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Születésének háromszázadik évfordulóján az egész 
művelt világ ünnepli Molière-t s Molière-ben a saját kul
túrájának egyik oszlopát. Mert Molière az egész emberiség 
egyik nagy tanitómestere, aki megtanította a világot 
látni, az embert megösmerni, a lelket, a jellemet, az érzé
seket elemző szemmel felfogni. XIV. Lajos idejében élt, 
oly korban, amikor minden szabályozott volt, az élet, a 
társadalom, még a fák a kertben is. Itt minden a szép 
rendnek alávetett, írja haza XIV. Lajos udvarából egy 
német herceg. Az egyensulyozottság, a világos elrende
zettség, a hangzatos páthosz, a grand gout, az Hiedelem 
szigorú számbavétele, a tudákos pedantériává mereve
dett szokások kultusza idején jön Molière és finom iró
niájával megkarcolja a negélyest, ami a szabályost el- 
mereviti, természetes ösztönével meglátja a természet- 
ellenest, s nevetségessé tesz mindent, ami a természetes
ségnek ellentmond. A vidéki színész, a nagy bohém, bele
kerül a párisi életbe, udvari levegőbe, Mlle Scudéry sza
lonjába, a preciözök, a fűzfapoéták, a szófacsarók 
parfümös körébe, s hahotára fakad. Corneille logikai 
levezetéseket szónokló hősei elálmositják, neki valóság, 
igazság, egyszerűség, szin és elevenség kell, nem kiszá- 
mitottság és nem általánosság, s ha műveiben a kor tipi
záló jellege be is fészkelődik, gondoljuk meg, hogy mit 
jelent az általános felfogással szemben valószerüségre,
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egyénitésre és igaz hangra törekedni, minő erőfeszítést, 
milyen jellemet, mennyi meggyőződést, mily nagy hala
dást. Hogy ez Moliére-nek alapjában véve sikerült, hogy 
reálista tehetsége kiütközött, hogy az élet eleven színét 
öntötte alakjaira, hogy műveiből kora képének egyéni 
vonásait ösmerjük meg, hogy az általánosnak látszó típu
sok mögött életteljes jellemek élnek, szenvednek, cselek
szenek, azt csak Molière képzeletének konkrét hajlan
dósága ma.gy3.x3iZ2.di meg.

A képzelet kettőségének törvénye itt is döntő súlyú 
bizonyosságra lelt. A kor Ízlése, a kor szelleme, az ural
kodó szellemi irány, de az őt környező társadalom hiera
tikus organizmusa is mind-mind azt követelték, hogy a 
klasszikus szellemnek, amely az egyszerűsítésre, a vilá
gosságra, az értelmi meggyőzés keltette gyönyörködés 
felkeltésére törekedett, igája alá vesse magát. Moliére-t 
azonban képzeletének struktúrája a konkrétumokból fel
épített részletrajzra, az élet közvetlen megfigyelésére, a 
valóságból való egyenes kiindulásra utalta. Egész művé
szete nem volt egyéb, mint a klasszikái szellem bilin
cseinek feltörése, mint küzdelem a vígjátéki sémák ellen, 
melyekbe életet, elevenséget, megfigyelést, jellemábrá
zolást vitt be, erre építette fel egyszerű cselekvényeit, 
s nem a külső formát halmozni, nem mozgalmas cselek- 
vényt bonyolítani, hanem a lélektani igazságot, a belülről 
felfogott lélekrajzot, alakjainak vizionáriusan elképzelt 
egységét elmélyíteni igyekezett. A természet hangját 
hallatja, az ösztön szavára hallgat, az álláspontja is 
őszinte: keresi az őszinteséget, harcol a Tartuffe-ök ellen, 
küzd a képmutatás minden fajtájával, szembeszáll a 
nemtelen emberi indulatokkal, s a művészetében is ez a 
közvetlenség, ez az egyszerűség a szépségideálja. Az 
uj csapás, melyet tört, utódai, a Gil Blas, a Figaró házas
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sága kezén elvezetett az élet szabad kritikájához az élet 
közvetlen megfigyelése által, ez művészetének alapelve, 
szellemének uralkodó iránya, az uj kor előfutára ő!

íme a doktrínája, melynek értelmében öntudatla
nul, ösztönét követve alkotott és szeretett, gyűlölt és 
elitéit, barátait is érzései alapján válogatta. Művészi 
felfogásából érthetjük csak meg alkotásait és — kriti
káját is.

Mert Molière, Gassendi filozófus tanítványa, a bohém- 
szinész, ki az élet nagy problémáinak egyenesen szemükbe 
nézett, a művészetet is ösztönszerü kritikával nézte, — 
a képzőművészetet is. Dicsért és egyben el is Ítélt, s amikor 
az égig emelte a maga szépségét, a porba sújtotta az ezzel 
ellenkezőt. Innét van, hogy azon évtizedben, élete utolsó 
éveiben, mikor XIV. Lajos udvarához került, belesodró
dott nemcsak irodalmi vitákba, nemcsak Corneille és 
Racine-nel, nemcsak a Trissotinek és Vadiusokkal, 
a preciőzirókkal és a tudákos nőkkel, hanem középpont
jába került, mint aktív résztvevő, annak a nagy, életre- 
halálra menő művészeti harcnak is, mely XIV. Lajos 
udvari festője, Le Brun és nagy riválisa, Mignard kö
zött évtizedeken át, szóban és Írásban, halálukig eltartott. 
Molière egy nagy tankölteményben, melyben Mignardnak 
a Val-de-Grâce-templom kupoláját díszítő mennyezetképét 
dicsőíti, szinte art poétikáját adta a festészetnek, s e 
művészetfilozófiai művében nemcsak kritikát gyakorolt, 
nemcsak művészetpolitikát csinált, nemcsak egyszerű 
baráti szolgálatot teljesített, — megtette mindezt is egy
úttal, — hanem megrajzolta a kor művészeti áramlatait 
és előkészítette a jövendő fejlődést is, a XVIII. század 
nagy koloristáinak, első sorban Watteau-nak, Boucher- 
nak, Fragonard-nak győzelmét.
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I.

1657 telén a pápáktól elhagyott Avignonban két 
művészt hozott össze a sors, hogy összekösse őket sirig 
tartó barátságban. Az egyik vándorszínész volt, a szinész- 
trup feje, harmincöt év körüli ember, tele életkedvvel, 
gúnyra, szatírára és megfigyelésre hajlamos, szabados 
gondolkozásu, az életet átélte, a nyomort és nélkülözést 
gyakran, a jó szerencsét és a megelégedettséget ritkán, 
költő, aki vígjátékok írásával is megpróbálkozott, de való
jában színész, társai kedvence, a közönség kedvelte, jó 
fiú, talpig ember, akit megbecsült mindenki, valaki csak 
megismerte. A trup dívája Béjart Madeleine, Molièrenek 
is barátnője, de aki hűséget nem fogadott s kegyeit ér
dekei szerint osztogatta, ezidő szerint Avignonban Esprit 
de Modene grófnak, a környék urának. A gróf szerette a 
művészeteket, pártfogója volt az odavaló festőnek, Ni
colas Mignardnak, aki ilykép jó barátságot tartott grófi 
pártfogója barátnőjével, Madeleine-nel s annak barátjá
val, Moliére-rel is.

Nicolas Mignardot ezidőben öccse, Pierre, Rómából 
Párisba utaztában meglátogatta és mivel az ut kimerí
tette, megbetegedett és Avignonban rekedt. Mihelyt ba
ját kiheverte, bátyja bevezette de Modene grófhoz, aki 
a híres római festőt, aki a király meghívására igyekezett 
Párisba, nagy örömmel fogadta, bevonta szükebb baráti 
körébe, ahol Moliére-rel és Madeleine-nel összebarátkozott. 
Ez a baráti kapcsolat mindvégig fennmaradt, Madeleine, 
halálos ágyán, Mignardot teszi meg végrendelete végre
hajtójává, mig Moliére-rel a legszorosabb barátság fűzi 
őket össze Párisban is. Mignard ugyanis őszre fordulván 
az idő, Párisba megy, hová 1658 szeptemberében meg
érkezik s Mazarin — ki a király nevében meghívta —
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bemutatja az ifjú királynak, akit nyomban festeni kezd. 
E festményre szükség volt. A király házassága a spanyol 
infánsnővel régóta tárgyalás alatt állott és Mignard ké
pét küldték meg a menyasszonyjelöltnek, akit az csak
ugyan elragadott. Ez a siker végleg eldöntötte Mignard 
sorsát. Az anyakirálynő kegyébe fogadta, megfesttette 
véle arcképét, udvari festőjének nevezi ki, s Mignard 
— felismerve a helyzetet — nagy ügyességgel menten el
helyezkedik az udvari intrigák közepeit.

Már ekkor megkezdődött az az éles harc az udvar
nál, egyrészt a király szükebb környezete, másrészt az 
anyakirálynő pártja között. Mignard látva, hogy a király 
pártja Le Brun-t emeli pajzsára, az anyakirálynő cso
portjához kapcsolódik és igyekszik minél hatalmasabb 
pártfogókra szert tenni. Mindent elkövet, hogy Molière 
útját Párisba, az udvarhoz egyengesse, ami a király öcs- 
csének segítségével mihamar sikerül is s 1658 októberé
ben Moliére-ék bemutatkozhatnak a király előtt. A be
mutatkozás sikerült, Molière Párisban marad, s megkezd
heti halhatatlan alkotásainak sorát. A következő év
tizedben Írja Molière művei legjavát, A fösvény-1, a 
Misantrop-ot, a Tudós nők-et, vívja a L’École des femmes 
(1662) és a Tartuffe (1664) harcát, királyi színész lesz, s 
a Képzelt betegnek 1673-ban való befejezése után február 
17-én meghal. Mignard mindenben résztvesz, valami csak 
Moliére-t érdekelte, részt kér öröméből és bánatából, s 
udvari összeköttetéseivel támogatta Moliéret előbb Cor
neille, utóbb Racine s a Tartuffe-kérdésben a papsággal 
folytatott küzdelmeiben is, egyenes, nyílt szivü barát 
volt, akiben Molière megbízhatott. A Rue Richelieuben 
Mignard nagy házat vitt, s felesége, a római építész 
Avolaranak Anna nevű csodaszép leánya méltóan töl
tötte be a háziasszonyi tisztséget. De a nagyúri életmód
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mellett, a fényesen berendezett lakásban, telve a leg
ritkább műkincsekkel, vágyott Mignard abba a szűk 
bohémkörbe, melynek élén Molière állott La Fontaine 
és Boileau mellett, akik Boileaunak a Rue de Vieux- 
Colombier-ben levő lakásán gyakran összejöttek. E 
találkozásokról La Fontaine szeretettel emlékezik meg, 
a szellemi tornákról, ahol a legkülönbözőbb irodalmi és 
művészeti kérdések nagy változatosságban kerültek 
szőnyegre, témáról-témára szállva, „mint a pillangók, 
melyek utjokban különféle fajtájú virágokkal találkoz
nak." Ezidőben Molière is már nős volt, elvette Made
leine nővérét, de házassága nem volt boldog, — az idősebb 
férfi nem tudta lekötni az érzéki, fiatal asszonyt, aki 
megcsalta és nevetségessé tette, őt, a cocu-k gunyolóját, 
ami mélyen bántotta a költőt. Ismét Mignard segítette, 
aki finom tapintattal összehozta a szétment házasfele
ket, Moliére-t boldoggá tette, ha ideig-óráig is és kereszt
apja lett Molière egyetlen gyermekének, 1672. szeptem
berében, félévvel Molière halála előtt.

Ez a szoros baráti viszony magyarázza meg, hogy az 
immár hírneve tetőpontján álló Molière igaz örömmel 
állott Mignard pártjára, mikor annak abban a nagy küz
delemben, melyet a király pártja, jelesen a Colbert által 
hatalmasan támogatott Le Brun ellen folytatott, erre a 
támogatásra szüksége volt.

Mi mással támogathatta Molière, a költő a festőt, 
mint a himes szó erejével? Mignard, ki 1666-ban fejezte 
be az anyakirálynő megbizásából a Val-de-Grâce-templom 
hatalmas méretű kupolájának kifestését, a munka be
fejezése után vágyott arra, hogy a király udvari festőjé
nek nevezze ki, hogy a versaillesi palota dekoratív mun
káit megkaphassa, hogy elért sikerei betetőzéséül, vetély- 
társain győzedelmeskedve, egyedül sütkérezhessen a hir-
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név fényében. De Le Brun-ben és főleg Colbertben, ki 
teljesen Le Brun pártján állott, hatalmas ellenfelet ka
pott. Itt résen kellett állani, mert Le Brun mögött volt 
az akadémia, szintén Colbert eszköze, ki Fouquet halála 
óta kezében tartotta a pénzügyeket és ennek a révén az 
állam legfőbb érdekeit. Colbert monarchisztikus ideálja 
érdekében a királyi hatalom központosító erejének ki
építésén dolgozott, s ennek akarta alárendelni az összes 
ügyek vitelét, a művészet ügyét is. Eszköze az Akadémia, 
mely 1648-ban, a római Sz. Lukács-Akadémia mintájára 
megalakulva, a céhbeli művészekkel folytatott elkesere
dett harcából megerősödve került ki, s Le Brun az Aka
démia, Mignard a céh pártján állott, a mesteremberek 
igazát védte, támadta a kiváltságosokat, noha ebben is 
csak az a cél vezette, hogy a maga számára szerezzen ki
váltságokat. Az Akadémia a festőcéh iskolájával szem
ben a maga iskolájának akarta megszerezni a kizárólagos- 
sági jogot, s hogy ezt elérje, minden jobb festőt igyekezett 
bevonni az Akadémiába, s természetesen Mignardot is. 
Mignard azonban hamar átlátott a szitán. Tudta, hogyha 
bevonul az Akadémiába, másodrendű szerepre lesz kár
hoztatva. Ismerjük azt a levelet (1663. febr. 12-éről), 
melyben határozottan visszautasítja, ő és barátja, Du 
Fresnoy, Le Brun meghívását. „Uram, — Írják e levél
ben — mi most már teljesen ismerjük az ön akadémiáját, 
ami meggyőzött bennünket arról, hogy nem vehetünk 
abban részt, anélkül, hogy szerepet ne vállaljunk, amit 
pedig nem tehetünk, nem lévén sem időnk, sem lehető
sége annak, hogy feloldjuk magunkat azon elfoglaltság 
alól, mely a Val-de-Gráce-hoz köt.“

Ez persze csak üres kifogás volt, Mignard nem 
akart Le Brun segédje, társa, támogatója lenni, annak 
a Le Brunnek, ki már ekkor Colbert kegyeibe furakodott.
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Mert ehhez kitünően értett. Igazi udvari ember volt, aki 
ismerte a hátsólépcsők, a kijárások minden csinját-bin- 
ját. Colbert neki köszönhette, hogy az Akadémia protek- 
tora lett, az Akadémia meghivására, az akadémikusok 
akarata nélkül. Az akadémia titkárának, Testelin-nek 
emlékirataiból tudjuk, hogy Mazarin halála után az 
akadémikusok Seguier kancellárt akarták felkérni protek- 
tornak és küldöttséget menesztettek hozzá Fontaine- 
bleauba, ahol akkor az udvar székelt.

Megérkezve, hallják, hogy a kancellár a tanácsban 
van és igy várniok kell. Le Brun otthagyja őket és egy 
melléklépcsőn a király szobájához megy, ahol megvárja, 
mig a kancellár kijön, kit elkísér hordszékéig, de ezalatt 
már előadja, hogy mi járatban vannak és nem azt mondja, 
hogy az akadémikusok őt, a kancellárt akarják felkérni, 
hanem azt, hogy a kancellártól engedelmet akarnak kérni 
Colbert felkérésére. Mikor a küldöttség a kancellár elé 
kerül, az már nem is várja, hogy a küldöttség vezetője, 
Ratalon belefogjon beszédébe, egyszerűen kijelenti:

— Igen, önök uraim Colbertre gondolnak, hogy ő 
legyen protektoruk. Ez a terv nekem is tetszik és min
dent el fogok követni, hogy teljesüljön.

A kancellár szavai nagy megrökönyödést keltettek s 
mit volt mit tenni, Colberthez mentek, akit közben Le 
Brun már mindenről értesített és aki örömmel fogadta 
a meghívást, belevágott jövendő terveibe. Természetes 
ezek után, ha Colbert tüzön-vizen keresztül Le Brun párt
jára állott. Elfogadni a meghívást az Akadémiába, any- 
nyit jelentett volna tehát Mignardnak, mint elfogadni a 
mellékszerepet az udvari festő mellett, — ebbe Mignard 
bele nem törődhetett. Colbert azonban a makacs ellen
állásba nem egykönnyen nyugodott bele, Le Brun sem. 
Kieszközöl egy királyi leiratot, mely szerint aki nem
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tagja az Akadémiának, nem viselheti a királyi festő nevet 
s minden előbbi engedélyek (brevets) megdőlnek. Mig
nard fellebbez, előbb Colberthez, aztán a parlamenthez, 
az Akadémia azonban a leirat helybenhagyását kiesz- 
közli (1664. május 14) s ebben a harcban Mignard 
bátyja, aki időközben Avignonból Párisba költözik és 
Le Brunhoz csatlakozik, szintén az Akadémia mellé áll, 
ami örök időre elválasztja a két testvért. Le Brun 
közben nemességet kap, feldíszítik a Szent Mihály-rend 
keresztjével s Colbert mihamar elhalmozza munkával.

Mignard ügye ilykép igen rosszul áll. Colbert a nya
kas ellenkezést, az Akadémiába való belépés megtagadá
sát igen rossz néven veszi és Perrault-t, az építkezések 
főfelügyelőjét küldi hozzá azzal az izenettel, hogyha el
határozásához ragaszkodik — száműzeti. Noha Perrault 
kellemetlen megbízatásában igen nagy tapintattal járt el, 
Mignard azonnal felfogta célzásait és kijelentette:

— Uram, a király az ur, s ha megparancsolja, hogy 
hagyjam el az országot, kész vagyok távozni. De tudják 
meg, hogy ezzel az öt ujjammal nincs oly ország Euró
pában, hol ne volnék jobban megbecsülve és ahol ne 
tehetnék szert nagyobb vagyonra, mint Franciaországban.

Hozzájárult ehhez még két körülmény. Először is az, 
hogy Mignardnak igaza volt. Már Olaszországban is — 
ha máskép nem, de mint arcképfestőt — valósággal ün
nepelték. Másodszor, hogy Colbert is tudta, hogy a hires 
arcképfestő mögött állott az udvar nagy része, első sor
ban is a nők, az anyakirálynővel élükön, a királyné, de 
a király barátnője is, La Valliére k. a., aztán Mme Sévig- 
né, de Brissac grófnő, de a nagy kurtizánok, élükön 
Ninon de Lenclos-val és Scarronné, a későbbi Mme de 
Maintenon, — s igy a fenyegetődzést valóra nem váltotta.

Mindamellett ennek már a fele sem volt tréfa, s itt
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valamit tenni kellett. Mignard barátai, Chapelle, Boileau, 
La Fontaine s első sorban Molière tanácsot ültek. Eközben 
(1668-ban) ugyanaz a Perrault, aki Colbert üzenetét 
hozta, kiadott egy verset, Le Poéme de la Peinture-t, mely
ben Le Brunt különöskép kiemelte. Molière elhatározása 
készen állott. Másfél évvel ezelőtt fejezte be Mignard a 
Val-de-Gráce-templom kupolájának hatalmas freskóját: 
versben fogja tehát ünnepelni Mignardot. Hozzájárult 
ezen elhatározásához, hogy ezidőben'alkalma nyilott a 
festészet elveivel — nemcsak Mignarddal folytatott be
szélgetések alapján, — hanem elméletileg is megismer
kedni, mert Mignard ezidőben, 1668-ban nyomatta ki az 
1665-ben elhunyt testi-lelki jóbarátja és munkatársa, 
Du Fresnoy festőnek latin nyelven irt tankölteményét 
V Art de Peinture címmel, latin nyelven és francia fordí
tásban De Piles fordító magyarázó jegyzeteivel, s Molière 
ennek alapján felkészülve elhatározta, hogy barátja, 
Mignard hatalmas alkotásának dicsőségét zengi. Még ez 
év decemberében Mlle Bussy híres szalonjában felolvassa 
a költeményt, s e nagy társadalmi eseményről Robinet 
a versben irt Mercur galant-ban elragadtatva tudósítja 
olvasóit. A költemény már 1669 tavaszán nyomtatásban 
is megjelenik, Mignard rajzaival díszítve, melyeket Chau
veau metszett, s általános tetszést aratott.

II.

Mielőtt e költeményt meghallgatnék, térjünk be a 
Val-de-Grâce apátság templomába és tekintsük meg a 
kupola freskóját.

Ezt a benediktinus apátságot Osztrák Anna, XIV. 
Lajos anyja alapította azon kegyes fogadalma alapján, 
hogy templomot építtet, ha fia születnék. Fogadalmát
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XIV. Lajos születésekor be is váltotta és a hatalmas épü
lettömböt Mansard François tervei alapján elkezdték épí
teni 1646-ban. Az első tervek kivitele azonban igen sokba 
került volna és igy Mansard kegyvesztett lesz és előbb 
Lemercier, utóbb Le Muet és Leduc átdolgozásában került 
csak befejezésre. A templom kupolájának festésével a ki
rálynő Mignardot bizta meg 1663-ban, 33.300 livre bérrel, 
melynek utolsó részletét 1666-ban veszi fel. Nivelon- 
nak kéziratban maradt Le Brun életrajzában ugyan az 
olvasható, hogy a királynő a kupola festésével Le Brunt 
akarta megbízni, de a király a Louvre Apollo-termével 
foglalkozó Le Brunhöz ragaszkodott és az anyakirálynő 
csak ezután fordult Mignardhoz. Azonban ez nem való
színű, tudjuk, hogy Mignard az anyakirálynő kedvence 
volt, akinek szükebb környezetéhez tartozott.

A kupola elé lépve az első benyomásunk az, hogy 
— olasz barokk templomban vagyunk, sa  római jezsuita 
templomra kell gondolnunk. Maga a kupola tulmagas 
s belülről mégis tulkicsinek hat. Mikor Bernini 1665. ok
tóberében megnézte, noha Mignard állványai még nem 
voltak teljesen leszedve, gúnyosan jegyezte meg a kupola 
rossz arányaira célozva, hogy olyan, mint egy petit ca
lotte sur une grosse tête (mint egy hálósapka tulnagy 
fejen). De ez a petit calotte valójában igen nagy dimen- 
zióju, melyen Mignard százakra menő alakokat festett, 
melyek élni, mozogni, lebegni látszanak fenn a szemünk 
előtt megnyíló mennyboltban, az üdvözöltek szent világa 
ez, ragyogó fényességben. Amire törekedett éppen ez a 
tömeghatás, az alakok mozgalmassága, a fény és pompa, 
a maraviglia. Az olasz ideál is ez volt: chi non sa far stupir 
vada alla striglia. (Aki nem tud csudálkozást kelteni, men
jen inkább lovat nyergelni.) Az a huszonkét év, melyet 
Mignard Olaszországban töltött, a nagy barokkmesterek
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közvetlen közelében, szoros barátságban Guercinoval, 
Lanfrancoval, Cortonával, velük nem egyszer pályázato
kon összemérve erejét, nem tévesztette el hatását. Művé
szetének szelleme az olasz barokkban gyökeredzik.

Mignard művészi fejlődése tulajdonképen Fontai- 
nebleauból indul ki, ahol festő bátyjával együtt Rosso, 
Primaticcio és Nicolo dell’Abbate művei előtt tanulta meg
ismerni a művészetet. Tehát a kései olasz reneszánsz
művészetet. Tizenöt éves volt ekkor Pierre és ezek az 
első benyomások feledhetetlen emléket hagytak a lelké
ben. Mikor később a hasonló szellemben dolgozó Vouet 
mellé kerül és mestere azzal az ajánlattal tiszteli meg, 
hogy maradjon nála, vegye el a lányát, Pierreben a lei
kébe befészkelődött vágyódás az olasz művészet iránt 
oly nagy volt, hogy a megtisztelő meghívás elől — meg
szökik Rómába. Ez 1635-ben történt. Ott a francia 
kolónia körében — melynek Poussin és Claude Lorrain 
a feje — összetalálkozik régi Vouet-műterembeli társá
val, Du Fresnoy-val, kivel életre-halálra szóló szövetség
ben végig együtt marad. Du Fresnoy hagy klasszikái 
műveltségű költő és festő, a két barát egymást jól kiegé
szíti. Mert mig Mignard telivér festő, aki ösztönét követi, 
addig Du Fresnoy gondolkozó lélek, de akinek festői ízlése 
— főleg kolorisztikus hajlandósága — Mignard szunnyadó 
szinérzékét teljes pompájában kifejlődni elősegítette. 
Mig Mignard eleinte a Carracciak körében, Dominichino 
mellett szigorú rajzkulturában fejlesztette művészetét, 
s De Plessis kardinális megbízásából a Carracciak egész 
Farnese-galériáját lemásolja, s magát eleinte Michel
angelo szellemébe igyekezett beleélni, 1654-től kezdve, 
amikor Du Fresnoy lelkesedésének hatása alatt Velen
cébe megy, útját Parmán át véve, hogy Correggio művé
szetét közvetlenül tanulmányozhassa, egyszerre hatal-
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mas erőben kinyílik kolorisztikus ereje, ami főleg arc
képein virul ki. Mostantól fogva más szemmel nézi a vi
lágot. A színből indul ki és meglesi Correggio gráciájának 
titkát, amit csak a szinek gyöngéd átmeneteivel, a meg
tört színek lágy egymásbaolvasztásával, a szemben való 
finom szinrezgés előidézésével, tiszta érzelmi hatások 
felkeltésével lehet előidézni. Már itt, Rómában, főleg 
felsőolaszországi útja után, nagy tetszést arat azzal az 
édes bájjal, melyet rá tud lehelni finom színharmóniáira, 
ami később, Párisban, sikerének titka. Abból a grâce 
délicat-ból, mely Madonnáin elömlik, fogalom lett, melyet 
róla a rokokóban mignardise-nek neveztek el, s utánzói 
révén édeskés mellékizt kapott, ami Mignardban még 
nem volt meg. Ez a kolorisztikus elem, mely nála ural
kodik s Párisban,' főleg Rubens Medici-galériájának ha
tása alatt fokozott erőben fejlődött ki, főleg az anyag
éreztetés hangsúlyozása révén, Le Brun művészetével 
szemben egy uj művészeti Ízlést jelentett, mely később 
Rigaud és Largilliére művészetén át elvezetett Watteau- 
hoz. Ennek a kolorizmusnak Mignard az előfutára. Arc
képeivel, melyekben a kor szép asszonyait örökiti meg, 
kezdődik a francia tizennyolcadik század, kezdődik a 
szin kultusza, kezdődik a franciává alakult rubensismus, 
szemben azzal a szigorú, rideg, rajzos dekorációval, me
lyet Le Brun dekoratív rendszere képvisel, mely szintén 
olasz eredetű, de a Carracciak bologna-római festészeté
nek értelmi átírása, elakadémiásitott Poussin, s a szigorú 
kompozíció, a vonalmenetek gazdag bonyodalma, a 
pompázó, de hideg fény ragyogó, de nem melegítő hatá
sán nyugszik. Le Brun ezidőben a Vaux-le-Vicomte- 
palota díszítésében már kifejlesztette a Farnese-palotán 
nevelkedett Ízlését és rendszerét, mely csupa allegória, 
csupa vonatkozás, tiszta rajzstilus, melynél a szin csak
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kiegészítő szerepet játszik. Ugyanezt láthatjuk a sceaux-i 
templom kupoláján, melynél Le Brun hasonlókép olasz 
Ízlésen nevelkedett művészete a későbbi versaillesi de
korációk minden elemét magában foglalja. Ezt a rend
szert épiti ki, az alapelvhez ragaszkodva, csak fokozva, 
gazdagítva, részletekben halmozva a versaillesi dekorá
ciókban. A Farnese-galéria módján ott látjuk Michelan
gelo aktjait, óriásait, kereteket tartó félig ember, félig 
szoborszerü alakjait, közben puttókat, mozgó, verekedő, 
barátkozó mozgásban. Ezek ovális mezőket környeznek, 
melyekbe szőnyegszerüen kifeszitett kompozíciókat he
lyez el, melyeket gazdagon dekorált téglányalaku keret 
foglal be, benne újra kompozíció, aztán újra keretbe fog
lalt ovális mező és mindez egymást váltogatja. Még a 
közbülső nagy mező síkja is két részből áll, mindegyik 
más-más nézőpontú sik-kompozicióval, ami azt bizo
nyítja, hogy a nézőt a terem oldalán végig sétáltatva, 
az egyes mezők külön-külön való megtekintését óhajtotta. 
Egészen Michelangelo rendszere ez, melyet a Farnesi- 
palota freskójánál a Carracciak is elfogadtak. Alapjában 
tehát mind a ketten egyazon iskolából kerültek ki, az olasz 
barokkból, de az iskola két árnyalatát képviselik.

Az egyik, Le Brun szorgosabban ragaszkodik mes
teréhez, a Michelangelot, Raffaelt és némileg Correggiot 
is eklektikusán összekapcsoló Carracciak rendszeréhez, 
abban a formában, ahogy az a Farnesi-palota freskóiban 
végleges alakot öltött. A másik, Mignard közelebb áll a 
Carracci-tanitványokhoz, jelesen a Correggio szellemében 
a faláttörés, a térkimélyités elvét követő Cortonához és 
Lanfrancohoz, s belevitte abba a maga természetének 
megfelelő édes bájt, a correggiói grácia szellemében és a 
velenceiek, főleg Veronesen nevelkedett szinkulturáját, 
melyet Párisban Rubens tanulmányozásával megerősített.
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A val-de-grâce-i templom kupolafestményének egy részlete.
Festette P. Mignard.





Mikor Mignard Párisba jött, jól ismerte már Lan- 
franco kései római kupoláit, főleg a San Andrea della 
Vallet, valamint Cortona falképeit úgy a Barberini-palo
tában Rómában, mint a Pitti-ben Firenzében. Le Brun 
is láthatta őket olaszországi tartózkodása alatt (1642— 
1645) de sem veaux-i, sem sceaux-i freskóiban nem kö
vette. Megmaradt a Carracciak rendszerénél, nem festett 
de sotto in sut, nem törte át a falat, megőrizte a sikszerü- 
séget és főleg nem adott egységes akciót és egyetlen szem
pontot, mint Correggio után Lanfranco és Cortona, ha
nem nála minden egyes részletnek külön-külön szem
pontja van, mint Michelangelo sixtusi kápolnájában. Le 
Brun sceaux-i kupoláját is körül kell járni, hogy a hár
mas szimbólumot, melyet ábrázol, a Természet törvényét, 
Mózes törvényét és a Kegyelem törvényét külön-külön 
felismerjük. Le Brun a hangsúlyt erre, a felismerésre, az 
értelem révén felkeltett gyönyörködésre helyezte.

Mignard azonban teljes mértékben követi az újabb 
mestereket val-de-grâce-i kupolájában, melynek egységes 
szempontja van s az egyhelyből alulról felfelé ( de sotto in 
su)  néző előtt szinte megnyílik a tér, fölszakad a fal, s az 
alakok a végtelenben lebegni, szállni, repülni látszanak. A 
hatás, melyre törekszik, tisztán érzéki, bóditó, kápráztató, 
nem az értelmen át, hanem a színek és formák erejével 
akarja közvetlenül megkapni a szemet. Ahogy azt Correg
gio már a pármai dómban tökéletes művészettel kiépítette. 
A teret, mely Mignard rendelkezésére állott, melyről mint 
említettük, már Bernini megjegyezte, hogy tulkicsinek 
hat, Mignard ezzel az illúziót keltő perspektívába állítás
sal megnagyobbította, azon perspektivikus fogások segít
ségével, melyeket az olasz quadratura festők, szintén 
Correggio hatása alatt, kiépítettek. A templom építészeti 
elemeit ugyanis, a tér egységes felnyitása érdekében, per-

Dr. Lázár Béla: Molière.
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spektivikusan ábrázolt építészeti eleinek festésével 
(Quadratura) folytatták, hogy a szemet a szűk tér nyo
masztó hatásától megszabadítsák. Correggio követői e 
mesterkedéseikben bámulatos eredményeket értek el, főleg 
a kupolafestésnél, melyet nyitott udvarnak fogtak fel, 
melyet rendesen festett ballustrád fog körül, vagy osz
lopos nyitott csarnok, mely fölött ég domborul és az 
alakok ezeken, ezek fölött lebegnek, szállnak és repülnek 
a szabad ég fényességében. A Carracciak még nem fogad
ták el a quadratura-festést, de tanítványaik Reni, Domi- 
nichino, Lanfranco, Guercino és főleg Pietro da Cortona 
szabadon élnek vele, s előbb a kupoláknál, később a profán 
épületek mennyezeteinél is alkalmazzák.

Le Brun sohasem fogadta el ezt a rendszert, Mignard 
azonban a Val-de-Grâce freskónál is alkalmazza. A kétszáz
nál több alakot felölelő kompozícióhoz a paradicsom áb
rázolását választotta. Középpontja a Szent Háromság : 
felhőtrónuson ülve, melyet szeráfok csoportja vesz körül. 
Alul angyalok diadalmenetben hozzák a keresztet, még 
alább angyal a hét pecséttel elzárt könyvet tartja. A ke
reszt mellett a Szüzanya felhőn térdel, mögötte Magdolna 
és más szent asszonyok, más oldalt pedig keresztelő Szent 
János közeledik. Fönt a magasban az áldozati bárány és 
a hétágu gyertyatartó, mellette a négy latin egyházatya, 
Gregor pápa és Szent Augusztus, mellettük Szent Lajos 
és az anyakirálynő, Osztrák Anna, aki a királyok királyá
nak koronáját teszi lábai elé és az általa épített foga
dalmi templom modelljét ajánlja fel. Apostolok és már
tírok, rendalapitó szentek veszik őket körül. Továbbad 
Mózes és Áron, Dávid, Ábrahám, Józsua és Jónás, s az 
ó-szövetség más alakjai, mögöttük szent szüzek vége
láthatatlan sora felhőkön lebegve, pálmákkal és tömjén
tartókkal, himnuszt zengedezve: Sic exultant sancti in
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Gloria Dei. Puttók tartják a felhőket, bujkálnak ki aló
luk és repdesnek gyermeki örvendezésben. Mindez a nagy 
tömeg, koncentrikus körökbe foglalva, csoportról-cso- 
portra vezeti a szemet a középpont felé, melyet a Szent- 
háromság alkot, ritmikus összefoglalásban szerencsésen 
elosztva, s nehogy egyhangúvá váljék, a köröket egyes 
kimagasló csoportok, egyhelyt az anyakirálynő, Szent 
Lajos és Szent Anna függőleges csoportjai tagolják, más
helyt a hétágu gyertyatartó s a Sic exultant-szalagot 
tartó angyal álló alakja, s odébb a keresztet vivő angyal, 
ki száll fel a Szentháromság felé, hatalmas ritmikus moz
gást vivén be a korszerűen hullámzó csoportokba, monu
mentális erőt éreztetve. A világosan tagolt hatalmas tö
meg mozgásban nem nyugtalanító, s az erős rövidülést, 
melyet a di sotta in su alkalmazasa követelt, eppen azzal 
kerülte ki, hogy a csoportokat koncentrikus körökbe fog
lalta, s noha az alakok mind a sik közepe felé rövidülnek, 
a szem az egyes csoportokat külön-külön is felfoghatta, 
melyeket ügyesen vezetnek át egymásba az összekötte
tést teremtő felhők, a felhők közt bujkáló puttók és főleg 
a fény és árnyék nagy foltjai. Az összhatás tehát ismé
teljük — nem nyugtalanító, ha a hieratikus nyugalom 
hatását nem is kelti. A boldogok gyülekezete ez, jól felis
merhető, erősen egyénitett alakokkal. Mindamellett távol 
áll a Farnese-galéria stíljétől, távol a sikszerüség érezte
tésétől. Lendület, tömeghatás, mozgás, egymásba átve
zető csoportok, átvágások, takarások, hullámzó ritmus, 
— mindez erősen barokk-forma.

Nem meglepő tehát, hogy ez a hatásos alkotás el
ragadta a kortársakat, az anyakirálynőt éppen úgy, mint 
magát a királyt, mert a mű fő ható-eleme nemcsak a 
vizionárius erővel ábrázolt apokaliptikus jelenség, a bol
dogok összejövetele, hanem az a gazdag szináramlás,
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mely hatalmas erőben foglalja össze egységes és világos 
tónusba az egész tulvilági álomképet.

Ma azonban mindez a kolorisztikus hatás elveszett, 
s igy a nézőre szomorúan hideg hatást tesz fakósárgás 
tónusában, melyben alig-alig hangzik fel egy halványkék, 
megtört vörös és szomorú ibolya, s az ég ragyogó fényes
sége is elhalványult. Ennek oka az, hogy a freskófestés 
megtört szinessége Mignard kolorisztikus érzését ki nem 
elégítvén, pasztellel átfestette, ahogy azt még Rómában 
Dominichinonál láthatta, mert ezidőben, amint azt 
Lomazzo Trattato della pitturájában (III. c. 5. p. 193) 
olvashatni, úgy tudták a festők, hogy ez volt Leonardo 
eljárása is és Lanfranco egy leveléből tudjuk, hogy Domi- 
nichino nápolyi freskóinál is alkalmazta a pasztellt, amiért 
azok már röviddel utóbb lepattogzottak. Nem ismerte 
volna Mignard ezt a veszélyt? Vagy ha igen, feláldozta 
az ideig-óráig tartó hatás kedvéért műve jövendő sorsát?

Akárhogy legyen is a dolog, — ezidőben az még tel
jes szőke kolorisztikus pompájában ragyogott, elragad
tatva a nézők szemét. Nagyon természetes tehát, hogyha 
elért sikereire és az általános elismerésre támaszkodva, 
azon volt, ő és barátai, hogy a Versaillesban épülő királyi 
palotában tehetségének megfelelő alkalmaztatáshoz 
jusson. Ehhez kettőre volt szükség: a siker kihasználá
sához és Colbert megnyeréséhez. Molière ebben akarta 
támogatni.

III.

Most azután kezünkbe vehetjük Molière költe
ményét. Ismerjük a tárgyat, melyről szólani fog és 
tudjuk a célt, melyet szem előtt tart. Nézzük a meg
oldást.
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Kezdi egy captatio benevolentiaevel, az anyakirálynő 
érdemének zengésével, ki a templomot épitteté.*)

Méltó gyümölcse te húsz év nagy művének 
Magasztos épület, dicső templom-remek,
Melynek kupolája felhőkbe felható,
Nagy Páris nagyszerű képének diszt adó,
S a számos tárgy között, mik elszórvák körül,
A vándor szemét már leköti messzirül:
Ragyogtasd örökké, hol oly dus a fény itt,
Egy nagy hercegnő szent fogadalma fényit,
Jövő idők előtt te állj tanujelül,
Te szólj nagy szivérül és kegyességérül.
Utódainknak óvd meg híven ezeket 
Az ő buzgamlából nyert nagy szépségeket;
Az idő fogától kiváltkép óvjad-védd 
Dús ajándékinak nagyszerű remekét:
Festői alkotás eme szép darabját,
A nemes épület díszes koronáját,
Gondoskodásának ez legszebb sikere,
Márványod, aranyod se mérkőzik vele.

Aztán rátér Mignard művének dicsőítésére :
Ki e kupolába, mely fényes lángeszed 
Számára tág színül oly jól készíttetett,
Mind azt a sok kincset oda festéd belé,
Mit Tiber partjain gyüjtöttél együvé, —
Oh mondd dicső Mignard, ki tölte téged el,
Nemes eszméid e csodás szépségivei;
Honnét vevéd a szép e sok változatát,
Mik lelkünk megfogják, szemünk elragadják?
Magányos éjjelen mely égi tűz adott 
Képed csodáinak életet, alakot?

*) A költemény 1883-ban Molière vígjátékai XII. kötetében 
Győry Vilmos fordításában (Kisfaludy társaság kiadása) megjelent 
magyarul. Sajnos a fordítás telve van félreértésekkel, melyek közül né
hányra már Haraszti Gyula Moliére-életrajzában rámutatott: coupe-ot 
(coupole régies alakja) kupola helyett kehelynek fordit, partie helyett 
patriet olvasva, a festészet harmadik eleme (t. i. a szín) helyett, harmadik 
hazát mond, admirables recluses neki csodás elzárt helyek, apácák helyett, 
stb. stb. Mi igyekeztünk a félreértések sorozatát rendre kigyomlálni.
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Mily bájt nyújt ecseted minden vonásiban,
S a bájjal mily erő, mely egyesítve van!
S ujjad hegye ilyen hatalmat hol kapott,
Hogy tőle élni kezd előttünk a halott?
És összevegyitve világosat, homályt,
A színnek életet, a kőnek testet ád . . .

Amit Molière kiemel: a művészet a tehetség meg
nyilatkozása, isteni ajándék, melyet nem lehet elsajátí
tani, az csak a Múzsa kegyelme, égi tűz, mellyel életet 
lehel a halott tárgyba, fény és árnyékkal a színnek életet, 
a kőnek testet, testiséget, a festett húsnak életelevenséget 
kölcsönöz, mindez a felfogás nem a koré. Az idétt 
általános meggyőződéssé vált, hogy az értelem, a raison 
a művészetnek titkához is hozzáférkőzhetik. Ez Descartes 
kora. Ha az értelem mindenható, a haladás végtelen, s 
az uj, mert több, mint a régi, szükségkép jobb is. Az 
értelem felismerte szabályokba bele lehet foglalni a mű
vészi gyakorlat ismereteit is, s Le Brun felállítja a tételt: il 
faut donner des régies certaines, — s az Akadémia ezeket 
a biztos szabályokat kikutatni, felállítani, az általános 
megismerés közkincsévé akarta tenni. Erre szolgáltak a 
konferenciák, melyeket az akadémisták tartottak és 
amelyeket később (1680) Testelin szabályokba foglalva 
kiadott. Ez a felfogás nem Descartesből indult ki. Már 
előtte az olasz teoretikusok, Albertivel az élükön, Leo
nardo, Vásári, s legnagyobb hatással Lomazzo és Arme- 
nini keresték ezeket a biztos szabályokat, melyeket a 
művészi gyakorlatból vontak ki, főleg Michelangelo, 
Raffael és Correggio műveiből, melyek eklektikus össze
vegyítéséből remélték a végső, rendíthetetlen alapelvek 
megismerését. A francia Akadémia konferenciái is olasz 
mintára léptek életbe, a római Lukács-akadémia már 
1604-ben kiadta a Discorsi recitati-kat. Poussin 1644-ben
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azt irja egyik levelében, hogy a művészet megítélésében 
nem hajlamaink viszik a döntő szót, hanem az értelem, 
ami más szóval azt jelenti, hogy nem érzelmeinkre kell 
magunkat bíznunk, hanem felismeréseinkre. Hogy ez az 
értelmi felismerés nála nem rideg eklekticismusba torkol
lott, hogy ő „a műalkotás organizmusának felfogásáig, 
hogy ő a technikai fogásokon át, melyek egy antik szobor, 
egy raffaeliműhöz vezettek, eljutotta műalkotás forma
teremtő elveinek értelmi felismeréséhez" az csak azt 
bizonyítja, hogy igazi művész volt, akit az érzése, a tehet
sége vezetett s nem, mint hitte, az értelme. Mert a teoreti
kusok, kik bíztak az értelemben, sőt első sorban ebben, 
éppen erre, a műalkotások belső törvényszerűségeinek 
felismerésére nem jutottak, s azok a régies certaines-ek, 
melyeket felállítottak, azok az utalások, melyek pl. 
az Agostino Carraccinak tulajdonított szonetben olvas
hatók, hogy a rajzot Michelangelótól, a szint Tiziantól, 
a fényárnyat Correggiotól kell elsajátítani, ahogy az efajta 
elvek bő lére eresztett kifejtésével a különböző Trattatok- 
ban találkozunk, mindezek csak hideg akadémizmushoz 
vezetnek. Már Pascal a raisont hiábavalóságnak hirdeti, 
s szembe állítja vele az érzést, mely ösztönszerüs ezen’alap- 
szik a művészet. A nagy művészek sohasem hittek az 
észben, mely eklekticismusra vezet, hanem hittek az 
érzésükben, mint Dominichino, ki kikéi a Carracciaknak 
tulajdonított szonet tézisei ellen. Molière sem volt Des
cartes hive, mint arra már Sainte-Beuve és utána Brune- 
tiere rámutattak, de nem volt hive Pascalnak sem, a 
jansenistának, a szigorú moralistának, ami Poussinhez, 
s kerülő utón a raisonhoz, végül is Le Brunhöz vezetett 
volna. Molière és Mignard a művészi ösztönben bíztak, 
mely közvetlen megnyilatkozásra, egyszerűségre, bájra, 
igazságra vezet. Boileau raison-ja sem egy a Le Brun-
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féle régies certaines-ekkel. Nála a raison és a nature fogal
ma egybeesik. A természet az igazság, az igazság a való, 
a való a valószinüség, nem a kivételes egyetlen eset, ha
nem a belső igazságon felépülő, aminek pszichológiai ér
téke van, nem a köznapi, hanem a választékos. Moliére- 
nek is azt mondja:

Étudiez la cour et connaissez la ville . . .  A népiest, 
a póriast azonban kerülve kell kerülni, s a XIV. Lajos 
udvarában élő nagyvilági ember Ízlésével az illemet teszi 
meg legfőbb bíróul. De Molière ebben nem ért vele egyet. 
Ez az izlés Destoucheshoz és nem Moliére-hez vezet. Mo
lière átengedi magát egészen az érzésének, a feu divin 
sugallatára hallgat, s Mignardban is ezt dicsőíti. Tökéle
tes ellenlábasa Le Brun raisonjának, mely szabályokat 
keres, hogy a művészet fejlődését megakasztva, végér
vényesen elmerevitse. Csakhogy azért Molière is tudja, 
hogy az érzés kifejezése bizonyos belső törvényszerűsé
gekhez van kötve, melyeket a műalkotások elárulnak, 
így folytatja:

Te hallgatsz, jól tudva, hogy ez olyan kérdés.
Melyre válaszolni igen-igen nehéz,
Amelynek titkait, művedbe elrejtve,
Másnak elárulni sokba kerülhetne.
De ecseted beszél, kár a hallgatásod,
Művészetedről az tészen tanúságot.
Munkádban, amelyet szemünk előtt kitár,
Sok mélységes titok ki van jelentve már.
Itt teljes fény derül elénk fel általa;
E pompás diszü dóm, egész nyílt iskola,
Hol a mű, mely a szó tisztét itt átveszi,
Te nagy művészeted törvényit hirdeti.
Három tulajdonság titkait mondja el,
Amellyel a remek festménynek birni kell,
Melyek, ha kitűnő lelkekben beállnak,
Festők tökéletest adnak a világnak.
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Hogy képzeli ezt Molière? Vannak tehát titkok, van
nak a művészetnek törvényei? Ott volnánk tehát az aka
démiai préceptes-nél, — minden feu divin ellenére? Azt 
hiszem legjobban Leibnitz felfogása magyarázza meg 
Molière álláspontját, aki szerint az alkotáshoz a képzeletet 
szabadjára kell bocsátanunk sans consulter la raison . . .  de 
azután a raison tiszte a javitás és csiszolás c’est là où les 
préceptes de l’art sont nécessaire pour donner quelque 
chose de fini et d’excellent. Honnét jutunk e préceptekhez? 
A remekmunkákból. Molière ezért akarja Mignardból ki
olvasni a művészet törvényeit. Még pedig három részben.

A festészet törvényszerűségének három részre való 
felosztására nem magától jött rá Molière. Itt már titkos 
sugalmazóját, Du Fresnoy versét, a L’Art de Peinture-t 
használta, De Piles kommentárjaival. Viszont Du Fresnoy 
versben irt tankölteményében olaszországi tanulmányait 
dolgozta fel, úgy, hogy Molière Du Fresnoyn keresztül az 
olasz teoretikusok megismeréseinek, Alberti, Leonardo, 
Vásári, de főleg Lomazzo Trattato-jának visszhangja!

A hármas beosztást egyenesen Du Fresnoytól veszi, 
aki ezt viszont Vásáriból, mert Lomazzo hét oszlopot 
állít fel, mint amelyeken a festészet nyugoszik, Armenini 
pedig öt részt különböztet meg. Molière is hármat : inven
ciót, rajzot és szint, s e hármas beosztásba foglalja bele 
a festészeti problémák tárgyalását, melyeket Mignard 
művéből olvas ki. Az első az invenció.

Mi hármuk közül, mint királynő kiválik,
Mit hideg verejték meg nem adhat váltig,
Mit ajándékul oszt kegyelméből a menny,
Mit hívnak mindenütt az is te n i  névén,
Az, melynek a röpte a mennyekbe ragad,
Amely nélkül a mű földön csúszó marad,
Mely mindent mozgat és szabályoz, rendbe szed,
S a más kettőnek is kiszabja tisztöket,
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Az oktat érdemes tárgyat megkeresni,
Lángra, melytől lobban festő képzeleti,
S mely tárgy birja meg mind a díszt, s méltó ahhoz 
Mit vajúdásiban a lángész létre hoz.
Mit költészet és a festészet — két rokon — 
Felhasználnak diszül tudós csalásukon,
Édes bájaikat mesterin teremtve,
Játékos munkával szivünket megejtve,
Amivel mindétig elbűvölnek minket,
Az egyik a szemet, a másik a fület . . .

Ez a rész szinte szószerinti fordítása Du Fresnoynak, 
ki az invenciót, a tárgy helyes megválasztását a legfon
tosabbnak tartotta. Poussin is azt irja egyik levelében : 
Le sujet doit être noble . . .  Félibien az Entretiens-ben 
( 1666.) a rajzot és szint még egyenesen technikai kérdésnek 
fokozta le, mi természetes, mert a teoretikusnak csak az 
invenció ad alkalmat szabályok kutatására és felállítására, 
az invenció fogalma alá foglalva a feltalálás és egybekap
csolás egész tudományát. Du Fresnoy is azt mondja, hogy 
,,ez a rész oly ritka és oly nehéz, melyet nem lehet elsajá
títani, sem munka, seméjjelezés által, sem tanács, sem 
a mesterek tanulmányozása által, mert csak az birja, ki 
születésével egy szikrányit kapott azon égi tüzből, melyet 
Prométheusz elrabolt." Az invenció mindenekelőtt az 
érdemes tárgy, a digne matière megtalálására vezet. Ez 
a felfogás is az olasz teoretikusoké, Lomazzo pontosan 
előírja (Trattato VI. XX. III. f.) mi felel meg a decoro- 
nak, melyik a nemes tárgy. Ez lesẑ  később Boileau art 
poétikájának is az alapelve, csakhogy ebben a kérdésben 
a festők ezidétt nem voltak kényes izlésüek, az érdemes 
tárgyat rendszerint nem maguk választották, hanem 
megrendelőiktől, illetve azok tanácsadóitól készen kap
ták. A concettot költők állították össze, melyekhez 
a festők rendesen szószerinti hűséggel ragaszkodtak.
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Nem tudjuk, kitől kapta Mignard freskójának koncep- 
tusát, lehet, hogy irodalmi műveltségű társa Du 
Fresnoy állította össze, — ritka az az eset, mint a Le 
Bruné, hogy a művész maga teremti allegorikus 
dekorációit, azonban az irodalmi téma festői ábrázolása, 
még pedig teljes hűségű olyatén ábrázolása, mely a 
gyakran messziről vett célzásokat, ráutalásokat felfog- 
hatóvá tegye, tisztán a festő Ízlésétől, képességétől 
függött. Abban aztán igaza van Moliérenek, hogy ehhez 
isteni tehetség szükségeltetik. Mert amit a költő ad a 
festőnek csak matière, ha még olyan noble is, — a festő
nek azt ki kell fejeznie a maga eszközeivel. Ebben a költő 
nem segítheti. Molière abban is Du Fresnoyt követi, hogy 
a költészetet és festészetet rokonnak nevezi. A festészetet 
néma költészetnek, s a költészetet beszélő festészetnek 
már a görögök elnevezték, — ez Lomazzoban és minden 
trattatoban benne foglaltatik, — s az is, hogy a költők a 
fület, a festők a szemet gyönyörködtetik. Csakhogy ez 
itt amolyan odavetett megjegyzés, s mig a zeneesztetika 
levonta ennek végső konzekvenciáit, a hangok viszony
lataira építvén fel elméletét, a poétika nem kizárólag a 
fülre, a képzőművészeti esztétika pedig alig-alig épült a 
szemgyönyörködtetés pszichológiájára. Molière is csak 
rámutatott az útra, — de igen kevesen léptek rá. 
Molière aztán igy folytatja, szólván Mignard képéről, 
mi mindent olvashatni ki belőle:

De tanit arra is, mi hol, mi helytelen,
A megadott tárgyhoz és helyhez illetlen:
Nehogy elhelyezzünk a sirba ünnepet,
Fejünk fölé poklot, lábunk alá eget.
Egyszersmind szabadon rendezni megtanit 
Nemes csoportoknak finom ellentétit,
És a képnek síkját helyesen osztja be,
A vázlat kontúrját bizton megőrizve.
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És sehol fölösleg és sehol zűrzavar,
Mely nyugalmat, mi a szem barátja, zavar.
Tolongás nélkül a csoport egyesüljön,
Teljes egy egész szép összhanggá vegyüljön.
Hol szemtől kikoldult, ismételt semmi sincs,
Minden a lélekből fakadt szellemi kincs,
A régi gráciák savától fűszeres,
Nem az ízléstelen gót díszekkel vegyes,
Tudatlan századok ez utált rémivel,
Miket barbár idők folyási hoztak el,
Árjuk majd az egész világon átcsapott,
S a jó ízlésre vad halál-tusát hozott,
S nagy Róma estivel — mely ostromán veszett, —
Mind megfojtá együtt a szépművészetet.

Amit Molière itt, mint Mignard művéből kiolvasható 
sajátosságokat említ, azt Du Fresnoy után mondja 
ugyan, de olyan igazságok, melyek Horatiusig mennek 
vissza. Az össze nem illő részek zavaros egybeállítása 
ellen már a római költő tiltakozott. A csoportok kon
trasztjával harmóniát teremteni, nehogy zűrzavar álljon 
elő, oly követelmény, mely minden elméletirónál megta
lálható. Az a tétele, hogy fölösleges és zavaros csopor
tokkal ne zavarják a harmóniát, a nyugalmat, mi a szem 
barátja, bevezet bennünket egy máig eléggé nem tárgyalt 
kérdésbe, a mozgó és nyugvó szem eszthetikájába, mely 
tulajdonképen az összes festészeti problémák nyitja. Az 
álláspont, hogy a szem csak a nyugodalmat, a harmóniát 
szereti, s hogy kerülni kell minden olyan mozgást, mely 
megbontja a vonal nyugalmát, igen egyoldalú álláspont, 
tulajdonképen nem is Mignard álláspontja, kinek nagy 
mozgalmu kompozíciója, bárhogy is igyekezett azt egyen
súlyozni, nem ad tökéletes nyugalmat, sőt nem is törek
szik reá. Du Fresnoy álláspontja, hogy a majesté graves 
et silence doux a festészet szépsége és la satisfaction des 
yeux, hasonlókép Poussin elve, s még inkább a Michel-
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angelo-iskolán alapuló olasz trattatok felfogása, Lo- 
mazzo és Armenini ideálja. Winckelmann csak hozzájuk 
való visszatérést jelent. Du Fresnoy különben is szoros 
barátságban volt római tartózkodása alatt Pous- 
sin-el, — Mignard is, de a köztük fennálló művészi ellentét 
kiérzik Poussin nem egy Mignardról szóló megjegyzéséből. 
Du Fresnoy felfogására már De Piles megjegyzi kommen
tárjai közt, hogyha a tárgy — ellenkezőleg — mozgal
masságot kiván, pl. az utolsó Ítélet, az ártatlanok legyil- 
kolása, csatajelenet stb. festésénél, törekedjenek a festők 
nagy folthatásra, nem esvén kicsinyességbe, ahogy Hora
tius kívánja, hogy ne a körmöket adják vissza, hanem 
az egész alakot. Hogy itt két szervezeti diszpozíció, szinte 
két világnézet áll egymással szemben, s hogy itt kiegyen- 
lithetetlen álláspontok ütköznek össze, azt ezidétt 
nem vette észre senki. Molière forrását meggondolás nél
kül ismétli, nem vevén észre, hogy Mignard az ellenkező 
álláspontot képviseli, hogy Le Brun közelebb áll az általa 
felállított ideálhoz. Csak ott találó a megjegyzése, ahol 
az előadástól azt kívánja, hogy legyen benne attikai só, 
ezt is Du Fresnoy aliquid salis-a után mondja, s Mignard 
festészetében csakugyan törekszik is szellemes előadásra. 
A gótika elleni kifakadásában is Du Fresnoyt követi, De 
Piles ebben még rádupláz, amiben nem állottak egyedül, 
tudvalevőleg már Raffael megüti a hangot, Vásári, Lo- 
mazzo és a többi teoretikus is mind követi ebben, ez a 
reneszánsz alapdogmája, mely Olaszországból átkerült 
Párisba, amivel Utat nyitottak az antik kultusznak.

Mutatja, hogy nemes bájjal ki mint tegye 
A legfőbb alakot a legszebb helyre le,
Mely dus abban, mi vonz, nagysága ragyogó,
A nézőnek szemét először megkapó.
Nagy gondja van rá, hogy műve egészében 
A szem legtetszetősb alakja ez légyen,
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Hozzon még bármi más szereplőt színre fel,
A képnek hősét az ne enyésztesse el.
Kerülni int minden hiányos ékeket,
A hasztalan, hideg melléktörténetet,
A tárgy igaz színét megadni teljesen,
Megóvni hűségét mindütt, egész híven,
Szabadságot pedig csupán annyit venni,
Amennyi ahhoz kell: szépet teremteni. . .

Molière itt is Du Fresnoyt követi, a követelés, hogy 
a főalak középre kerüljön, kiemelkedjék a többiből, s a 
kisérő alakok, melléktörténetek ne takarják el szemünk 
elől, mind olyan követelés, melyet Du Fresnoy is Lomaz- 
zoból vett, (Trat. VI. c. 2. p. 283. 284.) ki az átvágások és 
konfuzus kompozició ellen Raffael harmonikus vonalrend
szerét, minél egyszerűbb geometriai figurákba beleérzett 
csoportalakitását állítja fel ideálul. Ez az ideál azonban a 
barokkban elhalaványul, az uj mesterek, ellenkezőleg, 
szabad és mozgalmas csoportalakitásban mindinkább tul- 
tenni akarnak egymáson, s a teoretikusokra, kik a klasz- 
szikus mesterekből vonták le szabályaikat, már senki sem 
hallgatott. Du Fresnoy és őt követvén, Molière itt egy 
elhalaványult ideál szószólója, mely már Le Brunra sem 
volt találó, annál kevésbé Mignardra, akinek mozgal
mas csoportalakitása, átvágásaival, egymást elfedő 
alakjaival, melyek közül a főhőst igen nehéz volt kike
resni, éppenséggel ellentétben állott Molière szavaival. 
De Molière Du Fresnoyt követte, aki viszont Lomazzot, 
aki meg Raffael, Leonardo és Michelangelo művészetét 
kodifikálta és hol volt már a XVII. század közepe, a 
Cortonák és Mignardok művészete a raffaeli ideáltól?

Következik a festészet második eleme: a rajzkérdés.

A rajz szabályait bőven tanítja szint’
A görög modorban olasz ízlés szerint;
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Jól választani: mi szép a természetben,
Antik szobrászatnak remek emlékiben,
Mely a tárgyban rejlő szépet megragadta,
Belőle a rutát elmellőzni tudta,
És alkotott a sok szépségből egészet,
Művészettől javult igy lett a természet__

Molière természetesen itt is ragaszkodik forrásához. 
Nem meglepő-e, hogy az antik szobrászat utánzását hirdeti 
jó száz évvel Winckelman előtt? De az antik már ekkor 
áhitat tárgya, noha minden korban más antikért rajongtak. 
Raffael antikja és Bernini antikja szinte poloris ellen- 
tétü. Az antik kultusz — főleg Poussin óta — római szobor
kultusz volt. A francia udvar mindent elkövetett, hogy 
minél több antik emléket szerezzen meg Párisnak. Col- 
bért ebből a szempontból David előfutára, s Courajod 
hozzáteszi: et nétait pas moins radical que lui. Amit 
Molière ir az antik szobrászatról, hogy kerülte a rútat, 
már azidétt általánosan hangoztatott vélemény volt 
és Lessing csak felevenitette; ma már tudjuk, hogy 
nem is igaz; s hogy az antik sok szépségből alkotott 
egységet, ilykép kijavítva a természetet, — ezt ő Du Fres- 
noyból vette, kiegészítve De Piles kommentárjaival, ki 
bőségesen felsorolja a régi irók anekdotáit a művészek
ről, kik több modellből alakították ki az ideális szépet. 
Ezt J unius híres De pictura veterum c. 1637-ben meg
jelent latin nyelvű könyvéből szedte, melynek meg
jelenésekor Rubens üdvözlő levelet irt a szerzőhöz, aki az 
anekdoták gazdag sorozatával ügyes kompilációban össze
állította a régi irók nézeteit a művészetről. Rubens maga 
nem volt hive annak, hogy a festő szobrok után rajzoljon, 
mert annak a veszélynek teszi ki magát, hogy végül is 
hús helyett márványt fog festeni, — ahogy azt egy latin- 
nyelvű értekezésében olvassuk, melyet később De Piles
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Cours de Peinture-jéban kiadott. Mily nagyszerű bizonyí
téka ez Rubens festői látásának és érzése ösztönös biz
tonságának! Gondoljunk a klasszicista festészetre: milyen 
igazaiéit Rubensnek! Szerencse, hogy Molière minderre 
csak célzást tett és aztán igy folytatja:

Útmutatást arra alaposan adhat,
Hogy a báj és arány egységgé mint válhat,
Az alakok bölcsen viszonyba állítva 
Végtagjaik gonddal törzsüknél megtartva,
Bölcs kontrasztokban az egybefoglalt tagok 
Kiválók, szélesek, nemesek és nagyok,
Mind központjuk felé lendül szép mozgásban,
Egyik a másikért gonddal alkotottan.
Sehol se látható az a kevert zavar,
Midőn másé a fej s másé a láb s a kar 
Jól egybefüggenek forrásuk helyével,
Izom mind úgy feszül, amily mérvben ép’ kell.
A körrajz szépsége gonddal megfigyelve,
Sehol sem vázlatos, nincs durván kezelve,
Hullámzó, változó, vagy mint a láng olyan,
Mozgást kifejező, amiben lélek van.
A sok különböző nemesképü fejek 
A jellemmel hiven mind egybe illenek!
A mi nagy festőnk most eszméi kincseit 
Egészen bőkezűn kitárja dúsan itt,
A változatosság ragyog mindenfelé,
S ismétlésekbe nem esik sehol belé,
Mig a gyenge festő önmagát kínozva 
Tud csak önmagából kiszabadulnia,
Művében ismétlés untatja a szemed,
Képével eltelten, mindütt magát leled.

Amiket itt Molière, mint rajz-követelményeket sorol 
fel, mind Du Fresnoyból valók, aki viszont Lomazzoból, 
Albertiből és Leonardoból szedte a tudományát, úgy ami 
a báj és arány egységét, az alakok viszonyba hozatalát, 
mint azt a követelést illeti, hogy a végtagok, főleg a kar
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a törzshöz simuljon, s mindenik hovátartozása könnyen 
felismerhető legyen. Ez a raffaeli ideál, — de nem a Mig- 
nard-féle barokké, mely épp az átvágások, eltakarások és 
erőteljesebb mozgalmasság művészete, mely épp a kör
rajz szépségét nem úgynevezett tisztaságában látja többé. 
Molière itt is rég megdőlt ideálokat hirdet és azo
kat hasztalan akarja Mignardra alkalmazni. Hogy az 
alakok mozgása olyan legyen, mint a láng, inégaux, 
ondoyant, ez az állítás Du Fresnoyn át Lomazzora 
megy vissza, ez az úgynevezett figura serpentinata, 
hivatkozva Michelangelora, aki az S betű formájában 
látta a szépen egyensúlyozott alak ideálját. (Trat. I. c.
1. p. 22—23.)

Michelangelo figura serpentinatája azonban más, 
mint a barokké, az a kontraposto, melyet ő alkalmaz, a 
szobrász képzeletében született, környezet nélküli, ön
magában zárt, nem tör ki a kontúrból. Ezt vitte ő át a 
festészetbe is. Michelangelo tehát két dimenziós figurát 
képzelt, a mozgás nála a sikhoz tapad, a főkonturon belül 
aztán a legerősebb kontrapostot, önmagába visszatérő hul
lámzó mozgást is eltűrve. A barokk figura serpentinatája 
három dimenziós, mélységbe hatoló, nagy gesztusu, mely
nél a végtagok mozgása nincs többé a törzshöz kötve, 
amint azt Mignardnál is látjuk, s igy mikor Molière a 
lángnyelv hullámzását követeli a Lomazzo-féle ideál ér
telmében, újból csak szavakat ismétel, melyek már egé
szen más tartalmat kaptak az uj művészet gyakorlatában. 
Hát még a rokokóban! A figura serpentinata később, Ho
garth fogalmazásában, „A szépség elemzéséiben (1753), 
mint a szépség titka jelenik meg; a báj, a kor ideálja, a 
kigyóvonalhoz van kötve, a folyton mozgó, szemünket 
változatosan mozgató vonalhoz. El kell ismernünk, hogy 
Hogarth tisztában volt a kigyóvonal szemmozgató erejé-

Dr. Lázár Béla: Molière.
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vei, sőt azzal is, hogy ebben rejlik hatásának, az ő szép
ségének, a gráciának titka.

Amit a nagy festő kifogyhatatlan formateremtő erejé
ről mond, hogy sohasem ismétli magát, mint a gyenge 
festő, ezzel untatva a szemet, abból Sainte-Beuve önvallo
mást olvasott ki; valójában itt is régi poétikai szabályt 
ismétel, a variéta, az egyre uj formák kitalálásának fon
tosságát; Vásári óta minden elméletiró hangsúlyozta 
ezt; hogy Molière itt a lírikus zsenit jellemezte volna, 
mint Sainte-Beuve véli, aligha állhat meg, ellenkező
leg, a drámaírót, aki előtt ott áll az élet, a maga foly
tonos állandó mozgásával, mely egyre újabb figurát dob 
eléje. Ahogy Moliére-t kortársai leírják: amint Pèzènes-ben 
a borbélyműhelyben elbújik, hogy lássa a borotválkozók, 
fogfájásban szenvedők különböző típusát, — ahogy 
Boileau barátját le contemplateur-nek nevezi, aki órák 
hosszat állott a hidon, figyelve az arrajárók arckifejezé
sét, hogy belsejüket kutassa. Ha tehát e szép sorokban 
Molière önvallomását is bírjuk, úgy itt nem a lírikus 
zseni, hanem a drámairó leírását kapjuk.

Olvassuk tovább:
A szép redőzetet tanítja munkád meg,
Nagy, jól vetett redők, igen bőségesek;
A szemtől óvja e disz azt, mi meztelen,
De hogy jelezze azt, kissé fukar legyen,
Ne tapadjon rá, de bájait követve 
Szorítás nélkül is simuljon, ölelve.
Mutatja mily vonást, mily cselekvésinél 
Állít szemünk elé megannyi szenvedély,
A szív mozgalmai, remek módon festve,
A szenvedély saját gesztusán kilesve.
Jellemző mozdulat a szó helyett szólván,
Némák beszédének utánzása módján,
Kik ezzel pótolják a tőlük megtagadt 
S a festészettől is megvont szót, hangokat. . .
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A drapéria kérdését egészen Du Fresnoy—Lomazzo 
szabályai szerint intézi el, pedig ez a szabály illik Raffa- 
elre, a széles, dús redőzet, a testet éreztető, a nyugodtan le
hulló egyszerű drapériák művészére, — de az olasz barokk, 
de Mignard drapériája szaggatottabbá, lendületesebbé és 
mozgalmasabbá vált. Ami a reneszánsz fénykorában még 
csak kifejező mozdulat volt, a némák nyelve, ahogy Leo
nardo is megjegyezte, s Du Fresnoy is követeli, az Mig- 
nardnál már hatalmas ágálássá alakult, szinte halljuk az 
égi üdvözöltek szavát, énekét, mint erős lendületű moz
gásuk és változatos érzéseik kísérőjét. A kifejező mozgás 
ábrázolásának kérdését Le Brun később külön is felveti, 
— mint alább erről szó lesz. Mind e kérdések Du Fresnoyn 
át Alberti, Vásári és Leonardo, főleg Lomazzo visszhangjai. 
Du Fresnoy alaposan tanulmányozta az olaszokat, Poussin 
mellett, kiről tudjuk, hogy Leoardot illusztrálta is.

Most azonban Molière elérkezett ahhoz a ponthoz, 
melynél a maga állásfoglalását szabadabban kifejthette. 
A rajz követelményeiben meghaladott felfogást képviselt, 
a harmadik rész, a szin kérdésében hangot adott az uj 
művészetnek. A szin és fény kérdését erősen hangsúlyozza 
és ezzel vihart keltett magában az Akadémiában is.

Végül a harmadik rész titkát feltárja,
Hol egykor Zeuxis diadalt arata,
Aki nem hervadó dicsőségét szépen 
A nagy Apellessel megosztotta épen.
A színnek tónusát, látjuk egyezését,
Kontrasztját, rokonit, értékét, törését,
Miből a nagy hatás s erős varázs fakad,
Mi bevégzett tökélyt, alaknak lelket ad.
Meggyőzően tanít, legszebben mint lehet 
Megválasztani a világítást, teret,
Miképen osztható az árnyék és a fény 
El minden tárgy felett s az összes tömegén.
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Fokonként mint enyész messze lég űrében 
Világosság s homály más és más színében;
Hogyan kell a tárgyat térbe elhelyezni,
Melynek a közelben élesnek kell lenni,
Mig a távolságban minden tárgy homályos,
A kontúr lesz lágyan elmosott, fátyolos.
Bájos nyugalmat, mit közös munka árán 
Sötétnek ád a fény s a fénynek ád az árny;
Mily észrevétlenül, mily lágy átmenetbe 
Kell az ellentétet olvasztani egybe,
Mi’ lágy omlásba kell ott egybeesniük 
Szem elől mily szelíd központban veszniök;
Mindezeknél pedig a háttér az alap,
Mely jól fogadja bé mit rája biztanak,
Egy ecsetvonással a festő gömbölyít,
Csinálván laposból szobrászi domborít,
A fénynek színeit mily enyhítve fűzi 
Mi az előtörőt enyészt, hátra űzi 
S amint győz a mezőn, átfutva, könnyedén,
A büszke árnyék a fénynek szelíd színén:
Akként győz a vászon és erőteljesen 
Kidomborítja az alakot élesen,
S az ecset ostromát akárhogy is állja,
A sötét háttérből hozzánk közel vonja.

Az Akadémia és a megelőző francia elméletirók, 
Perrault verse, De Chambray stb. álláspontja ugyanis, 
Poussinra támaszkodva, az volt, hogy a rajz a festészet 
lelke. A szin csak kiegészítő, mint ahogy e felfogás kései 
hirdetője, Ingres mondta ; csak dame d’atour, — mert 
a szin nem pozitivitás, a rajz a biztos érzékelés eredménye, 
már pedig, mint Descartes tanította; konfuzus percepció 
inexakt percepció. Csak a rajzból szabad tehát kiindulni és 
hozzá hűnek is kell maradni. Már Du Fresnoy és a költe
ményhez irt kommentárjaiban De Piles az ellenkező állás
pontnak ad kifejezést. Nem a rajz a festészet lelke, hanem 
a szin, s Molière utána mondja a harci jelszót: a szin adja
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meg ï  achèvement de Y art et Y âme des figures. Amit azután 
a fényelosztásról, a fényvezetésről, a lágy átmenetek ke
reséséről mond, mely a testiség illúzióját fokozza, mely 
a mélységhatást előidézi, s az alakok domború előállítá
sát megteremti: mindez Du Fresnoy és főleg a hozzáfűzött 
kommentárok alapján Íródott, viszont De Piles jól fel
használta az olasz írattatok tanításait. A lényeges az, 
hogy Molière itt Mignard kolorizmusa mellett tört lánd
zsát, mint ahogy De Piles is csak azért hangsúlyozta a 
kolorizmust, Poussinnel szemben uj ideált: Rubenset 
állítva fel. Ebből indult ki a poussinisták és rubensisták 
harca, mely végül is a szin képviselőinek győzelmével 
végződött. Molière költeményének igaz jelentősége abban 
rejlik, hogy megindította a harcot es öntudatosan a 
helyes álláspontot foglalta el, s felismerte, hogy Mignard 
a rajzos művészettel szemben a szin jogát képviseli. Ezt 
kifejezi, erősen hangsúlyozva azt is, hogy ebben francia 
földön egyedül áll, ami természetesen Le Brun lebecsü
lése, oly állásfoglalás, melyért, mint tudjuk, Íródott tu
lajdonkép maga a költemény. Nem említi ugyan sehol 
Le Brun nevét, de mindenki tudta, hogy kiről van itt 
tulajdonképen szó:

Ezt mondja el nekünk a te csodás műved,
De ez, dicső Mignard, ne bántson tégedet.
Művészeted, ne félj, mit igy leleplezett 
Nyomodba kelni mást nyílt útra nem vezet,
Ne félj, hogy jóslati az ő leckéinek 
Csodáihoz mást is elvezethessenek;
Tehetség kell ahhoz, olyan mint a tied,
S az oly titok mit el-tanulni nem lehet.
Szorgalommal soha meg nem szerezhető 
Mi benned, nagy Mignard, együtt szemlélhető:
A szenvedély, a báj, s a szinvegyÖletek,
Mik dus festményiden együtt tündöklenek,
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Ég adja azt csupán, de ritkán összesen 
S a századok alig látják együttesen.
Ezért nem lel szemünk más szellem művére,
Amely nemes műved szépségét elérje,
S keljen bár hány ecset hírednek nyomába,
Csak a tied marad korunk nagy csodája,
S a föld határiról e szép helyekre itt 
Az vonja az értő műbarát lép te it. . .

Szenvedély, báj és színharmónia tündöklik e képen, 
mondja Molière, — olyan három tulajdonság, mely nincs 
meg senki másban együttesen. Ha pedig Mignard az a 
kiváló mester, ki művében a nagy és igaz és megszületett 
Istent dicsőiti: boldogok azok, kik napról-napra láthat
ják, az apácák, kiknek zárdatemplomuk kupoláját 
díszíti :

Oh méltó tárgya a nemes érzelemnek,
Mely mélyén ragyogott fenséges kebelnek,
Ki ezzel a nagy és igaz s megszületett 
Istennek szentelé nagy buzgón e helyet!
Ti tiszta szellemek, menny kegyivei teli,
Szent éltü apácák, erény szép templomi,
Kik szent magánytokba elvonulva élve,
Tisztán megőrizve a szivnek rejtelme,
Kegyes választással világból kilépve,
Soha egy pillantást nem vettek feléje.
Mily boldogság, hogy a szivetek vágyakép 
Itt áll előttetek szüntelenül a kép,
Kegyes érzésteket látásával szitni,

‘ Szép leikeiteket hűen felhevitni,
Ettől a vágy hevét kettőzve érezni,
Feléje sóhajok tömjénét küldeni,
S szívvel ölelni át szépségit e képnek,
Örök dicsőségű rajzolatát égnek,
Mik szabadságtok úgy tartja rabbilincsen.
Semmi másnak rátok varázslata nincsen!

A misztikus lélek istenisülésének igen szép leírása. 
Akadtak egyesek, kik Molièret e sorokért az orthodoxiá-
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val önérdekből kacérkodónak rajzolták, (Molièriste, IV. 
köt.) mert hiszen ezidőben (1668—1669) a Tartuffe-harc 
folyt és a papság a betiltást követelte, mint vallástalan 
ember ateista művét, s hogy Molière e sorokkal hitet 
akart volna vallásossága mellett tenni. De más oldalról 
is tudjuk, hogy Molière buzgó hivő volt, csak a hipokri- 
zis ellensége, szivében mélyen érző ember, csak az érzés- 
fitogtatást üldözte. Nem, Molière itt őszintén átérzett 
áhítatát fejezte ki, mely őt Mignard képe láttán elfogta. 
Semmi okunk őszinteségében kételkedni, 

így folytatja:
S te, hajdan a világ királyi asszonya,
Remekművekben dus, hires nagy iskola,
Ahol a kiásott művészet felhozta,
Amit észak barbár csordája kifoszta,
Dicső idők nemes tiszta szép forrása,
Oh, Róma, mily nagy a mi szivünk hálája,
Hogy visszaadtad e nagy embert, kit kezed 
Egészen római nagysággá képezett,
Kinek festészete, dicső s hires nagyon,
A franciák honát díszíti gazdagon,
S elénk állítja azt a festést fényesen,
Mely ismeretlen volt még eddig e helyen,
Freskót, mely az olaj-festészettel szemben 
Megőrzi a fényét örökétig szebben.
Melynél a biztonság és a gyors erő itt 
Nagy lángelmét kíván, kifejtni bájait.
Tudjuk, kezelhetőbb a másik mint emez 
S könnyebben simul a festő gyöngéihez,
Mivel lassan szárad, olaj lomhasága 
A késedelmező szellemet bevárja;
Segíti az idő által, amelyet ad,
Az oly ecset hibás léptit, mely tapogat;
Az igy festett műhöz, hogy javítást tegyünk 
Újabb szemmel, ha kell, még visszatérhetünk,
S a kényelem, hogy át-festhetjük a müvet 
Nagyban segíti itt az ingatag kezet,
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Mit el nem érhetett húsz uj átdolgozás 
Harminc eléri tán, vagy el száz uj vonás.
De a freskó sürget, s akarja, kegyetlen,
A kéz oly gyors legyen, mint ő tüielmetlen, 
Tulajdon mód szerint kezelje, s megragadja 
A percet hirtelen, mihelyt kézre adja.
A tűnő pillanat kegyetlen szigora 
Ecset hibáinak nem kegyelmez soha.
Az uj hozzá-fogást e perc nem tűri el,
S első vonásra már mindent végezni kell.
Oly szellemet kiván, amelyben egy legyen 
Az összes ismeret s a lángész teljesen,
Alkalmas kéz, amely szolgálni tud neki,
S művészetét, ha kell, meg is fékezheti,
Gyors kéz, követni kész vezérlő szép hevét,
Amely villámszerűn sebes, bár még se vét,
Nem tétovázó, nagy vonással festi itt 
Kifejezésének bájos szépségeit.
Az oly dicsőhirü freskó ezen okon 
Nyer győzedelmet a kitűnő másikon,
S a műértő előtt, ki gondosan bírál 
Az elsőbbség az ő szépségi részén áll.
A pálmát száz dicső kéz véle nyerte el,
Giulio, Annibál, Michel-Ange, Raffael,
Koruk Mignardjai, vetélytársul híresek 
Nemes művészetet freskóban kerestek . . .

Molière azzal is emelni akarja Mignardot, hogy kö
szönetét mond a nagy Rómának, amért visszaadta a 
naggyá nevelt művészt, — ez azidétt, amikor a római 
iskola glóriája fennen ragyogott, hatásos érv volt Mig
nard mellett. Az olasz művészet fensőbbségének tudata 
már egészen befészkelte magát a francia köztudatba és 
XIV. Lajos ekkor foglalkozott az olasz Ízlésben terve
zett versaillesi építkezések tervével. A másik állítása, 
mely a freskót föléje emeli az olaj festészetnek és a freskó
festés pszichológiáját írja le, mely a kezelés természetéből 
folyik, arra vezette Sainte-Beuve-öt, hogy ebben a részben
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is önvallomást lásson: „mint érezni e nagyszabású meg
határozáson át a művésznek titkos emlékezését és saját 
öntudatát." De már előbb Boileau is úgy vélte, hogy itt 
a saját poétikáját adja. E nézetben nem osztozkodhatom. 
Sajátságos, hogy Molière épp ezt a részt nem vette Du 
Fresnoyból, noha a freskó felsőbbségéről Vásári után 
Lomazzo is ir, Michelangelo szellemében, aki ezt az eljá
rást férfiasabbnak tartotta az olajfestésnél, — ezt Molière 
talán Mignard-tól hallotta, az fejthette ki előtte a freskó
eljárás sajátságát, mely gyors és biztos kezelést kiván, 
szemben az olajfestés lassúbb megmunkálásával. Igaz, 
hogy Molière is igen gyors munkás volt, de sem a freskó
nál, sem Moliérenél nem a fizikai idő a lényeges, mely 
csak a kivitelre szorítkozik, a lényeges az, hogy a freskó
nál is és Moliérenél is a koncepció a fontos, az pedig a fres
kónál is, Molière művészetében is más és más szellemű. A 
freskó, amelyet távolságból, mint egységet, nyugodt 
szemmel kell látnunk, csak a nagy formákat, a kevés 
szint, s asikszerüség megőrzését követeli. Még ha művész, 
mint Mignard is, a faláttörés fikciójából indul ki és nem 
ragaszkodik a kétdimenziós, sikszerű előadáshoz, — a 
nagy formák, a summázó előadás a freskó lényeges 
tulajdonsága marad mindenha. Ezzel szemben Molière 
a finom részletek halmozásával, a jellemelmélyités gaz
dagságával dolgozik. Mikor a forma a lélekben kiala
kult, a kivitel már nem számit. Tarthat egy óráig, 
tarthat egy esztendeig, — a lényeges a lélekben le
folyó folyamat, az elképzelés. A freskó és Molière 
művészetének szelleme ellentétes. Csak egyben, a külső
ségben, a gyors kivitel szükségszerűségében volt köztük 
rokonság.

Ezután — úgy érzi — áttérhet az igazi célra: a király 
és Colbert megnyerésére. Énekelvén:
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Feltaláljuk itten, díszítve ékesen 
Minden nagy bájival, miken megáll a szem, 
Hozzá fogható még nem tünék fel itten, 
Mindenkit elbűvölt; bájos ismeretlen 
A nagy Párisban és gazdag szépségivei 
Nem csupán csak a mű-értőt ragadta el,
Az udvarnak tudós előkelő körét,
Messzebb is elvitték csodái nagy hirét.
A legfelületesb uracskák nyugtalan 
Elméje nála egy időre kötve van,
Megkapja lelköket, leköti a szemet,
Beléjük egy kevés műizlést ültetett.
De ami érdemit mindfölé emelte,
Az: a dicső király híres megjelente,
Kit annyi nagy s nemes tulajdon ékesit, 
Melyekkel műtudó szépizlést egyesit,
Ki jót és látszatát különválasztva mér, 
Hibátlanul ítél és józanul dicsér,
Lajos, a Nagy Lajos, fenkölt szellemével 
Vaktában mit sem mond, mindent lát szemével, 
E műremekre itt — ajkának két szava — 
Édes hizelkedést áraszta bájira:
S tudjuk, hogy e bíró e két bölcs szavába’ 
Benne van e remek fölmagasztalása.
Ki pedig követi urát Ízlésében,
Colbert is oly gyönyört talált e remekben,
Ez a munkátbiró fáradhatlan elme,
Kinek mindenhová kiterjed figyelme,
Kit érdemért emelt fel uralkodója,
S lön a művészetek legfőbb kormányzója,
Az ő eszméjének érdeme az csupán,
Hogy e művészünkre a kivitelt bízván, 
Ragyogó kincseket ezzel tűzve rája,
Szivéhez közel álló templom szent falára.
És ime itt a kéz, mely munkába fogott,
Majd ecsetet ragad, s rajz, festés terjed ott, 
Aláfest, finomit, egy percre sem pihen 
S im már bevégezé, s kész művet lát a szem. 
Mi rajt felleljük azt, műértők szemével,
Három képen három csodát hogyan művel.
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De a száz tárgy között, mely oly szép, megható, 
Imádást kelt az Ur, s rajt' minden bájoló;
A szelidség, a kegy, valódi fenségben,
Istenit lát a szem minden jelenségben,
Nemesen ragyogó vonásiban egész,
Nagyság, amit mutat, igazság, bölcs nagy ész, 
Jóság és hatalom, minden egyesülve,
Mit felfogni alig bir az ember-elme . . .
Folytasd, ó nagy Colbert, hogy frank egünk alatt 
Viruljon fel a szép, vezetve általad 
S az oly szép, mint nemes célnak szolgálni: tedd 
Örök mozgásba e művészi ecsetet.
Lásd hái el munkával, hogy rád hulljon fénye,
E nagy ember drága napjait bőséggel.
Nagy ritkán tűnik ily kiváló ember fel 
Sha mégis ád az ég ilyent — használni kell.
E kéznek, milyet az idő nem pazarol,
Munkáival te a világnak tartozol.
A te kormányod az, melynek meg kell adni 
A munkaalkalmat, őt foglalkoztatni.
S öndicsőségedért nem szabad bevárnod,
Hogy ő ajánlja fel, mit neked kell adnod.
Nagy emberek, Colbert, nagyon rossz hódolók 
Udvariaskodó tisztekre nem valók.
Mivel eszméikbe egyre elmerülnek,
Innét van, hogy folyton tökéletesbülnek. 
Tanulmány, társaság más-más utón halad 
Ki emezt keresi, amattul elszakad.
Megoszlott értelem nagyot ritkán művel,
A tűznek szitása egész lényt követel.
Ne várd, hogy ez magát dolgától elvonja 
Hogy majd kapusodat egész nap zaklassa,
Avagy te nálad is tartós hódolással 
Alamizsnát kérjen gyászos koldulással 
A munkaszeretet vezérli egyaránt 
S lomhává teszi őt minden más gond eránt.
Meg kell bocsátanod e mulasztást neki,
Hisz lelke szépségét néked az neveli,
Hogyha művészete folyton tökélyesül,
Tűrd el, ha művével udvarol egyedül.

43



Becsét ezekben is tisztán felismered,
S mely ehhez bölcsen ért, kérdezd Ízlésedet,
Mindég megmondja az választásod díszére 
A nagy feladatot kinek bizd kezére, 
így a művészetek megújuló hire 
Dicscsel ragyog le nagy neved emlékire,
Mely, mivel száz remek magasztos mű emel,
A legkésőbb korig diadallal jut el.

A király és Colbert dicséreti 1 Hogy XIV. Lajos híres 
volt szellemes és találó megjegyzéseiről, azt Saint-Simon 
is elismeri, — de hogy a republikánus Salamon Reinach 
azt, hogy Molière egy laikus, egy király dicséretét oly 
sokra tartja, inkább szomorúnak, semmint nevetséges
nek mondja, (A művészet kis tükré-ben), —  nagyon igazta
lan Ítélet, mert elfelejti, hogy Molière nem a harmadik 
köztársaságban, hanem XIV. Lajos udvaránál élt, s 
hogy ekkor Colbert jelszava uralkodott: a királyt min
denkép dicsérni kell ; ami pedig a Colberthez szóló fel
szólítást illeti, az Molière egyik leghíresebb sora, — az, 
melyben kifejti, hogy a nagy emberek nem születtek 
udvari embernek, s ne kívánja hát tőlük, hogy előszobáz- 
zanak. Az idejük alkotásra való, amivel királyuknak és 
megrendelőiknek hírnevét is öregbítik . . .

Egyenes és nyílt és őszinte hang. Méltó Moliérehez, 
méltó a jóbaráthoz, méltó a meggyőződések emberéhez. 
Vájjon lett-e eredménye?

IV.

Nem lett. Nem legalább a kellő időben. Ne feledjük, 
1669-ben, mikor a költemény megjelent, Mignard már 
ötvenhét éves volt, kenyere javát megette, s ha most nem 
foglalkoztatják — késő lesz.

Már pedig Colbert mellőzte. Udvari politikából-e,
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tudva, hogy az anyakirálynő pártjához tartozik? Vagy 
mert ellenlábasa, Le Brun teljesen meghódította? Tény 
az, hogy a nemsokkal utóbb meginduló versaillesi építke
zéseknél, a gobelin-gyár vezető állásánál, a nagy iparmű
vészetifeladatoknál, a műtárgyak kiválasztásánál Le Brun 
lesz a vezető művész. Az ő Ízlése, az ő szelleme uralko
dott mindenek felett. És Le Brun hihetetlen munkaereje 
megfelelt Colbert eszményének, mely a monarchikus 
ideál szellemében a művészet terén is központosító erőt 
keresett. A hetvenes években egészen 1682-ig lázas 
munka folyt Versaillesban, s mindé munka szellemi ve
zére Le Brun. A festői dekorációk tervei, az aranyozási 
és stuko-munkák, a szobrászok, belső berendezők, aszta
losok, üvegesek, ötvösök, fafaragók összes tervezeteit 
Le Brun rajzolta, a gobelin-gyár igazgatója és színes 
kartonjainak rajzolója, az Akadémia iskolájának veze
tője volt és egyúttal vezette és ellenőrizte a műtárgyak 
vásárlását, még katalógust is készített róluk. Le Brun 
volt Colbert ízlésének, terveinek megfelelő művész. Mikor 
Richelieu idején, 1641-ben Poussint Párisba hívták, ud
vari festőnek nevezték ki és elhalmozták munkával, minő 
siralmas leveleket irt az vissza Rómába, barátainak, két
ségbeesve azon, hogy egyszerre építkezést ellenőrizni, 
dekoratív falképekhez kartonokat, oltárképhez vázlatot, 
könyvekhez címlapot, szobrokhoz terveket kívánnak tőle. 
„Esküszöm, irja dél Pozzonak Rómába 1641-ben, ha ez 
országban sokáig maradok, olyan kontár lesz belőlem, 
mint a többi ittlevő. Tanulmányozni, az antikot beha
tóan szemlélni itt senki sem szokott. Aki komoly munkát 
akar végezni, annak innét meg kell szökni." Meg is szö
kött. Micsoda más ember volt Le Brun; Colbert embere; 
XIV. Lajos, a gyors munkával nagy, meglepő hatásokat 
kereső napkirály embere, aki ezer kezet foglalkoztatott,
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de csak egy fejet, s ezzel az organizált munkával a sem
miből teremtette elő a versaillesi csudákat.

Meg tudott volna-e Mignard is felelni e feladatnak? 
Ki tudja? Mindenesetre más hatásokat, nem kieszelt, 
hideg máj esztétikus színpadi hatásokat hozott volna létre,
— belevitte volna a maga szinkulturáját. Azonban a 
királyt és Colbert-t Le Brun teljesen kielégítette és hasz
talan volt az anyakirálynő pártjának minden intrigája, 
Colbertnél Le Brunt kegyvesztetté tenni nem lehetett.

Colbertnél nem, de magában az Akadémiában és a 
művészi közvéleménynél végül is sikerült doktrínáit és 
egyeduralmát megrendíteni. Egyetlen sebezhető pontja 
volt. Az, amelyet már Molière is észrevett: a szin. És 
Molière után De Piles (1672-ben Dialogue sur le coloris- 
jában) és De Piles után magában az Akadémiában Blan
chard a szin jogát hangsúlyozták, de Le Brun tudta, hogy 
ez nem akadémiai kérdés, hogy ez életre-halálra megy és 
előbb barátja Philip de Champaigne-nel védette meg a 
rajzot, utóbb ő maga is hozzászólt a kérdéshez. J upiteri 
kijelentésekkel azonban nem lehetett a kérdést eldönteni, 
a növendékek lázadoztak a merev rajzkultusz ellen és 
jogot követeltek a palettához. A szin és rajz kérdése ily- 
kép, noha látszólag tisztán az Akadémia belügye volt, 
valójában Le Brun és Mignard harca lett, más jelszó: 
Poussin és Rubens zászlaja alatt ugyan. Bent az Akadé
miában doktrínák, elvek, logikai érvek ütköztek össze,
— künn a fórumon az elvekből emberek lettek. Ahol 
pedig emberek harcolnak, ott mihamar megszűnik az 
akadémikus-vita hűvös tisztasága. Mihamar gunyira- 
tok jelentek meg. Előbb a Banquet de curieux, ahol a 
csupa Poussin tisztelő közt felszólal egy rubensista, 
Rubens védelmében, nagy megrökönyödésére hallga
tóinak, amiből vita, perpatvar lesz, a királyhoz akarnak
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futni igazságért, de a rubensista kijelenti, hogy fölösleges 
fáradtság, a király is szereti Rubenst, mire összevere
kednek és szétfutnak.

E röpiratra megjelenik egy ellengunyirat, Réponse, 
ahol viszont Rubenst kapják le a lábáról, s kijátszák ütő
kártyának Berninit, aki mikor Párisban járt, a Luxem
bourg Rubensei előtt azt kérdezte, hogy gondoskodtak-e 
a kezelába tört alakok számára — kórházról ? De a röp- 
iratok nem szűntek meg (Songe d Artiste, Ridicule lettre 
stb.) és a rajz és szinkérdéstől visszhangzott Páris. Le 
Brun érezte, hogy a szinkérdésben inog lába alatt a 
talaj és a művészet alapvető kérdésének egy újat: a
kifejezés kérdését vetette fel, igyekezvén az érdeklődést 
ide átjátszani, amiben Colbert segítségére volt. A test 
és lélek, az érzés és kifejezésének kérdése Leonardo óta 
foglalkoztatta az olasz művészeket, s a teoretikusok bő
ven foglalkoznak vele, Alberti, Vásári, Leonardo, később 
Lomazzo fejezeteket szendéinek neki, akikre De Piles 
komentárjában sokat hivatkozik. Molière is, láttuk, céloz 
reá. Le Brun, — Descartes Traité des passions del’dme-]a 
alapján — behatóan foglalkozik a problémával, őt meg
előzve az Akadémiában egy szobrász, Van Obstal a Lao- 
koon-csoport magyarázatánál, Mignard bátyja, Nicolas 
egy Raffael-kép elemzésénél szinte szó szerint Descarte-on 
alapulnak, hasonlókép jár el Le Brun is, a Traité sur la 
physiognomie de l’home (1678) c. művének minden elméleti 
részét Descartes-ból irja ki, a részleteket, az emberi indu
latok formai megnyilatkozását aztán nem csak szóval irja 
körül, de számos ábrában szemlélteti is. Az elméleti rész 
primitivitásáért, az ,,életszellemek“-nek (spiritus anima
les) tulajdonitott motorikus erő teóriájáért nem ő felelős, 
hanem Descartes, — de hogy az indulatok testi kifejezésé
nél csupa leegyszerűsítéssel dolgozik, hogy ilykép a régies
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certaines-k felállításával elakadémiásitani akarta a művé
szetnek éppen azt a részét, mely a közvetlen megfigye
lést, a természettel való állandó érintkezést nem mellőz
heti, (pedig Leonardo ezt már hangsúlyozta!) — az bűne 
Le Brun-nek, mert példát állított fel — az akadémiára. 
Minden művészet elsekélyesitésére.

Azonban a kifejezés kérdésének felvetése a rajz és 
szinellentétet nem tudta háttérbe szorítani. Mignardék, 
künn az életben, rajongtak a velenceiekért és Rubensért, 
s Le Brun hideg rajzkulturája már az akadémisták köré
ben sem találkozott teljes méltánylással. De Piles újabb
nál újabb értekezései a színről egymásután jelennek meg, 
1677-ben a Conversation sur la couleur, 1681-ben a Dis
sertation sur les ouvrages, ez utóbbiban Richelieu her
ceg Rubens gyűjteménye kapcsán a szint dicsőíti, álta
lában a szin fölényét hirdeti a rajz fölött, azt, hogy a 
zseni a szabályok fölött áll, hogy a művészetben nem 
szabad egy istent imádni, ahogy Le Brun teszi Poussin- 
nel, a szép százformában nyilatkozik meg s egyaránt 
elismerésre méltó.

Micsoda forradalmi hang, — kiáltoztak az akadémi
kusok — milyen felforgató célzat! Az Akadémia alappil
lérei, a tekintély, a világosság, az értelem, az illem, a grand 
gout, mind mind megtámadva, s meg főleg a pozitivitás 
alapja, a rend, egy olyan chiméra: a látszat, ama subjek- 
tiv valami érdekében, amilyen a szin . . .  Ki gondolta 
volna még ekkor, hogy De Pilest épp e művei alapján nem 
sokkal utóbb (1699) beválasztják az Akadémiába?

De Le Brun már érezte, hogy közeleg a vég.
Mialatt Le Brun keze között ég a munka a ver- 

saillesi királyi építkezések körül, azalatt Mignard ma
gánpaloták dekorálására van szorítva, a fővárosban és a 
vidéken s vallásos képeket fest, csodaszép felesége után
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Madonnákat, melyek édes bája elragadják hiveit, de 
fest azonban arcképeket is, magát a királyt vagy tízszer, 
összes szerelmeit, de a királynét is, s az udvar minden 
nevezetességét. Ezzel Mignard nemcsak nagy hirre, 
hatalmas összeköttetésre, de szép vagyonra is szert tett, 
nagyúri életet élhetett, számos szolgát, kocsit, lovat tart
hatott és még sem volt boldog. Költők, mint Scarron 
megénekelték nem egy alkotását, rajongtak Madonnáiért, 
melyek szinpompája az akadémikusok rideg emfázisa 
mellett annál jobban felragyogott, Mignard nem volt 
boldog. Madame Sévigné leveleiből visszhangja kél annak 
a lelkesedésnek, mellyel arcképfestő művészetét körül
vették. Leírja egy Olaszországot járt műkedvelő látoga
tását, ki leányának Mignardtól festett arcképét elragad
tatva dicsérte: il fut une demiheure comme fou . . .  Le 
Bruyère is azt mondta: „Vignon festő, Colasse zenész, s 
a Pyrame szerzője költő; de Mignard Mignard, Lulli 
Lulli, s Corneille Corneille." És Mignard mégsem volt 
boldog.

Valósággal fejedelmi kitüntetésnek vették, ha valakit 
megfestett. Moliéret többször: egyszer még 1666-ban, 
könyv mellett, tollal kezében ; másszor színésznek egy 
Corneille-darab szerepében; a harmadik egy ovális kép, 
vállra omló parókával, már a beteg Moliéret ábrázolja. 
Itt emberi érzések is megnyilatkoznak. De Mignard első
sorban asszony-festő. Leányának arcképe, akit mint 
Fámát ábrázol, ki apja arcképét tartja kezében, tiszta 
XVIII. század, graciozus és ragyogó, szellemes és elragadó, 
— kiolvassuk belőle a festőjük lelkét, az udvari embert, 
a gáláns embert, akire ráillik, amit Molière A szicíliai c. 
szellemes egyfelvonásosában mondat Adraste-jával:

„Én mindig beszélni szoktam, ha festek, mert 
ilyenkor mindig szükség van a társalgásra, felfrissi-

Dr. Lázár Béla: Molière.
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teni a szellemét azoknak, akiket festeni akarunk, s 
orcáikat folyvást a szükséges derültségben tartani.“ 
Nem kell-e akaratlanul Leonardora gondolnunk, ki 

zenészekkel szórakoztatja Mona Lisáját, hogy megtart
hassa arcán a derengő mosolyt? Mert a művésznek itt, 
az arcképnél nyílik alkalma szoros kapcsolatba lépni a 
természettel, csakhogy az arcképfestőnek küzdeni kell 
azzal, hogy a kliensei nem a természetet kívánják, hanem 
a sablonos szépet. Erről is tud Molière vigjátékának hőse. 
Itt bizonyára Mignard keserveinek visszhangja. Mignard 
hű marad a természethez és veleszületett érzéke a báj 
iránt, melyet minden alkotásából kiérezünk, kibékítette 
vele klienseit. Raffaelli, a Louvre-t ismertető szép köny
vében azt állítja, hogy Mignardra megy vissza az a festői 
truc, hogy a festő az arckép fejét a természet után festi 
meg, s a fejet beleaplikálja a nagyobb vászonba, a ruhát és 
a környezetét otthon a műteremben, idegen modellre vagy 
bábura felállítva, nyugodtan hozzá festi. ,,Ça n’est pas 
Velasquez, — kiált fel — qui aurait jamais employé un tel 
moyen!" Nem értem Raffaelli felháborodását. Mignard 
modelljeivel nem rendelkezhetett szabadon, azok udvari 
emberek voltak, ezerszeres kapcsokkal az udvari szoká
sokhoz fűzve, — a spanyol király pedig akkor és addig 
állott modellt, amikor és ameddig akart, s festőjének szük
sége volt rá, — de Mignardnak meg kellett alkudnia a 
körülményekkel. És éppen ezért nem volt Mignard bol
dog. Nem, mert irigyelte Le Brun sikereit, hanem mert 
fájt neki az elmulasztott munkaalkalom, mert úgy érezte, 
hogy a magánházaknak festett falképek, s az arcképfes
tés maga nem az igazi terrénuma, mellőzöttnek, háttérbe 
szoritottnak érezte magát, — pedig az idő múlt, az évek 
szaporodtak, s a nagy, az elhatározó siker egyre késett. 

De ami késik, nem múlik. Mögéje mind többen sora-
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koztak, a rajz és szinharcban a koloristák vezettek, már 
bent az Akadémiában is szóhoz jutottak, Poussin csillaga 
megrendült, Rubens árai emelkednek, minden inog Le 
Brun körül, s egyszerre halálos csapás éri, Colbert várat
lanul meghal (1683 szeptember 3.), s annak legnagyobb 
ellenfele, Louvois lesz az utódja, Louvois, Mignard leg
jobb barátja, akinek ezzel feljön a csillaga. Most azután 
megkezdődik Le Brun kikezdése. Csak lépésről-lépésre 
lehetett hozzáférkőzni: nagyon benne volt a király 
kegyében.

Az első tőrdöfés azzal éri, hogy a nantesi ediktum 
visszavonása (1685) folytán kilenc társát ki kell zárnia 
az Akadémiából, mert protestánsok voltak, többet közt 
Testelint, leghűbb emberét, s ezzel Le Brun talaját vesz
tette az Akadémiában. Minden utána omlik, Louvois be
szünteti a gobelinszövést, mert az állam züllött finánciáit 
rendezni akarja, megszüntet minden fölösleges luxus
kiadást, beolvasztatja a király híres ötvösműveit, me
lyek Le Brun rajzai után készültek, mert folyik a sok 
szerencsétlen háború, ami rengeteg pénzt emészt fel, de Le 
Brun ezt nem igy látja, hanem személye elleni támadás
nak minősiti, amiért fühöz-fához kapkod, panaszkodik, 
megalázkodik, levelekkel ostromolja Louvois barátjait, 
közbenjárásukat kérve: „Nem igy szoktak elbánni a 
zsenikkel!" — Írja Créqui marquisnak. Ezenközben Mig- 
nardot egy újságcikkben a Gazette de Holland-han megtá- 
madtatja, s mikor Mignard panaszt emel a királynál, a 
király nem Le Brun mellé áll, — sőt munkát ad Versail- 
lesban Mignardnak is, — s végül 1687-ben nemessé emeli 
Mignardot is.

Ez szivén találta Le Brunt.
Teljesen visszavonul műtermébe és vigasztalhatat

lan. Minket kínosan érint, hogy aki legelőször siet támo-
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gatására, Mignard bátyjának fia, Paul Mignard, 
szintén festő, a ki 1683-ban Le Brunhoz irt ódáját 
osztogatja ki az Akadémia nyílt ülésén, melyben igy 
ömleng:

Tout ce que l’esprit anime,
Tout ce que la main exprime,
De riche, d’industrieux,
Et de savante manière,
N’a point la beauté dernière 
Que lorsqu’il piait à tes yeux.

Fèlibien az Entretiens 4. kötetében (1685) a 
rajz és Poussin s igy Le Brun védelmére kél. Igen ám, 
de már elismeri Rubenst is, s mit ér az ilyen védelem Le 
Brunnek? Egyet jelentett az ostromolt vár feladásával. 
Hasztalan dicsőíti őt Perrault, régi hive, 1687-ben hosszú 
költői levelében, Le Siècle de Louis le Grand-baxí, mely 
azzal kezdődik, hogy tiszteli, becsüli a régieket, de azok 
is emberek voltak, s igy nem olyan tökéletesek, mint 
ahogy hirdetik, s azzal végződik, hogy nekik is vannak 
nagy embereik, nemcsak az antikoknak és a reneszánsz
nak, s többek közt Le Brunt állítja Apellesnek társul, de 
Raffael fölé.

Mialatt Perrault az Akadémiában felolvasta versét, 
Boileau izgett-mozgott, köhögött, dohogott, szomszédja 
a soissonsi érsek, Huet alig tudta féken tartani, de végül 
is kitört belőle az indulat:

— Ilyen felolvasás szégyen az Akadémiára! — És 
maga körül csapkodva távozott.

Nem azt az elvet tagadta Boileau, hogy nem minden 
régi iró jeles, s hogy nem minden modern iró alacsonyabb 
rendű, mint klasszikus elődje, -— mikor nemsokkal utóbb 
Perrault Parallèle des anciens et des modernes c. művét
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kiadta, s 1692-ben megtoldotta egy 2., 1697-ben egy 3. 
résszel, — Boileau csak a részleteket kifogásolta, teszem 
azt, hogy olyan Pindar-verset itél el, s úgy kritizálja, 
ahogy az azt meg nem érdemli, s bizonyára nem helye
selte azt sem, hogy Le Brunt állítja az összes mesterek 
fölé, s a nagy irodalmi harc, melybe oly sokan beleszóla- 
nak, megindul. De Perraultnak — ha alapjában igaza 
is van — nincs szerencséje a választásában, s igy miha
mar kompromisszumot kötnek, Boileau nyílt levelet ir 
Perraulthoz, melyben elismeri az elv helyességét, csak 
a részletekben való eltérő véleményét hangsúlyozza: Mo
lière kiválóságában igen, Le Brunében nem egyeznek.

Hasztalan védik régi barátai a király előtt Le Brunt. 
Az öreg Fréart de Chantelou egy bibliai képe előtt igy 
szólt a királyhoz:

— Le Brun sokszor felülmúlta Európa sok művé
szét, de ebben a képben önmagát múlta felül.

A király meg is vette a képet, Mózes és Jithro leánya 
a cime — de Le Brunnek e kései elégtételek nem hoz
tak irt sebére.

1690-ben meghalt.
Mignard ekkor már majd minden pozíciójában benn

ült, de már ekkor ő is öreg, igen öreg ember volt, hetven
nyolc éves és teljes diadalának már csak öt évig örven
dezhetett.

Megérte azt, hogy az uj művésznemzedék az ő mű
vészi elveit követte, Rubenst irta zászlajára, a szint kul- 
tiválta, a régi akadémisták, a Le Brun-hivek minden 
ellenkezése ellenére. Mignard bámulatos erőben van, élete 
utolsó éveiben nemcsak bibliai tárgyú képeket fest, de 
hozzákezd az Invalidus-templom kupolájához tervezett 
freskó kartonjaihoz is, de a rossz pénzügyi helyzet miatt 
a festést elhalasztják nyolc évre s Mignard közben, 1695-

53



ben meghal. A mag, melyet Molière vetett el, sudárba 
szökkent. Mignardot halálakor elismerte barát és ellen
ség egyaránt. A delirium kolorans vádja, ami 1668-ban 
megbélyegzés volt, 1695-ben már a legnagyobb tisztes
ség. Kár, hogy ez a siker későn érte, aggkorában, ki tudja, 
mennyi remeket vesztettünk el ez által? Mignard köz
vetlen követői Coypel, Rigaud, Largilliére átvezetnek a 
rokokóba, Watteau, Fragonard és Boucherhoz, mind a 
szin embere, a fény és ragyogás mestere. De Le Brun 
öröksége tovább éldegélt az Akadémiában, hol Caylus gróf 
őrizte a doktrínákat, és hirdette Poussint, mely feltá
madt Dávidban és J ngresben, viszont Mignard szelleme, 
a Rubens-jelszó diadalmasan uj életre kelt Délacroix-ban, 
folytatódott az impresszionizmusban, hogy viszont a 
Poussin—Le Brun-irány uj prófétára találjon Cézanne- 
ban.

így hullámzik a két irány harca azóta szünet nélkül, 
melyben a vádak érdemekké és az érdemek vádakká ala
kulnak át. Ma már nem félünk a delirium kolorans vád
jától, melyet először Molière védett meg, aki tudta, hogy 
a szin a művészetnek bevégzett tökélyt, az alaknak lelket 
ad. E pillanatban az újabb törekvések megint a rajzot 
hangoztatják, de majd csak jön egy még újabb törekvés 
és a szin újra elfoglalhatja méltó helyét. Molière jó utón 
járt. A festészet lelke a szin, a csontváza rajz, de a festészet 
a szem gyönyörködtetése, az emberi szem pedig még sem 
Röntgen-sugár, mely a csontig hatol, egyelőre megmarad 
a kép felületén, amint azon a színek csodás játéka életre 
kél. A sziné a jövő.

<s>
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