmények között is • 
minden jóravaló parasztság, akár Svédországban, vagyl 
Dániában, Bajorországban, vagy Svájcban, mindennapi' 
foglalkozásával egyesítette a gyönyörködtető művészet
nek szinte fejlett formáját, elsősorban viseletében, dal 
általában dalaiban és egyszerű házépítészetében is. 

Nem akarom most ismételni, amit A két ösvény-
című könyvem első előadásában a vad néptörzsek mű
vészetére nézve kifejteni igyekeztem, csak röviden jegy
zem meg, hogy az ily művészetek oly szellemi tevékeny
ségből fakadnak, amelynek nem nyílt tere a kifejlődésre 
és amelyet vagy a természet vagy az emberek zsarnok
sága fejlődésében megakasztott és így satnyaságra 
kárhoztatott. És ahol sem a kereszténység, sem valami 
m&s vallás nem myujt erkölcsi segítséget, az ily nép
törzsek állati energiája szükségképen rossz irányban, 
ijesztő módon lobban fel és azok a groteszk vagj' ször
nyűséges formák, amelyeket művészetük ölt, szabatos 
kifejezői eltorzult erkölcsi természetüknek. 

Az igazán nagy nemzetek azonban majdxiem mindig 
oly néptörzzsel kezdődnek, amelyben megvan ez a kép
zelő erő és előmenetelük egy ideig igen lassú, állapotuk 
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nem az ártatlanság, hanem a lázas és bűnös állati ener
gia állapota. Majd fokozatosan leküzdik és ragyogó em
beri életté fejlesztik ezt. A művészet ösztöne az emberi 
természet egyéb oldalaival együtt megtisztul, míg csak 
a társadalmi tökéletességet meg nem közelítik. Aztán 
bekövetkezik az la korszak, amelyben a'z öntudat és érte
lem már oly fejlett, hogy az az új helyzet áll elő, midőn 
a művészet már nem képes az öntudat követelményeit 
kielégíteni és az értelem kételyeinek megfelelni. A nép 
egészsége elveszett; a tudomány képmutatásának és el
lenséges befolyásának minden fajtája kifejlődik; a hit 
egyrészt kérdés tárgyává válik és másrészt egyszer
smind el is torzul; ugj'anakkor rendesen a gazdagság 
is romboló hatású mértékben gyarapszik. Feslettség áll 
be és ezzel bizonyossá válik a nemzet romlása, miköz- • 
ben a művészetek, az egész idő alatt, egyszerűen az er
kölcsi állapot kifejezői, de éppoly kevéssé ellenőrzik azt 
politikai pályafutásában, mint ahogy a dongó csillogása 
sem igazgatja annak repülését. Igaz, hogy azok legpom
pásabb eredményei rendszerint a mélység felé zuhanó 
erő nehézkedése révén állanak elő, ha azonban a katasz
trófát a művészetnek rónók fel, amely megvilágítja, ez 
ugyanaz volna, mintha a vízesés okát a fölötte tarkálló 
szivárványban keresnők. Igaz, hogy a nagy nemzeti 
gazdagság korszakaival járó roppant bűnök (mert nyil
vánvaló, hogy a gazdagság minden rossznak gyökere) 
a természetnek vagy az embernek minden jó adományát 
és ügyességét rosszra fordíthatják. Ha ily időkben rosszra 
használták fel a szép festményeket, mennyivel inkább 
a szép valóságoklat! És ha Miranda Galibáin szemében 
erkölcstelen, vájjon Miranda hibája-e a'z? 

Könnyen kimutathatnám, mint rajzolódik mindaz, 
amiről most beszélek, a mi saját nemzeti jellemünkben 
a rnűvészetuek és, fájdalom, annak formáiban is, ami 



nem művészet, hanem a nálunk mutatkozó árexvla. De 
fontosabb kérdés, hogy mit jelentenek azok, hogy mi
féle erő és érték van bennünk, amely az alkotó mun
kára irányuló új és részben esetleges törekvésünkben 
egyrészt kifejezésre juthatna, másrészt megerősödhetne? 

Nem volna helyes megtudni ezt? Vagy — nem te
kintve minden elkövetkező munkát — nem az-e az első 
dolog, amelynek megismerésére törekednünk kellene, 
hogy milyen anyagból is vagyunk gyúrva, hogy mennyi
ben vagyunk áyaóoC vagy fti^oí—jók vagy semmirekel-
lök? Mindannyian megtudhatjuk, mindegyikünk nehéz
ség nélkül megtudhatja, ha csak egy komoly kérdést is 
intézünk önmagunkhoz. 

Képzeljük el, hogy egy orvos, akihez teljes bizalom
mal vagyunk, azt mondaná valamelyikünknek, hogy 
életünkből már csak hét nap van hátra. És képzeljük el 
azt is, hogy nevelésüntanél fogva — mint az oly sok em
berrel megesett — nem hallottunk semmiféle jövendő 
életről, vagy nem hittük el azt, amit hallottunk. Így 
tehát a halál közeledésének ezzel a tényével a maga tel
jes egyszerűségében kellene szembenéznünk: nem fél
nénk ama bűnök büntetésétől, amelyeket a múltban el
követtünk vagy a hátralevő napokban elkövethetnénk 
és hasonlóképen nem reménykednénk semmiféle múlt 
vagy még lehetséges erényünkért járó jutalomban, sőt 
nem lennénk annak tudatával sem, hogy mi marad meg 
számunkra a hetedik nap lejártával akár azok iránt való 
cselekedeteink eredményeiből, akár hátramaradottaink 
irántunk való érzelmeiből. Az a mód, ahogy ezt a hét 
napot eltőltenők, pontos mértéke lenne természetünk 
erkölcsi mivoltának. 

Tudom, hogy önök közül némelyek — és azt hi
szem, túlnyomó számmal -- Uy esetben teljesen annak 
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kellete szerint töltenék a hátralevő napokat. Nem a múlt 
hibáinak számlálásával, örömeinek siratásával, nem a 
jelen hitvány javaihoz való ragaszkodással vagy a jövő 
sötétségének hiú felpanaszlásával, hanem mindannak 
buzgó és komoly teljesítésével, amit azalatt az idő alatt 
még tenni lehetne, rendbehozván dolgaikat és azoknak 
jólétéről és — amennyire lehetséges — izenet vagy 
emlék által való vigasztalásáról is gondoskodván, akiket 
szerettek és akiknek emlékében meg akarnak maradni, 
nem a maguk, hanem ama'zok kedvéért. Hogy mennyiben 
lennének erre képtelenek az emberi gyengeségnél fogva, 
szegyeivé a multat vagy kétségbeesve a fölött a kevés 
fölött, amit a hátralevő életben még véghez lehet vinni, 
vagy az elszakított kötelékek fölött való tűrhetetlen 
kínban, az teljesen attól függ, mily mértékben fokozta 
le vagy erősítette meg természetüket elmúlt életük 
módja. Ügy vélem azonban, csak kevesen vannak önök 
közül, akik nem töltenék ezeket az utolsó napokat job-
baji, iinint mindazokat, amelyek megelőztek őket. 

Ha gondosan végignézzük azoknak életét, akik az 
emberiség legnagyobb hasznára voltak, azt találjuk, 
hogy mindaz, ami legjobb, oly módon jött létre, hogy a 
legtisztább elmékre és legemelkedettebb lelkekre, annak 
az Atyának fiaira mézve, akinél ezer esztendő olyan 
mint egy nap, nyomorúságos hetven évük csak olyan 
mint hét nap. A halál árnyékának bizonytalan, de min
dig csekély távolságba való kitolása sohasem oszlatja 
el közeledésének sejtelmét. Az, hogy néhány órahosz-
szat több vagy kevesebb-e a világosság, nem fokoz'za 
le arról a végtelenségről való tudatukat, ami a tudásban 
még hátramarad az ö tudásuk után, a tettekben az ö 
tetteik után. Pillanatnyi szolgálataik hiábavalósága naigy-
szerű kétségbeesést idéz elő és még dicsőségüket is 
mások örömére hagyják örökségül, midőn N'égső nyu-
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galomra fekszenek le és magukra nézve már semmibe 
sem veszik az emberek szavát. 

Ismétlem: így jöttek létre a legjobb dolgok, szomo
rúságból. A vUágon azonban a jó dolgok túlnyomó része 
vagy a kötelesség tiszta és zavartalan ösztönéből fakadt, 
vagy pedig — és még inkább — készséges és hasznos 
teljesítése annak, ami teniniivalót a kéz talál, tudván, 
hogyha beesteledik, a Mester megadja mindazt, ami 
igazságos. És hogy értékes lesz-e az, teljesen az érték
nek attól a végső mennyiségétől függ, amelyet az álta
lam előbb említett próba segítségével állapíthatunk meg. 
Mert — jegyezzék meg — az a próba tanúságot fog 
tenni elsősorban erőnkről, másodszor abbeli energiánk
ról, hogy dolgainkat kellőképen rendbehozzuk és hogy 
másokkal szemben jóságosan járjunk el. E két ösztönből 
immár minden önző vagy közönséges elemet kiküszöböl
tünk és csak a rend és szeretet energiáit hagytuk meg. 

Nos, ahol ez a két gyökér megerősödött, minden 
más erő és vágy is kellő táplálékot talál és kifejlődvén, 
hasznossá válik másokra és gyönyörííségessé magunkra 
nézve. Amennyiben pedig a cselekvésnek ez a két ru
gója nincs meg bennünk, minden más erőnk is megrom
lik vagy kihal és még az igazság szeretete is azok nél
kül a tudás arcátlan és hideg kapzsiságává válik és hiszen 
a tudás, ha nem használjuk, éppoly hiaiszontalan, mint a 
használatlan arany. 

Ezek tehát az emberiség lényeges ösztönei: a rend 
szeretete és a jóság szeretete. A rend szeretete alapján 
bánik cl az erkölcsi erő a földdel, művelvén és őrizvén 
azt, valamint az alsóbbrendű teremtményekben és ön
magunkban rejlő lázongó és féktelen erőkkel. A jóság 
gyakorlásának szereteténél fogva bánunk helyesen a 
bennünket körülvevő élettel. És így tökéletessé tehet
tünk minden más szenvedélyt, amely azokba van ojtva, 
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úgyhogy azok mindegyikének megvan a teljes ereje és 
mégis tökéletes ellenőrzés alatt áll. 

Legyen mindenki erős és tökéletes és engedelmes, 
mint a harci paripa. És a miszticizmus örök igazságú, 
legszebb nyilvániilásai közé tartozik, hogy a kocsiver
seny, amelyet Plató az erkölcsös kormányzat képe gya
nánt használ és amely annak csakugyan legtökéletesebb 
típusa az ember szemmellátható ügyességei k özött, a 
görögök legjobb költészetének és legjobb művészetének 
állandó tárgya volt. Plató azonban mégsem alkalmazta 
egész helyesen. A lélek kocsijának nincs fekete lova. A 
kocsis legnagyobb hibái közé tartozik, ha elcsigázza 
lovait, vagy ha nem idomítja őket elég korán; pedig 
mindegjnkük jó. így például teljességgel rossznak szok
ták tartani a haragot, amely bosszúra vezet. Én éppen
séggel a mi korunk legfőbb hibái közé sorolom, hogy a 
felháborodás képességét meggyengítettük és elnyomtuk 
magunkban, úgyhogy nem kívánjuk és nem merjük a 
bűnöket igazságosan megbüntetni. Bizony azt a jóindu
latú gondolatot karoltuk fel, hogy az igazság nem meg
torló, hanem elhárító jellegű és azt képzeljük, hogy nem 
szabad haragunkban büntetni, hanem csakis-meggondol
tan, hogy nem szabad a bűnös egyént a megérdemelt 
büntetésben részesíteni, hanem másokat kell elijeszteni 
attól, hogy ugyanazt a hibát el ne kövessék. E nem bosz-
szúálló igazság gyönyörű elmélete abban áll, hogy ha 
valakire reábizonyítunk egy oly bűnt, amely halált ér
demel, mi teljesen megbocsájtunk a bűnösnek, vissza
adjuk neki jóindulatunkban és becsülcsünkben elfoglalt 
helyét, azután pedig felakasztjuk, de nem mint gonosz
tevőt, hanem mint madárijesztőt. Ez az az elmélet, A 
gyakorlat pedig az, hogy egy hónapra bebörtönzünk egy 
gyereket, aki egy marék diót lopott, csupa félelemből, 
hogy más gyerekek több diót találnak tőlünk lopni. És 



so 

nem büntetjük meg a csalót, amiért ezer családot tönkre
tett, hiszen úgy véljük, hogy a csalás a kereskedelemnek 
üdvös ösztönzője. 

Minden igazi igazság azonban megbosszulja a bűnt, 
ahogy megjutalmazza az erényt. Csakhogy — és ebben 
tér el a s'zemélyes megtorlástól — az elkövetett rosszat 
bosszulja meg, nem a magunkon elkövetett rosszat. A 
tudatos harag nemzeti kifejezése, ahogy a tudatos háláé, 
— nem példaadó vagy éppen javító, hanem lényegileg 
viszonzó, a kimért jutalom tökéletes művészete, amely 
tisztességet ad annak, akit tisztesség illet, gyalázatot ad 
annak, akit gyaláizat illet, örömet, ahol az öröm és gyöt
relmet, aihöl a gyötrelem van helyén. Nem is nevelő cél-
'zatú, mert az embereket üdvös szokás által kell nevelni, 
nem jutalom vagy büntetés által, nem is elhárító, mert 
a következményekre való tekintet nélkül kell gyakorolni. 
Az igazságos nemzetek csak az igazság kedvéért szol
gáltatnak ítéletet és igazságot. De ebben is, mint minden 
más példában, a másodlagos szenvedély helyessége attól 
függ, vájjon az a két elsőrendű ösztönben, a rend és jó
ság szeretetében gyökerezik-e, úgyhogy maga a felhá
borodás is a szeretet megértéséből ered. Hisszük-e, 
hogy Achilles haragja, ,a nvvig'Axd'riog Achilles kemény 
szívéből, vagy a „Pallas, te hoc viilnere Pallas"*) Anchi-
ses fiának kemény szívéből fakadt? 

Most pedig, ha önök ezzel a kulccsal kezükben jár
ják be a művészetek útvesztőjét és emlékezetükbe idézik 
a nagy nemzetek mfivés'zetének pályafutását, észre fog
ják venni, hogy; azok minden virágzása és varázsa szük
ségképen az anyagi dolgokban való rend szeretetéből 
fakadt, az igazi őr/Mioavvri.ve\ párosultan, továbbá a'z 
anyagi dolgok szépségének vágyából, az igazi szeretettel, 

') Vfergilius, Aeneis XII., 948. 
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charitas-szal, valamint a báj ama számtalan árnyalatá
val párosultan, amelyeket a XÓQÍ? és graíia szók külön-
bö'zö használata fejezi ki. Reá fognak jönni arra, hogy a 
szépségnek ez a szeretete minden egészséges emberi ter
mészet lényeges alkotó része és hogy az, ha soká össze 
is férhet az életnek oly formáival, amelyek sok más te
kintetben nem is erényesek, magálban véve tökéletesen jó, 
a'z irigység, fösvénység, köznapi gond és kivált a ke
gyetlenség egyenes ellentéte. Teljesen elenyészik, ha 
azokat szándékosan megtűrik és azok a férfiak, akikben 
a legerősebben volt meg, mindig könyörületesek és az 
igazság kedvelői voltak, az emiberiség boldogságához 
vezető dolgok legrégibb felfede'zöi és előkészítői. 

A szépség szeretetére vonatkozó majd̂ nem vala-
niennyi fontos igazságot, az emberi élethez való belső 
vonatkozásaiban mythos fonnájában fejezték ki a görö
gök a Gráciák les'zármazásáról és szerepéről szóló tudó
sításaikban. Egy télnyt azonban, amely a legéletbevágóbb 
valamennyi közül, nem ismertek fel a maga tejlességé
ben, nevezetesen, hogy a szépség egyéb képzeteinek 
mélysége pontosan összevág a szeretet érzésében rejlő 
tiszta kép'zelettel és odaadásának sajátosságával. Nem 
voltak teljes tudatával és azért sem a mythos, sem a 
filozófia útján nem voltak képesek kifejezni annak a 
mély kapcsolatnak lényegét, amely a szépség felfogásá
nak képessége és a családi érzelmiek tisztelete között 
bennük fennállt, holott ez utóbbi törvényeinek megs'zegése 
szolgáltatta tragédiáik leghatalmasabb tárgyait. Ez tette 
Heléna elrablását epikai költészetük fő tárgyává és Al-
kestis történetéhez fűzte a feltámadás legtisztább szim
bólumát. Sajnos, legtiszteltebb nőik alárendelt helyzete 
s a'z irántuk való érzés részleges elromlása az alsórendű 
szenvedély oly egyéb jelenségei folytán, amelyeket ele
mezni éppoly nehéz mint kényes dolog, a görög szellem-
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nek mind ethikai, mind művészi fejlődését megakasz
totta és csak közel kétezer évnyi időköz után, amelyet 
mindenféile tévedések és gyötrelmek töltöttek ki, sikerült, 
részben a megpróbáltatás évszázadain át nemes kitartás
sal folytatott keresztóny hadviselés jutalma és részben 
ama hit látnoki tetőpontja gyanánt, amely egy szíiz tiszta
ságában látta a kapcsot Isten és az ő fajtája között, az 
emberi szeretet legmagasabb és legszentebb fokát elérni' 
és vele egĵ 'ütt Dante énekében és Bernardino Luini s tár
sai festészetében mindannak örök időkre szóló felfogását 
és megtestesítését, ami tiszta, ami kedves, ami jóhírü, 
hogy ha van valami erény és ha van valami dicséret, az 
emberek erről gondolkodjanak. 

Valószínűleg észrevették azt a kifejezést, amelyei 
éppen az imént használtam, a szeretet érzésének tiszta 
képzeletét. Még nem beszéltem és még ma sem beszél
hetek megfelelően a képzelet erkölcsi erejéről, de kellő
képen felismerhetik annak természetét már akkor is, ha 
a két nem között való viszony méltóságát összehason
lítják a molyoknál vag3' puhányoknál látható legalsó fó
káitól kezdve la m.íigasabbrondű teremtményeken át, 
amelyeknél az már mintegy családi jelleget és törvényt 
mutathat fel, a tiszta férfiak és nők szerelméig és végül 
az ideális szerelemig, amely a lovagkort lelkesítette. Eb
ben a hatalmas emelkedésben a képzelő erő fokozódása 
az, ami az érzelem méltóságát gyarapítja és öregbíti, 
mígnem a tetőponton a türelem oltalmazójává, a becsü
let védőjévé és a dicséret tökéletességévé válik. 

Azt látjuk továbbá, hogy mind a szeretetben, mind 
minden más érzelemben a helyes irányítás iés fejlesztés 
a képzelettel kezdődik, amely mindnyájuk ura. Mert az 
érzelmek leküzdése, amelyet oly gyakran az irániyuk-
ban való kötelesség legfőbbjének tekintenek, megjárja a 
büszke korlátoltságra nézve, de helyesen felszítani és u 

Al 



T 
jóra erősíteni őket, ez az önzetlen képzelet műve. Állan
dóan mondogatják, hogy az emberi természet szívtelen. 
Ne hlgyjük ezt. Az emberi természet jóságos és nagy
lelkű, de szűkkörű és vak, úgy hogy csak nehezen vesz 
észre valamit, amit nem lát és érez közvetlenül. Az em
berek azonnal épp annyit törödinének másokká;!, 
mint önmíagukkal, ha csak épp oly jól tudnának máso
kat elképzelni, mint önmagukat. Gondoljuk el, hogy 
egí' gyermek a folyóba esik, akáf a legközöunségesebb 
ember szemcláttra is; — ez rendszerint minden 
tőle telhetőt el fog követni, hogy kimientse, még a 
saját életének kockáztatásával is és az egész város 
diadalmaskodni fog a kis élet megmentése miatt. De 
ha ugyanannak az embernek megmagyarázzák, hogy a 
gyermekek százszámra halnak meg lázban viaJamely 
egészségügyi intézkedés hiánya miatt, amelynek elő
mozdítása reá nézve terhes, bizony nem fogja megeről
tetni magát és ha meg is tenné, valószínűleg az egész 
város ellenállna neki. így sok derék nő élete is a ma
gukért való aprólékos gondok sorozatával és közvetlen 
környezetükben való kicsinyes érdekek és közönséges 
örömök szedegetésével telik el, mert sohasem tanították 
őket arra, hogy feljebb emeljék tekintetüket, vagy hogy -
megtudjanak valamit a hatalmas világról, amelyben éle
tük úgy elfonnyad, akár a fanyar fű levelei a terméketlen 
mezőn. 

Szándékom volt bővebben kifejteni mindezt és még 
inkább azt az uralmat, amelyet mindenki kép'zelöereje 
íölött gyakorol, úgy hogy azt eleven gondolatok és ked
ves képzetek népesíthetik be, vagy pedig üres marad és 
oly sötét vágyak és álmok kerekednek benne, amelyek
ről meg van írva, hogy „az ember szíve gondolatának 
minden alkotása szüntelen csak gonosz".*) Igaz, ezerszer 

•) Qenesis. 6.. 5. 
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igaz, hogy legalább is ebben „jobb, aki uralkodik a maga 
indulatján annál, aki várost vesz meg."*) Mindezt a'zoin-
ban önök részben sajátmaguk, segítség nélkül is tovább 
fűzhetik, részben pedig későbbi vizsgálódásunkra hagy
hatjuk. A végső eredmény felé igyekszem, amelyet kö
zölni szeretnék önökkel, vagyis hogy minden, arhit he
lyesen cselekedliettink, vagy amivé ;becsülettel válha
tunk, a rend és jóság két ösztönének uralmától függ, ama 
nagy képzelőerőnél fogva, amely örökségül adja nekünk 
a multat, kezünkbe adja a jelent és tekintélyt ad a jövő 
fölött. Mérjék ki annak segítségével életük lehetőségei
nek körvonalait, mérjék meg azok lehetséges hatásainak 
értékélt! Az önök szép városának falain és tornyain 
nincs egyetlen diszítmény sem, amely eredetét .xie lehetne 
olyan emberek gondolataira visszavezetni, akik már két
ezer éve meghaltak. Kiket akarnak önök gondolataikkal 
igazgatni kétezer év múlva? Gondoljanak erre és rá fog
nak jönni, hogy a művészet a legtávolabbról sem lehet 
erkölcstelen, sőt a művészeten kívül alig van valami, 
ami erkölcsös, hogy munka nélkül az élet bűn és művé
szet nélkül a munka durva és hogy a „jó" és „rossz" 
szavakat, amelyeket az emberek használnak, csaknem 
az „alkotók" és „rombolók" szavakkal kellene helyette
síteni. A világ látszólagos boldogsága — amennyire mai 
tudáBimk áttekintheti — túlnyomórészt hiú: teljességgel 
haszontalan bármi jóra nézve és csak a pusztulás és bá
nat elkerülhetetlen hatása jár nyomában. Ereje nem más, 
mint a vonuló vihar ereje, szépsége dögvészes sorvadás 
és amit az emberiség történetének nevezünk, nagyon is 
gyakran csak a fergeteg emléke és a bélpoklosság 
elharapódzásának térképe. Mindennek kö'zepette azonban, 
szűk határok között, minden olyan embernek műve, .MIÜ 

••*) Példabeszédek, 16., 32. 



non acccpit in vaniíatem anlmam suam", fennmarad és 
ragyog, csekélyke maradványa vagy zöld rügye végtére 
is fölibe kerekedik a rossznak. És ha betegségtől sújtva 
vagy romoktól eltemetve is az igazi munkások lépésről-
lépésre kertté varázsolják a vadont; fáradliatlan kezük 
minden dolog rendjét biztosítja és éltetőén kiterjeszti és 
nolia a vigyázó szeme különösen rezeg is, eljön a reggel, 
az éjszaka is, nincs az emberi létnek oly órája, amely 
ne igyekeznék a tökéletes nap felé. 

És tökéletes lesz az a nap, midőn minden ember meg 
fogja érteni, hogy a szentség szépsége épp úgy a mun
kában, mint a nyugalomban keresendő. Sőt még inkább 
a munkában, inkáblj erőnkben, mint gyengeségünkben és 
inkább annak megválasztásában, amit a hat napon át 
dolgoznunk kell és amit esténként jónak ismerünk, mint 
annak megválasztásában, amiért a hetedik napra jutalom 
vagy pihenés gyanánt imádkozunk. Mi olykor talán hiába 
mentünk az ünneplő sokasággal az Úr házába és hiába 
könyörögtünk azért, amit kegyelemnek képzeltünk, ne
kik, a kiválasztottaknak azonban, akik a'z Ür tetszése 
szerint munkálkodnak, nem kell a kegyelmet keresniök 
és tágas házuk nem szorul megszentelésre. Bizonyos, 
hogy jóság és kegyelem fogja követni őket életük min
den napjában és az Ür házában fognak lakozni mind
örökké. 



IV. ELÜADAS. 

Művészet és élet. 
Enilékezlieíiiek reá, hogy mai vizsgálódásunknak az 

lesz a tárgya, hogy miképen alapul a szépművészet az 
emberi élet gyakorlati követelményein és miképen moz
dítja azokat elő. 

E tekintctlen kétféle a szerep: formát ad a tudás
nak és vonzóvá teszi azt, ami hasznos, vagyis állandóan 
láthiaitóvá tesz számunkra olyami dolgokat, amelyek külön
ben nem lennének tudományunkkal leirhatuk vagy em
lékezetünkkel iiiegroazíthetök és gyönyörüségd^ekké és 
nemesekké teszi a mi-ulennapi használat tárgyait, a ru
házkodás, bútorzat és lakás anyagait. Amabban a sze
repben szabatossággal és szépséggel ruházza fel a valót, 
ebben szabatossággal és szépséggel ruházza fel azt, ami 
használatos. Mert mihelyt olyasmit csinálunk, ami tö
kéletesen hasznos, a természet törvénye s'zerint meg va
gyunk elégedve önmagunkkal és azzal, amit csináltunk 
és azért arra vágyunk, hogy örömünket kifejező módon 
csinosítsuk vagy fejezzük be azt. 

Ma főképen a szépmüvészeteknek és a gyakorlati 
használatnak e szoros és egészséges kapcsolatát óhajtom 
kifejteni, elsősorban azonban röviden tisztáznom kell a 
művészetnek azt a hatását, amely formát ad a valónak. 

Sokat, amit eddig tanítani iparkodtam, azzal az el
lenvetéssel illettek, hogy tíilnagy jelentőséget tulajdoni-



toltam a művészetnek mint a természet ábrázolójának 
és túlkeveset mint a gyönyörűség' forrásának. E négy 
bevezető előadás végén hangsúlyozni és tőlem telhetőleg 
bizonyítani is kívánom, hogy a művészet teljes életereje 
attól függ, hogy vagy igazság, vagy hasznosság a tar
talma és hogy akármilyen gyönyörűséges, csudálatos és 
hatásos is önmagában véve, mégis alsóbbrendűnek is 
kell lennie és alábbra is szállania, mig csak határozot
tan nem teljesíti e két dolog egyikét, hogy vagy egy igaz 
dolgot jelent, vagy egy használati tárgyat diszit. Sohase 
legyen .önmagában, sohase önmagáért; létjoga csak ak
kor van, ha vagy a tudásnak eszköze, vagy az életnek 
dísze. 

Kérem, jegyezzék meg most, — mert ha már eddig 
is gyakran említettem, világosan még nem mondtam ki 
— hogy minden jó művészi készítmény, e célok bár
melyikére irányul is, lényegileg elsősorban az emberi 
ügyesség nyilvánulását és ez által valamely tényleg szép 
dolog alakítását tételezi fel. 

Az ügyességen és szépségen túl a képzőművészet
ben mindenkor megvan az imént említett igazság vagy 
has'zinosság és e tulajdonságok nélkül sem az ügyesség, 
sem a szépség nem érvényesülhet s jogosan csak azok 
révén uralkodhatik. Minden rajzolóművészet azzal kez
dődik, hogy megörökíti az általunk szeretett árnykép 
rajzolatát és az'zal végződik, hogy az élet képével 
ruházza fel azt. Minden építőművészet azzal kezdődik, 
hogy poharainkat és tálainkat alakítja és a hajlék fel-
magasztalásával végződik. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a rajzolómfivészetekben 
ügyességgel, szépséggel és hasonlósággal és az építő
művészetekben ügyességgel, szépséggel és használatos-
sáiggal van dolgunk. E három-háromnak mindkét csoport
ban egyensúlyozottan együtt kell lennie és a művészet 

Ruskin: Előadások a művészeírfil. 7 
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legfőbb tévedései onnan erednek, ha ezeknek az ek 
meknek egyikét elveszti vagy túlhajtja. 

l^y például a modern élet egész rendszere éls remé
nye arra a nézetre van alapítva, hogy az ügyességet' 
géppel, a festészetet fényképezéssel, a szobrászatot ön
töttvassal helyettesíthetjük. A XIX. században ez a mi; 
álalános hitünk vagy hitetlenségünk. Azt hisszük, hogy 
őrléssel mindenre szert tehetünk, zenére, irodalomra és 
festészetre. Sajnos, rájövünk, hogy nem úgy van: csupa 
őrléssel csak port nyerünk. Még ha árpalisztet akarunk 
is, először árpára van szükségünk és az növés, nem őrlés 
útján jön létre. Csakugyan, elvesztettük abban az ügyes
ségben, annak méltóságában való örömünket, amelyet 
utolsó előadásomban igyekeztem megvilágítani és már 
régen, a Modern Festők című művemben kifejtettem. Tel
jesen elvesztettük az iránt való érzékünket, mert magunk.; 
sem igyekszünk kellőképen arra, hogy helyeset mível-
jünk és így nem tudjuk, mibe kerül az, úgy hogy kihalt] 
belőlünk az örömnek és tiszteletnek az az érzése, ame
lyet egy erős férfiú müvének láttára éreznünk kellene. 
Némileg érezzük még, ha méhsejteket vagy madárfészket 
látunk; — megértjük, hogy azok az ügyesség hatalmánál 
fogva különbek, mint egy darab viasz vagy egy halom . 
rözse. Egy festinény azonban, amely sokkal csudálato-
sabb dolog, mint a méhsejt vagy madárfészek, — nem 
ismerünk-e embereket, még pedig józan embereket, akik "^ 
azt várnák, hogy hat lecke alatt tanítsák meg őket ilyes- ^ 
mit létrehozni? ' 

Nos, rendelkeznünk kell az ügyességgel és szép
séggel, amely a leghiagásabbrendű erkölcsi elem, to
vábbá az igazsággal és hasznosságai is, amely nem er
kölcsi, hanem éltető elem. Az iazság és hasznosság e kö
vetelménye annak a három iránynak egyike, amelyek a 
nagy művészeti iskolákban, a nagy mestereknél mindig, 
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kivétel nélkül uralkodnak, összeférhetnek a íélszegség-
gel, összeférhetnek a rútsággal, de a haszontalansággal 
vagy valótlansággal soha. 

Továbbá pedig, minél inkább gyaraps'zik ügyességük 
és bájuk, annál inkább az igazság vágya is. Sehol sem 
találjuk ezt a három- elemet tökéletesebb egyensúlyban 
és összhangban együtt, mint a mi Reynoldsunkban. Örö
mét leli abban, hogy megmutassa nekünk ügyességét és 
önök közül azok, akik majd meg fogják tanulni, hogy mi 
is a festő müve a maga mivoltában, valamikor szintén 
örülni, sőt nevetni fognak a tiszta gyönyörűség neve
tésével, ha meglátják kezének erejét és hevét, amely a 
maga akaratával épp oly könnyen végigsöpör a vásznon, 
mint a szél akarata végigsöpör a tengeren. Megörven
deztet stílusának teljes elvont szépségével, ritmusával és 
melódiájával, sohasem akar olyan színt elénk tárni, amely 
nem kedves, sem olyan árnyékot, amely fölösleges vagy 
olyan vonalat, amely nem tetsző. Teljes alkotó erejét 
azonban alárendeli, még pedig azért oly engedelmesen, 
mert az oly nemes — igazi vezérlő szempontjának, amely 
abban áll, hogy egy-egy angol úr vagy hölgy eleven 
megjelenéséinek hasonmását állítsa elénk, úgy, hogy azt 
örökké érdemes legyen nézni. 

Reménylem, nem felejtették el a'zt a miegállapítá-
somat, — hiszen olyképen mondtam ki, hogy az talán 
némileg megragadta figyelmüket — hogy a művészet 
sohasem tett ennél többet, sohasem adott többet egy 
nemes emberi lény képmásánál. Sőt még ezt is csak igeíi 
ritkán cselekszi meg és a nagy művészeti iskolák fenn
maradt legjobb képei képmások vagy csoport-kéipmások, 
amelyek gyakran csak igen egyszerű és mem nemes vagy 
bölcs egyéniségeket ábrázolnak. A képzeleti tárgyakat 
ábrá'zoló festmények ragyogóbb és hatásosabb tulajdon-

r,íágokkal büszkélkedhetnek, felhők gyanánt csoportosított 
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vagy füzérek módjáta sorakozó alakokkal, árnyékokkal, 
amelyek a vihart, színekkel, amelyek a szivárványt jut
tat] álc eszünkbe, de mindez, bármennyire elkápráztat is, 
a nagy embereknek csak gyerekjáték. Erejüket a vég
sőkig megfeszíti és — legalább tudtommal — seholsem 
juttatja annyira kifejezésre, mint ha egy-egy férfit vagy 
nőt festenek le, a lélekkel együtt, amely bennük lakozott, 
gyakran nem is a legemelkedett, hanem csak fonák lé
lekkel, amely azonban a felemelkedésre képes volt, vagy 
talán még ilyennel sem, hanem valami bűnös vagy sze
gény lélekkel, amelybe a mester szeme — annak javára j 
— teljesen belelátott. Ezért, hogy a szemléltető soro
zatban a lehető legjobb művészetet mutassam be önök
nek, kénytelen vagyok még a legnagyob mesterektől is 
elsősorban képmásokat kiválasztani, mielőtt a'z ideális 
művészetből merítenék. Sőt még az is, ami magukban a ' 
nagy kompoziciókbani a legjobb, a képmásszerűségtöl 
függött és a művészi alkotóerő megértéséhez szükséges 
tanulmány arról fogja önöket meggyőzni, hogy a'z em
beri szellem sohasem alkotott nagyobbat, mint amikor a 
hivő élettől áthatott ember képét adta. Minden oly kísér
let, amely az ily egészséges emberi természet megfinomí-
tására vagy fokozására törekedett, csak meggyengítette 
vagy eltorzította azt, vagy pedig csak abban áll, hogy 
képzeletünknek kedveskedve madárs'zárnyakkal vagy 
ga'zellaszemekkel látja el azt. Ami akár a görög, akár a 
keresztény művészetben igazán nagy, az egyúttal szűk 
értelemben véve emberi és még azoknak az üdvözült 
lelkeknek elragadtatását is, akik celesíemente hallandó 
vonulinak be a meiniiyország kapuján, Fra Angelico ere
detileg a firenzei hajadonok földi, de legtisztább örven 
de'zésében pillantotta meg. f 

Tisztában vagyunk vele, hogy ez nagyon is kérdé
sesnek tűnhetik fel ama hallgatóim előtt, akik a görög 
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művészet történetének egyes kors'/akait közelebbről is
merik, mert liiszen tudják, hogy aninak hanyatlását éppen 
az a pillanat jel'zi, midőn az ideális fornnáktól a képmás 
felé fordult. De ennek oka vajmi egyszerű. A görög mű
vészet fejlődési menete abban állt, hogy emberfölötti kép
zeteket természetesekkel helyettesített. Altalános törvé
nyek alapján tette e'zt, az ember lényeai alakjának fel
tétlen val(^ságát elérte és ha ez az erkölcsi ereje meg
maradt volna, kénes lett volna az egészséges kénmás-
művészethez is eljutnia. A változásnak ebben a pillana
tában azonban a nemzeti élet véget ért Görögországban 
és a kénmás ntt n^m eevéb. mint a vallás megsértése és 
a zsarnokainak szî ló hizelerés. fis művészi üffye'̂ sége el-
envészptt, npm azért, m^rt látása élessé, hanem azért, 
mert s'zíve hitvánnyá vált. 

Mn«t nedig e-ondoüunk a masrunk munkájára és néz
zük, mikénpn válhatnék az a maga szerény miértékében 
is hasznossá az ábr^irojás íenzsá/ra teiVint'̂ tílbpn.Ri'zonvo.s, 
hoey n̂ m k^zdhofiük el királvok és királyni^k lerajzolá
sával, isr̂ 'ekpzníink kell azonban, hogv mtmifánk, ha azt 
akar'uk. hogy eredményes leeyen, kezdettől fp'gva val'̂ di 
ti'dást közvetftsen mind magunk, mind mások számára. 
Üqy vélom, hogy nagy előny rejHk abban, ha a termé
szettudomány eeyszerűbb ágainak több elevenséget és 
nevelő erőt iparkodunk adni, mert h'szen a nagy tudf̂ sok 
oly mohón sietnek előre, hogy nem érnek rá felfedezéseik 
nénszerűsítésére és ha mi az ő nyomdokukban böngész
getünk és képeket adunk azokról a dolgokról, amelyeket 
a tudomány leír, ezzel hasznos szolgálatokat teszünk. 
Süt még magának a tudománynak is segítségére lehetünk 
vele, hiszen annak kárára volt, hogy a művészetektől oly 
gőgösen elzárkózott és azáJtal, hogy túlkevéssé ipar
kodott felfedezéseit az avatatiíir.ok szemei számúra Is 
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hozzáférhetőkké tenni, maga is elves'ztette annak igazi 
mértékét, hogy voltaképen mi is a legbecsesebb bennük. 

Nézzük például a inövénytant. Úgy tudom, hogy tu
dós botanikusaink jelenleg főleg az egyes fajták megkü
lönböztetésével foglalkoznak, holott a megkülönböztetés 
tökéletes módszerei a jövőben valószínűleg elégtelenek
nek fognak bizonyulni, — leiró nevek kitalálásával, ame
lyekről a haladó tudomány és még gőgösebb tudomá
nyosság ki fogja mutatni, hogy hol feleslegesek, hol elfo
gadhatatlanok, — és mikroskópi bűvárlatokkal, amelyek 
ama diadalmas felfedezések váltakozó sora ellenére, hogy 
a szövet edényekből áll és az edények szövetből állanak, 
mind a mai napig sem tisztázták teljesen a növényi 
nedv eredetét, energiáját vagy mozgását és amelyek, 
noha finomak és sikeresek, úgy aránylanak a növények 
valódi természetrajzához, mint az anatómia és a szerves 
vegytan az emberek történetéhez. Közben pedig művé-
s'zeink olyannyira meg vannak győződve Darwin elméle
tének igazságáról, hogy nem tartják mindig szükséges
nek a szilfa lombját a tölgyfáétól megkülönböztetni és a 
karácsonyi ajándékkönyvek minden egyes lapja rózsás, 
lóherés, nefelejtses füzérek aprólékos metszeteivel van 
keretezve, anélkül, hogy akár a rajzoló szükségesnek 
találná, akár a közönség megkívánná, hogy még e nem 
közönséges virágok esetében is azok szirmainak valódi 
alakiához raga.szkodjanak. 

Nevelési célokra pedig jelenleg nem annyira a növé
nyek anatómiáját, mint inkább azok életrajzát kell ismer
nünk, hogy hol és hogyan élnek és halnak, természetü
ket, jó és rossz tulajdonságukat, bajaikat és erényeiket. 
Látnunk kellene csökkent, de szívós növésüket hideg 
égalj alatt vagy sovány talajban és felburjánzásukat, ha 
bőséges táplálékban és melegben van részük. És minderről 
oly pontos rajzokkal kellene rendelkeznünk, hogy egy-
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szeriben összehasonlíthassuk valamely Mövény adott ré
szét bármely más növénynek ugyanazzal a részével, 
amely azonos feltételek mellett van lerajzolva. Nos, nem 
olyan munka-e ez, amelynek jóreménységgel és sok 
gyönyörűséggel szentelhetnők magunkat itt Oxfordban? 
Oly fontosnak tartom, hogy az első rajzgyakorlat, ame
lyet önöknek fel fogok adni, egy babérlevél körvonala lesz. 
Leonardo da Vinci értekezésének, a mi jelenlegi vezér-
könyvünknek bevezető mondatában azt fogják találni, 
hogy először nem a természet, hanem valamely jó mes
ter műve utam kell rajzolnunk, „per assuefarsi a buotie 
membra", vagyis teljesen jellemző módon kifejezett szer
ves formákhoz hozzászoknunk. Ezért első gyakorlatuk 
Apolló borostyánpálcáijának csúcsa lesz, amelyet egy 
olasz réizmetszö rajzolt Leonardo idejében, azután egy 
valóságos borostyánlevelet fogunk lerajzolni és aprán
kint — azt his'zem — mind magunk meg fogjuk tanulni, 
mind másokat meg fogunk tanítani, hogy valamivel 
többet tudjunk, mint most Görögország vad olajfáiról 
és Anglia vadrózsáiról. 

Nézzük továbbá a geológiát, amelyet a régi zooló
giától teljesen különálló tudománynak kívánok tekinteni, 
holott ez újabban annak nevét és érdekkörét bitorolta. 
A geológiában is azt látjuk, hogy sok jeles ember meg
feszített erővel vitat meg oly kérdéseket, timelyek vilá
gos felállításához sincsenek még meg az adatok, vagy 
löretolt elméleti állásokat foglalnak el, tisztán abban a 
hetőségben bízva, hogy azok utóbb tarthatók is lesznek. 
zonközben pedig a Cumberland-be kiránduló egyszerű 
ber nem :ut ho'zzá a skiddawi rétegek érthető met-

zetéhez vagy a skiddawi palák világos magyarázatá
hoz és noha a londoni müveit társaság fele minden nyá
ron keresztülutazik a svájci nagy síkságon, senki sem 
;udia és nern is törődik vele, hogy miért síkság az és 1 
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hogy a tőle délre levő Alpok miért Alpok és hogy a 
síkság homokjának van-e valami köze az Alpok sziklái
hoz. És noha Európában minden palota díszének egy része 
tarka márványból készült és majdnem minden európai 
nő jászpis vagy kalcedon ékszereket visel, alig hiszem, 
hogy akad olyan geológus, aki ebben a pillanatban fel
tétlen biztonsággal meg tudná mondani,' milyen termé
szetű a márvány felülete, vagy hogy mi oko'zza a skót 
kavicsok csíkjait. 

Nos, mihelyt képesek lesznek híven lerajzolni, nem 
mondom, hogy egy hegyet, hanem akár csak egy követ 
is, minden ilyennemű kérdés vonzó és tiszta lesz önök 
előtt. Rá fognak jönni, hogy a legkisebb sziklatöredék 
szemcsézésében, csillogásában, repedéseiben minden 
rendű és rangú erők tükröződnek vissza, azoktól kezdve, 
amelyek egyetlen vulkanikus erőfeszítéssel emelnek ki 
egy világrészt, azokig, amelyek minden pillanatban to
vább csiszolják a látszólag befejezett kristályt a maga 
fészkében és beleviszik a látszólag mozdulatlan fémet 
annak ereibe. Magának a földnek e fölülmulhatatlan és 
utánozhatatlan művészetéről csak saját kezünk művé
szete és látásunknak azáltal kifejlesztett élessége révén 
nyerhetünk hű képzetet, az az aránylag csekély ügyes
ség pedig, amely ahhoz szükséges, hogy hegyeket távol
ról való hatásukban lerajzoljunk, azonnal megtalálja ju
talmát abban, ami a hegyek szerkezetének feltételei 
iránt való új érzékkel majdnem egyenértékű. 

És mivel helyénvaló, hogy már most megismerked
jünk azzal az iránnyal, amely munkáinkat előreviszi, 
hadd figyelmeztetem önök közül azokat, akik szünidejü
ket Svájcban szándékoznak eltölteni és érdeklődnek a 
hegyek iránt, hogy ha elsősorban is tuiegszerzik azt a 
képességet, amely a helyszíni pontok és magasságok 
szabatos felvételéhez és a körvonalak megközelítő hfi-
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ségu rajzához szükséges, a svájci síkság déli szélén a 
legérdekesebb problémák egész sora vár feldolgozásra, 
az ottani iszapos medrek és ama sziklák viszonyának 
tanulmányozásában, amelyek oly jellegzetesen vannak 
kifejlődve a Stockhorn, Beatenberg, Pilátus, a Schwytz 
fölötti Mythen és az appenzelli Magas Sentis hegylán
cában. Ez a kutatás sok kellemes és bizony veszedelmes 
útra és különös felfedezésekre fog vezetni és nagyon jó 
lesz arra, hogy a szaggatott formák rajzolásában kiké
pezze lujaikat. 

Szeretném, ha arra szólíthatnám fel önöket, hogy az 
Alpok helyett a Parnassos és Olympos ormait és Delphi 
és Tempe völgyeit rajzolják le. Én nem szerettem Görög
ország művészetét annyira, mint mások, de Görög
országot is, művészetét is szeretem annyira, hogy egye
nesen csudálom, miként állhatták meg annyi évszázadon 
át a tudósok, akiknek nevelése túlinyomórészt Görög
ország nyelvén és intézményein épült fel, hogy annak 
az országnak hegyeit és folyóit csak névleg hordják 
ajkukon, anélkül, hogy lelki szemük előtt valaha is ott 
lebegett volna azok képének egyetlen vonása. Melyi
künk tudja, minő a spártai völgy vagy az árkádlai nagy 
hegyes medence? melyikünk tud valamit is, a nevek 
puszta szótagolásán kívül „a homokos Ladon liliomos 
partjairól, vagy az öreg Lykaiosról vagy a deres Kylle-
néről?" „Nem utazhatnak Görögországban?" — Tudom, 
Magna Qriaeciában sem. De angol urak, jöjjenek rá in
kább, hogy miért nem és vessenek véget az európai 
szégí̂ en e szörnyűségének, mielőtt azt reménylik, hogy 
megtanulják a görög művészetet. 

Alig tudom, vájjon a mennyboltozat tüneményeinek, 
rajz útján való rendszeres feljegyzése a művészetre 
vagy tudományra nézve hasznos dolgok közé sorol
ható-e, Teljesen meg vagyok azonban arról g>'özödve, 



hogy munkájuk egy irányban sem lehet hasznosabb ön
magukra nézve, mint ha képességet szereznek arra, hogy 
felfogják a színek és szervetlen formák ama hasonlít
hatatlan finomságait, amelyek minden közönséges szép 
reggeli vagy esti égboltozaton feltűnnek. Söt talán túl
ságosan vérmes várakozásaim egyike gyanánt vallom 
be azt a reményemet, hogy valamikor a messze jövőben 
az angol fiatal urak és kisasszonyok kedvesebbnek fog
ják tartani a reggeli égből jövő szellőt az éjfélinél és 
fényét szebbnek a gyertyafénynél. 

Térjünk rá végül az állattanra. Amit a görögök a 
lóért tettek és aimit Landseer a kutyáért és szarvasért, 
legalább is azok kifejezése tekintetében tett, még majd
nem valamennyi magasabbrcndíi állatra nézve hátra
van. Kevés madár és vadállat van, amelyek jelleme, ha 
érdekesség dolgában nem is ér fel a lóéval vagy kutyáé
val, szűkebb korlátokon belül ne volna éppoly jelentős, 
söt a maga furcsaságában, eredetiségében, vad vagy fé
lénk pátoszában még sajátosabb és titokzatosabb. Ha 
szeretjük a humort, ha eg5.'ütt érzünk a tökéletlen, de 
igen finom érzéssel, ha érzékünk van a természetes erő
ben nyilvánuló fenség iránt, úgy erősen leköt mindezek
nek a tulajdonságoknak a hatalmas állatfajokban válto
zatos és fantasztikus szépséggé való egyesülése, amely 
messze fölülmúlja mindazt, amit a tisztán ábrázoló mű
vészet mindeddig létrehozott. Szemléltető sorozatunkban 
bemutattam egy szárnyat is, amelyet Albrecht Dürer 
rajzolt és amely eléri a tollazat ábrázolásának a művé
szetben lelietséges határát, míg a szárnyak egyszerű 
mozgása tekintetében lehetetlen felülmúlni TizJanót és 
Tintorettót, de ha csak egyszer is megfigyeljük a pelikán 
tollainak borzolódását, midőn a vízből kijövet tolláz-
kodik, vagy gondosan lerajzoljuk egy keselyű vagy akár 
egy közönséges fecske szárnyának körvonalát, vagĵ - le-
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festjük a flamingó tollazatán látszó rózsaszínt vagy pi
rost, legalább is új képzetet nyerünk a formának és 
színnek a teremtésben való értelméről. 

Tetszés szerint fontolóra vehetik, hogy az általam 
, megjelölt irányok egyikét vagy másikát kövessék-e. Nem 

kell attól félnünk, hogy a növények és állatok sokféle 
fajtája ki fog halni, az Alpok pedig és a spártai völgy 
még sokáig várnak önökre. Európa feudális és szerzetesi 
épületei azonban és még inkább régi városainak utcái 
úgy elenyés'znck, mint az álmok és alig képzelhető az az 
irigységgel vegyes megvetés, amellyel a jövő nemzedé
kek vissza fognak tekinteni reánk, akiknek még birto
kában voltak ilyen dolgok, anélkül, hogy azokat fenn
tartani és alig hogy azokat lerajzolni iparkodtunk volna. 
Hiszen ha a modern művészek tájképeikben fel is hasz
nálják őket, ábrázolásuk majdnem mindig fölületes vagy 
könnyelmű, anélkül, hogy kellőképen behatolni igyekez-

j nének jellegükbe, vagy kellő türelmük volna ahilioz, hogy 
szerényen, de harmonikus módon visszaadják őket. Ami 
az olyan helyeket illeti, amelyekhez valami hagyományos 
érdek fűződik, egyetlen ily történelmi hely teljesen hü 
rajzát sem ismerem, kivéve néhány tanulmányt, amelyet 
lelkes fiatal festők Pales'ztinában és Egyiptomban készí
tettek. Köszönettel tartozunk nekik érte, de inkább ott
honunk közelében volna tennivalónk. 

Igein valós'zínű, hogy önök közül niélmelyek, akik nem 
vállalják a növények vagy állatok rajzolásával járó fá
radságot, mégis kedvüket fogják abban lelni, hogy épí
tészeti vázlatok készítésében némi biztonságra tegyenek 
szert és még jobban fognak örülni, ha azt hasznosíthat
ják. Tegyük fel például, hogy Carlyle Nagy Frigyes-ének 
történeti színterét kellene visszaadnunk. A történetíró 
teljes joggal vádolja a múlt művészetének s'zellemét azzal, 
hogy a berlini képtárak — amelyek e tekintetben sok más 
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képtár példái —- „tele vannak kecskelábú Pánokkal, Euró
pát elragadó bikákkal, Romulus nőstény farkasával, Cor-
reggio corregiosáigaival, míg például Nagy Frigyes egyet
len arcképe sem található benne, — az emberi valóságok 
nemes sorának vagy egyik-másik tagjának egyetlen vagy 
csaknem egyetlen képmása sem, holott azok nem mü-
vészkedö ábrándosok henye agyából fakadtak, hanem 
a mindenható Istan feicből, hogy ezt a mi szegény vrJó-
ságos földünket kissé em.lékezetessé tegyék reánk nézve 
és valami örökkévalót cselekedjenek rajta," így szól ho'z-
zánk Carlyle és nagj'on is igaza van! Mi most nem raj
zolhatjuk le számaira Nagy Frigyest, de lerajzolhatunk 
néhányat ama régi várak és városok közül, amelyek a 
német élet bölcsői voltak — Hohenzollernt, Habsburgot, 
Marburgot és másokat — és a jövő számára megőrizhet
jük azok hiteles mását. Képzeljük, hogy elővesszük Car
lyle Nagy Frigyes-ének első kötetét és rajzokat akar
nánk hozzá készítem: kezdjük-e a'zzal, hogy kutassunk 
Madarász Henrik sírja után — miaga Carlyle is kérdezi, 
hogy van-e sírja — Ouedlinburgban és így tovább, meg
mentve azt, ami megm.enthetö? Ez bizonyára hasznossá 
tenné munkánkat. 

Ügy látom a'zonban, hogy — legalább ma — eleget 
beszéltem Önöknek a míivészetniek erről a szerepéről, 
amely a tények megörökítésére vonatkozik. Most befe
jezésül hadd állapítsam meg a tőlem telhető határozott
sággal legfőbb feladatát: a m.indennapi életben való szol
gálatát. !••' M; 

Talán meglepő önökre nézve, hogy én ezt neve'zem 
legfőbb feladatának. Azonban így van. Valamely fest
ményt ragyogóvá tenni nagy dolog, de még nagyobb 
dolog az életet tenni ragyogóvá. És gondoljunk arra is, 
hogy, ha csak mintáknak tekintjük is, a valóságok nélkül 
ticm lehetnének képeink. Tiirrwr nem festhet szdiminkra 



^ tájképet, ha nincs oly táj, amelyet letessen: Tiziano nem 
fesÜieí számunkra képmást, ha nincs oly ember, akinek 
képét lefesse. Azt hiszem, a rendelkezésünkre álló rövid 
idő alatt ez nem szorul bővebb bizonyításra, viszont 
azonban aligha leszek képes egyetlen lélekkel is elhitetni, 
hogy a művészet kezdete abban áll, ha tisztán tart'ink 
földünket és széppé tesszük népünket. Tíz esztendő óta 
igyekszem azon, hogy ezt a feltétlen bizonyosságot nem 
mondom, hogy elhitessem, de legalább is valami szörnyű
séges állításnál többnek fogadtassam el. Hogy tisztává 
tegyük földünket és széppé népünket! — mondhatom, ez 
a művészi munka szükségszerű kezdete! Igaz, olyan or
szágokban is volt művés'zet, amelyekben piszokban éltek 
az emberek, hogy Istent szolgálják, de sohasem volt olyan 
országokban, amelyekbeni piszokban éltek, hogy az ör
dögöt szolgálják. Igaz, ott is volt művészet, ahol a'z em
berek nem voltak mind vonzók, sőt ahol ajkaik vastagok 
voltak és bőrük fekete, mert a nap lesütötte őket, de 
sohasem volt olyan országban, ahol az emiberek a nyo
morúságos vesződségtől és halálos árnyéktól sápadtak, 
ahol az ifjak ajkai nem vérrel teltek, hanem az éhségtől 
megkeskenyedtek vagy méregtől kimartak. Most pedig 
értsék meg jól mind e hosszú elöljáró beszédek velejét. 
Azt mondtam, hogy a két nagy erkölcsi ösztön a rend és 
jóság ösztöne. Nos, minden művészet a föld megmívelé-
sén alapul, valamint azon a gondolkodáson és jóságon, 
amellyel tápláljuk, ruházzuk és hajlékkal ellátjuk miein
ket. A görög művészet Alkinoos kertjeiben kezdődik — 
tökéletes rend, veteményes ágyak, csövekben ve'zetett 
forrásvíz. A keresztény művészet pedig, ahogy a lovag
korból kiemelkedett, csak addig volt lehetséges, míg a 
lovagi rend arra késztette mind a királyokat, mind a 
vitézeket, hogy igazságosan bánjanak népeikkel és vég
leg tönikrement, midőn azok a királyok és vitézek 



110 

<5>)itíoí<5pot népfalókká váltak. És csaik akkor lesz ismét 
lehetséges, ha a kard a szó szoros éirtelmében ekevassá 
változik át, ha Angliáinak Szent Györgye igazolja nevét 
és a keresztény művészet, mint egykor a Mester, a ke-
nyértörésröl lesz felismerhető. 

Most lássunk hozzá, hogy ezt az általános elvet 
apróbb részleteiben is kidolgozzuk, figyeljük meg, mint 
függött a művészet először is az ipari használathoz való 
vonatkozásától. Először pohárra és tányérra van szükség, 
kivált pohárra, mert ételünket akár a Marpiák asztalára 
vagy másféle asztalra is helyezhetjük, de pohárra szük
ségünk van, hogy ihassunk belőle. És hogy megfelelően 
megfoghassuk, füllel kell ellátnunk, hogy pedig megtölt-
hessük, ha kiürült, valamiféle nagy korsóna van szüksé
günk és hogy felemelhessük! a korsót, a legcélszerűbb két 
füllel ellátni azt. Ha e szükséges tárgyak formáit a bő
séges vagy választékos ivás különböző követelményei 
szerint módosítjuk, úgy hogy könnyen lehessen önteni 
velük, vagy hogy évekig megőrizzék a zamatot, hogy 
pincékben helyezzük el őket, vagy kútra járjunk velük, 
hogy szertartásos áldozásra, a panathenaei olaj meg
őrzésére, a halottak hamvainak befogadására használjuk 
fel őket, — s a szépséges formák és díszítmények egész 
sora áll elő, a vörös agyagból készült kezdetleges am
forától a Cellini-féle drágaköves és kristályos vázákig. 
Ebben a sorban, de kivált annak egyszerűbb formáiban a 
legs'zebb vonalak és ,a szigorú komipozíció legtökéletesebb 
példái fejlődtek ki, amelyeket a művészet valaha elért. 

Viszont hogy poharunkat tiszta vízzel tölthessük 
meg, a kútra vagy a forráshoz kell mennünk; a kút körül 
kerítésre van szükség és medencére vagy; tartályra, hogy 
a forrás vizét felfoghassuk. Ha a vizet bizonyos távol
ságra akarjuk elvezetni, zárt vagy nyitott vízvezetéket 
kell építenünk és a város forró terén, ahol kieresztjük, 
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egészségesnek és kellemesnek tartjuk, hogy szökőkutat 
létesítsünk. E különböző szükségletekhez fűződik a szob
rászat egyik ága; a kutak káváinak díszítésében sík or
szágokban és a forrásoknál hegyes országokban, főleg 
azonban ott, ahol a háziasszonyok és a piaci árusítónők 
a város kútjánál találkoznak. 

Van azonban még egy további oka is, hogy a művé
szet ebben az esetben inkább szóhoz jut, mint bármely 
más gyakorlati téren, mert hiszen a művészettel tisz
teletünknek és hálánknak is kifejezést adhatunk. Minden 
helyesen gondolkodó nemzetnek mindenkor mély érzéke 
van a szívünket táplálékkal és örömmel betöltő eső isteni 
adománya iránt és fokozott érzéke, ha az az adomány 
a kutak bőségében kedvessé és állandóvá válik. A szó 
szoros értelmében lehetetlen, hogy a Múzsák termékeny 
befolyást gyakoroljanak egy oly népre, amely megveti 
Helikonukat, de még kevésbbé lehetséges, hogy valamely 
nemzet úgy nőj jön fel Janquam ligimm quod plantatum 
est seciis decursus aquarum''*) és ne ismerje fel annak 
jelentőségét, hogy az írás olyan helyeket nevez meg, 
ahol Rebckkát megtalálták és Ráchelt és Zipporát és azt 
az asszonyt, akitől a Qerazim hely alatt az utazástól 
elfáradt vándor vizet kért. 

És valóban, ha hegyi patakaink leereszkednek a völ
gyekbe és sziklás szakadékokba:, vagy a nyári száraz
ságban is zöldelö erdők közé, a városoktól távol, akkor 
a legjobb, ha meghagyjuk őket a maguk boldog békéjéé
ben, de a városok közelében, ahol az a rendeltetése, hogy 
közhasználatra levezessék, nem használhatjuk fel a leg
kedvesebb művészetet méltóbban, mintha márványok 
között foglaljuk a forrást és folyásának kezdetét és az 
egészséges nevelés szempontjából mi sem oly fontos, 

') Zsolt, 1.. 3- mint a folyóvizek mellé ültetett fa. 



mint ha a víz további folyását a lehető legnagyobb tá í̂ol-
ságra tisztán, haldúsnak és a gyermekekre nézve köny-
nyen hozzáférhetönek tartjuk meg. Harminc esztendővel 
ezelőtt :a mintegy lábnyi mélységű Wandel-patak foly
dogált keresztül a kocsiúton és egy hidacska alatt éppen 
a Croydon közelében levő utolsó krétaszikla alatt. Saj
nos, jöttek-mentek az emberek és a patak nem folydogált 
tovább Azóta a községi hatóságok már régen befödték, 
pedig az a folyócska több tanulságot nyújtott, mintha 
évente ezer fontot költünk a községi iskolára, még ha 
ainnak minden garasát arra fordítianók is, hogy az oxygen 
és hydrogén természetét tanítsuk és Ázsia és Amerika 
valamennyi folyójának nevét. 

Nos, a dolog éppen ezen fordul meg. Tételezzük fel, 
hogy Angliában ismét szükség van a fazekasság mester
ségére és mi szegény művészek készséggel megteszünk 
minden tőlünk telhetőt, hogy mily csínos egy vonal, 
amely először az egyik, azután a másik oldalra hajlik, 
hogy a kék színnel milyen helyes mustrát kapunk fehér 
alapon és hogy mily ideális művészetet csinálhatunk a 
vizsla két színével, a feketével és barnával. Előre meg
mondom azonban, hogy mindaz, amit tehetünk, teljesen 
hasztalan, míg parasztjainkat meg nem tanítjuk arra, 
hogy ivás előtt épp úgy hálát adjanak Istennek, mint 
evés előtt és ha görög poharakkal és tányérokkal látjuk 
el őket, olyasmit is,kell belé adnunk, ami nincs meg
mérgezve. 

Semmi szükség sincs arra, hogy kifejtsem önök előtt 
ama művészeti feltételeket, amelyek egyenesen a ruházat 
és fegyverzet célszerűségén alapulnak, de kötelességem 
a leghatározottabban reámutatni, hogy miután a szegé
nyek számára kellő táplálékot biztosítottunk, csak úgy 
tehetjük meg a következő lépést angol művészeti isko
lák alapítása felé, ha a szegények megfelelő és illő ru-
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Iiázatáról is gondoskodunk, amely legyen tökéletesen jó 
anyagú, napi mimkájuklioz alkalmas, az életbeni elfoglalt 
rangjukhoz márt és viseljék azt rendesen és méltósággal. 
És erre a rendre és méltóságra tanítsák őket a felső és 
középosztályokhoz tartozó nők, akiknek felfogása semmi 
tekintetben sem lehet helyes, míg képesek eltűrni a sze
gények szennyét, holott ők oly vidáman öltözködnek. 
És a ruhálzat iga'zi művészetének mind la szegények, mind 
a gazdagok büszkeségén és kényelmén kell alapulnia és 
a gyárak vezetőinek nem szabad kevésbbé törődniök kel
méik tökéletességével és szépségével és mind az anyag, 
mind a díszítmények lehető legkiválóbb minőségével, 
mitiit ahogy a milanói és damaskusi fegyverkovácsok tö
rődtek a maguk acélával. 

Harmadik sorban azután, miután élelem és ruházat 
dolgában újból egészséges életmódra tettünk szert, 
ugyanezt kell tennünk a lakásra nézve is. Már mond
tam, hogy a legjobb építészeti mű nem egyéb a hajlék 
felmagasztalásánál. Gondoljanak reá. A Vatikán kupo
lája, a reimsi és chartresi kapuzatok, templomhajóik bol
tozatai és ívei, a síremlék baldachinja és a torony sisakja 
csupa olyan forma, mely tisztán arra a követelményre 
vezethető vissza, hogy valamely területet a hőségtől és 
esőtől hathatósan megóvjunk. Sőt mi több — mint ezt 
már a Velence Kövei című könyvem egész folyamán 
kimutatni igyekeztem — azok művészi formái már ki
vétel nélkül kifejlődtek volt a világi és polgári építészet
ben és csak azután használták fel őket nagyobb lépték
ben az egyházi művészet terén. Azt hiszem, itt Oxford
ban éppúgy észrevehették, mint egyebütt, hogy modern 
építészeink nyilván sohasem tudják, mit csináljanak haj
lékaikkal. Higyjék el, míg a hajlékok nem jók, semmi 
egyéb sem lehet jó-és e tekintetben két út áll előttünk. 
Sohase építsünk vasból, hanem csak fából vagy kőből és 

Riiskiii: Elű.adíisok a mnvcszetröl. 8 
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másodszor ügyeljünk arra, hogy minden városban a kis 
házak előbb épüljenek, mint a nagyok és hogy mindenki
nek legyen háza, aki kívánja. És arra is törekednünk 
kell, hogy mindenkivel megkívántassuk. Vagyis az élet
nek nem nagyon előhaladt korszakában az emberek kí
vánják meg, hogy otthonuk legyen, amelyet ne akarjanak 
többé elhagyni, és amely legyen megfelelő életmódjuk
nak és egész halálukig mind kedvesebb nekik. És az 
embereknek kívánniok kell, hogy lakóhelyeik a lehető 
legerősebben épüljenek, hogy csinosan bútorozva és el
készítve legyenek és hogy szép helyre, teljes napfénybe 
és jó levegőre legyenek helyezve, mindezt legalább épp
úgy kiválasztván maguknak, mint ahogy a fecskék ki
választják fészkük helyét. Ha pedig a házak csoportostul 
vannak a városokban, akkor az emberektől megkíván
ható az a polgári együttérzés, hogy építészetüket közös 
törvénynek rendeljék alá és az a polgári büszkeség, 
hogy az emberi lakóhelyeknek ezt az összegyűjtött cso
portját kedvesnek kívánják látni, ne szörnyűségnek a 
föld színén. Néhány héttel ezelőtt egy angol pap, aki 
ezen az egyetemen végzett és aki éppen nem érzelgős, 
hanem középkorú és élénk gyakorlati érzélcű ember, 
alkalmilag azt mondta nekem, — anélkül, hogy mostani 
tárgyunk szóba került volna, — hogy vidéki plébániájá
ból mindig csukott szemekkel érkezik Londonba, nehogy 
a vasút által átszelt külvárosok háiztömbjeinek szörnyű 
látása képtelenné tegye napi munl<ájára. 

Nos, nem lehet — és csak azt ismétlem most hatá-
rozottiaibban, amit éppen huszonkét év előtt írtaim meg az 
Építészet hét szövétneke című könyvem utolsó fejezeté
ben — nem lehet, hogy igazi erkölcs, boldogság és mű
vészet legyen egy olyan országban, ahol a városok így 
épültek, vagy jobban mondva — akár csak borzalma^ 
fekélyek, amelyek himlő gyanánt terjeszkednek az orszá;. 
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testére, elemésztve azt. Kedves városok kellenek jnekiitik, 
amelyek nemcsak úgy odafröccsentek, hanem lormákká 
kristályosodtak, amelyek korlátolt kiterjedésüek és nem 
ontják magukból a szégyen genyét és tajtékját, hanem 
mindegyikük kertekkel, virágzó gyümölcsösök füzérével 
és enyhén folyó vizekkel van övezve. 

Azt mondják önök, hogy ez lehetetlen! Talán igazuk 
van. Senmxi közöm annak lehetőségéhez, csak annak 
múlhatatlan szükségességéhez. De még többnek is lehet
ségesnek kell lennie, miielőtt művészeti iskolánk lehetne, 
nevezetesen, hogy Anglián kívül, vagy legalább is Ang
liának máskülönben hasznavehetetlen részeiben találjunk 
helyet oly gyárak számára, melyek tüzet igényelnek, 
szóval mindama réxvai ^avavowal és é!iíQer]Toi számára, 
amelyekről már régóta ismeretes az az állandó termé
szetük, hogy „^oxof.Cag ^áhava exovói, x'^i- (pl^oiv %ai jióXeag 
nwe.iiiie/.€iaűaL" *) Szállítsuk le az ilyen üzemeket leg
alsó határukig, hogy sohase kés'züljön semmise vasból, 
amit éppúgy elő lehet állítani fából vagy kőből és hogy 
ne legyen a gőz a hajtóerő, ahol a természetes erők is^ 
megfelelnek. Vegyük tekintetbe, hogy a szociális élet 
és a városok számára a vizierők kelleténél végtelenül 
több eniergiát szolgáltatnak, mert a széles folyókon le
horgonyzott és a dagály által megtöltött medencék 
zsilipéi áJtal hajtott malmok annyi állandó hajtóerőt 
nyújtanának, amennyit akarunk. 

Minden országban a kézicrővel űzött földmívelés 
és a szükségtelen tűzierö kiküszöbölése a művészeti is
kola első feltételei. Mig ezt — előbb vagy utóbb — meg 
nem tesszük, a dolgok folytatódni fognak azon a dladal-

*) Xenophon, Oeconom. IV., 2., 3: ,,a közönséges 'és becs
telen mesteasögek megfoszitanak attól a lehetőségtől, hogy 
barátainknak és a közligyeknek szenteljük magunkat." 

8* 
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mas úton, ahová a szépművészetek híján, a gépek kor
szaka vezette őket, — hogy noha Anglia megsiketül a 
fonóorsók biigásától, népének nincs ruhája, — hogy noha 
fekete a tüzelőanyag bányászásától, halálra fázik, — hogy 
noha haszonért eladta lelkét, éhenhal. Csak élvezzék ezt 
a diadalt, ha úgy tetszik, de legyenek meggyőződve róla, 
hogy a szépművészeteknek soha sem lesz abban része. 

Most elmondtam önöknek mondanivalómat. Tudom, 
elég m'egbotránko'ztató van benne és némelyek szerint 
talán a maga egészében is szükségtelen. De éppen látszó
lagos szükségtelensége és bizonyos botránkoztató mi
volta arányában volt szükség reá és feltétlen kötelessé
gem volt elmondani. A szépművészetek tanulmányát nem 
lehetne az angol egyetemek komoly munkájával kapcso
latba hozni, ha nem tiltakozunk kellőképen és határo
zottan a nemzeti energia téves iránya ellen, amely jelen
leg megihiúsítja a nagy léptékben űzött ily tainiulmány 
minden jó eredményét. Könnyen megtaníthatom önöket 
arra, mint ahogy bármely más mérsékelten jó rajzoló 
megtaníthatná, hogy miképen fogják ceruzáikat, hogyan 
rakják fel festékeiket, de csak csekély haszna lenne, ha 
így tennék, mialatt a nemzet milliókat költ arra, hogy 
lerombolja miindazt, amit a ceruzának és ecsetnek áb
rázolnia kell és hogy a művészetnek oly hamis formáit 
mozdítsa elő, amelyek nem egyebek a legköltségesebb 
és legkevésbbé tetszetős hóbortnál. És azért az első ús 
utolsó, amit ezen a helyen önöknek mondok, az, hogy a 
szépművészeteket nem a helyváltozás útján tanuljuk mcK, 
hanem azáltal, ha otthonainkat kedvesekké tesszük és 
bennük élünk; — hogy a szépművészeteket nem pályá
zatok útján tanuljuk meg, hanem ha a magunk módján 
csöndesen adjuk a legjobbat, ami tőlünk telik; — hogy a 
szépművészeteket nem tanuljuk meg kiállítások útján, 
hanem ha úgy cselekszünk, ahogy helyes és azt tesszük, 
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fámi becsületes, akár kiállítják, akár nem; — és végeze-
f tül hogy az embereknek nem szabad büszkeségből vagy 
pénzért festenlök és építeniök, hanem szeretetből, művé
szetük és szomszéduk iránt való szeretetből és esetleg 
ennél is jobb szeretetből, amely azokon alapul. Tudom, 
hogy s'zándékom elleniére is némileg kellemetlent mond
hattam, midőn a vallásos művészet lehetséges visszaélé
seiről beszéltem, de his'zen azok egyike sem lehet vesze
delmes, míg emlékszünk reá, hogy Isten éppúgy jelen 
van a falusi házakban, mint a templomokban és amazok
ban is jó hajlékra kellene találnia. Kezdjük a fapadlókon 
és díszítve kirakott padlók fogják azokat követni, kezd
jük szalmafödeleken és pompás boltozatokkal fogjuk vé
gezni, kezdjük azzal a gondoskodással, hogy az öregek 
szemei bibliák fölött, a fiatalok szemei varrásuk fölött 
ne mondják föl a szolgálatot mécs híján és utóbb rá fog
nak jönini, milyen igazi előnyök rejlenek a festett ablakok 
vagy viaszgyertyák használatában. És midőn így általá
nos használatra bocsájtjuk a művészeteket, megtaláljuk 
azok általános ihletét és szentségét is. Azt mondtam 
önöknek, hogy a művészetek egyik alkalmazásának sincs 
meg valami különös isteni vonása, hogy azok mindenkor 
egyformán emberiek és isteniek és most, midőn befeje
zem ezeket a bevezető előadásokat, amelyekben össze
foglalni igyekeztem az önök jövendő munkájának alap
vető elveit, utolsó kötelességem, hogy néhány pozitív 
szót szóljak mindenféle művészet isteni voltáról, ha az 
igazán s'zép és igazán hasznos. 

Angliában a jóérzületű emberek többsége minden 
hetedik napon, ha nem gyakrabban, hálásan kapja taní
tóitól az áldást, amely a következő kifejezésekbe van 
foglalva: „Legyen veletek Urunk Jézus Krisztus ke
gyelme, Isten szeretete és a Szentlélek társasága." Nem 
tudom határozottan, milyen értelmet fűznek Angliában 



általánosságban ezekhez a kifejez^seJíhez, de határozot
tan állíthatom önöknek, hogy ez a három dolog valóban 
létezik és ha megismerni kívánják, megismerhetik őket 
és ha részesedni akarnak, részesedhetnek bennük és 
hogy azokon kívül még valami létezik, amiről már na
gyon is sokat tudunk. 

Először is, egyszerűen azáltal, ha engedelmeskedünk 
vallásunk alapítója parancsolatainak, testben és lélek
ben, munkában és pihenésben elnyerjük az ö kegyelmét, 
a derült élet szépségét. Krisztus kegyelme létezik és 
miénk lehet, ha akarjuk. Másodszor, minél többet és töb
bet tudunk meg a teremtett világról, rájövünk a Teremtő 
igazi akaratára, hogy teremtményei boldogok legyenek, 
hogy mindent szépen alkotott meg a maga idejében és 
a maga helyén és hogy főleg az emberek hibája, ha azért, 
mert szabadságukban van megszegni az ö törvényeit, 
az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és 
nyög. Isten szeretete létezik és megláthatjuk s benne 
élhetünk, ha akarjuk. Végül valóban létezik a Szentlélek 
is, aki megmutatja a hangyának útját, a madárnak fész
két és az embereket ösztönszerű és csudálatos módon 
megtanítja mindazokra a kedves művészetekre és nemes 
tettekre, amelyek reájuk nézve lehetségesek. Nélküle mi 
jót sean tehetünk. Ellemére sok rosszat tehetüaik. Az ö 
birtokában van békességünk és erőnk. 

És van még egy negyedik- dolog, amelyről már na
gyon is sokat tudunk. Van egy gonosz szellem, amely
nek uralma vakságban és gyávaságban áll, éppúgy, 
ahogy a bölcseség szellemének uralma éleslátásban és 
bátorságban áll. 

És ez a vak és gyáva szellem örökösen azt mondja 
nekünk, hogy a rossz dolgok megbocsájthatók és hogy 
nem halunk meg miattuk és hogy a jó dolgok lehetet
lenek és nem kell értük élnünk. És ez az ö tanítása ma 
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a legliaiigosabb azok közül, amelyek a mi angolsz.áisz nyel
vünkön szólnak hozzánk. Valamikor majd saját kárukon 
fogják megtanulni, hogy annak elsö része, ha most el 
is hiszik, nem igaz, de sohase tanulhatják meg a maguk 
hasznukra, hogy a második rész sem igaz, ha most el-
hiszilí. Azért arra kérem önöket, hogy a legkomolyabban 
próbálják ki és ismerjék meg szívükben, hogy minden 
szép és helyes dolog lehetséges azokra nézve, akik lehe
tőségében hisznek és akik elhatározzák, hogy a maguk 
részéről minden napjuk munkájával hozzájárulnak. Le
gyen minden egyes napunk hajnala olyan, mint az élet 
kezdete és minden nap alkonyata olyan, mint az élet 
vége. És hagyja maga után e rövid életek ifiindegyike 
valami másokért tett jó cselekedet, valami magunknak 
szerzett üdvös erő vagy tudás emlékét. Ilyképen, napról-
napra, eröt-erőre gyűjtve, művészettel, gondolattal, jó
akarattal valóban fel fogjuk építeni Anglia egyházát, 
amelyről nem fogják azt mondani: „Nézd, milyen kö
vek",*) hanem a'zt, hogy: „Nézd, milyen emberek". 

*) Márk, 13., 1. 



V. ELŐADÁS. 

Vonal. 

Bizonyára szívesen megengedik, hogy a művészet 
gyakorlatára vonatkozó leckéink sorát a legnagyobb an
gol festő szavaival nyissam meg, akinél különben egy 
más nép vagy kor festői közt sincs nagyobb: a mi kcdvís 
Reynoldsunk szavaival. 

Első beszédében így szól: „Az Akadélmia igazga
tóinak kiváltképen ama tanulók szelleme fölött kellene 
örködniök, akik már haladottabbak és a tanulmánynak 
ahhoz a kritikus korszakához értek el, amelynek helyes 
felhasználásától függ hajlamaik fejlődésének sorsa. Ab
ban a korban természetes reájuk nézve, hogy inkább az 
bilincseli le őket, ami mutatós, mint ami alapos és hogy 
inkább a ragyogó felületességet választják, mint a fárad
ságos és lealázó szabatosságot." 

„A komponálás könnyűsége, a krétával vagy ceru
zával való eleven, úgynevezett „mesteri" bánás kétség
kívül olyan tulajdonságok, amelyek hatalmukba ejtik a 
fiatal elméket és törekvéseik tárgyaivá válnak. Igyekez
nek tehát ezeket a kápráztató előnyöket utánozni és azt 
tapasztalják, hogy azok elérése nem is kerül nagy fárad
ságba. Ha sok időt töltenek ezekkel a hiú törekvésekkel, 
már nehéz visszavonulni és késő is lesz reá. Alig van 
egyetlen példa is arra, hogy valaki a lelkiismeretes mun-
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kához tért volna vissza, miután szellemét megrontotta 
és félrevezette a csalóka mesteri kés'zség." 

Főleg azéirt olvasom fel ezeket a szavakat, hogy Sir 
Joshua, aki az oktatást az angol festészeti akadémián, 
mint annak első elnöke, jól ismert beszédeivel alapította 
meg, ezen az egyetemen is vezesse be oktatásunk rend
szerét, amihez bizonyára teljes joga van. Másodszor 
azonban azért is felolvasom azokat, hogy figyelmüket 
felhívjam e külö/iiös szavaira; „fáradságos és lealá'zósza-
Iiatosság". Különiös, hogy ezeklíel a szavakkal fejezte ki 
a tanítványaitól megkívánt első feltételeket a mester, aki 
— Vela'zquez kivételével — minden festő közül látszólag 
a legnagyobb könnyűséggel festett. Igaz, hogy ezt a 
fáradságot, ezt a megalázkodást csak azoktól az ifjaktól 
követeli meg, akik hivatásszerűen akarják a művészetet 
űzni. De ha önök is akarnak valamit tudni a művészet 
gyakorlatából, ne higyjék azt, hogy azért, mert tanulmá
nyaik felületesebbek, mint az akadémia növendékeié, 
azért kevésbbé tüzetesek lehetnek. Minél rövidebb időt 
szentelhetnek azoknak, annál nagyobb gondot kell arra 
fordítaniok, hogy kellőképen felhasználják azt és nem 
szeretném, hogy csak egy órát is fordítsanak a rajzo
lásra, míg rá nem szánták magukat arra, hogy arra vo
natkozólag megtanulják mindazt, amire egy óra alatt 
tanítani lehet. 

Csak a rajzolásról beszélek, holott egyszer talán a 
mintázás elemi tanulmányát is ajánlatos lesz kapcsolatba 
hozni vele, nem akarom azonban önöket megzavarni 
vagy szórakoztatni azoknak a sokféle lehetőségeknek 
formászerinti kifejtésével, lamelyeket jövőbeli munkájukra 
nézve táplálok. Bizonyára nem hiszik, hogy terv nélkül 
láttam munkához és nem fogják ross'z néven venni, ha 
tervem oly részeit cHiallgatom:, amelyeket most még nem 
lehet megvalósítani és amelyeket utóbb esetleg még mó-
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dosítami kell majd. Első feladatom kétségkívül abban áll, 
hogy a rajz és színezés helyes és egyszerű módszereit 
ismertessem meg önökkel. 

A „színezés" szót a festék valamely külön kötőanya
gára való vonatkozás nélkül használom, mert a jó festés 
törvényei ugyanazok, akármilyen folyadékot haszná
lunk is a festékanyag feloldására. Az olaj gyakorlati 
felhasználása azonban nehezebb, mint a vízfestéké és an
nak lehetetlensége, hogy könyvek, nyomtatványok köze
pette biztonságosan éljünk vele és jegyzőkönyvi vázla
tokra való alkalmatlansága elégséges okok arra, hogy az 
elsősorban irodalommal foglalkozókniak sz.áiit gyakorlati 
tanfolyamba ne vezessem be, míg ellenkezőleg a művé
szek gyakorlataiban elsősorban az olajat kellene a festé
kek kötőanyaga gyanánt felhasználni. Az akvarellfestés-
nek, mint különálló művészeti ágnak kiterjedt gyakorlata 
mindenképen hátrányos a művészetekre nézve: tetsze
tős egyszerűsége és megvesztegető könnyűsége elvonja 
a festő tehetségét igazi céljaitól és a közönség figyelmét 
a nagyobb igényű tökéletességtől. Mindenkinek, aki tuda
tával van annak, hogy megvan benne a jó müvek létre
hozásához'szükséges képesség, kötelessége ismerni és el 
nem hanyagolni azokat a módszereket, amelyek eredmé
nyeit a természet törvényeihez képest lehető legmara-
dandóbbakká teszik. E tekintetben bizonyára kemény 
lecke, hogy Turner legjobb műveit hat hónapon át sem 
lehetne a közönségnek kiállítaini, anélkül, hogy el ne 
pusztulnának és hogy éppen legbüszkébb művei nagy
részt már elpusztultak, mielőtt még ki lehetett volna 
őket állítani. Mégsem akarom azonban elhallgatni, hogy 
(a firenzei mesterek segítségével) reménylhetőleg nem
sokára felkelthetem majd érdeklődésüket a porcellán
mintázás és -festés iránt és talán arra indíthatom önöket, • 
hogy, ha majd módjukban lesz, pártfogásukkal előmoz-
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ditsák annak a művészetnek különböző ágait és az olasz 
kézművesek figyelmét az aprólékos és mulandó mozaik 
közönséges fogásairól azok felé a forma- és színbeli 
finomságok felé tereljék, amelyek ebben a tökéletesen 
képlékeny és utólag megváltozhatlan anyagban lehetsé
gesek. Az ilyen eljárás végeredményben oly festmé
nyekre vezetne, amelyek éppoly ragyogók, mint az üveg
festmények, éppoly gyengédek, mint a legfinomabb ak-
varellek és maradandóbbak az egyiptomi gúláknál. 

Most pedig lássunk munkánkhoz. Hogy pedig meg
tudjuk, miképen kell rajzolni és festeni helyesen megta
nulnunk, elsősorban meg kell tudnunk, mire is töreked-
iijuk, vagyis, hogy a természetnek miféle ábrázolása a 
legjobb. 

Leonardo szavaival szólok önökhöz. „Az a festmény 
u legméltóbb a dicséretre, amely a legjobban megfelel 
az ábrázolt dolognak." „Qiiella pittura é piú laudabile, 
la quale ha piú conformiíá con la cosa imitata." Kereken 
kimondva: „Az a legjobb festmény, amely a leghasonlóbb 
a tennészethez." És hai elolvassuk az elö'zö fejezetet, 
„come lo speccliio é maeistro de" pittori", rájövünk, 
mennyire szószerint érti Leonardo azt, amit mond. Fog
juk fel a valóságos dolog képét tükörben — mondja 
Leonardo —, helyezzük képünket a tükörkép mellé és ha
sonlítsuk őket össze. És valóban, a legjobb festmény 
kétségkívül annyira hasonló a visszatükröződő valóság
hoz, hogy mindenki elismeri annak jelcsségét. A teljesen 
elsőrendű művek oly nyugodtak és természetesek, hogy 
még vitatkozni sem lehet fölöttük. Ha nem is csudáljuk 
meg különösen, hibát sem fogunk benne találni. Másod
rendű festmények némelyeknek nagyon tetszenek, má
soknak nem, míg elsőrendű festmények mimiderikinek tet
szenek kissé, azoknak pedig nagyon tctszemek, akik a 



benriök rejlő, de éppen nem hivialkodó aníivészetet fel
ismerni képesek. 

Ez az tehát, amit elsősorban tennünk kell: tőlünk tel
hetőleg hasonlóvá tenni rajzunkat aWiCz a tárgyhoz, 
amelyet lerajzolunk. 

Nos, szemünk minden tárgyat bizonyos idomú színes 
foltoknak Iáit, színfokozatokkal bennük. És ha csak színeik 
nem oly fénylők, m'int a nap vagy tűz színei, ezek a kü
lönböző árnyalatú foltok eléggé utánozhatok, kivélve, lia 
stereoskopikusan látjuk őket. Leonardo ismételten rátér a 
kettős látás stereoskopikus erejére, ez azonban ne aggasz-
szon bennünket, mert hiszen csak azt festhetjük le, amit 
egy szempontból láthatunk és az is éppen elég. így mézve 
a dolgokat, minden tárgy különbö'ző mélységű, felületű 
és rajzolatú színtömeg gyaitiánt tűnik fel az emberi szem 
előtt. Minden tárgy rajzolata a maiglai tömegének határa, 
ailiogy az egy másik tömegtől elüt. Vegyünk egy sáfráiiyt 
és helyezzük zöld posztóra. A'zt fogjuk látni, ho'gy tisz
tán mint sárga: idojnii üt el a zöld alaptól, úgy ahogy a fű
től elüt. Tartsuk a'zonbaim az ablak felé és azt fogjuk láíni, 
hogy mint sötét idom üt el a mögötte levő fehértől vagy 
kéktől. Mindkét esetben rajzolata nem egyéb, mint annak 
a világos vagy sötét s'zínű idomnak határa, amellyel lá
tásunk számára kifejeződik. Az a rajzolat azért végtelen 
finom, nem is vonal, hanem csak egy vonal helye, még 
pedig igen. lágy felületű. A legtökéletesebb festményben 
azért szintén igeini lágyiniak keli lennie, amellett 
azonban feltétlen élességgel és szabatossággal kell meg
rajzolni. Ezt a művés'zetet úgy érjük el, ha minit létező 
vonalat rajzoljuk meg és éppen ez mostani vizsgálódá
sunknak tárgya, előzőleg azonban még egész anyagunk 
felosztását teljesen fel akarom tárni önök előtt. 

Már mondottam', hogy minden tárgy színes tömeg 
gyanánt emelkedik ki. A fényt és árnyékot.rendesen külön 1 
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képzelik a színtől, pedig tény, hogy az egész természetet 
mozaiknak látjuk, amely különbö'zö színű, fokozatokban 
sötét vagy világos részekből áll. E színek minőségében 
nincs különbség, legfeljebb az, amelyet a felület eltérő 
volta idéz elő. Állandóan halljuk, hogy úgy beszélnek 
a fényről és árnyékról, mintha azok eltérő természetűek 
volnának és különböző módon, kellene őket festeni. Pedig 
minden fény árnyék az erőscbb fényhez képest, míg. csak 
a nap ragyogásához nem érünk el és minden árnyék fény 
a mélyebb árnyékhoz képest, míg csak el nem jutunk az 
éj sötétségéhez. 

A festészetben használt minden szín tehát — a tiszta 
fehér és fekete kivételével — egyszersmind fény és ár
nyék is. Fény mindahhoiz képest, ami alatta van és ár
nyék mindahhoz képest, ami fölötte van. 

Valamely tárgy szilárd formái, vagyis felületének ki-
domborodásai és behúzódásai a rajzolaton belül több-
niyire a reájuk eső fény ereje vagy mennyisége révén 
válnak latinaitokká. E fény mennyiségei közt való 
vonatkozások tanulmányozása — nem tekintve annak a 
színét — a festészet rends'zeres tudományának második 
része. 

Végül a természetes színek minőségei és vonatkozá
sai, azok utánzásának módjai és azok a törvények, ame
lyek s'zertoit külön-külön szépekké és összetételeikben 
harmonikusakká válnak, — minde'z a festészet tainiulmá-
nyozásának harmadik és utolsó része. Ebben és a két kö
vetkező előadásban sorjára ki fogom fejtemi mindazt, 
amit e tárgyak mindegyikéről okvetlen tudniok kell. 

Még egyszer ismétlem: kezdettől végig egyebet sem 
kell teninünk, mint olyian idomokat rajzolnunk, amelyek a 
valóságos idomoknak megfelelnek és olyan színekkel ki
töltenünk azokat, amelyek versenyezhetnek azoknak szí-



neivel. A meghatározásban mindez nagyon egyszerű, de 
sokkal kevésbbé könnyű a megvalósításban. 

Az is már valami azonban, hogy ezt az egyszerű 
meghatározást megkaptuk és jegyezzük meg, hogy aẑ  
kifejezésében máris teljes, noha nem használtam a „fény" 
és „árnyék" szókat. Olyan festők, akiknek nincs szemük 
a szín iránt, nagy mértékben megzavarták és meghami-: 
sították a művészet gyakorlatát azzal az ehnélettel,; 
hogy az árnyék a szín hiánya. Ellenkezőleg, az árnyékra' 
föltétlenül szükség van, hogy színt igazán kapjunk, mert 
minden szín a fény csökkent mennyisége vagy energiája 
és abból, amit az imént mondottam, hogy ugyanis â  
festészetben minden fény ármyiék az erősebb fényhez ké
pest és minden árnyék fény a mélyebb árnyékhoz képest, 
a gyakorlatban az következik, hogy a festészetben min
den szín is árnyék valamely ragyogóbb színhez képestj 
és fény valamely sötétebbhez képest — noha magában 
pozitív színnek marad meg. És a velencei iskola szín
pompája onnan ered, hogy kezdettől fogva meglátták 
és megrögzítették azt a nagy tényt, hogy az árnyék épp
úgy szín lehet, mint a fény, sőt gyakran még sokkal 
inkább. Tiziano teljes piros színében a fények halvány; 
rózsaszínűek, a fehérbe való átmenettel, az árnyékok 
meleg bíborszínűek. Paolo Veronese legpompásabb"; 
narancsszínében a fények halványak, az árnyékok sáf-
ránysziínűek és így tovább. A természetben a vissza
vert fényben látszó sötét oldalak majdnem mindig tel
jesebb és melegebb színűek, mint a megvilágítottak és 
a bolognai és római iskolák amaz eljárása, hogy árnyé
kaikat mindig feketén és hidegen festették, kezdettől 
fogva hamis és a tökéletes festést mindörökre lehetet
lenné teszi mind nekik, mind azoknak az iskoláknak, 
amelyek őket követik. 

Minden látható felület tehát, akár sötét, akár vilá-
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gos, valamilyen színű, avagy fekete vagy fehér felület, 
amelynek hű rajzolatát kell megvonnunk és hü színével 
kell kitöltenünk. 

Mielőtt azonban azt vizsgálnók, miképen kell ezt 
a rajzolatot megvonnunk, általánosságban szólnunk kell 
a vonalakról, aliogy azt az egyes iskolák használták. 

Már mondottam, hogy az egész látható természet
ben előforduló színek tömegében csakis a felület miné-
müsége tekintetében van eltérés. A felületek pedig nagy
iából háromfélék: 

1. Csillogók, mint a vízé és üvegé. 
2. Bársonyosak, mint a rózsasziromé vagy baracké. 
3. Vonalosak, szálakkal vagy fonalakkal, mint pél

dául tollak, szőrme, hajzat és szőtt vagy hálós szövetek 
felületei. 

A legszebb ornamentális munkák a szemet a fenti 
liáromféle felület mindegyikénél gyönyörködtetik. Fra 
Angelicónak egy szép kéipe vagy egy misekönyvnek szé
pen illuminált lapja nagy aranyos felületeket mutat, 
amelyek részben fényesebbek és csillogók, részben tom
pák, — gyakran vonalas felületekkel keretezve és gazda
gítva és belehelyezett díszekkel ékítve, amelyek olyan 
lágyak, mint a rózsaszirom. Sok más iskola azonban 
többnyire csak egyféle felületet alkalmaz és minden idők 
művészetének túlnyomó része főleg a vonalak sokféle
ségét feltüntető felülettel gyakorol hatást, így a famet-
szés, a szó szoros értelmében vett rélzmetszés, valamint 
a szobrás'zat, fémművesség és textilis művészet számtalan 
fajtája, színeik vagy árnyékaik titokzatossága, lágrvsága 
és világossága mellett is nagyrészt a felületekraek vona-

, lakkal vagy szálakkal való felosztásán alapul. Még a fej-
|lett olajfestésben is a mű hatásának egy részét gyak-
tran a vászon felületének köszönheti. 



A rézimaratás és mezzotinto-eljárás hatása viszont 
főleg az árnyékos részek bársonyos felületétől függ és a 
festészetnek legjava a nagy koloristák freskói, amelyek
ben a színeket tompáknak s'zokták nevezni, holott éppen 
nem tompák, sőt az élet ragyogásával pompáznak. 
Correggio freskói, amikor nincsenek átfestve, a legki
válóbbak ebben a tekintetben, 

Mig azonban a különböző felületeket a művészet 
minden korszakában és a különböző stílusok keretén be
lül és különböző célokra használják fel, mégis azt látjuk, 
hogy e tekintetben a művészeti iskolák történeti főcso
portokra oszlanak fel és ez jelentékenyen hozzájárul 
megértésükhöz. A legrégibb művéiszet & legtöbb ország
ban vonalas jellegű és egybeszövődő, gazdag hatálsú csi
gavonalas vagy más módon csavart, vésett vagy festett 
vonalak rendszeréből áll, amely köböl, fából, fémből vagy 
agyagból készült tárgyak díszéül szolgál. Ez a művé
szet átalában a vad élet és a képzelet lázas erejének 
jellemző vonása. Ezeket az iskolákat egy későbbi alka
lommal „vonalas iskolák" címén fogjuk tanulmányozni. 

Másodszor, még a legrégibb korszakokban is, erő
teljes nemzetek ezeket a vonalas díszítményeket kockás 
vagy csíkozott árnyékokkal többé-kevésbbé kitöltik, egy
szersmind pedig állati vagy növényi formákat kezdenek 
ábrázolni, úgy hogy azok rajzolatait lapos árnyékkal 
vagy lapos színnel kitöltik. És itt azonnal az érzésnek és 
gondolkodásnak két lényegileg eltérő formájával talál
kozunk. A görögök minden színt elsősorban fény gyanánt 
tekintenek; más fajokkal ellentétben érzéketlenek maga 
a szín, de kiválóan érzékenyek a fény tüneményei iránt. 
És az ő vonalas művészetük világos és sötét lapos tö
megek ábrázolásába megy át, általában négy színár
nyalattal, úgymánt fehérrel, feketéivel és két vörössel, 
amelyek egyike többé-kevésbbé élénk téglavörös, a má-
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sik sötét bíborszínű. Ez a kettő képviseli az ő kedvelt 
noQcpiQEog színüket, ennek világos és sötét árnyalatai
ban. Másfelől az északi nemzetek nagy része eleinte 
teljesen érzéketlen a fény és árnyék, de kiválóan érzé
keny a szín iránt, úgy hogy vonalas díszítményeik vég
telenül változatos lapos színekkel vannak kitöltve, a 
fény és árnyék kifejezése nélkül. E két iskola mind
egyikének megvan a maga korlátolt, de feltétlen töké
letessége és sajátos sikereiket csakis úgy utáno'zhatjuk, 
iia egyúttal a legszigorúbban megtartjuk korlátjaikat is. 

A legrégibb művészet tehát kétfelé ágazik el: 
1. a görög művészetbe, a fénnyel, 
2. la gotikxis művészetbe, a színnel. 
A művészet tökéletesbedésével pedig e két iskola 

mindegyike megőrzi a maga külön jellegét, de már nem 
függ a vonalaktól és midőn ahelyett a tömegek ábrá
zolásával is megpróbálkozik, egyidejűleg a felfogás és 
megmunkálás terén is fejlettebbé válik. 

liyképen keletkezik a középkor két nagy művészeti 
iskolája, az egyik lapos és végtelenül változatos szí
nekkel, a formák kiválóan jellemző és átérzett ábrázo
lásával, de az árnyéknak csak csekély meglátásával, 
míg a másik a fényen és árnyékon alapul, a szilárd for
mák kiváló rajzával, de a színnek és olykor az érzés
nek is éppoly fogyatékos meglátásával. A kettő közül a 
lapos színt mívelö iskola az életerősebb; mindig ter
mészetes és egyszerű, akkor is, ha nem nagy, ha pedig 
nagy, akkor igen nagy. 

A fényen és árnyékon alapuló iskola a grafikai mű
vészettel egyesül; lényegében akadémikus jellegű, hatá
rozottan megkülönböztetvén a világosságot a sötétség
től és azzal kezdi, hogy minden tárgy megvilágított 
oldalának fehérrel, legmélyebb árnyékának feketével 
való ábrázolását kívánja. E konvencionális elv alapján 

Riiskin: Előadások a művészetről, . g 
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a maga nemében korlátolt tökéletességre emelkedik, 
amely a grafikai művészet létező legjobb példáinak és 
végeredményben a szerves formák festői ábrázolásában 
a legszabályosabb nyilvánulásoknak sajátja. 

Ekkor végre mindinkább előtérbe lépnek a színt 
mívelő iskolák, míg csak a fény és árnyék iskoláitól át 
nem vették mindazt, ami a maguk erősségével megfér. 
így kapjuk meg a tökéletes művészetet, amelynek kö
zéppontjában a velencei inagy mesterek művészete áll. 

Másfelől a fény és árnyék iskolái egyrészt a ma
guk akadémikus szabályaikkal túlságosan fenhéjázók, 
másrészt képzeletük korlátoltságában túlságosan gyen
gék, semhogy a szín iskoláitól sokat tanulnának és így 
a hanyatlás állapotára jutnak, amely részint abban a hiú 
erőlködésben áll, hogy a festészetet a szobrászat tulaj
donságaival ruházzák fel, részint a fény és árnyék ha
tásainak hajhászásában, amelyet a németalföldi iskola 
végül is az aprólékosság szélsőségéig vitt. Bukásukban 
magukkal rántják a szín iskoláit is és az újabb művé
szet története nem egyéb tétova erőlködésnél, hogy elve
szett utakat megtaláljon és megtagadott elvekkel ismít 
kapcsolatba jusson. 

Röviden ez a nagy iskolák térképe, amelyet a kö
vetkező hatszögű idom segítségével könnyen emlékeze
tünkben tarthatunk: 

1. 
Vonal. 

Régi iskolák. 

2. 3. 
Vonal és fény. Vonal és szin. 

Görög vázafestmények. Gótikus üvegfestmények. 
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4. 5. 
Tömeg és fény. Tömeg és szín. 

(Képviselve Leonardo da (Képviselve Giorgione és 
Vinci és a vele össze- a vele összefüggő iskolák 
függő iskolák állal.) által.) 

6. 
Tömeg, fény és szín, 

(Képviselve Tiziano és 
a vele összefüggő iskolák 

által.) 
Én azt szeretném, ha saját szemükkel és ujjaikkal 

kísérnék és saját előmenetelükben követnék a haladás
nak azt a módszerét, amelyet ezek a nagy iskolák pél
dáznak. Azt szeretném, .ha azon kezdenék, hogy a vo
nalat hatalmukba kerítsék, hogy megtanuljanak oly hatá
rozott vonalat rajzolni, amely feltétlen pontossággal 
határolja a határolandó területet, ha azután a színeket 
is hatalmukba kerítenék és képesek lennének a körülírt 
területeket akár árnyékkal, akár színnel kitölteni, annak 
az iskoláifak megfelelően, amelyhez csatlakoznak és ha 
végül arra a képességre tennének szert, hogy a tömé
sekbe az árnyalatoknak azt a finomságát vigyék be, 
amely azok domlwrulatait és felületük' jellegét kifeje
zésre juttatja. 

Azok, akik a jelenlegi művészeti iskolák módsze
reit ismerik, feltétlenül észre fogják venni, hogy én. ily-
képen szinte megfordítottját adom azok tanító eljárásának. 
Ma a tanulók először is részleteket tanulnak rajzolni és 
:sak azután azt, hogyan kell azokat színezni és csopor-
losítani. Én viszont arra akarom önöket tanítani, hogy 
.löször is nagy tömegeket és színeket alkalmazzanak és 
sak azután helyezzék beléjük a részleteket. Nem egy 
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okom van erre a merészségre és öaiök joggal kíváuihatják, 
hogy annak legfőbbjeit kifejtsem. Az első ok az, hogy 
— mint már kimutattam — ez a módszer, amelynek 
követését kívánom, a természetes módszer. Minden nem
zet, amely a művészetben nagy volt, valóban ezen az 
úton indult el és azért én a helyes, ezentúl is eredmé
nyes útnak hiszem azt. Másodszor pedigi kevésbbé fá
rasztónak és határozottabbnak fogják találni, mint a 
megfordított módszert. Ha a kezdőnek egyszerre rész
leteket kell rajzolnia és fényben és árnyékban befejezett 
tanulmányokat készítenie, nincs az a mester, aki szám
talan hibáját kijavíthatná vagy a végtelen nehézségeic 
közül kimenthetné. A természetes módszert követve vi
szont a kezdő is képes a saját hibáit kijavítani. Hatá
rozott vonalakat kell rajzolnia, amelyek alig járnak több 
nehézséggel, mint egy térkép vonalai, legfeljebb a kéz 
nagyobb biztonságát követelik meg. EÍzek a voniailak álta
lánosságban folyamatosak és egyszerűek lesznek, aihelyett, 
hogy földnyelvek vagy öblök gyanánt görbülnének, de 
bizonyos, hogy helyesen és türelmesen kell megrajzolni 
őket, úgy hogy helyességük raathematikai pontosság
gal megállapítható legyen. Kövessük csak az illető vo
nalat imiásoló-paipiros segítségével és alkalmaz'zuk a ma
gunk rajzára. Ha nem egyeznek meg, hibát követtünk cl 
és nincs mesterre szükségünk, hogy megmutassa, hol 
rejlik a hiba. Ügyszimténl, ha valamely színt vagy ár
nyékot festünk, mindig magunk is megítélhetjük, helyes-c 
és kellőképen megmarad-e határain belül és az illető szín 
egy mintáj'át festményünk mellé helyezhetjük. Ha ez nem 
felel meg annak, úgy hibáztunk és ismét nincs senkire 
sem szükségünk, hogy ezt megmondja nekünk, ha ugyan 
jó szemünk van a színek iránt. Valóban gyakoribb eset, 
mintsem képzelnők, hogy a szem nem képes a színeket 
megkülönböztetni, sőt az a gyanúm, hogy ez olyan álla-
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pot, amely olykor más irányban rendkívül fejlett szel
lemi fogékonysággal függ össze. Jó, ha ennek a képes-
ségiiek hiányát már legelső gyakorlatainkban is az em
lített egyszerű módszerrel megállapítjuk, mert különben 
évekig hiába vesződünk azzal, hogy termés'zet után fes
sünk. Végül pedig — és ez is ugyancsak nyomós ok — 
ez a módszer lehetővé teszi reám nézve, hogy a rajzo
lás művészete mellett sok mindent mutassak be önök
nek. Minden leczkc, amelyet elö fogok készíteni, vagy 
a régi művészet, vagy a természetnek valamely fontos 
példája lesz. Akármilyen kezdetlegesen vagy elhibázot-
tan rajzolnák is le — noha az önök részéről nem téte
lezem fel sem a gondosság, sem a siker hiányát —, mégis 
csak megtanulnának valamit, amire puszta szavak nem 
taníthatnák oly nyomatékosan és teljesen önöket, akár 
a régi művészet, akár a szerves forma tanulmányozá
sáról van szó. így meg vagyok róla győződve, hogy 
figyelmüknek egyetlen pillanata sem fog kárba veszni 
és hogy általában minden igyekezetüknek kettős nyere
sége lesz. 

Vanl azonban még egy másik szempont is, amely 
véileményem szerint a jelenlegi módszerek megváltoz
tatását kívánatossá teszi. Éppen itt Oxfordban Michel
angelo és Rafael toll- és krétarajzainak oly szép gyűj
teménye van, amely egész Európában a legkiválóbbak 
közé tartozik. A'zok összessége meggyőzhette önöket 
arról, hogy egyetlenegy sincs közöttük, amely gyenge, 
bizonytalairt kézre vállalna: nyilván valamiennyi mes-
termű. 

Végesvégig nézhetjük az európai képtárakat és — 
legalább is tudomásom szerint, vagy amennyire ily rnaigy 
vonásokban általánosítanunk szabad — egyetlen gyer
mekes vagy gyenge rajzot sem találunk bennük, sem a 
nevezett, sem más nagy mesterektől. 
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Továbbá pedig éppen a legnagyobb mestcicu-
töl, Tizianótól, Velazque'ztől vagy Paolo Veronesetöl alig 
fogunk egyetlen hiteles rajzot is találni. Mert tény, hogy 
míg mi modernek mindig .a rajz útján tanultunk festeni, 
vagy legalább is tanulni iparkodtunk, a régiek festés, 
vagy —ami még nehezebb — rézmets'zés útján tanullak 
rajzolni. Már gyermekkorukban kezükbe nyomták az 
ecsetet és kénytelenek voltak azzal rajzolni, úgy hogy 
ha már tollal vagy ónnal rajzoltak is, az ecset könnyűsé-
giSvel vagy a véső szabatos-sílgával kezelték azt. Michel
angelo tollrajzai olyanok, mintha metszve lennének, de 
nyilvánvaló, hogy mindannyian akkor készítették ezeket 
a rajzokat, mikor már erejük teljében voltak, még pedig 
a gondolatok gyors feljegyzése vagy modelltanulmányok 
céljaira és sohaseani azért, hogy annak segítségével tanul
janak meg festeni. Valószínű, hogy az ötvöstanoncok az 
aprólékos rajz legszigorúbb iskoláján mentek keresztül, 
erről azonban csak keveset hallunk és tudunk és bizo
nyára miagától értődő lehetett. Nyilván enmiek és a ne
mes fémek megimiunkálásában való kiváló gondnak és 
készségnek tulajdonítliató az olasz szobrászat végső dia
dala. Azt beszélik, hogy Michelangelo gyermekkorában 
Schongauer és mások rézmetszeteit tollával oly híven 
másolta le, hogy rajzait eredetieknek adhatta ki. De csak 
elvenném a kedvüket attól, hogy a művészetben megpró
bálkozzanak, ha azt kívánnám, hog '̂ e nagy mesterek 
tökéletes rajzait utánozzák. Szerencsére máris igen ér
dekes gyűjteményük van képtárukban és ha akairják, ke
züket kipróbálhatják rajtuk. Inkább azt kívánom azon
ban, hogy csak olyasmire vállalkozzanak, ami rendel
tetésénél fogva feltétlenül tökéletes lehet és amiről 
tudják és megérzik, hogy tökéletes, ha csakugyan az. 
Azért most azonnal eleget tes'zck amnak a népszerű 
ösztönnek, amely — ha egyáltalán súlyt helyeznek arra. 

i 
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hogy riajzoliiak — fiatalságuknál íogva remélhetőleg 
önökben is él: a festés vágyának. Fessenek csak, de Je
gyezzék meg, festés alatt olyasmit értek, amit nem fog
nak könnyűnek találni. Fessenek csak, de ne mázoljanak 
és ne pepecseljenek és még nagyobb, noha kedvesebb 
gondra lesz szükség, hogy az ecset hegyével húzott vo
nalakat kövessék, mintha krétával vonták volna azokat. 
Kezdettől íogva azanibaini (noha időközben alkalmiiiag 
a krétával és ónnal való rajzolásban is gyakorolják ma
gukat), iparkodjialniak feltétlen szabatosságú vonalat 
iiúzni, nem a kréta vagy ón, hanem az ecset hegyével, 
ahogy Apelles cselekedte és ahogy a görög vázákra a 
színes vonalakat felrajzolták. Jegyezzék meg: feltétlen 
szabatosságú vonalat. Nem törődöm vele, akármilyen 
lassan kés'zülnek is el vele, akármennyit változtatnak, tol
dozgatnak vagy javítanak is rajta, csak azt kívánom 
önöktől, hogy a vonal helyes legyen, még pedig ugyani-
azzal az aprólékos mértékkel mérve, amelyet egy hivata
los térképen valamely veszedelmes zátony felvételére al-
kahnaznának. 

A mértéknek erről a kérdéséiről — mint valószínűleg 
tudják — sok szó esett a művészeti iskolákban, pedig 
kétségtelenül meg van állapítva Leonardo da Vinci leg
első szavaival: „11 giovane deve prima imiparare 
prospettiva, per le misiire cfogni cosa". 

A mérték feltétlen szabatossága nélkül teljesen lehe
tetlen, hogy helyesen tanuljuk meg a perspektívát, sőt 
— amennyiben megítélni képes vagyok — bármi egyebet 
is. Azt tapasztaltam, hogy erre a pontosságra szorít-
iiatók rá a legnehezebben a tanulók. Könnyű a szorga
lomra rávenni őket, vagy felkelteni lelkesedésüket, de 
mai napig lehetetlennek találtam egy értelmes tanulót is 
a feltétlen pontosságig lealázni. 

Egyetemi rajzoktatásunk kezdetémi azért s'zükséges, 



hogry e fontos tálrgry tekintetében a hiba lehetőségét ok
vetlen kiküszöböljük. Reménylem, hitelt fognak adni a 
legnagyobb olasz rajzoló, ama nagy szentkép festője 
szavainak, amely mindennél erösebb benyomást gyako
rolt Európa lelkére, midőn azt mondja, hogy első kö
telességünk „minden dolog mértéke útján tainiulni a per
spektívát". Mert azt magamra vállalomi, hogy a perspektí
vát gyakorlatilag egészen könnyűvé teszem az önök 
számára és ha a dolog matheniatikai oldalával is meg 
akarnak birkózni, arra nézve minden szükségest meg
találhatnak 1859-ben írt értekezésembein*), amelynek pél
dányai dolgozószobáikban rendelkezésükre fognak állni. 
De a mérték szokását és ügyességét maguknak kell el
sajátítaniuk, még pedig mérnöki pontossággal. Remény
lem, hogy most fokozatosan kifejlődő oktatási rendsze
rünkben az építészet vagy katonai rajz elemeit minden 
nyilvános iskolában meg fogják követelni, úgy hogy ha 
az ifjak az egyetemre kerülnek, épp oly kevéssé kell 
majd a perspektíva, mint a nyelvtan előkészítő gyakor
latain keresztülmenniök. Egyelőre olyan példákat fogok 
a s'zemléltetö sorozatban elhelyezni, amelyek egyszerű
ségük mellett is minden gyiakorlati szükségletnek eleget 
fognak tenni. 

Miközben pedig mérni és rajzolni tanulnak és meg
tanulják, hogyan kell az ecsettel eigyemlletes színeket 
festeni, a tollal való könnyű bánáshoz is hozzá kell 
szokniok, mert az nemcsak az első vázlatoknak fő esz
köze, hanem annak helyes használata az iiluminálás mű
vészetének alapja is. A szépművészetsemmiben sem ala
pul oly közvetlenül a használaton, mint a díszítő illu-
mjiniálásnak a jó írástól való függésében. A tökéletes iilu
minálás nem egyéb a tetszetőssé tett írásnál és mihelyt 
képírásba megy át, máris elvesztette méltóságait és hiva-

*) The Elements of Perspective. 
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tását. Mert akár nagy, akár kis képeket, ha szépek, nem 
szabad használatra szánt könyvek lapjaira; festeni, 
akár nagy, akár kis képeket pedig, ha nem szépek, egy
általán sehova sem szabad festeni. De magát az írást 
széppé, a toll vonását vonzóvá tenni: ez az illuminálás 
igazi művés'zete. Különösen kívánom ezt hangsúlyozni, 
mert állandóan előfordul, hogy fiatal leányok, akik kép
telenek egyetlen hajlott vonalat is határozottan meg
vonni és még kevésbbé tudnak bármely ornamentális 
vagy szerves formát szabatosan lerajzolni, azt hiszik, 
liogy olyan munka, amely a közönséges rajzban tűrhe
tetlen volna, tűrhetővé válik, mihelyt valamely szöveg 
díszítésére használják fel és így minden egészséges fej
lődést lehetetlenné tesznek azáltal, hogy a jó szándék 
i)aláistjának védelme lalatt kontárságukat legyezgetik. 
Holott a munkának az a helyes menete, ha elsősorban 
is a szépírás művészetét sajátítják el és azután] azt a fej
lődés megfelelő fokain mind arra alkalmazzák, amit írni 
akarnak. És leányokra nézve igazán sokkal valódibb, 
mélyebb kötelesség, ha a toll mindennapi forgatásában, 
határozott, olvasható és tetszetős írásra tesznek szert, 
mintha akármennyi szöveget illuminálnámak is. Ha ezt 
már elérték, áttérhetnek arra, hogy kezüket a külön-
bö'zö hosszúságú vonalak betartására fegyeljmiezzék, 
végül pedig a szín és forma szépségével is betetőzhetik 
e vonalak tökéletes folyását. De csak több évi gyakor
lat után lesznek képesek nemes szavakat a szem szá
mára helyesen illuminálni, mint ahogy csak több évi 
gyakorlat után szólaltathatják meg azokat hangjukkal is 
helyesen. 

Ennek az előadásnak keretében nem vállalkozom 
arra, hogy a tollnak mint rajzeszköznek használatát ki
fejtsem. A tollnak ez a használata sok tekintetben össze
függ az árnyékolás és rézmetszés elemeivel, amelyekkel 



még részletesen fogunk foglalkozni. Egész általánosság
ban csak anniyit említek, hogy legfőbb szerepe abban áll, 
ha semleges színezetű rajzok formáinak határozottságot 
ad. Ily irányú alkalmazásában Holbeiii teljességgel ve-
télytáirs nélkül áll és ezért az ö ke'zétöl származó több 
példát helyeztem el sorozatunkban. Röpke tanulmá
nyokra Rafael és a rajz más mesterei is felhasználják 
s ily alkalommal részben az árnyékolást is jelzik vele, 
noha a toll az árnyékolásnak nem igazi eszköze, ha a 
rajzoknak határozottaknak és teljeseknek kell lenniök 
és a nagy mesterek nem is használják ily célra. Ereje 
a tökéletes finomságú, egyenletes és határozott vonal 
gyors elérésének lehetőségében rejlik, ezzel az ered
ménnyel azonban az a kísértés jár karöltve, hogy köny-
nyelmii sietséggel, inkább találomra, mint kellő fegyel
mezettséggel húzzuk meg a voíialakat. A'z Igazán aiiagy 
festők kezében la toll, mint a rézmarató tűje, e szabad 
használattal járó kiváló varázserőt nyerhet, de niiíg tanu--
lunk, feltétlenül tartózkodnunk kell e láts'zólag szabály
talan és oly hatásos vázlatok utánzásától. Azt képzelhet-
nök, hogy csekély fáradság árán valami hasonlót hoz
tunk létre, pedig legyenek meggyőződve róla, hogy va
lóságban éppoly kevéssé hasonlít azokhoz, mint az ér
telmetlenség az értelemhez és hogy ha az ilyen munkát 
folytatjuk, ez nemcsak a magunk munkájának fejlődését 
fogja megakadályozni, hanem egész életünkben sem 
fogjuk megérteni, hogy mit is jelent a jó festészet. "Ha 
tollat veszünk kezünkbe és nem tudunk minden egyes 
vonalat megszámolni, amelyet húzunk és nem tudjuk 
megmondani, miért ily hosszúak azok és nem hosszab
bak és miért húzzuk őket ebbe az irányba és nem amabba, 
akkor munkánk rossz. Dürer az egyetlen ember, aki tet
szés szerint siettetheti tollát éis mégis minden egyes vo
násnak ura marad. így cselekedett egy Münchenben őr-
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zölt misekönyv illusztrációiban, amelyek közül néhány 
példát beiktalttam a lenilááolandók sorozatába, Turner 
néhány tájképi rézkarcával és a határozott tollrajz egyéb 
példáival együtt, amelyekből első tanulmányaikban hasz
not meríthetnek. 

Most pedig néhány szóval rekesztem be mai mon
dandómat. Ne tulajdonítsák nekem, azt az elbizakodott
ságot, mintha azt, ami ebben a gyakorlati módszerben 
új, feltétlenül a legjobb módszer gyanánt ajánlanám 
önöknek. A régiek módszereire nézve az angol művé
szek még ma sem értenek teljesem egyet és raélg Rey
nolds is némi tétovázással nyilvánítja meggyőződését 
a'z ecsettel való rajzolás hasznosságát illetőleg. Ez a mód
szer azonban, amelyet önöknek nyújtok, minden lénye
ges részében az ő és Leonardo tekintélyén, valamint 
a legnagyszerűbb görög és olasz rajzművészek éppoly 
nyilvánvaló, mint hagyományos gyakorlatán alapul és 
iii'cgbízhatnak benne, hogy ha lassan is, de nagy és biz
tos ügyességet fog önöknek szerezni. Az ügyesség foka 
persze nagyrészt önöktől függ, de tudom, hogy az ilyen 
irányú munkálkodással egyetlen órát sem tölthetnek 
anélkül, hogy mind a művészet igazi megismerése, mind 
a kéz hasznos fejlesztése tekintetében határozott nye
reségre szert ne tegyenek. Ha pedig laz a módszer túlsá
gosan nehéznek tetszenék, most, az első gyakorlati elő
adásom végén, éppúgy, mint annak elején, Reynoldsnál 
keresek menedéket és támaszt. „Az ifjúság hevének" — 
mondja Reynolds — „nem tetszik a szabályszerű ostrom 
lassú elöhaladása és a munkálkodás merő türelmetlen
ségéből rohammal óhajtja bevenni a felIegváTat.., Azért 
mind újból meg kell mondani a fiataloknak, hogy a fá
radság a valódi hírnév egyetlen ára és hogy bármilyen 
erős is tehetségük, annlak, hogy jó festő váljék valakiből, 
könnyű módszere nincsen." 



VI. ELŐADÁS. 

Fény. 

A művészeti iskolák felosztásának a'z a vázlata, me- • 
lyet utolsó elöadásombaiti adtam, természetesen csak elsű 
csírája annak az osztályozásnak, amelynek alapján to
vábbi és hatáirozott eredményekre fogunk jutni, de 
éppen ezért szükséges, hogy annak minden egyes kife
jezését teljesen megértsük. 

Kiváltképen pedig kérem, jegyiezzék meg, milyen 
értelemben használom én a „tömeg" szót. Művészek 
ezzel a szóval azokat a világos és sötét vagy színes 
területeket jelölik meg, amelyekre valamely festmény 
feloszlik. Ez a szóhasználat azonban részben onnan ered, 
hogy mindig olyan festményekről beszélnek, amelyek
ben a világos részek szilárd formákat ábrázolnak. Ha 
azonban egyenletes színekről beszélnének, mint például 
egy misekö'niyv miniatűrjeinek aranyos vagy kék hát
tereiről, akkor nem színes „tömegeknek", hanem „felü
leteknek" neveznék őket. Mind a szabatosság, mind az 
érthetőség szempontjából, tehát jegyezzék meg ezt a 
különbséget és nevezzék az egyszerű, lapos színt színes 
területnek és csakis a szilárd vagy kidomborodó forma 
ábrázolását tömegnek. 

Utolsó előadásomban azonban mégis inkább a „vo
nal' szót használtam az általános felosztásban a „terű- \ 
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let'" helyett, mert hiszen egy egyenletes színt csakis vo
nallal határolhatunk el, míg a'z árnyalt szín, amely töme
get fejez ki, szélein! más színbe mehet át, látható határ 
nélkül, arnint az a legnagyobb mesterek müveiben csak
ugyan így is van. 

A bemutatott hatszögíí elrendezésben tehát ki van 
fejezve a festészet előhaladásának általános módja. Elő
ször vonal, azután szímiezett vagy árnyékolt lapos terüle-' 
tekét bezáró vonal, végül a vonal elenyészik és a terü
leteken belül a szilárd forma tűnik elő. Ez a haladás 
általános törvénye: 1. vonal, 2. lapos felület, 3. tömeges 
vagy szilárd felület. Amint látjuk azonban, ennek a ha
ladásnak két eltérő útja lehetett és volt is: az egyik a 
színen, a másik a íélnyen és árnyékon vezetett keres'ztül. 
És ezt a két utat kétféle, egymástól teljesen eltérő em
berek követtek. A szín útját derült, természetes, testben 
és lélekben egyaránt egészséges alkatú emberek követ
ték, akik, nniég ha lai legerősebbek voltaik is, jól fejlődött 
gyermekekre emlékeztetnek, — sokkal boldogabbak, 
semhogy mélyem gondolkodnának, de a képzelet oly ere
jével, amelynek segítségével más életet élhetnek igazi 
éíetükiniél, látszólagos életet, közben azonban állandóan 
tudatával vannak ann'ak, hogy csak látszatot iádnak, — 
ezért tökéletesen egészségesek. Teljesen elégedettek is, 
nem kívánnak több fényt, mint amennyi körülöttük van 
és semmiféle sötétséget sem látnak, csak zöldet és kéket 
a földön és a tengeren. 

A fénynek és ánnyéknak útját ellenben olyan emberek 
választják, akikben a gondolat legmiagasabb ereje és a'z 
igazság legkomolyabb vágya él. Világosságért áhítoznak 
és mindannak megismeréseéírt, aimiit a vilöigosság megmu
tathat. De a fényesség keresése közben sötétséget is ész
revesznek, az igazságot és tartalmat keresve hiúságot ta
lálnak. Formáért nézik a földet, hajnalhasadásért az eget 
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és ezt keresve fomiátlanságot találnak a földön és éjt 
az égen. 

Gondolják meg, hogy ezekben' a bevezető előadá
sokban a dolgok gyökereit tárom önök elé, amelyek kü
lönösek és sötétek és gyakran látszólag semmi össze
függésben sincsenek az ágakkal. Jelenleg talán úgy véle
kednek, hogy ezek a metafizikai megállapítások nem is 
szükségesek, de ha előbbre jutnak, rájönnek majd, hogy 
az emberi természetben rejlő rugóiknál fogva bennök 
keresendő a munka módszereinek kulcsa és így csalha
tatlanul meg fogják ismerni, hogy hova vezetnek és mi
ben áll gyengéjük és helyességük. Ha, pedig az általá
nos elvekkel tisztába jöttünk, minden egyéb kellő egy
másutánban fog kibontakozni és végül minden világosan 
érthetővé válik, ha kezdetben láts'zólag homályos volt 
is. Hiszen tudjuk, hogy ha a ház alapzatait lerakják, az 
egyes szobák elrendezése még nem ismerhető fel köz
vetlenül. 

Az emberi léleknek ezzel a két nagy osztályával 
van tehát dolgunk: az egyik beéri a dolgok színével, 
akár sötétek, akár világosak azok; a másik tiszta vilá-
gosságot keres, mint olyant és fél a sötétségtől, mint m 
olyantól. Amaz beéri a dolgok színes képével és látszó- f 
lagos megjelCinésével, ez azok formáit és lényegét ke- , 
rési. És, mint mondtam, a tudás iskolája a világosságot 
keresvén, meglátja a sötétséget is, kénytelen elfogadni 
és szálmolni vele és formát keresvén, kánlytelein elfoigiadni 
a formátlanságot és számolni vele. 

Továbbá a szín iskolája Európában lényegében gó
tikus — a legtágabb értelemben véve ezt az elnevezést 
— és keresztény, vigasszal és békével teljes. A fény i 
iskolája viszont lényegében görög és szomorúsággal tel- | 
jes. Nem mondhatom meg, melyik a helyes vagy ke-
véisibbé téves. Csak &it mondom, amit tudok, hogy mi az 
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életbevágó különbség közöttük: a gótika, vagyis a szín 
iskolája mindig derült, a görög művészetre mindig a 
halál árnyéka borul és minél erősebbek mesterei, annál 
jobban szorongatja őket a halál teste. Az újabb korsza
kokból származó mesterek közül, akiknek műveit bemu
tathatom önöknek, Holbein a legerősebb; a legközelebb 
áll hozzá Leonardo, azután Dürer: de Holbein a legerő
sebb hármójuk közül és az ö segítségével egy pillanat 
alatt bemutathatom a két iskolát a maga teljes jellemző 
mivoltában. 

íme először is a szín nagy iskolájának egy töké
letesen jellegzetes példája. Cimia da Conegliano műve, 
aki, mint Luini, hegyek, a friuli Alpok közt született. 
Keresztény neve Giovanni Battista vala. A maga védő
szentjét festi le itt és az egész képen béke és mélységes 
hit és remény ömlik el, benső öröm az ég fényességén 
ás a föld virágjain, termésén, füvein. A velencei Ma-
doininia dell'Orto (voltaképen a konyhakert Madonnája), 
templom számára készült és tele van egyszerű virágok
kal és a Cimíi' szülőföldjének hegyein otthonos s'zamócák 
mosolyognak felénk a fűből. 

Melléje helyezem a fény és árnyék iskolájának egyik 
legerősebb darabját, — a legerősebbet, mert Holbein is 
kolorista volt, noha lényegileg imégis a ohiaroscuro-isko-
lához tartozik. Tudjuk, hogy eszmei tárgyú művei közül 
neve főleg a „Haláltánc"-hoz fűződik. Ennek borzal
maiból mitsem mutatok be önöknek; csak Holbein isme
retes „Holt Krisztus"-ának fényképét mutatom. Azonnal 
felismerhetik belőle, mennyire ránehezedik erre az isko
lára a maga valószeríisége, úgy hogy abban is a borzal
mast kénytelen látni, amiben legjobban bízik. 

Azt gondolhatnák, hogy csakis elméleteim támoga
tása kedvéért mutatok be ilyen elletnitéteket. De itt vain 
Dürer „Lovag és Halál"-<a is, az ö legnagyobb metszete 
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és Ina kezemnél volna Leonardo „Meduzá"-ja, amelyet 
gyerekkorában festett, megláthatnák, hogy ö is ugyanr 
arra a láncra volt fűzve, fis bizonyára csudálkozni fog
nak azon, hogy a nagy görög vagy naturalista iskolának' 
ily melancholikus természete mellett miért nevezem azt 
a fény iskolájának. Azért nevezem ligy, mert éppen a 
fény iránt való mélységes szeretete révén ötUk szemébe 
a sötétség és a valóság és forma iránt való mélységes 
szeretete révén vonzódik mindahhoz, ami rejtelmes. Ha 
pedig mindezeknek a dolgoknak megtanulása után a szin: 
iskolájához járul hozzá, Tiziánónak és követőinek töké 
letes, de — miint ki fogom mutatni — mindig elmélázó 
művészete áll előttünk. 

Ne feledjük a'zonban, hogy ennek az iskolának első 
fejlődése és egész végső ereje a görög szomorúságtól, a 
görög vallástól függ. 

A fény iskolája Apolló dór és Pallas Athéné ión tisz' 
teletén alapul, ök a fényben, a levegőben való élet szeli 
leméi, ellentéitben a halálnak egy-egy istenségéhez, ApoUa 
a Pythonho'z, Pallas Athéné lai Qorgóhoz, Apolló mrnt a 
fényességében való élet a pusztulásnak sötéten élő földi 
s'zellemóhez, Pallas Athéné, miint a mozgásban való 
élet, a Qorgóhoz, aki mozdulatlanságával, kővédermedé-
sével vagy változásával a halál szelleme. Miinidkét 
nagy istenség attól a rossztól • -nyerte dicsőségét,̂  
amelyet legyőzött és mindketten haragjukhain az 
emberekkel szemben a rossznak azt a formáját választ
ják, amely ellentétük: Apolló, mikor mérgezett nyilakkal, 
dögvésszel öl, Pallas Athéné, mikor a mellén levő fekete 
aegis-szel halálra dermeszt. 

Ily módon feje'zték ki a görögök határozottan és köz-í 
vétlenül a halálra és életre vonatkozó gondolataikat. 
Ezeknek azonban alapjául szolgál és náluknál is sokkal 
titokzatosabb, borzalmasabb, de mégis szép a szellemi 1 

i 
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sötétségről való görög képzet, a sorsnak akár előre meg
állapított, akár bosszuló haragja', minden görög tragédiá
nak gyökere és tárgya, az Erinnysek és Demeter Erin-
iiilys haraigja, amelyhez képest Apolló va'gy Pallas Athéné 
haragja csak időleges és részleges és míg Apolló vagy 
Pallas Athénéi csiak öl, Demeter és az Eumenisek hatalma 
az egész életre reánehezedik, úgy hogy Belleroplion, Hip-
polytos, Orestes, Oedipus történeteiben hasonlíthatlanul 
sötétebb árnyék uralkodik, mint amely a későbbi korok 
gondolkodására nézve lehető volt, midőn a feltámiadás 
reménye már határozott alakot öltött. És ha emlékeze
tünkben tartjuk ezt, a legrégiibb történet minden neve és 
legendája jelentőssé válik reánk nézve. A görög szobrá
szatról szóló mythosi tudósítások Tantalos családjának 
legendáiban kezdődnek. A legfőbb közöttük az, midőn 
Pelops "elefántcsont-vállat nyer, miután Demeter meg
ette a húsból való vállat. Ott vam továbbá Broteas, Pe
lops fivére, aki az istenek anyjának első szobrát faragja 
ki és nővére Niodé, aki a fény istenségeinek haragjiai 
alatt kövié sírja magát. És maga Pelops is, a sötétiarcú, 
nevet ad a Peloponnesosnak, amely ilyképeni „a sötét
ség szigetének" értendő, középponti városa, Sparta 
azonban, az „ültetett város", a földről mint életadóról 
való eszmékkel függ össze. Onnainl származik Heléna, a 
szépséges fény képviselője és a Fratres Helenae — „lu-
cida sidera"; a hegyek túlsó oldalán pedig: ott van a 
ragyogó Argos, amalyiniek az Atridák fölött lebegő sötét
ség felel meg, Helios által kifejezve, amint ábrázatát 
elfordítja Thyestes lakomájától. 

Vegyük még ezekhez hoz'zá a levegővel összefüggő 
északi legendákat. Teljesen mindegy, akár Apolló, akár 
HeJlenos fiániak tekintjük Dorost; egyképen jelképe'zi a 
fény hatalmát, míg fivére Aeolos valamennyi leszárma
zottjában, főleg SisyiDhos'baini is a szelek valódi istenével 

Riiíilíiii: i:lőad;isoIí a iiiüvúszelrűl. JQ 
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van összetévesztve vagy egyesítve és a levegő hatalmát i 
képviseli számunkra. Es azután, mikor ez a képzet utat ! 
talál a művészetbe, ott van Daedalos mythosa, Ikaros 
repülése és Phrixos és Helle története, amelyek folytonos 
összefüggésbe hozzák a fi'zikai levegőt és fényt s Pallas 
Atheménak mind Korintbos, mind Athén fölött való hatal
mában végződnek. 

Nos, mihelyt ezzel a kulccsal rendelkeznek, önök 
jobban kidolgozhatják a folyományokat maguknak, mint
sem én tehetném az önök számára. Csakhamar rájön
nek, hogy a görög művészet legrégibb és legkezdetle
gesebb ábrázolásai is rendkívül érdekesekké válnak. Mert 
misem csudáiatosabb, mint az a mély értelem, amellyel 
a nemzetek gondolkodásuk első napjaiban, akár csalk 
a gyermekek, a legnyersebb szimbólumokat Is felruház
zák, úgy hogy az, ami a mi szemünlíben torz vagy rút, 
mint a kis gyermek bábuja, a legkedvesebb dolgokat 
mondja el nekik. A régi görög edényfestés néhány pél
dáját mutatom be ma önöknek, amelyekre nézve jegyez
zék meg általánosságban, hogy annak a művészetnek 
fejlődése java részében a temetkezési szokásokkal függ 
össze. Az első korszakban az alakok mindig cnergiku-i 
sak és a íéiny az égen viaigy a'z alakolíon jelentkezik; a 
második korszakban az isteni hatalomról való felfogás 
ugyanaz marad ugyan, de azt a nyugalom állapotában 
gondolják és a fény nem az égen, hanem az isten alak
jában jelenik meg; a hanyatlás korában az isteni hata
lomban való hit fokozatosan elenyészik és vele együtt̂  
minden forma és fény is. Ehhez a korszakhoz semmi kö
zünk sincs és annak egyetlen példáját sem mutatom be, 
utólag azonban fel fogjálí ismerni, málydacsony fokon áll 
az. Azok a példák, amelyek szemléltető sorozatunk har
madik csoportjában fognak helyet foglalni, kellőképen 
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bemutatják majd elemeiben a görög szellemnek a fény 
istenségeiről való korábbi és későbbi felfogását. 

Itt van elsősorban Apolló, amint a tengerből kiemel
kedik, a fizikai napkeltéhez hasonló felfogásban: csakis 
fejét veszi körül egy fénykör; a kocsija elé fogott lo
vak rövidülésben látszanak, feketén ütnek el a hajnal-
hasadástól és lábaik m.ég nem emelkednek a szemhatár 
fülé. Alatta van az ugyanannak á vázának ellenkező ol
dalálról való festmény: PaJlais Athéné mint a reggeli 
szellő és Hermies miin't a reggeli felhő, a tenger habjai 
fölött megelőzve a napkeltét. Abban a távolságban, 
amelyben ezeket a képeket önök elé tartom, alig lehet
séges, hogy az alakokat egyáltalán felismerjék, annyira 
hasonlók azok egyes ködfoszlányokhoz, de ha közelről 
nézik őket, észrevelieitik, hogy éppúgy, ahogy Apolló 
arca láthatatlan a fénykörben, Hermesé is láthatatlan a 
felhő szaggatott tömegében. Jelzem azonban, hogy úgy 
van felfogvia, mintha hátrafordulna PaJlas Athéné felé és 
a furcsán jelentkező vonal hajának rajzolata. 

Ez a két festmény rendkívül durva és az archaikus 
korszakból való; az istenségeket főleg írnég úgy fogták 
fel, mint erőszakosan érvényesülő természeti erőket. 

R kettő alatt van Pallas Athéné és Hermes, olyan 
typusokbaire, amelyeket Pheidias kora hozott létre, de két
ségkívül durván vannak a vázára rajzolva és még dur
vábbak a Lcnormant és De Witte müvéből vett mets'ze-
tek. Mert — amint csakhamar meggyőződhetnek róla, 
ha megpróbálkoznak vele — lehetetlen a lapos felületen 
visszaadni olyan alakok szépségét, amelyek hajlott felü
letre vannak rajzolva és annak minden hajlásához alkal
mazkodnak. Egyéb kisebb eltérések miellett Pallas Athéné 
lándzsája az eredetin kétszer akkora, mint ő maga és 
meg kellett kurtítani, hogy a metszetre egyáltalán ráfér
jen. Még így is azonban eleget mutathatok önöknek: az 
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istenségek nyugalmát és teljesen megvalósított szemé
lyiségét, ahogy azokat Plieidias korában felfogták. A két 
istenség vonatkozása nyilván ugyanaz, mint az előbbi 
festményen, itt azonban valószínűleg még egy másik, ha
tározottabb vonatkozás is járul hozzá. De a fizikai érte
lem még mindig megvan: Pallas Athéné, sisak nélkül, 
mint a kedves reggeli szellő gyors menekülésre kés'zteti 
Hermest, a felhőt. Ennek petasusa hátra van kötve, an
nak jeléül, hogy a felhők még nem nyíltak meg vagy 
oszlottak el az égen. 

A következő képen Pallas Athénét látjuk, ismét 
levett sisakkal, fején levélkoszorúval, amjinit két nimfa 
közt megy, akiknek szintén Icvélkoszorúik vannak. Mind
hárman virágokat tartanak "kezükben és Pallas Athéné 
mellett őz lépked. 

Pallas Athéné itt szintén a reggeli szellő, de nem 
az égen, hanem a földön, oldalánál a harmat nimfáival; 
a virágok és levelek kinyílnak, mihelyt reájuk lehelnek. 
Nézzük csak az őz nyakán mutatkozó fehér fénysávot 
és hasonlítsuk össze a következő példával. 

Ez Artemis mint ra: reggeli hold, amint alacsonyan 
vonul a hegyek fölött és lantjához énekel, oldalán az 
őz'zel, amelynek mellén ;éls fülén ott van a viláigosság és 
napkelte fénysávja. Azok, akik gyakran vannak a sza
badban virradat idején, tudják, hogy a boldsarló, mégj 
ha fogyóban van is, a legragyogóbb akkor, midőn a na] 
előtt kel fel. 

A következő példa Apolló, a földömúáró, a hajnal 
istene, amint lantjához énekel. A 'mellette levő őz mellén 
ismét ott van la fénysáv. 

Bizonyára meglepő e három példában Pallas Athéné, 
Artemis és Apolló motivnmának hasonlósálga, aihogy miinit 
a hajnal istenségei lépnek fel és mim-den egyes esetben ott 
van mellettük az őz. Azt állították, — nem akarok idé-
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zetekkel előhozakodni, — hogy az öz Apolló és Diana 
álllate, mert a szarvasfélék fogékonyak a 'zene iránt 
(igazán?). Ott látjuk azonban az őzet Pallas Athéné, a 
harmat isteiniiöje mellett is, lalkinek pedig nincs laintja és a 
magami rés'zéről meg vagyok róla győződve, hogy a haj
nal istenségeihez való különös vonatkozásábaai az őz a fák 
lombjain keresztül hatoló és a föld színén rezgő nap
fény szimbóluma, amelynek csíkjai a földön látszó nap-
folíokat jelképezik. Hasonlóképen Dionysos nebris-ének 
pettyei, amteJyeket némelyek csillagoiknak: gouidoltak 
(dJTó Tí]s Tü áovQbiv íioiMÁías, Diodoros I., 11), valamint 
párducainak pettyei és Hermes teknősbékájának foltjai, 
mind azt az égi fényességet jelképezik, amelyet a felhők 
árnyéka tört meg. 

Azt is észrevesszük, hogy mind a három példán az 
öz fülein, arcán és mellén vannak a fénysávok. A leg
régibb görög állatrajzokban a fehér vonalakat arra hasz
nálták, hogy az alakokat a háttérből kiemeljék, még pe
dig rendesen az állatok alsó részénl, a vadállatok szőr
méjének világosabb részeit jelezve ez,áiltal. De ennek a 
fehérségnek elhelyezése vagy a fény istenségei arcá
nak iránya — a nők arcát és testrészeit mindenkor fe
héren ábrázolták — a fény irányának kifejezésére szol
gálhatnak ott, ailioJ ennek az iránynak jelentősége van. 
így azoninlaJ felismerhetjük ennek: a szimboluimnaik cél'za-
iát a nap egyes szakaszainak ábrázolásában. Egy váza-
festményen, amely Hermtes typusait adja, fölül Hermes 
archaikus ábrázolását látjuk, amint lót ellopja Árgustól. 
Árgus itt az éj, torz vonásai állatiasak, haja beárnyé
kolja vállát. Hermes lábujjhegyen lopózik hozzá és a 
kötelet, amely ló szarvaihoz van erősítve, észrevétlenül 
kihúzza kezéből. Ez alatt a kép alatt egy egész nap le
forgását látjuk. Először is balra Apolló feketén, a még 
fel nem kelt nap, száll fel kocsijára. Vele szemben Ar-
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tewiis, mint a hold, amely a nap előtt kel fel, lantján 
játszik és visszanéz a nap felé. Középen, a lovak mögött 
Hermes, mint a déli felhőzet, fején csúcsOiS petasus-szíá, 
jobb kezében virágot tart, ezzel jelezvén a táplálékot, 
amelyet a virágok a forró felhőből hulló esővel nyernek. 
Végül jobbra tartva lefelé megy mint az est, a már 
leszállt naptól jobbról megvilágítva. Visszafordított lába 
az ellenkezve letűnő napot jelzik. 

Végül legalul Hermest látjuk, Pheidias korából, mint 
a lebegő felhőgomolyt, távolról nézve csaknem formát--
lanul, kezében a feketefoltos teknősbéka-lanttal, lábai alatt 
pedig nem vízszintesen, hanem ferdén helyezett fehére 
felhővel. i I • I 

Most pedig nézzük az utolsó példát, amely merőben 
eltérő jellegű. íme Turnernek egy rajza, az otley-hill-i 
szikláik, Leeds mellett, regg'eli világítálsban. Régönl készült, 
amikor olykor még Leeds mellett is látták és érezték Apol
lót, Artemist és Pallas Athénét. Az eredeti raj'z a nagy; 
fernleyi sorozatból való és tökéletes szépségű. A Mo
dern festők utolsó kötetében kimutattam, mily jól 
ismerte Turner a görög legendák értelmét, anélkül azon
ban, hogy azokra gondolt volna, midőn ezt a rajzot ké-. 
szítette, de akaratlanul is a reggeli napfénynek éppen azt 
a hatását adta vissza, amelyre szükségünk van: a nap
fény változását a félig sötét harmatos füvön és a kes
keny fénysávokat a szarvas oldalán és fején. 

Ez a néhány példa elégséges útmutatást ad arra, 
miképp olvassuk ki a görögök regi művészetéből azokat 
az erős benyomásokat, amelyeket a fény reájuk gyako
rolt. Ennek a tárgynak valamivel hosszabb fejtegetését 
találhatják A levegő királynője című művemben és ha 
utánanéznek Plató Politeiá-ia. hetedik könyvében és 
gondosan elolvassák a napra és a belső látásra vonat
kozó helyet, megláthatjiáík, mily erős összefüggésben 
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állott a fénynek ez a fizikai szeretete filozófiájukkal, 
amely vak és fosroly létére jobb megismerésre töreke
dett. Ma nem vállalkozhatom arra, hogy kifejtsem azo
kat a kiterjedtebb, de sokkal sekélyebb formákat, amelye
ket a fénynek ez a szeretete és az azt kísérő filozófia a 
középkori szellemben öltött, csak jelzem, hogy a jövőben, 
ha a görög művészeti iskolákról az ábrázolás kérdéseire 
való vonatkozásukban beszélek, azok egész sorát értem, 
Homeros korától napjainkig, amennyiben a fénynek és 
az anyagi formára gyakorolt hatásainak ábrázolásával 
faglalkoznak. Reánk nézve azok gyakorlatilag a görög 
vá'zafestméniyekkel kezdődnek é!s Tiirner Téméraire-
jének naplementével végződnek. Általában a lekötöttsé.!? 
és szomorúság iskolája az egész, de mélységes erejű.' 
Mind az aniyagi formán jelentkező árnyék technikai mód
szere, mind alaphangulatának lényegére nézve Dürer 
két nagy rézmetszetét tekinthetjük fő képviselőinek: a 
.,MeIancholia" és a „Lovag és Halál" metszeteit. Más
felől, ha az ábrázolásra való vonatkozásban a gótikus 
iskolát említem, akkor azoknak az iskoláknak egész és 
még sokkal kiterjedtebb sorát értem, amelyek Közép-
Ázsia és Egyiptom legrégibb művészetétől India és Kina 
mai művészetéig terjednek: oly iskolák, amelyek beér
ték azzal, hogy szép színharmóniákat érjenek el a fény 
mindennemű ábrázolása nélkül és amelyek némielyike 
ennek következtében a formák kifejezése szempontjából 
tökéletlen maradt. Ezek az iskolák általában bizonyos 
mértékben gyermekesek vagy értelmileg korlátoltak és 
filozófiájukban és hitükben szintén gyermekesek és kor
látoltak, de korlátoltságukban elégedettek és az erőtel
jesebb népfajoknál nemesebb fejlődésre képesek, mint a 
görög iskolák, noha Európa tökéletes művészete csak a 
kettőnek egyesülése révén jött létre. Hogy miképen tör
tént ez az egyesülés, azt következő előadásomban igyek-
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szem majd kimutatni, míg ma csak azokat a pontokat 
érintem, amelyek közvetlen g:yakorlati célunk szempont
jából jönnek tekintetbe. 

önök közül némelyek, megfelelő képességgel és ter
mészetes hajlammal és valamennyien, amennyiben ér
deklődéssel viseltetnek a modern művészet iránt, szükség-
képaní alá kell hogy vessék miaigukat a görög vagy clair-
obscur iskola fegyelmének, amely a fény és árnyék 
tiszta ellentéte által elsősorban a formai ábrázolás ere
jének elérésére irányul. A görög iskola „fegyelmét" em
lítettem, részben azért, mert ha híven követjük, szigorú 
és részben azért, mert maga annak követése olyanokra 
nézve, akik a színt kedvelik, gyakran a fájdalmas ön-
megtag'adás íitja, amelyről a fiatal növendékek szíve
sen els'zabadulnának. És miélgis, ha mindkét iskola törvé
nyeit helyesen megtartják, a koloristák iskolájáé a tö
kéletesebb fegyelem, mert ők mindent meglátnak és le
rajzolnak, míg ai clairobscur követői sok mindent hatá
rozatlanul titokzatosságban vagy homályban' láthatat
lanul haigynak: ezért mind a festészetben, mind a réz
karc terén sok olyaira léha és köznapi művészeti forma 
jár a clairobscur-iskolával karöltve, amilyennel ai ko-
loristáknál nem találkozunk. Mindkét iskola azonban, ha 
helyesen követik őket, elsősorban is a rajz feltétlen sza
batosságát követeli meg'. Ne reményijük, hogy ezt elke-
rülhessiUc. Akár színiekkel, akár árnyékkal töltjük ki felü
leteinket, éppúgy helyes körvonalakkal, mint helyes fo
kozatokkal kell bírniok. Harminc év óta beszélem ezt 
müvésznövendékeimnek hiába. Még egyszer meg akarom 
mondani önöknek is, mert ez a megállapítás sokkal fon-
tosabb, sehogy ismétlés által meggyengülhetne. 

A forma tökéletes rajza és a tér tökéletes fokozása 
nélkül nem lehetséges sem a nemes szín, sem a nemes 
megvilágítás. 
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Talán még ineggyözöbbó válik ez, ha mindegyik 
iskolának egy-egy részletpéldáját helyezzük egymás 
mellé. Már Játtuk Ciraa da Conegliano Szent Jánosát, 
mint a koloristai-iskola ttpiisát. Most bemutatom termé
szetes nagyságíi tanulmányomat a tölgyfa gallyai után, 
amelyek a háttérben' az égbe nyúlnak. Reménylem, hogy 
Velencében jobban megrajzolhatom majd az önök szá
mára, de már ez is megmutathatja, mily tökéletes gond
dal követte a kolorista minden egyes levélnek az égről 
kiemelkedő rajzolatát. Melléje helyezem — legalább is 
fényképben — Düreroek eg-y monochrom rajzát a kö-
zöinséges útilapu után. A rajznak legtökiéJetesebb remeke, 
amelyet valaha láttam, mind az egyes levelek mesteri 
perspektívája, mind a felület páratlan ábrázolása tekin
tetében, még pedig tisztára a színi gyengéd és mégis 
liatározoft felrakása útj,áln. Ez a két példa' nyilván kel
lőképen bemutatta a két iskola rajzának szabatosságát 
és kifejező erejét, amennyire az a rajzolatokba helye
zett egységes színekkel egyáltalán elérhető. 

Itt van továbbá a belső formákat kifejező fokozatos 
árnyékolás két példája a clairobscur-iiskola két mesteré
től. Az első Leonardo da Vinci munkájának módját mu
tatja be, mind krétával, mind ezüstvesszővel, a második 
Turnernek egy mczzotinto-metszete, amelyen a miester 
oly sokáig dolgozott, hogy soha sem' jelent meg. Látjuk, 
hogy oly tárgyú, amely különösen a titokzatosság, rej-
telmesség hatásaival áll összefüggésben: a Reuss folyó 
esése az ördög-hidja alatt a Szent-Qotthá'rdon (a régi 
híd, ainuely a Turnier rajzainak elkészülte óta épített új 
híd lalatt még ma is látható). Ha valahol nélkülözhető 
a rajzolat, úgy ebben a'z esetben vélnök azt, a felhő, taj
tékzó víz és sötétség ez összevisszaságának láttára. Itt 
van azonban magának Turnernek a mezzotintót elő-
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kés'zítő rézkarca, amely a legszabatosabb és legnyugod-! 
tabb valajnennyi sziklatanulmánya között. 

Leonardo . vázlatain ugyancsak azt látjuk, hogy 
azoknak sok része homályba vész vagy pedig még a 
fényben is szándékosan határozatlan és titokzatos, úgy 
hogy első pillantásra azt képzelhetnek, hogy ebben az 
esetben meginenekülhetünk a rajz rettenetes törvényéitől. 
De amint megpróbálkozunk vele, hogy lemásoljuk őket, 
azonnal rájövünk, hogy a határvonalak utánozhatatlan 
finomságúak és feddhetlen hüségűek, az árnyék oly hatá
rozott és kimért fokozataival kitöltve, hogy csak egy 
hajszálnyival több kréta- vagy ónvonás is már érezhető 
különbséget okozna. 

Ez szomorú és reménytelen dolog, mondhatnák önök. 
Dehogy is, iinlkább gyönyörű és remiényteljes. Gyönyörű 
látni, mily csodálatos dolgokra képes a'z ember és azzal 
a reménnyel teljes — ha helyes a reméhyünk —, hogy 
valamikor majd képesek leszünk jobbain örülni annak, 
amit mások tettek, mint amit m,agunk tehetünk és inkább 
reménykedünk abban az erőben, amely örökké fölöttünk 
vani, mint abban, amelyre valaha magunk szert tehetünk. 

Pedig sokat elérhetünk, ha áhítattal és türelemmel 
látunk munkához és nem várunk helytelen irányú erő
feszítéstől sikert. Feltétlen bizonyos azonbani, hogy ta
nulmányaink e pontján türelmük kemény próbára lesz 
téve. A vonalas rajz és s'zínezés unalmas, de határozott 
dolog és bizonyos korlátok között eredményes, ha mér
tékkel és gonddal alkalmazzuk. A formának árnyékolás 
útján való kifejezése fokozott türelmet igényel és gyakori 
és elkedvetlenítő balsikert von maga után, nem is szólva 
arról az önmegtagadásról, amely — mint mondtam^ — 
olyanokra nézve szükséges, akik a színt szeretik, ha 
csakis fénnyel és árnyékkal dolgoznak. Igaz, ha művé' 
szék lennének önökből vagy hosszú időt szentelhetnének 
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taiiulniáayaiknak, esetleg teljesen a velencei iskola mo
dorában tanulhatnának és szín útján juthatnának el a 
formához. De a legteljesebb odaadás nélkül ez aiem lehet
séges és a gyakorlatban öinöknek arra van szükségük, hogy 
mihelyt a s'zabatos rajz és színezés fokát elérték, meg
tanulják, miként lehet a testi formát tisztán fény és ár
nyék által kifejezésre juttatni. És ez éppen azért igen 
előnyös, mert a szín sok formát többé-kevésbbé elleplez 
és csalds az árnyék alkalmazásával vagyunk kéipesek 
azokat mások s'zámaratökéleteseimkifejezni vagy gyorsan 
és könnyetí följegyezni laj magunk száitnára. Már egy példa 
ismegjmitatliatja, hogymit értek ez alatt. Kevéls virág van 
csak talán, amelynek a szemre gyakorolt hatása inkább 
alapulna a színen, mint a piros gólyaorr. De ha le pró
bálnák festeni, rájönnének, hogy először is semmiféle 
festékanyag sem közelítheti meg a virág piros színének 
szépséigét és másodszor, hogy a szín ragyogása elkáp-
rázta-tja a s'zemet és megakadályozza abban, hogy a virá
gok fürtjeinek igazi összetételét kövesse. Lerajzoltam 
önöknek — ime rajzommlak legalább is mezzotinto-met-
szete — a piros gólyaorr egy fürtjét, tisztáin fénnyel és 
árnyékkal ábrázolva és azt hiszem, hogy annak ívelt for
mája és a szirmoknak fölül egymásra lapulása így job
ban felismerhető, mint ha pirosra lennének festve. 

Ennek a tanulmánynak azáltal is haszna' lesz önökre 
nézve, hogy megmutatja, mily teljesen a rajzon és a 
síkok fokozásán, nem' az árnyékolás móds'zerein alapul
nak a fény hatásai. És ez az a második nagy gyakorlati 
szempont, amielyre ma figyelmüket felhívom. Minden 
fény- és árnyhatás nem! az árnyékok módszerétől vagy 
kivitelétől függ, hanem alzok helyes elhelyezésétől, formá
jától és mélységétől. Iga'z, hogy a nagy mesterek szép
séggel toldhatják meg a helyességet, ezt azonban csak 
úgy érhetjük el, ha mi is mesterekké leszünk. Az árnyéi-
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kot éppoly kevéssé lehet teljesen jól felrakni, mimt ahogy 
vonalakat nem lehet biztosan meghúzni a kéz hosszú 
gyakorlata nélkül és a nagy rajzolóknak paratozás-
sal vagy vonalkázással való utánzása épp oly nevet
séges, mint az a törekvés, hogy rögtönzött vonalai
kat a fáradságos vonalak egész sorával utánoz'zuk. Mind 
Michelangelónál, mind Leonardo da Vincinél ugyan 
gyakran: találkozunk a legfinomabban kidolgozott árnyé
kokkal, de ha közelebbről megnézzük őket, rájövünk, 
hogy mindig több és több formát nyújtanak és soha
sem a felületet, hanem a lényeget akarják fokozni. És az 
átláts'zóságnak és reflexeknek miindazoini hatásai, ame
lyekre a közönséges krétarajzok olyannyira törekszenek, 
teljességgel fonákok. Mert mivel — mint mondtam — 
mindem fény az erösebb fényhez képest árnyék és csak 
a tompábbal szemben fé;ny, az következik, hogy minő
ségükben nem lehet különbség, hanem a fény átlátszat
lan, ha testet és átláts'zó, ha teret fejez ki. De ebben az 
esetbeo sem' átlátszó a szó közönséges értelmében és 
annak látszatát nem lehet pontozással vagy kereszteződő 
vonalkázással elérni, hanem oly finom es'zközökkel, hogy 
s'zinte a párának hatása áll elő. És most hasznát látjuk 
annak, hogy Leoiniardót választottuk vezetőnknek, aki a 
megmunkálás minden kérdésében felülmúlhatatlan és i 
könyvének 28. fejezetében azt olvassuk, hogy az árnyé- m 
koknak „doki e shimose", lágyaknak kell leniiiök, olya- ,11 
noknak, mintha csak reá lennének lehelve a papírra. És f I 
né'zzük Michelangelo befejezett rajzait vagy Correggio ^ 
vázlatait és meglátjuk, hogy a művészetben, mint a ter- f 
mészetben, a homály a fénynek igazi istápolója, a ködös, ' 
lágy sötétség, amely fokozatai révén szép. 

És elég példa van előttünk arra, hogy mily teljesen 
független az az anyagtól vagy móds'zertől és menniylre 
függ a hely és mélység helyességétől. íme Dürernek egy 
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rajza, amelyet a fénykép füstös barnasá'gában ad vissza, 
Turnier sepiarajza és mezzotinto-inetszete, Leonardo ce-
ru'za- és krétarajza, amott szemközt egy nagy szénirajz. 
E rajzok mindegyikében az árnyék anyaga föltétlenül át
látszatlan. De a fényképen, kréta-, toll- vagy szénrajzon, 
amelyek mindegyike mesteri kéz műve, a fényt csak a 
fokozás idézi elő. Itt van egy holdvilágos táj Turncrtől, 
amelyben a'zt vélnők, hogy a hold minden egyes felhőn 
keresztülvilágít, pedig a felhők nem egyebek sepiafoltok-
nál, amelyeket a fénykép barnám ad vissza és a Liber 
Studiofum-hól vett ezeken a lapokon is a fehér papíros 
átlátszatlan vagy átlátszó, ahogy a mester éppen akarja. 
Itt a S'zant-Ootthárd gránitsziklááán, az átlátszatlan 
fehér papíroson minden fény a szikla tömör dudorodásait 
vagy a tajtékzó vizet adja vissza. Ezen a'z alkonyati ta
nulmányon viszont ugyanaz a fehér papíros oly átlátszó, 
mint a kristáily és annak minden részecskéje aiz olasz 
esti ég tiszta éls távoli világosságát ábrázolja. 

Mindennek önökre nézve az a gyakorlati tanul
sága, hogy sohase vesződjenek a fény vagy árnyék esz
közeire vonatko'zó kérdésekkel, hanem csakis a rendel
kezésükre álló eszközök helyes alkalmazásával. És nem 
&gy nyilvános iskolánk rendszerének súlyos hibája, hogy 
a tanulóknak egész heteket kell az'zal tölteniök, hogy a 
felület finomsága által tetszetősökké tegyék clairobscur-
rajzaikat, amelyekben minden egyes forma hamis és a 
mélység foka mindenütt valótlan. A tévedésnek igen sze
rencsétleni formája, mert nemcsak késlelteti, sőt gyakran 
teljesen megiakasztja művészetükben való előmeneteleiket, 
hanem útját állja annak is, aminek a kivitelben való jár
tasságukkal karöltve kellene járnia, vagyis Ízlésüknek ki-
alaJcuIását a rajzoláshoz használt modell beható tanulmá
nyozása révén. És e tekintetben előre kell bocsájtanom 
azt, amire majd rájövünk, ha a szobrászat tárgyalásáéhoz 
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jutunk el és a jó szobrászat két fö elvére mutatok reá: 
hogy először is aranak mesterei legelsösorban a tömegek 
helyes elos'ztásária gondolnak és másodszor, hogy a felii-
let síkjai által adnak életet, nem' a részletek nagy száma 
által, mert hiszen nem más, mint a fénynek és árnyék
nak köbe való rajzolása. 

Sok mindent, amit erről a tárgyról tanítani iparkod
tam, mind fiatal festők, mind szobrászok, de főleg az 
utóbbiak súlyosan féJreértettek. Azért, mert miindig arra 
uns'zolom őket, hogy szerves formákat utánozzanak, azt 
hiszik, hogy ha jó sok virágot és levelet faragnak és azo
kat természet után másolják, .már mindazt megtették,] 
amire szükség van. Holott a nehézség nem abban áll,̂  
hogy jó sok levelet faragjanak. Ezt imindenki meg
teheti. A nehézség abbain áll, hogy sohase legyen' 
sehol egy felesleges se. Az'itt rajzban látható bourgesi^ 
íven jobbra egy hetes csokor van, rövid szárakon^ 
emelkedve ki a vastag tőről. Nos, e levelek egyikét' 
semi mozdíthatnók el hajszálnyira helyéből, sem 
száraikat meg nem- vastagíthatnak és nem! is 
válto'ztathatnók meg a szöget, amellyel mindegyik levél 
a következőre hajlik, anélkül, hogy éppúgy el ne rontanók 
az egés'zet, mint aliogy elrontuink egy zenedarabot, ha 
csak egy hangot is kihagynnk belőle. Ez a tömegek el
rendezése. A baloldali csoportban viszont miiiiden egj'̂ es 
levél éppoly ügyesen van elhelyezve, de azok fölületeik' 
tets'zetös. hullámzása folytán még sokkal érdekesebbek,^ 
úgy hogy, mindegyikük más és más megvilágításban jele-. 
nik meg. És így van ez mindeíni jó szobrászatban, kivétel • 
nélkül. Az Elgin-féle márványoktól a legkönnyebb indáig, ^ 
amely egy tizenharmadik századbeli oszlopfej körül hú-̂  
zódUc, miniden kőben, amelyet mesteri kéz illetett, élet; 
lappang és az nemcsak felszínében, a levelek rostjaiban,' 
vagy iai hús ereiben közelíti meg a természetet, hanem i 
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szerves alkatának nagy, lágy, kimondhatatlamitil finom 
hullámzásában is. 

Visszatérve tehát a 'mi gyakorlati kérdésünlíihöz, azt 
hiszem, hogy minden módszerbeli nehézség elenyészik, 
hacsak kellő gonddal kifejlesztik magukbaini a pontos 
megfigyelé's szokását és hacsak arra gondolnak, hogy hí
ven ábrázolják fényeiket és árnyékaikat, akár finomak 
azok, akár nem'. A ihííségnek azonbami, amelyre a fény és 
árnyék útján törekedhetünk, három fokozata vaini, meg
felelően a tanulmány három különiböző módjának, ame
lyek gondosan megkülönböztetendők. 

I. Ha a tárgyakat közvetlenül a nap sugarai vilá
gítják meg vagy az ablakon át behatoló közvetlen fény, 
akkor egyik oldaluk igazán vilá,gosságban vaini, a másik 
árnyékban és a tömegben levő formákat a ráeső sugarak 
ereje rendszeresen kimutatja, — azoknak a sugaraknak 
van a legnagyobb világító erejük, amelyek leginkább 
függélyesen érik — és jegyezzük meg, hogy ezért a fölü-
let minden hajlásának a fény szükségképen arányos fo
kozata felel meg, mert hiszen egy parabolikus szilárd 
testen a fokozat más, mint egy elliptikus vagy göm -̂
bölyü testen. Nos, ha az a célunk, hogy valamely dolog 
anatómiáját vagy egyébként jellegzetes formáit ábrá
zoljuk és megtanuljuk, a legjobb, ha ilyen közvetlen meg
világításba helyezzük azt és úgy rajzoljuk le, ahogyan 
látjuk, ha a sugárhoz merőleges irányban nézzük. Ez a 
forma tanulmányozásának rendes akadémikus módja. 
Leonardo a maga műveiben ritkán alkalmaz mást, noha 
értekezésében sok másról is beszél. 

Az a nagy jelentőség, amelyet a tizenhatodik század 
festői az anatómiai tudásnak tulajdonítottak, a tanul-

, mánynak ezt a módját igen gyakorivá tette náluk, majd-
inem teljesen ez irányította grafikai iskoláikat és a mű-
Ivészeti iskolákban azóta is a rajzolásnak leggyakoribb 
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módszere maradt, amely egyéb módszerek igen hely-
telem; mellőzésével járt. Ha ezen az úton tanulimláliiyo'zzLik 
a dolgokat — és helyes is, ha gyakran megtesszük, csak 
ne zárjunk ki mást — egy fö elvet kell szem ©lőtt tarta
nunk. Elsősorban is válasszuk el bátran a világosságot 
a sötétségtől és semmikép se hagyjunk kétséget azok 
minémiisége iránt. Válasszuk el őket egymástól, mint 
ahogy a holdban el vannak választva, vagy akár az egész 
világon is, nappal és éjjel képében. Azután fokozzuk a 
világos részeket a tőlünk telhető legnagyobb finomság
gal, az árnyékokhoz .azonban ne nyúljunk addig, míg a 
rajz befejezéséhez nem közeledik; akkor azután fokoz- ] 
zuk őket a szükséges fokig, ily módon kiemelve a re
flexet eredetileg lapos fényükből. Általában azonban ne 
törődjünk sokat a reflexekkel. Fiatal növendékek több
nyire (éis igen gyakran haladott mesterek is) túlo'zzák 
azokat. Jól esik olyan rajzokat látni, amelyek világos 
látomásképen emelkednek ki, úgy hogy az árnyékok el
enyésznek vagy a térben eloszlanak. A köznapi clairob-
scur-beM laz árnyékok annyira tele vannak reflexekkel, 
hogy olyanok, mintha valaki gyertyával járta volna kö
rül a tárgyat és a tanuló annak segítségével beleláthatna 
annak repedéseibe. 

II. Valójában azonban a természetben csak igen ke
vés tárgy mutatkozik ebben a pontos oldalnézetbenl viaigy 
nem. szórt, közvetlen sugarak megvilágításában. Néme
lyek teljesen árnyékban vannak, mások teljesen világos
ságban, némelyek a közelben erőteljesen kiemelkednek, 
mások a légtávlatban homályosak és elenyészők. A fény 
e változatos hatásainak és erőinek, annak tanulmánya, 
amit a légi clairobscunnek nevezhetnénk, sokkal fino
mabbak, mint a szerves formát kiemelő sugarak tanul
mánya, a'zé, amit a megkülönjböztetás kedvéért „formai" 
clairobscumek nevezhetnénk, hiszen •» fény fokozatai a 
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naptól kezdve az éj sötétjéig: messze felülemelkednek a 
szószerinti utánzás lehetőségén. Hogy az értelemre nézve 
a meglevőnek benyomását idézzük elő, a következő két 
eltérő módszert alkalmazhatjuk: az első abban áll, hogy 
a megvilágított részekből indulva ki, fokozatosan felrak
juk az árnyékokat és kellő arányban mindent elsötétí
tünk, mig csak a fokozat nem teljes és a kép tömege el 
nem merül az árnyékban. 

így Turner a'z „Isis" rajzábami a legerősebb fénnyel 
kezdi és oniiiian kiindulva mind mélyeibb árnyékokat ad, 
mig végre a közeli fákat és tavat a sötétség egységes 
tömege gyanánt kénytelen ábrázolni. A Gretát ábrázoló 
rajzában a baloldali part sötétbarna árnyékával kezdi és 
onnan kiindulva mind több világosságot ad, mig végül a 
távolban a fák, hegyek, az ég és felhők ragyogó fénybe 
mennek át, úgy hogy alig vagyunk képesek a hegyeket 
az égtől megkülönböztetni. Színes ábrázolásban általaiban 
a második módszer a jobbik, noha nagy festők, tárgyuk 
jellegéinek megfelelően, mindfcettőt egyesítik a miaiguk 
gyakorlatában. Színben csak alsóbbrendű festők köve
tik az első módszert, mindamellett nagy jelentősége van 
annak, hogy egy ideig aibban az első imiodarbaw tegyünk 
clairobscur-tanulmányokat, mintegy a színezéshez való 
előkészületképen, még pedig több okból, amelyeknek fej
tegetése azonban túlságos időt venne igénybe. Elvárom 
önöktől, hogy megbízzanalc bennem, midőn a tanulmány 
ezen módjának hasznos voltát állítom és azt kiválnom, 
hogy fordítsák hasznukra Turner Liber Studiarum-iából 
vett.ama példákat, amelyeket szemléltető sorozatunkba 
illesztettem be. 

III. Akár a formai, akár a légi clairobscurben kívá
natos, hogy a tanuló a tárgyak helyi színében része
sítse árnyékait vagy minden szín legerősebben megvilá
gított részeit fehéreknek tekintse. így például Leonardo 

Ruskin: Előadások a művészetről. 11 
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iskolájának clairobscur-eljárása szerint egy párduc raj
zában annak foltjai egyáltalán nem érvényesülnének, 
csak azok az árnyékok, amelyek az anatómiát fejezik 
ki. És valóban szükséges is, hogy erre képesek legyünk 
és a dolgok formáiról olyan rajzokat tudjunk készíteni, 
mintha azok szobrászati művek volnának, szín nélkül. 
Altalánosságban azonban és kivált a színhez vezető gya
korlatban helyesebb a helyi színnek mint az általános 
sötétség és világosság részének utánzására törekedni és, 
mint már mondtam, a'z egész természetet tisztára kü
lönböző színek mozaikjának tekinteni, amelyek egyen- : 
kint a maguk egyszerűségében utánzandók. Dürer álta- \ 
Iában keveset törődik a helyi színekkel, heraldikai tár
gyú fametszeteiben azonban, amelyek egyikét pávatollak 
ábrázolásával majd megszerzem az önök számára, nagy 
gyönyörűséget talál bennük, míg Bewick föérdemei közé 
tartozik az a könnyűség és erő, amellyel a maga féke-
tejével és fehérjével kifejezi a tollak színeit. Csakugyan 
minden nagy művész tárgyának azt a tulajdonságát látja 
meg és fejezi ki, amely a legjobban adható vissza a ke
zében levő szerszáimmial és a megmunkálás anyagával. Ha 
Velaaqueznek vagy Paolo Veronesenek kell egy párducot 
lefestenie, elsősorban) az állat foltjaira gondolnak; ha Dü
rer metszetet készít róliai, a párduc szőrméje és bajusza 
ragadja meg figyelmét, míg a görög szobrász csakis áll
kapcsaival és tagjaival törődik, — ilyképen mindegyikük 
úgy cselekedvén, ahogy az a rendelkezésükre álló esz
közöknek feltétlenül megfelel. 

E különböző módszerek gyakorlati részleteit a szem
léltető sorozatunkban levő példák kapcsaira igyekszem 
majd munkáink további folyamán kifejteni, egyelőre be
fejezésül csak még egyszer a legkomolyabban figyel
mükbe ajánlom, hogy teljes türelemmel iparkodjanak a 
tájkép clanrobscurjét a Liber Studiorum modorában visz-
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szaadni. Annál inkáibb ajánlom ezt, mert könnyen azt hi
hetnék, hogy az a könnyűség', amellyel a fényképezés 
látszólag feltétlen hűséggel és kifogástalan finomsággal 
ad viss'za ily határokat, felmentenek a tanulmány és a 
termés'zet után való váizolás kényszere alól. Egyszer s 
miíiidenkorra kijelentem azonban, 'hogy fényképek nem 
helyettesíthetik a szépművészetnek semmiféle tuliaíjdaiii-
ságát vagy eljárását és a természettel csak annyi közös
ségük van, hogy azok is osztoznak ennek fukarságában 
és semmi becseset nem nyújtanak, ha magunk meg nem 
szolgálunk érte. Nem helyettesítik a jó művés'zetet, mert 
a művészet meghatározása „az emberi szándékkal szabá
lyozott emiberi munka" és ez a szándék, vagyis a ki-
válas'ztásban és elrendezésben nyilvánuló tevékeny ér
telem a munka lényeges része. Míg ezt meg nem értjük, 
semmiféle művészetet sem érthetünk meg, de ha egyszer 
megértettük, azt is megértjük, liogy semmiféle mecha
nizmus sem tehető helyélbe. Továbbá pedig fényképeik 
mitsem nyüjthatnak, amiért meg nem szolgáltunk. Meg-
becsülhetetlenek mint némely tények megrögzítöi és 
amennyiben nagy mesterek rajzairól másolatokat szol
gáltatnak, de sem a lefényképezett valóságban, sem a 
lefényképezett rajzokban nem taláJunk semmivel sem' 
több jót, mint amennyi magukban a dolgokban rejíik, míg 
csak a magunk igyekezetével és fáradságával meg nem 
fizettünk érte. Ha pedig egyszer már megfizettünk, nem 
törődünk többé a táljképi fényképekkel. Nem hívek, noha 
olyanoknak láts'zanak. Nem egyebek az elrontott termé
szetnél. Ha nem vonz bennünket az emberi művészet, 
még ,a legközelebbi útszéli mesgyébem; is több szépség 
vaíi, mint mindabbainl a nap által megsötétített papíros
ban, amelyet egész életünkön át összegyfljthetnénk. Néz
zük csak a létező tájat és törődjünk azzal és ne higyjük, 
hogy azt a jót, ami benne van, fényképmappánkban ma

il* 
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gunkkal vihetnök. Ha pedig az emberi gondolat és szen
vedély iránt érdeklődünk, lakkor tanuljuk meg annak a 
fénynek sugár'zását megfigyelni, amelynek befolyása alatt 
élünk és osztozni az emiberi léleknek a napfény és ár
nyék mennyei adományai fölött érzett öröméböni. Mert 
bizony azt mondom, hogy a nyugodt szívnek, egészséges 
agynak, szorgalmas kéznek több gyönyörűsége és haszna 
van egy maDsütötte és virágos erdei tisztás festegetésé-
böl, mint amennyit a nyugtalan, szívtelen, lusta ember 
nyerhet azáltal, ha meg is kapja az egész földkerekség 
panorámáját az egyenlítő miemtén felvett fényképekben. 



VII. ELŐADÁS. 
1 

Szín. 

A mai napon a művészeti iskolákról való elemi váz
latunkat igyekszem befejezni és megrajzolni azoknak 
pályafutását, amelyeket a szín tulajdonsága különböztet 
meg, azután pedig az egész rendszerből oly tanulságo
kat levonni, amelyek gyakorlati szempontból közvetlen 
haszonnal járhatnak reánk nézve. 

Emlékezhetünk reá, hogy a régi koloristiai-iskolák 
typusáiul azok üvegfestményeit, a régi árnyékoló-iskolák 
typusául pedig azoknak agyagból készített műveit vá
lasztottam. 

Két ok vezetett erre. Először is az, hogy a koloris-
ták sajátos ügyessége üvegfestményeikben és zomámlc-
képeikben nyilvánul a legérthetőbben és másodszor, hogy 
maga a természet is a szilárd vagy cseppfolyós üveg 
vagy kristály egy nemével hozza létre legkedvesebb szí
neit. A s'zivárvány permetező olvasztott üvegre van 
festve és az opál színei a vízzel vegyített üvegszerű 
kovában jelentkeznek, folyóvíznek a zöld és kék, ara
nyos és borostyán színe üveges felületű és a miaga moz
gásában „splendidior vitro".*) És a legkedvesebb színek, 
amelyeket az emteri szem valaha láthiait, a reggeli és esti 
felhők színei eső előtt vagy után, a finoman elosztott víz 

*) Horatius, Ódák, III., 13.. 1. 
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vagy olykor talán jég parányi részecskéiből jönnek létre. 
De még tovább is mehetünk. Ha nagyító üvegen át vizs
gáljuk a legszebb színű virágokat, például a szekfűt vagy 
tárnicsot, azt látjuk, hogy azok íölületét kristályos vagy 
cukorszerű lerakodás alkotja. A magas Alpok bársony
virágiának piros éis fehér színű cukorszerű ragyogása 
épp oly gazdag, amiilyeri gyengéd. Via'lójában leírha
tatlan, de ha el tudjuk képzelni a teljesen porszerű és 
kristáyos havat a leglágyatojj habbal keverve és kármin-
pirossal vegyítve, akkor némi képet nyerünk róla. Sem 
a gyöngyháznak, sem a madarak tollainak vagy a ro
varoknak nincsenek olyan színei, amelyek oily tiszták vol
nának, mint a felhők, az opáil vagy virágok színei, de né
mely pillangó bibor vagy kék színének ereje és egyes 
madarak, például a páva tollazatának mustrái és ragyo
gása általánosabb érdekűekké teszik azokat és vannak 
olyan madarak is, mint például a mi jégmadarunk, ame
lyeknek színe majdnem eléri a virágok pompáját. A leg
többetek ragyogása azonban inkább a fémekre, mi'nit az 
üvegre emlékeztet, pedig az üveg adja máittdig a 
legtisztább színt. Ezekhez képest közönségesek és köz
napiak aj drágakövek színei, noha mint a kristály- vagy 
üvegs'zínek rendszerének kiegészítői figyelmet érdemel
nek. A legjobb közülök a smiaragd zöldje, de még az is 
oly közönséges, máinit a szobafestés a madarak tollazatá
nak vagy a tiszta víznek zöldjéhez képest. Nincs gyé
mánt, amely oly tiszta színt mutatna, mint a harmat
csepp, a rubin olyan mint egy rosszul festett és félig 
színehagyott kelme rózsaszíne a szekfűhöz képest és a 
karbunkulus is rendesen tompa, ha nem látják el fóliá
val és ekkor sem szebb mint a gránátalma magva. Az 
opál azonban kivétel. Ha tisztán és csiszolatlanul van 
eredeti formájában, a legpompásabb színeket mutatja a 
világon, kivéve a felhők színeit. 
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így tehát a természetben, főleg a kristályosság révén 
a Jeggyönyörííségesobb as'zínű jelenségek egész sorát 
látjuk és a testi szervezet egészségének egyik legjobb 
jele, ha legfinomabb árnyalataikban is felismerjük és tö
kéletesen s egyszerűen élvezzük őket, olyasféle gyönyö
rűséggel, mint aminövel a gyermekek édességeket 
esznek. -•" 

Nos, legfőbb kolorista-iskoláink kifejlődése röviden 
a következő:'— Először is — visszatérve a mi hatszögű 
rendszerünkre — vonalat kapunk, azután tiszta színnel 
kitöltött területeket, végül tiszta színnel kifejezett vagy 
kiemelt tömegeket. E két utóbbi fejlődési fokon a szín 
mesterei a legtisztább színárnyalatokban gyönyörköd
nek és lehetőleg vetélkedni akarnak az opál és virágok 
színeivel. Midőn a „legtisztább színárnyalatokról" beszé
lek, nem gondolok a vörös, kék és sárga legtisztább típu
saira, hanem az összetételük révén elérhető legtisztább 
színárnyalatokra. 

Már mondottam, hogy a koloristák, midőn tömegeket 
vagy kidomborodó felületeket festettek, akkor is 
mindig a színt tartották szemük előtt és ke'zdettől 
mindvégig ahhoz ragaszkodtak, hogy az árnyékok, 
noha csakugyan sötétebbek, mint a megvilágított részek, 
amelyekhez képest árnyékok, azért még nem szükség
képen kevésbbé erőteljes színek, sőt talán még erőtel
jesebbek. A természetben, előforduló legszebb kék vagy 
bibor színek közé tartoznak "például a borostyánszínű ég 
előtt árnyékban levő hegyek színei és a vadrózsa köze
pén levő üreg sötétje iiiairancsszínben ragyog, amely 
sárga porzóinak nagy s'zámától ered. Nos, a velenceiek 
mindig észrevették ezt és miniden nagy kolorista 
észreveszi. Ez választja el őket a netmi-koloristáktól 
vagy a tisztán clairobscur-iskoláiktól, nemcsak a stílus 
eltérő voltában, hanem olyképpen is, hogy ők helyes 
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úton járnak, míg emezek ross'z úton. Feltétlen tény, 
hogy az ánnyékok épp annyira színek, mint a meg
világított részek és aki tisztára a megvilágítptt részek 
színének tompított vagy elsötétített árnyalatával 
ábrázolja őket, lielyelenül jár el. Nyomatékosan 
fel akarnám hívni figyelmüket arra, hogy ez nem 
i'zlés dolga, hanem tény. Ha józan a természetünk, 
józan színeket választhatunk ott, ahol a velenceiek pom
pás s'zíneket választottak volna: ez izlés dolga. Azt is 
illőnek tarthatjuk, hogy a hős inkább dísztelen ruhát vi
seljen, mint hímzettet, ez is izlés dolga, de ha azt is a hős 
méltóságához illőnek véljük, hogy tagjai egészen feketék 
vagy barnák legyenek árnyékos oldalukon, méigis, ha 
egyáltalán színeket használunk, nem láthatjuk olyannak, 
ha csak haimiisan inlem, mert hiszen la hős semmi körül-
miények között sem lehet soha teljesen fekete vagy 
barna az egyik oldalán. 

Ebben a tekintetben a velenceiek eltérnek a többi 
iskolától és ezt a helyes felfogiáist utolsó napjaikig meg
őrzik. Ebben a tekintetben a velencei festészet mindig 
helyes marad. Régi napjaikban azonban a koloristákat 
a fény nyugodt derültségében való kedvtelésük is elvá-
lasztĵ a más iskoláktól, a'z, hogy sohasami kívánnak káp
rázatos hatásokat. A fény náluk nem villámló, vakító, 
hainiem lágy, megnyerő, kedves fény, a gyöngy fénye, 
jegyezzük meg azonban, hogy ily körülmények között 
hljáVal vannak ai napfénynek: napjuk a Panadicsom 
napja, városaikban nincs szükségük szövétnekre és nap
világra és minden tisztán látható, akár csak kristályon 
keresztül nézve, miind a közelben, mind a tálvolban. 

így volt ez a tizenötödik század végéig. Akkor az
után látini kezdik, hogy akármilyen szép is ez, mégis csak 
mondvacsinált fétiy, hogy nem élűink egy gyöngy belse-
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jében, hanemi olyan légkörben, amelyet a nai) Izzó suga
rai világítanak meg és amely fölött az éj szomorúsága 
uralkodik. És ekkor a clairobscur liívei mCiggyö'zik őket 
Hírről a tényről, hogy a nappalnak csakúgy megvajnnak 
a maga rejtelmei, mint az éjszakának és megmutatják 
nekik, hogy a helyes látás egyértelmű a homályos látás
sal. És a fény ragyogására is megtanítják őket és arra, 
mint emelkedik ki fokozatosan a sötétségből és arra csá
bítják őket, hogy az' ö gyöngyszerű édes békességük 
helyett a láng lobbanására, a villámi cikázására és a vér-
tezetekeiti s lándzsacsúcsokon ragyogó napfényre vessék 
tekintetüket. 

A nemes festők nemesen fogják fel a leckét, mind 
a homály, mind a fény tekintetében. Ti'ziano elszání erő
vel olvassa, Tintoretto viharos szeinivedéilyel, — a kettő 
egymás mellett. Tiziano a Miálria mennybemenetele és a 
Sírbatétel képeimek színeit ünnepélyes félhomályba mé
lyíti; Tintoretto vulkanikus feíhőgomolyba burkolja a 
földet és lángkörökkel választja el a Paradicsom távoli 
fényességétől. Naturalisták és emberiek lettek mindketten 
és Holbein mélyreható képmás-művészetével toldják meg 
azt a ragyogást és méltóságot, amelyet ők maguk a béke 
mestereitől örököltek. Ugyanakkor egy másik mester, aki 
éppoly erős, mint ők és a művészi képesség tis'zta bol
dogságában még inagyobb, mint ők, ha alsóbbrendű isko
lában nevelődött is, Veiaizquez a szín éls árnyfestés csodáit 
hozta létre, úgyhogy Reynolds azt mondhatta róla: „ö 
könnyedén csiiiiálja mindazt, amit mi mindnyájan fárad
ságosan csinálunk." És még valaki, Corröggio, aki a görög 
iskolák érzéki elemeit azok homályával és fényességüket 
s'zépségükkel egyesítette és mindezt még a lombardiai 
színnel, a festőművészetnek mint olyannak vezére lett, 
amit azóta — úgy hiszem — kétségtelenül el is ismertek. 
Más embereknek nemesebb vagy számosabb adományaik 
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lehetnek, de mint festő, mint a vonzó színek felrakásának 
mestere Corre^gio egymagábajn) áll. 

Azt mondottaim', ihogy a nemes férfiak nemesen ta
nulták meg leckéjüket. A hitvány emberek viszont szük
ségképen hitványul tanulták meg azt. A nagy emberek 
a s'zíntől a napfényhez emelkednek fel. A hitványok a 
s'zíntől a gyertyafényig sülyedmek le. Ma „non ragioniam 
di lor", hanem inézzünk utána, miben is áll ez a na,gy váJ-
tozás, amely a festőművészetet betetőzi és mi a jelentő
sége. Mert ámbár most csakis technikai dolgokról be
szélünk, ezek mindegyike — nem ismételhetem elégszer 
— valamely szellemi tulajdonság kifolyása és jele. Hiszen 
csak akkor érthetjük meg a fátyol redözetét, ha megért
jük azokat a formákat, amelyeket eltakar. 

Azt látjuk, hogy a tökéletes festők homályt és rej
telmet vittek be színezést módszerükbe. Ez azt jelenti, hogy 
körülöttük a világ már nem érte be az álmodozással és 
hittel, hanem tudni és látni akart. És erre rögtön minden 
tudást és látvámyt nem' úgy adnak már, mint a gótikus 
időkben, ragyogón a festett ablakon keresztül, hanem sö
téten, mint egy tálvcsö üvegén át. A székesegyház ablaka 
elzárja elölünk az igazi e,get és színes látomiást tárt elénk, 
míg a táívcső felemel az éghez, de elsötétíti annak vilá
gosságát és ködfoltot ködifolt mellett felfedez, mind tá
volabb és távolabb, a megfejthetetlen távolságig. Ez az, 
amit a sejtelem jelent. 

És mit jelent a feketének és fehérnek szembeállítása 
görög módra? 

A szín édes, kristályos idején a festők, akár üvegre 
festettek, akár vászonra, bonyolódott mustrákat használ
tak, hogy szép színek egyvelegét idézzék elő és vala-
mermyit tökéletes harmóniáiban egyesítsék. A nagy natu
ralista-iskolában aizonban abban telik kedvik, hogy is
mét a görögök útjára térjenek, a fényre boruló sötétség-
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gel, a sötétség'ből kivilágló fénnyel. Ez azt jeleatí, hogy 
körülöttünk a világ visszatért aMioz a görög meggyőző
déshez, hogy az egész természet és kivált az emberi ter
mészet nemi teljesen harmonikus és ragyogó, hanem sivár, 
megtört dolog, hogy a szentekinek is vannak gyengéi éls 
a bűnösöknek erői, hogy a legfénylőbb erény is gyakran 
csak felvillanás és a legfeketébb bűn olykor csak folt és 
anélkül, hogy legkevésbbé is összetévesztenék a feketét a 
fehérrel, meg tudják bocsájtani, sőt élvezni is tudják a 
i'fpoig-hez hasonlóan pettyes dolgokat. 

íme először is rejtelem. Azután a sötétség és vilá
gosság ellentéte. És végül a formának az a vaJószerű-
sége, amelyet a sötétség és világosság kifejezhet. 

Vagyis a teljes valóság és annak elismerése és az 
a nyugodt elhatározás, hogy lehetőlegi kihasználják. És 
ezért immár élő emberek, nők, gyermekek képmásait 
festik, nem szentek, kerubok, démonok képmásait. Itt 
mutatom be a tökéletes művészet példái között a Strozzi-
családból származó kis leány képét kutyájával, TiziaJnió-
tól és egy . savoyai kis hercegkisasszony képét Van 
Dycktől és V. Károly képmiásiátt TiziaiUótól és egy ki
rályné képét Velazqueztől és egy brokáltruMs angol leány 
képét Reynoldstól és egy angol orvos képét, egyszerű 
kabátjában és copfjával, Reynoldstól: és ha ezek nem 
tetszenek önöknek, nem tehetek róla, mert jobbat nem 
találok az önök számára. 

Jobbat? — ennél a szónál niieg kell állnom. Semmit 
.sem, ami erősebb volna, vagy csak olyan erős is. Sem-
mit, aimi oly csudáíatraméító, oly utáwo'zhaííatlan és ami 
elfogulatlan, mesterkéletlen látásával oly mélyreható. 

De taJián jobb az a látás, amelyet szent akarat ve
zérelt, az erő, amelyre gyengébb kezeket is meg lehe
tett tanítani, a mű, amely hibátlan volt ugyan, de nem 
utánozhatatlan, amely szívbéli boldogságtól ragyogott és 



172 

fegyelmezett társas ügyességnek volt eredménye. Majd 
ha kezeik közé kerülnek Veronáról írt feljegyzéseim, 
meglátják, hogy a festészetnek azt a korszakát, amelyet 
Qiovanni Bellini képvisel, „a mesterek korának" nevez
tem el. Igazán megérdemelték ezt a nevet, onert csak 
olyat alkottak, ami vonzó és csak olyat tanítottak, ami 
helyes. Azok a hatalmasabb mesterek, akik őket követ
ték, betetőzték, de le is zárták a míívészet dinasztiáit 
és az ö napjaik óta a festészet nem virágzott többé. 

Sok oka volt ennek, anélkül, hogy ők hibásak lettek 
volna, ök voltak elsősorban képviselői annak a válto
zásnak, amely minden ember lelkében végbement és a 
polgári és vallásos érzelmektől a tisztán magánérzel-
miekre tért át: isteinieik és hazájuk s'zeretete most házi 
körük szeretetévé zsugorodott össze, ami alig volt több 
a saját énjük kisugárzásánál. Ennek a változásnak visszr 
fényét azonnal meglátjuk, ha Qiovanni Bellini Madonná
ját összehasonlítjuk Ríiíael Madonna della Seggioliat-jával. 
BeMini Madonnája gyermekén át miiiilden teremtménnyel 
törődik, Rafaelé csak saját gyermekével. 

E festők körül szomorú és kevély lett a világ, amely 
azelőtt boldog és alázatos volt; —• házi békéjét a vallás
talanság homályosította el, nemzeti életműködését a gőg 
zavarta meg. És annak jeléül, hogy mit szeretett ez a 
világ, az a Hymen, akinek szobrát Reynolds egy szép 
angol leánnyal feldíszítteti, vak' és diadémet tart kezében. 

A valóság megközelítésének e hatalmas erejében, 
amelyre ama legnagyobb művészek szert tettek, ott lap
pangott a szemfényvesztés útján való mulattatás és ér
zéki inger lehetősége. És mind az alantjáró hasonlóság 
hollandi mesterkedései, mind a behízelgő szépség fran
cia koholmányai csakhamar meghódították mindenkinek 
szemét Európában, amely soikkial ínyugtalanabb és boldog
talanabb volt, semhogy Cima Madonnájának szamócáivá] 

I 
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és borostyá'nával törődjék és sokkaJ nemtelenebb, sem
hogy átvegye Tiziano színét vagy Corregrgio árnyékát 

A rossznak elég kútfeje volt itt, a tökéletes művé
szet jellemében és erejében. Gyakorlati módszereiben 
még egy másik is volt, a legvégzetesebb valamennyi kö
zött. Azok a nagy művészek titokzatosságot, kisliitűsé-
get, szükkörű érzelmeket hoztak magukkal: mindebből 
jó is származott, éppúgy, mint rossz. De még valamit 
hoztak magukkal, amiből mindenkor csak rossz szárma
zik vagiy származhat: szabadságot. 

Öts'záz esztendei iskola után oly erőt sajátítottak 
el és örököltek, hogy míg minden korábbi festő csakis 
erőfes'zítés útján lehetett tökéletes, ők könnyű szerrel 
tökéletesek lehettek és míg amazok kényszer hatása alatt 
állottak, ők szabadok voltak. Tintoretto, Luini, Correggio, 
Reynolds és Velázquez minden' ecsetvoná&a oly sziabad, 
mint a levegő és mégis helyes. „Mily szép!" — mondta 
mindenki. Kétségkívül igen szép. Majd mindenki így szólt: 
„Milyen nagy felfedezés! Ez a legszebb, amit valaha 
alkottak és teljesen szabad. Legyünk tehát mi is szaba
dok és mily szép dolgokat fogunk alkotni akkor mi is!" 
Tudjuk, milyen eredménnyel. 

Mégis jusson eszünkbe, hoigy ez a szabadstílg, lame-
lyet azok a hatalmasok engedelmesség útján értek el, 
gyönyörűségüinkre szolgál, ihamem is szabad arra áhítoz
nunk. Engedelmeskedjünk és akkor annak idején 
mi is szabadok leszünk, de ezekben a kisebb dolgokban, 
mint a nagyokban, csakis a helyes szolgálatban áll a tö
kéletes szabadság. 

Nöigyjából ez a korábbi és későbbi kolorista-iskolák 
története. Azok elsejét ezentúl általában a kristály isko
lájának fogom nevezni, a másikat az agyag iskolájának. 
Az agyag, a fazekas agyaga és az emberi agyag, fájda
lom azonos, aim'ennjiben a művészet tekintetbe jön'. De 
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ne feledjük, hogy a gyiakorlatban nem követhetjük 
miinidkét iskolát, hanem határozottan az egyiknek 
vagy nijáisiknalc elveit kell elfogadnunk. Hozzáfér
hetőkké teszem önöknek az eszközöket, hogy valamelyi
ket kövessék és hajlainnuknak megfelelően fogják az egyi
ket vagy másikat választani, óva intem önöket azonban, 
nehogy tévesen azt higyjék, hogy a kettőt egyesíteni 
lehet. Ha — még a legtávolabbról és leggyengébben is — 
ai görög iskola, Leonardo, Correggio és Tunner iskolája 
szerint kívánnak festeni, akkor nem tervezhetnek színes 
ablaikokat, sem Angelico-féle .Paradicsomokat. Ha miás-
rélszt a Paradicsomban való élet békéjét vák&ztják, nem 
osztozhatnak a föld komor diadalaiban. 

És mint közvetlen fontosságú gyakorlati elvet je
gyezzék meg, hogy a festett ablakoknak semmi közös
ségük sincs a clairobscurrel.*) A'z üveg ereje abban rej
lik, ha mindenütt átlátszó. Ha drálgakövekből akarunk pa
lotát építeni, a festett üveg gazdagabb Aladdin lámpá
jának minden kincsénél, de ha jobban szeretünk festmé
nyeket mint drágaköveket, ki kell mennünk a nappali 
világosságra, hogy azokat megfessük. A színes üvegből 
való képek a legközönségesebb és legbarbárabb dolgok 
közé tartoznak és egy sorba helyezhetők a látványos 
színpadok szemfényvesztő dekorációival és görög-
tüzével. 

Ne is törjük a fejünket azon a kérdésen, hogyan 
juthatnánk valamely színhez; az üveg minden szükséges 
s'zínt megad, csak éppen nem tudjuk, mikéippen válasszuk 
ki és egyesítsük őket és mindig arra törekszünk, hogy ra
gyogó színeket nyerjünk, holott igazi erejük mélységük-' 
ben, rejtelmességükben, tompítottsáiTukban rejlik. Csak- i 

*) Színeik változataiban van ugyan nemes clairobscur,; 
de nem a szilárd forma ábrázolása gyanánt. 
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hamar behatóan foglalkozunk fflajd az üvegfestészettel; 
egyelőre két dialons-sur-marme-i ablak képében tökéletes 
stílusának egy példáját mutatom' be. 

Én azonban a magam részéről, a bennem meglevő 
csekély tehetséggel és ügyességgel teljesen a clairobscur-
iskolához tarto'zom és azért főleg arra fogom' önöket ta
nítani, amit legjobban képes vagyok tanítani, annál is in
kább, mert csaikis ez az iskola ad módot a természetrajz 
és a táj képének alapos tanulmányozására. A vadállat 
alakja, a hegyipatak dühe visszatetsző (vagy bizonyos 
értelemben láthatatlan) lenne a kristály-iskolák festőinek 
nyugodt képzeletére nézve, ök alva ábrázolják alz orosz
lánt Szent Jeromos cellájában, a szent szelíd fürje és ké
nyelmes papucsa mellett, a lecsendesedett folyót kéklőn 
váltakozó hegyfokok tövében vezetik el és apró vízereit 
márványszegélyekkel látják el. Másfelöl azonbani a mito-
lógiárai és irodalomra vonatkozó tanulmányaik leginkább 
a legtisztább és legnyugodtabb képzelet ezen iskoláihoz 
fűződhetnek és más, még pedig igen fontos tekinitetben is 
azok hasznos tanulsággal szolgálhatnak:. Tőlük megtanul
hatják, hogy apró dolgokban gyönyörködjenek és a tisz
taság és remd fölött érzett oly örömet fejlesztünk ki 
önökben, amilyent mindenkinek nemcsak festményekkel, 
hanem a valósággal szemben is éreznie kellene. Mert bizomy 
a képzelet ez iskolájának művészete végeredményben 
a valóságban csúcsosodik ki, míg a clairobscur művé
szete, amelynek eszménye oly valószerű, hatásában ke-
vésbbé jótékony. Nem állíthatjuk meg a inaplementét és 
nem faraghatjuk le a hegyeket, de — ha úgy akarjuk — 
minden angol hajlékot Cim,a vagy Giovanni Bellini egy-
egy festményévé alakíthatunk át, ami már „inem lesz kép
más, hanem valóban a'z életnek hű és tökéletes képe". 

Egyelőre azonban és előmenetelük során mégi egy 
darabig nem kell az iskolák közt választainiok. Mert — 
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mint lláttuk — mindkettő a rajzzal kezdődik és mindkettő 
lapos területeknek egyenletes színinél való kitöltésével 
folytatódik. És ezért az önök munkájiai is e'zen az úton 
fog haladni, mindannak alapján, amit láttunk. 

Miután .megtanultak mérni és tollat némi biztonság
gal meghúzni egy vonalat — az ily irányú mértani gya
korlatok nem az egyetemet, hanem az iskolát illetik — 
növények után készült tanulmányok sorozatával fognak 
foglalko'zni, mert azok rendkívül fontosak a művészet 
történetében, még pedig először is azok természetes for
mái, majd konvencionális és heraldikai ábrázolásaik után. 
Azutáh áttérünk a diszítő formáknak lapos színnel való 
kitöltésére az egyiptomi, göröig és gótikus művészetben, 
továbbá a'z ugyanily szigorú modorban ábrázolt állati 
formákra s végül maguknak az állatoknak idomaira és 
színes képére. És ha máir meggyőzödtünk kezünk biztos
ságáról és szemünk pontossáigáról, akkor a fénnyel és ár
nyékkal is foglalkozhatunk. 

A gyakorlatoknak ez a sora idővel remélhetőleg 
eléggé teljes és rendszeres les'z, hogy egyetlen pillantásra 
elárulja a ma;ga értelmét. A folyó évbeini azonban be kell 
érnem azzal, hogy e különböző gyakorlati eljárások né
hány példáját dolgozó helyiségeikben elhelyezzem és azok 
lajstromában megmagyarázzam azt a helyet, lainnelyet a'zok 
végeredményben el fognak foglalni, valamint a folyamat
nak ama technikai szempontjait, amelyekre általános elő
adásainkban inem terjeszkedhetünk ki. Ha majd azok má-
solásiálval egy kis • időt eltöltöttek, saját hajlamuknak 
kell eldöinitenie tanulmányaik követendő útját, de nie feled
kezzenek meg róla, hogy bánnelyik iskolát követik is, 
ezzel csak módszert szabad tanulniok, nem eredménye
ket utánozni ok, más emiberek szellemével megismerked-
niök, nem sajátjukképen átvenniök azokat. Legyenek 
meggyőződve, hogy munkánkból csak akkor szárma'z-
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hátik jó, lia az a magunk igazi természetéből és korunk 
szükségességéből fakad, ha ez a kor sok tekinfetbeiii rossz 
is. Az aljas gondolkodás és még aljasabb szolgaság ko
rában élünk, oly korban, amelynek értelmisége főleg rab
lásból áll és megszentségtelenítésre irányul, egyik nap 
majmolva, másnap leromibolva mindazoknak a nemes 
egyéniségeknek műveit, akik s'zellemi és művészeti életét 
lehetővé tették, — oly korbaiir, amelynek nincs elég be
csületes önbizalma ahhoz, hogy csak egy cseresznye
magot is a miaga ízlése szerint kifaragjon és méígis eléggé 
arcátlan ahhoz, hogy megsemmisítse a naprendszert, ha 
ugyan hozzáférhetne.*) Mindennek kö'zepette legyenek 
önök szerények és erősek, ismerjék el mások képessé
geit és érvényesítsék a magukét. Igyekezni fogok, hogy 
a régi művészet minden formájával megismertessem 
önöket, hogy azokból tanulságot és hasznot merítsenek, 
anélkül, hogy utánoznák azokat. Szivárványszínekbe öl
töztetett egyiptomi királyokat kell majd rajzolniok és dór 
isteneket, északi növényeket és gótikus szerzeteseket, nem 
azért, hogy úgy rajzoljanak, mint az egyiptoraiiak vagy 
normannok, sem azért, hogy passzív módra a múlt tisz
teletének és ihletének engedjék át magukat, hanem- hogy 
liíven megismerjék azt, amit más emberek a maguk rövid 
életében alkottak és hogy kitárják szívüket minden előtt, 
amit az egek és a föld mondhat szívüknek. 

Előadásaink ez első sorozatának végére érve, még 
csak eg3' szót annak a ténynek várható következmé
nyeiről, liogyi a művészetet az egyetem tanulmányi rend
szerébe beiktattuk. Nincs jogom annak a kérdésnek feszc-
getésére, hogy a művészet mit tehet a tudományosság 
érdekében, azt a'zonbaini, hogy a tudomláinyosság; mit tehet 

*) Fájdalom, ezek a keserű szavak napról-napra igazab
bak. (Ruskln jegj'zete lS87-bőí.) 

Rusl'iii: Előadások a müvíszelröl. 
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a művészetért, teljes szerénységgel eliiioiidliatoni önök
nek. Mind mostanáig a nagy művészek, noha mindig 
úriemberek, kizárólag a gyakorlfit emberei voHiak. A 
művészeltet kevésbbé hatotta ájt a gondolat, mintsem 
hinnők; sokat tanított, de sokat tévediett is. Soik nagy
szerű festmény rejtvény, mások szép játékok vagy éppen 
káros és veszedelmes varázsúak. A legkedvesebbekben 
valami gyengeség van, a legnagyobbakban valami bűnös, 
fis uraim, ha önök is úgy akarják, ez az az eljövendő új 
dolog, hogy Anglia tudósai már a aníűvészetek néana erejét 
is tanításra fordítsák és hogy önök is úgy tamiuiják és hasz
nálják fel azokat, hogy az ezutáii festendő képek ne legye
nek többé rejtvélnyek, hanem nyílt tanításai olyain dol
goknak, amelyeket másképen nem lehet oly jól megmu
tatni, — hogy ne legyenek többé lázas vagy összefüg
géstelen látomások, hanem az egyensúlyozott képzelet 
belső fényességétől áthatott képek, — hogy ne legyenek 
többé hitvány szenvedélyekkel bemocskolva vagy meg'-
gyengítve, hanem a nemes emberi szeretet erejével és 
tisztaságával dicsőségesek — és ne aljasítsák többé le, ne 
torzítsák el a mennyei Isten művét,,hanem tegyenek ta
núságot Öróla, aki itt lakozik az emberekkel és harag 
nélkül jár velük a föld kertjében. 



TARTALOM. 

OldRl 

Bevezetés. lila : Éber László 5 

I. ELŐADÁS. 
Bevezele's 17 

II. ELŐADÁS. 
Művészei és vallás - _ 45 

III. ELŐADÁS. 
Művészet és erkölcs 72 

IV. ELŐADÁS. 
Művészei és élei 96 

V. ELŐADÁS. 
Vonal 120 

VI. ELŐADÁS, 
Fény - - - - HO 

VII. ELŐADÁS. 
Szín - 163 

12̂  



ó 

í̂ ^ 



KÉPEK A VI. ELŐADÁSHOZ. 
Oörög vázafestmények után. 

APOLLÓ 
(148. \.) 





ARTEMIS 
(148. I.) 





APOLLÓ. Ali IhMli , Lt> h c i í M E S 









Világkönyvtár: 
1. BÖLSCHE: Az élet fejlődéstöríéneie. Fordi-

totia dr. Fülöp Zsigmond 
2. MAETERLINCK: A szegények kincse. Fordi-

lolla Bölöni György 
5. FRANCÉ: A fehér kövön. Fordította Czóbel 

Ernő 
6. OSTWALD : Feltalálók, felfedezők, nagy em

berek. Fordílolia Kosa Miklós 
10. GOURMONT: A szerelem fizikája. Fordította 

Vajda Ernő 
11. MECSNIKOV: Optimista világnézet. Fordí

totta Gergely Győző 
12—14. CARLYLE: A'francia forradalom. Fordí

totta Barálh réígnc. 3 kötet 
15. PÁTER: A renaissance. Fordította és beveze

téssel ellátta Sebestyén Károly 
16. BALZAC: Az elegáns élet fiziológiája. For

dította Ballá Ignác 
20. BERGSON: A nevetés. Tanulmány a komi

kum jelentéséről és négy lélektani értekezés. 
Fordította dr. Díenes Valéria 

21. STENDHAL: A szerelemről. Fordította Salgó 
Ernő 

22. FERRERO: A világhódító Róma. Forditotía 
Lakatos László 

23. FERRERO: Július Caesar. Fordította Lendvai 
István 

R É V A I - K I A D Á S 



Világkönyvtár: 
24. FERRERO: A római köztársaság elbukása. 

Fordilotfa Lendvai István 
25. SWIFT: Gulliver utazásai. Fordiloiia Karinthy 

Frigyes 
26. BRANDES: Korok, emberek. írások. Fordi

loiia Lengyel Géza 
27. LASSALLE: Alkotmány, szocializmus, demo

krácia 
28. FRANCÉ: Coignara abbé véleményei- — 

Epikur kertje. Forditotia Salgó Ernő 
29. WAGNER: Művészei és forradalom. Fordi-

lotia Oy Alexander Erzsi és Radvány Ernő 
30. FERRERO: Antonius és Cleopatra. Fordiioita 

Lendvai István 
31. FERRERO: Augustus köztársasága. Fordí

totta Lendvai István 
32. FERRERO: A római világbirodalom. Fordi-

totta Lendvai István 
33. SNYDER : A modern természettudomány. For

dította Mikes Lajos 
34. SHAW: Ember és felsőbbrendű ember. For

dította és bevezetéssel ellátta: Hevesi Sándor 
35. SPENCER: A haladás. Fordította Szabó 

László 
36. FRANCÉ: Az irodalmi élei. Fordította Benedek 

Marcell 
37. NIETZSCHE: Korszerűtlen elmélkedések. 

Fordította Miklós Jenő és Wildner Ödön 

R É V A I - K I A D Á S 

•P _ . . . . « ^ : Í I , \r ftniTnKk-iifi-a R 







'!% >̂*íWMü S * ? W J 9 ^ ^••m^smM''w«m.ii^^mFs»im!Mmí 




