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A cím a vizsgálódás széles keretét adja: elöl
járóban azonban utalnom kell arra, hogy az 
előadás és a készülő kötet, melynek részét al
kotja, a „Festő és festészet a 18. században” 
című feldolgozás szűkebb területtel, Közép- 
Európa, főként Ausztria, Magyarország, Cseh- 
Morvaország művészetével foglalkozik. Itália 
művészetét a 17—18. században példamuta
tóan elemzi Francis Haskell 1963-ban s azóta 
több kiadásban, több nyelven megjelent „Pa
trons and Painters, Art and Society in Ba
roque Italy” című alapvető munkája. A mi te
rületünkre vonatkozóan eddig nem készült 
ilyen jellegű összefoglalás, s nagyjából hiá
nyoznak a részletfeldolgozások is a művészeti 
élet alakulásáról, a művészi alkotás módoza
tairól.1

' Az alapeszmékhez és általános összefüggésekhez ld.: 
HAUSER, A.: The social history of art. New York 1958, ma
gyar nyelven Budapest (1982); WITTKOWER.R. and M.: 
Bom under Satum. The character and conduct o f  artists. New 
York 1963. Egyes részkérdésekhez:KOCH,G. F .:D ie Kunst
ausstellung. Berlin 1967; PIGLER, A.: Neid und Unwissen
heit als Widersacher der Kunst. Acta Históriáé Artium 1954, 
I. 215: GALAVICS,G.: Program és műalkotás a 18. század 
végén. Budapest 1971; GARAS K.: Literarische Unterlagen 
und die bildenden Künste in Österreich in der 2. Hälfte des 
18. Jahrhunderts. Die österreichische Literatur I. Graz 1979, 
929; CSATKAI, E.: Kazinczy és a képzőművészetek (1925). 
Budapest 1983. Művészmonográfiák bővebb, ide vonatkozó 
anyaggal: DWORSCHAK, F .-FEUCHTMÜLLER, R.-GAR-
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A történelmi körülményekből következően 
elsősorban a 18. századdal érdemes foglalkoz
nunk, s a jelen áttekintésben figyelmünket a 
század közepén bekövetkező változásokra, az 
átalakulás tüneteire fordítjuk. Vízválasztó ez a 
korszak, a régi és új mezsgyéjén világosan ki
mutatható az, amit a több évszázados gyakor
lat leszálló ágának, befejező szakaszának, s az, 
amit az új irányzatok kibontakozásának te
kinthetünk. A művészi tevékenységet megha
tározó, számos ma is élő jelenség ekkor kerül 
előtérbe, az alkotással és befogadással kapcso
latos, máig is érvényesülő mozzanatok túlnyo
mó része ettől a korszaktól dominál Közép- 
Európa művészetében.

Egy előadás keretében természetesen nem 
adhatunk képet a változások, mozgások teljes 
spektrumáról, a nemzetközi összefüggések és 
eltérések széles panorámájáról, történelmi fel
tételeiről. Csupán egyetlen vonulatot köve
tünk: a művész és megrendelő viszonyát, a 
műalkotás, a közönség és közvélemény prob
lémakörét kívánjuk példákkal is elemezni.

1786-ban a bécsi akadémia kiállításáról ké
szült beszámolóban a kritikus gúnyosan írja 
Franz Anton Maulbertsch bemutatott művé-

ZAROLLI, K.-ZYKAN, J .:Der Maler Martin Johann Schmidt, 
genannt „der Kremser Schmidt“ 1718-1801. Wien 1955; 
GARAS, K.: Franz Anton Maulbertsch, 1724—1796. Buda
pest-Wien 1960; MATSCHE, F.: Der Freskomaler Johann 
Jakob ZeiUer. Marburg/Lahn 1970.
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ről, a „Nimfa és szatír”-ról: „Herr Anton Maul- 
bertsch mag immer ein sehr biedermännischer 
und erfindungsreicher Mann seyn, ob wohl er 
uns ein saftgrünes Bildlein vor die Augen ge
stellt hat, welches man allenfalls des Abste
hens halber auf eine flohfarbene Karosse co- 
pieren könnte“.2 Nem sokkal később Hans 
Rudolf Füssli „Betrachtungen über den der- 
maligen Geschmack des Wiener Publikums” 
(1801) című elemzésében sommásan elítéli az 
előző korszak művészetének fogyatékosságait, 
az elegáns formák, az igaz jellemzés, az elmé
lyült tanulmányokon alapuló kifejezés hiá
nyát, és rámutat, nem a művészek tehetsége 
hiányzott: „aber sie mussten sich fast immer 
nach dem damals noch rohen Geschmack des 
hiesigen Publikums, die vorzügüch der Klo
stergeistlichen richten, die ihnen fast allein Be
schäftigung gaben, sie meistens gut bezahlten, 
dafür aber auch Werke für ihren eigenen Sinn 
und Gefühl forderten“ . A további nagyobb 
munkák, amikre megbízást kaptak, „...bestan
den fast lediglich in Deckenstücken oder an
dern blossen Pracht und Zierwerken... wobei 
auch bloss auf starken Effekt im Ganzen, auf

2 Freymüthige Kritik über die in dem Modellsaale der K. 
K. Akademie der bildenden Künste ausgestellten Gemälde 
von einem Kenner der Kunst. 1. Brünner Wochenblatt 1826, 
Nr. 13. 1. Bremen, Kunsthalle.
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mystische und symbolische Anspielungen an
getragen werden musste“.3

E megnyilatkozások világosan érzékeltetik 
a század végére megváltozott szemléletet, a ré
gi művészet elutasítását, az új követelménye
ket. A hatvanas évektől nyomon követhető 
folyamat a történelmi változásokkal, a nemze
ti mozgalmak megerősödésével, a polgári ki
bontakozással, a felvilágosodás terjedésével 
összhangban Közép-Európa művészeti életé
ben is átalakuláshoz vezet. A régi és új, hagyo
mány és kezdeményezés hosszú időn át össze
fonódva és ütközve állandó mozgásban van.

Az alkotói mechanizmus számos eleme a 
messzi múltba nyúlik vissza, a képzőművészet 
működési modellje, feltételrendszere a sok 
évszázada, lényegében a kora középkor óta 
fennálló bázisra épült. A képzőművészeti te
vékenységet a 18. századig a megrendelő és 
művész kettőse határozza meg, a festő, a szob
rász adott megrendelésre, megbízásra dolgo
zik. Ez az alaphelyzet lényegében akkor is 
fennmaradt, amikor az itáliai reneszánsz nyo
mán a művész kilépett a névtelenség teljes alá-

3 FÜSSLI, H. R.: Annalen der bildenden Künste für die 
österreichischen Staaten. Wien 1801, 59. „Strudel, Gran, 
Troger, Palkó, Unterberger, Maulbertsch waren Männer von 
vorzüglichen Talenten, die jene Theile der Kunst in beträcht
lich hohem Masse besassen, die zu ihren Zeiten, bis auf die 
Erscheinung des Mengs ... als die wichtigsten Theile der Ma- 
lerey betrachtet wurden; die nämlich einen schnellen, lebhaf
ten, und das Auge reitzenden Eindruck zu machen pflegen“.
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rendeltségéből, kiemelkedett a középkori céh
rendszer szigorú kézműves kereteiből, s mind 
társadalmi állását, mind szellemi súlyát illető
en különleges helyet foglalhatott el.

Az általunk vizsgált területen a 18. század 
első felében teljes egészében a hagyományos 
működési szerkezet dominált. A művész csak
nem kizárólag megrendelésre dolgozott, konk
rét feladatokat teljesített, amikor egyházi 
vagy világi megbízásra templomokat és kasté
lyokat dekorált, oltárokat készített, vagy akár 
kortársakat örökített meg. A fennmaradt do
kumentumokból, levelekből, szerződésekből 
stb. pontosan ismerjük a gyakorlatban alkal
mazott eljárást, a kisebb-nagyobb eltérésekkel 
érvényesülő általános feltételeket.

Nagyszabású épületkomplexumoknál, a tö 
rök kiűzését követő fellendülés hatalmas vál
lalkozásainál az építtető uralkodó, főúr, főpap 
eleve átfogó építészeti és dekorációs tervekről, 
s megfelelő ajánlások alapján, kivitelező művé
szekről gondoskodott. Az előzetes elgondolá
sokat írásban, ún. konceptben, programban 
rögzítve vázlatokat készíttetett olykor több 
mesterrel is, mintegy versenypályázat kereté
ben.4 A követelmények legtöbbször a részle
tekre is kiterjedtek. A megrendelő vagy annak

4 A brünni Landhaus mennyezetképéhez pl. 1732-ben 
a bécsi Bartolomeo Altomonte és Gaetano Fanti, a brünni 
Franz Ignaz Eckstein és Johann Georg Etgens is készített 
vázlatot. A megbízást a műfaj akkor legjelentó'sebb mestere, 
Daniel Gran kapta.
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megbízottja nemcsak az ábrázolás tárgyát ha
tározta meg, hanem gyakran a megjelenítés 
módozatait, esetleg a követendő mintákat is. 
A festőnek figyelembe kellett vennie a meg
adott méreteket, környezetet, a megbízó ízlé
sét, konkrét elképzeléseit s a lehetőség szerint 
alkalmazkodott az előkészítő munka során 
felmerült korrekciós követelményekhez, ki
fogásokhoz. A kifogások jellegére vonatkozó
an hadd idézzük jellemző példaként a tiroli 
Michelangelo Unterberger esetét a brixeni 
dóm főoltárképével kapcsolatban (1748). A 
megbízó káptalan hivatalos szerve, az építési 
bizottság pontokba foglalta meggondolásait a 
Mária halálát ábrázoló kép vázlatairól és mó
dosításokat sürgetett, mert: a haldokló Mária 
arca túlságosan szomorú, csüggedt, holott tud
va van, hogy a szűzanya fájdalom és félelem 
nélkül, mint írják, „Freidig und frelich” hunyt 
el. A halottas ágy túl mélyen van a képen s na
gyon is sötét, a kis angyalfejek és felhőgomoly 
helyett hatásosabb lenne nagyobb angyalokat 
és architektúra hátteret szerepeltetni.5 A mű
vész hozzáállását, készségét az alkalmazkodás
ra hadd példázzuk Martino Altomonte 1735. 
évi levelével, amikor is megküldve a fQoltár- 
kép vázlatát a megrendelő wilheringi apátnak, 
a festő hangsúlyozza, nincs más kívánsága,

5 A dokumentumokat 1. WEINGÄRTNER, J .: Der Um
bau des Brixener Domes im 18. Jahrhundert. Jahrbuch des 
Kunsthistorischen Instituts 1920, XIV. 150.
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mint hogy ő kegyelmes méltóságának és a 
tiszteletreméltó konventnek kegyes tetszését 
elnyelje. Amennyiben a kérdéses vázlat vala
miben is kifogásolható, minthogy azon még 
lehet változtatni, kéri, közöljék azt vele s ő 
nem fogja elmulasztani, hogy kívánságuknak 
eleget tegyen.6 A korrekciók után a megbízó 
jóváhagyását elnyerő végső, ún. „approbáci- 
ós” vázlatok — melyeket gyakran pecséttel s 
rajz esetében aláírással hitelesítettek — szolgál
tak alapul a szerződés megkötésénél. Ezek a 
kötelező érvényű írásos megállapodások rög
zítették a munka pontos feltételeit, megbízó 
és munkavállaló kötelezettségeit az anyagiak
ra, ellátmányra, munkaidőre, de a tartalomra 
és művészi minőségre vonatkozóan is.

A vázolt körülmények között természete
sen a megbízó ízlésbeli s ennek megfelelően 
stílusbeli követelményei többnyire elhatáro- 
zóak voltak. A befolyás hatásfoka nagymér
tékben függött a megrendelő személyes adott
ságaitól, műveltségétől és hozzáértésétől, ese-

6 Ld. REISINGER, A.: Beiträge zur Geschichte der 
Stiftskirche Wilhering. Christliche Kunstblätter, 1928, 105 
, , .  winsche aniezo nichts anders als das Euer Hochwürden 
und Gnaden sambt den ganzen venerablen Convent ein gnädi
ges Wohlgefallen derob haben mechten, sollte aber in bemel- 
ten scizo etwas unanstendiges sein,welches aniezo noch leicht 
zu enderen, so bitte mier nur solches zu errinderen... werde 
nicht ermanglen und mich hechst befleissen, Hochgedacht de
rűseiben Verlangen ein geniegen zu leisten“.
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Johann BergI: vázlatrajz szerződés, Budapest, 
Szépművészeti Múzeum



tenként nemzetközi kapcsolataitól, de anyagi 
lehetőségeitől is. Amikor megbízóról, megren
delőről beszélünk, nem egyszerűen bizonyos 
személyre gondolunk, hanem inkább arra a 
szorosabb körre, mely a készülő műalkotással 
a megrendelő részéről foglalkozik. Ide kell so
rolnunk a különböző tanácsadókat, a gyakran 
irányító szerepet játszó építészeket, tervező
ket, külföldi szaktekintélyeket.

Az ízlésbeli orientáció, a művész és művészi 
megoldás megválasztása, irányítása bonyolult 
összefüggéseket követ. Szerepet játszanak ben
ne a politikai kapcsolatok, a család- és birtok- 
viszonyok — hadd utaljak példaként a Schön- 
bornok Dél-Németországot, Ausztriát, Ma
gyarországot érintő művészeti vállalkozásai
ra —, a szerzetesrendek szervezeti kapcsolat- 
rendszere stb. E tényezőktől függően gyakran 
egymástól igen távol eső területeken ugyan
azokkal a művészekkel és művészi megoldá
sokkal találkozunk. Élénk nemzetközi stílus
áramlás, a vendégművészek, különösen ola
szok széles körű foglalkoztatása határozza 
meg e területen a 18. század első felében a 
művészet fejlődését, a helyi kezdeményezés, 
hagyomány még viszonylag szerényen érvé
nyesül. A következő időszakban azonban az 
arányok eltolódnak, az idegen művészek foko
zatosan háttérbe szorulnak, a nemzeti igények 
a képzőművészetben is előtérbe lépnek. A szá
zad közepétől Közép-Európában is felgyorsul 
a változás üteme. Szinte egyszerre többféle tö-
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rekvés jelentkezik, a különböző új irányzatok 
hol egymást váltva, hol egymás mellett tűnnek 
fel. Stílusban kifejezve: a monarchia egész te
rületén a késő barokk, rokokó és klasszicista 
stílustörekvések a változatok széles skáláján 
egy időn át párhuzamosan is jelen vannak.

A központokban és a társadalom legfelsőbb 
rétegeinél a lépésváltás érthetően szaporább, a 
mozgás gyorsabb, következetesebb, a távolab
bi területeken, az alsóbb rétegeknél lassúbb, 
retardált. A változás igénye nemcsak az új mű
vésznemzedéket ragadja magával, de gyakran 
stílusváltásra, alkalmazkodásra kényszeríti a 
régieket is. A korszak legkiemelkedőbb auszt
riai mesterének, Franz Anton Maulbertschnek 
pályafutása és oeuvre-je — mondjuk a sümegi 
falképektől Szombathelyig — szemléltetően 
dokumentálja a stílushullámok egymást köve
tő sebes áramlatát egyetlen nemzedék életé
ben.

Az érett barokk összművészetének — a Ge- 
samtkunstwerknek — pompáját, gazdagságát, 
dinamikus és drámai formanyelvét a század 
ötvenes éveiben megerősödő francia befolyás
sal a rokokó világias felfogása, derűs, játékos 
előadásmódja szorítja háttérbe, s a belső be
rendezésben, festészetben részben új forma
kincs, új tematika, szabadabb kifejezésmód ér
vényesül.7 A fiatal művészek immár nemcsak

7 RIESBECK, J. IC: Briefe eines reisenden Franzosen 
über Deutschland (1783). Berlin 1976, 243 a francia befo-
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Itáliába mennek tanulmányútra, többen ké
szülnek Párizsba is, különösen bizonyos művé
szeti ágak, a táj- és portréfestészet, a grafika 
tanulmányozására. A Kaunitz kancellár támo
gatásával Párizsban tanuló Jakob Schmutzer 
1766-ban hazatérve Bécsben új szemléletű 
rajzakadémiát alapít, s mint a kortársak írják, 
a magával hozott szabadabb rajzstílussal nagy 
feltűnést keltve, kiszorítja az addig uralkodó, 
többnyire száraz és merev rajzmodort.8

A francia befolyás azonban hamarosan 
mind nagyobb ellenállásba ütközött. A német 
szellemi és irodalmi megújulás nyomán erő
södtek a hangok az idegen áramlatok ellen. 
A bécsi udvari szobrász, a német származású 
Wilhelm Beyer 1784-ben megjelent „Neue 
Muse “ című írásában egyenesen ártalmas kór
nak bélyegezte a gallomániát, ostorozta a fran
ciákat utánzó német udvarokat és milliókat 
felemésztő romlott művészetüket: „Alles Gute 
des deutschen Genies wurde durch fremde 
Stümper, durch das blinde Vertrauen gegen 
diese Überläufer unterdrückt und vernichtet.“

lyás terjedéséről: „Unsere Moden sind schon bis an die Gren
zen der Moldau und Walachei vorgedrungen, und alles was 
von Pressburg bis nach Kronstadt feine Welt heisst, spricht 
unser Patois. Man isst und trinkt nicht mehr ungarisch, son
dern gibt Diners, Soupers und Dejeuners... Die Buchhändler 
verkaufen den Voltaire in der Menge heimlich und die Apo
theker den Merkurius in der Menge öffentlich“.

8 LÜTZOW, G v.: Geschichte der K. K. Akademie der 
bildenden Künste. Wien 1877.
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Felszólítja a művészeket, hogy rázzák le a 
franciák és olaszok által rájuk kényszerített 
rossz ízlés bilincseit.5 * * * 9 A hosszabb időn át 
Bécsben működő svájci író és festő, Johann 
Caspar Füssli nyíltan kijelenti: ki nem állhatja 
Watteaut, Lancret és társaikat, akik szerinte 

nur vor Frauenzimmer hätten arbeiten sol
len“ .10

A hatvanas évek elejétől, igaz, még csak vi
szonylag szűk réteg számára, az is világossá vá
lik, milyen úton kell haladni. Az 1761-ben 
Bécsben megalakult német társaság Gellert, 
Klopstock, Gessner, Hagedorn követését tűzi 
ki célul.11 A német írók, esztéták, Hage
dorn, Sulzer, Winckelmann, a pozsonyi szár
mazású Oeser stb. nyomán Josef von Sonnen
fels, Franz Christoph Scheyb, Wilhelm Beyer 
Ausztriában is hatásosan propagálják az új 
szemléletet, a „stille Grösse und edle Einfalt”

5 BEYER, W.: Die neue Muse. Wien 1784. „Schon da
mals wütete in Deutschland eine verderbliche Seuche: die 
Gallomanie. War etwas natürlicher, als dass mit den übrigen
französischen Moden auch die Mode der ausgearteten Künste
nach Deutschland überging? Die deutschen Höfe beeiferten 
sich um die Wette den Franzosen zu gleichen. Sie verschrieben
fremde Künstler, die Millionen verschlangen.“

10 BOERLIN BRODBECK, J.: Johann Caspar Füssli und 
sein Briefwechsel mit Johann Georg Wille. Kunst des 17. und 
18. Jahrhunderts in Zürich. Zürich 1978, 141. Füssli feltéte
lezi, hogy ezért a franciák megkérdőjelezik az ő ízlését és hoz
záértését, de már megszokta, hogy lenézik a németeket.

11 „Die eifert nachzuahmen /So seid ihr deutscher Art/ 
nicht bloss von deutschen Samen“.
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eszményeit, az antik művészet követendő pél
dáját. Nincs módunkban itt — s alighanem nem 
is szükséges — a klasszicizmus alapeszméit és 
törekvéseit elemezni: csupán néhány mozza
natra utalunk, azokra a tényezőkre, melyek a 
művészi alkotás feltételrendszerének alakulá
sára hatnak.

A klasszicizmus szinte minden szószólója 
hangsúlyozza, hogy a műalkotásnak az érte
lemhez kell szólnia, közérthetően magasztos 
gondolatokat, nemes érzelmeket kell sugall- 
nia. „Der Pinsel den der Künstler führet soll in 
Verstand getunkt seyn“, írja Winckelmann.12 
Nem elég, ha a festmény csupán gyönyörköd
tetésre szolgál s a gazdagok palotáit díszítve 
elragadtatja az érzékeket. A szép elválasztha
tatlan a jótól, a művészet szeretete és az er
kölcsi érték megbecsülése egyazon forrásból 
fakad, hangsúlyozza Sulzer és Hagedorn.13 
A művésznek tartózkodnia kell a felesleges 
túlzásoktól, a szenvedélyes kicsapongástól: vi
lágos elrendezés, helyes arányok, tiszta rajz,

12 WINCKELMANN, J. J.: Gedanken über die Nachah
mung der griechischen Werke in der Maleiey und Bildhauer
kunst. Dresden 1756, 44. HAGEDORN, Ch. L.: Betrachtun
gen über die Mahlerey. Leipzig 1762, 320, „Der Mahler, der 
Bildhauer soll denken“.

13 HAGEDORN, i. m., 19, 21; SULZER, J. G.: Die schö
nen Künste in ihrem Ursprung, ihrer wahren Natur und be
sten Anwendung betrachtet. Leipzig 1762, 69, 16; SULZER, 
J. G.: Allgemeine Theorie der schönen Künste. Leipzig 1778.
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érthető ábrázolás az irányadó követelmé
nyek.14

A gyakorlat eleinte csak óvakodva és bi
zonytalanul követte a kinyilatkoztatott elmé
letet. A hatvanas években még kicsiny volt 
azoknak a megrendelőknek, műbarátoknak a 
száma, akik az új követelmények mellett kiáll
tak, s inkább csak elszigetelt példaként idéz
hetjük Kari Firmian grófot, Lombardia oszt
rák helytartóját, aki 1762-ben az ettali apát
sági templom oltárképével kapcsolatban hang
súlyozza: „Ich wünschte, dass der Altar, wo
von die Rede ist, nicht nach dem heutigen Ge
schmack, sondern nach den Regeln der wah
ren Kunst errichtet würde.“ 15 Elképzelésének 
megvalósítója a Rómában tartózkodó fiatal ti
ro li festő, az Anton Raffael Mengshez és a 
klasszicizmushoz igazodó Martin Knoller.16

A következő évtizedben a stílusváltás már 
szélesebb körben érvényesül. Mikor 1770-ben

14 FÜSSLI, i. m., 65. A legfőbb követelmények: „Tief- 
sinn in der Erfindung,., schönes Ebenmass in Formen... Wahr
heit im charakteristischen Ausdruck...“.

15 Ld. BAUMSTARK, R.: Martin Knollers Altarbilder für 
Kloster Ettal. Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst, 1974, 
XXV. 176.

16 Nehézséget jelentett, hogy a festészetben nem voltak 
megfelelő előzmények, melyekhez igazodni lehetett volna. 
Részben ez magyarázza azt a hírhedt esetet, amikor is Mengs 
és a festő Casanova Rómában egy hamisított festménnyel, 
egy álantik Ganymedessel tévesztik meg Winckelmannt. Ld. 
PELZEL, Th.: Winckelmann, Mengs and Casanova: a reap- 
prisal of a famous Eighteenth Century Forgery. The Art Bul
letin 1972, LIV. 301.
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Maulbertsch az új irányzatot képviselő réz
metsző-akadémia tagja lesz, felvételi művét, a 
művészetek sorsát példázó allegorikus grisaille 
festményt elismeréssel méltatja a sajtó. Dicsé
rik a költői elképzelés ésszerűségét, a kivitele
zés józanságát: „Die ganze Gruppe ist so ge
ordnet, dass es zusamm ein Ganzes ohne Ver
wirrung ausmacht, und sich die Hauptfiguren 
vortheilhaft hervorheben. Die Lichter und 
Schatten sind ohne schreyenden Contrast, in 
einer verständigen Vereinigung, die das Auge 
entzückt. Die Figuren sind edel und charak
terisiert.“ 17 Ha a barokk és rokokó legjele
sebb képviselői ilyen eredményesen alkalmaz
kodni tudtak az új követelményekhez, a fiata
lok még következetesebben vállalkoztak az új 
feladatokra, szemléletváltásra. A bécsi ösztön
díjjal Rómában tanuló ifjú Füger 1779-ben 
szerencsésnek mondja magát, hogy még nem 
otthonos a korábban uralkodó kicsapongó stí
lusban, mert úgy nehezebb lenne avval fel
hagyni, s a természet azon közérthető és mes-

17 Wienerisches Diarium, 1770 Nr. 21 „Das Stück des be
rühmten Hm. Maulpirz war eine Allegorie, anweicher sowohl 
die poetische als malerische Erfindung und Anordnung vor
trefflich sind.“ és Kunstzeitung der KayserL Akademie zu 
Augsburg, 1770 Nr. 17: „Herr Maulpirz hat neben seiner 
schönen Arbeit zugleich seinen dichterischen Geist in der so 
schweren und delicaten Malereider Allegorie gezeiget.. Die 
Ausführung nun dieser dichterischen Zusammensetzung ist 
von einer solchen Würde und Schönheit, dass sich Wien auf 
solche Künstler allerdings einen kleinen Stolz erlauben kann.“
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terkéletlen nyelvét követni, amely az antikot 
és Raffael művészetét jellemzi.18

Meggyorsítja az átalakulási folyamatot s 
egyben elmélyíti a változások medrét az a kö
rülmény, hogy jelentősen módosul a felvevők 
köre és jellege, eltolódik a művészeket foglal
koztató, a művészetek iránt érdeklődő rétegek 
aránya. Evvel szoros összefüggésben módosul 
a tematika, a műfajok skálája. A 18. század el
ső felében a művészi feladatok zöme az újon
nan épült templomok, kolostorok, paloták dí
szítése volt: a fal- és mennyezetfestészet fog
lalkoztatta a mesterek jelentős részét. Az épít
kezési kedv és lehetőség azonban — mindenek
előtt Ausztriában — az örökösödési és a hét
éves háború idején érezhetően megcsappant. 
Az egyházi reformok, restrikciók, majd a szer
zetesrendek részleges feloszlatása nyomán a 
feladatok száma nagymértékben csökkent. Rá
mutat erre a mozzanatra a már idézett Hans 
Rudolf Füssli is és leszögezi: „Der seither ent
standene, so genannte moderne Geschmack in

18 „Ich sehe es aber als ein Glück an, dass ich nicht einen 
schon gebildeten, gewehnlich ausschweifenden Stil darin mit
brachte, weil es so schwer hält ihn zu verlassen und sich an 
den reinen Geschmack, an jene ungekünstelte und allen Men
schen verständliche Sprache der Natur zu gewöhnen, die in 
den Werken Raphaels und denen der Antike herrscht“ És 
1783-ban: „Ich habe mich um Zeichnung, Richtigkeit, Aus
druck, Kenntniss der Komposition und des guten und edlen 
Stils in der Geschichte bemüht“. Ld. SCHLOSSER, J .: Füger 
als Porträtist. Belvedere 1925, IV. 161.
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der innern Verzierung der Häuser und Palläste 
hat auch endlich die historischen Deckenmah- 
lereyen, die im Grunde betrachtet, doch nur 
unnatürliche Vorstellungen sind, selten ge
macht.“ 19 E történeti és anyagi tényezők mel
lett nem kis súllyal esik latba az a szemlélet, 
mely a többnyire protestáns német írók és 
esztéták véleményével összhangban, a meny- 
nyezetfestészetet a fölösleges pompa, a nép
ámítás, megtévesztés eszközének bélyegezte. 
Természetellenesnek, értelmetlennek találták 
a mennyezetképeken fejünk felett lebegő ha
jókat, dúló csatákat.20 Winckelmann szerint 
— s az ő szava volt az irányadó -  „Die Gemäl-

19 FÜSSLI, i. m., 63. „Seit dieser Zeit hat die in den Eib- 
landen... bewirkte Simplifizierung des ausserlichen Gottes
dienstes, und die darauf erfolgte Erminderung der gar zu zahl
reichen Altäre und überladenen Zierraten in der Kirche, nebst 
der Sekularisierung vieler Klöster, diese Art Mahlereyen, die 
bis dahin die hiesigen Historienmahler fast ganz allein be
schäftigten, sehr vermindert...“.

20 WERNER, G. H.: Anweisung alle Arten von Prospek
te... zeichnen zu lernen, nebst Anleitung zum Plafond und 
Freskomalen. Erfurt, 1781: „Ist es nun nicht Unsinn, wenn 
die Maler da Historien, die sich auf der Erde zugetragen ha
ben, Bäume, ganze Landschaften oder wohl gar Seestücke 
hinkleksen“ ; NICOLAI, F.: Beschreibung einer Reise durch 
Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781. Berlin 1788, II. 
303. a mennyezetképekről: „...wenige Fälle ausgenommen 
haben dergleiche Gemählde nichts als Pracht oder gar Prunk 
zum Zweck.... Wer wird den ganzen Körper zurücklegen, und 
sich die Augen werderben wollen, um aus einer Menge über- 
einandergeworfenen verkürzter, o ft nur aus einem einzigen 
Gesichtspunkte richtig erscheinender Figuren, die Vorstellung 
einer uninteressanten Gegebenheit herauszusuchen...“ .
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de an Decken und über den Thüren stehen 
mehrentheils nur da um ihren Ort zu füllen 
und die ledige Plätze zu decken.“ 21

A monumentális festészet háttérbe szoru
lása, az egyházi és főúri megrendelők mellett 
és részben helyett, a szélesebb polgári rétegek 
aktivizálódása a táblaképfestészet, az ún. pol
gári műfajok megerősödéséhez vezet. A szoro
sabban vett történeti festészet, a tájkép, port
ré, zsánerkép foglalkoztatja a keresletnek meg
felelően mind nagyobb mértékben a művésze
ket.22 A tematika átalakulása, az alkotó és áb
rázolás viszonylatának gyökeres módosulása 
követi ezt a fejlődésvonulatot. A feladat, az 
ábrázolás meghatározásában a század első felé
ben a megrendelőnek döntő szerepe volt, s a 
festő mozgásterét nemcsak a megadott részle
tes programok határolták be, alkalmazkodni 
kellett a hagyományos, sok évszázados iko
nográfiái alapanyaghoz, az allegorikus-szimbo
likus jelképrendszerhez. Az igazán nagy mű
vész természetesen e szűkebb keretek közt is 
talált egyéni megoldást, sajátos és elragadóan 
meggyőző képi kifejezési formát — gondol
junk pl. Maulbertsch sümegi freskóira. A kö-

21 WINCKELMANN i. m., 44.
22 E műfajokhoz Id. HERRMANN -FICHTENAU, E.: 

Der Einfluss Hollands auf die österreichische Malerei des 18. 
Jahrhunderts. Wien—Köln-Graz 1983; GARAS, K.: Die Gen
remalerei im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa. Zbomik za li- 
kovne umetnosti (Novisad). 1981, 251.
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töttségek, ismétlések azonban egyhangúság
hoz, rutinszerű modorossághoz vezettek, s a 
bécsi művészek, mint Füssli írja, a megrendelő 
ízlésétől korlátozva többnyire nem érhették el 
azt a szintet, melyet olykor vázlataik sugall
nak, s amelyet egy műveltebb, a szépségre 
fogékonyabb publikum lehetővé tehetett vol
na.23

A század közepétől bekövetkező fordulat
tal a témaválasztás, ábrázolás vonatkozásában 
mind szerényebb lesz a megrendelő szerepe, a 
művész mindinkább magához ragadja a kezde
ményezést. A morvaországi Hradisch kolostor 
apátja pl. már 1751-ben mentegetőzésre kény
szerül Paul Trogerrel, a bécsi akadémia kiváló 
mesterével szemben, amikor írásban biztosít
ja, hogy nem ragaszkodik a megadott concept- 
hez, nem kívánja korlátozni a művész inven
cióját és semmiben sem óhajtja kezét megköt
ni.24 Dorfmeister István a szombathelyi oltár
kép kapcsán a megrendelő Szily püspöknek 
önérzetesen hangoztatja: ,,Etwas muss man 
doch dem Künstler zu seinem Gusto seiner 
Haltung zu lassen“.25 A festők immár ragasz-

23 FÜSSLI, L m., 62-63.
24 Ld. ASCHENBRENNER, W.-SCHWEIGHOFER, G.: 

Paul Troger. Leben und Werk. Salzburg 1965, 220.
25 „... damit doch das alte Sprichwort nicht gäntzlich in 

Vergessenheit kommt: dem Mahler und Poeten ist villes er
laubt“. Ld. FÁBIÁN, M.: Dorffmaister István művészi mun
kássága a szombathelyi egyházmegyében. Vasi Szemle 1935- 
36, 19. Szily János szombathelyi püspök még a század végén
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kodnak saját elképzeléseikhez, maguk keresik 
a megfelelő anyagot a helyes ábrázoláshoz. 
Vinzenz Fischer a bécsi udvari könyvtárban 
kutat régi metszetek után, hogy a székesfehér
vári főoltárképen helyesen ábrázolhassa István 
királyt (1774), Johann Lukas Kracker a tri
denti zsinat egri megörökítéséhez az egykorú 
leírás német kivonatát kéri, hogy a történeti 
hitelesség követelményének eleget tehessen. 
Martin Knoller egyenesen Winckelmanntól kér 
tájékoztatást a római szenátorok ábrázolásá
hoz. A nemzetközi hírű nagy mestereknél ele
ve a művész tetszésére bízzák a téma megha
tározását: pl. amikor II. József császár a kor 
egyik legjelesebb német festőjétől, Angelika 
Kauffmanntöl Rómában két festményt rendel 
a bécsi képtár számára (1784). A művésznő 
— s ez is jellemző mozzanat — két hősi jelene
te t választ, a germán Hermann diadalát és a 
harcban elesett Pallas siratását.

A művésznek immár többnyire a képessége 
és műveltsége is megvan ahhoz, hogy maga 
válassza témáját s alakítsa ábrázolását. Már 
Martin van Meytens, a bécsi akadémia 1770- 
ben elhunyt igazgatója is következetesen har
colt azért, hogy csökkentse a művészek aláza
tos függését a gazdag és önkényes művészeti

is igyekezett a légi gyakorlatnak megfelelően érvényt szerezni 
a megrendelt művekkel kapcsolatos elképzeléseinek. A Maul- 
bertschnek, Dorfmeisternek tett észrevételek azonban túl
nyomórészt a történeti hitelességet, korhű ábrázolást szorgal
mazták.
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diktároroktól, s F. Ch. Scheyb ,,Köremon”-ja 
(1770) méltatlankodva száll szembe azokkal, 
akik nem tudják másként elképzelni a festőt 
„als einen blossen Handwerksmann, dem sie 
weder Gelehrsamkeit oder gute Sitten, noch 
einige Erziehung Zutrauen“.26 Igaz a művelt
ségbeli eltérések a művészek körében igen na
gyok voltak. Az alapismeretek hiányára még 
a század második felében is akadnak példák. 
A kiváló tiroli tájképfestő, Franz Edmund 
Weirotter pl. párizsi tanulmányútja idején 
még írni, olvasni sem tudott. A későbbi akadé
miai festő Hubert Maurer akkor tanult meg ír
ni, amikor itáliai tanulmány útjáról beszámoló
kat kellett küldenie. Akadtak azonban bőven, 
akik éppen tájékozottságukkal, műveltségük
kel tűntek ki. Martin von Meytens pl. a kor
társ beszámoló szerint hat nyelven tudott s a 
filozófiában, természettudományokban is já
ratos volt. A pozsonyi származású Friedrich 
Oeser, a lipcsei rajzakadémia igazgatója a kor 
vezető íróival, tudósaival állt kapcsolatban, s 
Winckelmann is, Goethe is példaképnek tekin-

26 SCHEYB, F. Ch.: Köremons Natur und Kunst in Ge
mälden, Büdhauereyen, Gebäuden und Kupferstichen. Leip
zig und Wien 1770 és FÜSSLI, i. m., 17. Meytens igyekezett 
„...jenen Theil noch von vorigen Zeiten übrig gebliebenen 
handwerksmässigen Anstand, jenes zu grosse Misstrauen in 
ihre eigene Fähigkeiten in Vergleichung mit den Ausländem, 
und jenes furchtsame, und gar zu unterwürfige Betragen ge
gen reiche und anmassende Dictatoren in der Kunst... zu 
vermindern.“
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tette.27 Az ugyancsak pozsonyi tájképfestő, 
a fiatalon elhunyt Karl Philipp Schallhas mél- 
tatói is az ifjú művész széles körű ismereteit, 
nagy olvasottságát tartották említésre érde
mesnek.28

Az olvasás, a műveltség fontosságát hangsú
lyozza akadémiai előadásában a felvilágosodás 
egyik vezéralakja, a rézmetsző-akadémia tit
kára, Josef von Sonnenfels. Az „Ermunterung 
zur Lektüre an junge Künstler ”-ben 1767-ben 
kiemeli, hogy a valódi művészi értékek, a gon
dolatok gazdagsága, a költői szellem, az ala
kok nemessége, az érzelmek kifejezése — nem 
valósíthatók meg műveltség, olvasottság nél
kül.29 A festőnek, tűzrevetve a szellemet gúzs- 
bakötő kézikönyveket, az igazi irodalomhoz 
kell fordulnia. Csak ennek segítségével talál
hatják meg a gondolatébresztő, nemes példá
val szolgáló témákat. Az élő irodalomból, a 
görög-római és hazai történelemből vett jele
netek, a mindennapok bemutatása, a hazai tá-

27 Bővebben e témakörhöz ld. GARAS K.: Literarische 
Unterlagen, 929, 933 -935 .

28 „Ein geschmackvoller junger Mann, der zugleich eine 
Menge wissenschaftliche Kenntnisse und eine ausgebreitete 
Lektűr besass.“ Ld. FÜSSLI, H.R.: Allgemeines Künstler 
Lexikon. Zürich 1789-1819 , IV. 1470.

29 SONNENFELS, J. v .: Gesammelte Schriften. Wien 
1786, IV. 91, 282, 295. ,,... zu dieser hohen Stufe der Kunst 
gelanget man nicht, ohne dass der Geist durch die Lesung der 
besten Schriften des Alterthums und der neueren Zeiten ge
nähret, ohne dass die Einbildung durch die Dichter erhitzet, 
mit Bildern bereichert..geworden“.
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jak, szokások kerülnek az érdeklődés előteré
be. S míg pl. a hatvanas évekig az akadémiai 
pályázatokra szinte kizárólag bibliai témákat 
jelöltek ki, a hetvenes évektől többnyire már 
német irodalmi és klasszikus történeti jelene
teket kellett megörökíteni.30 Az akadémia ek
kor már a korábban lenézett zsáner műfaj kép
viselőit is tagjai közé választhatta, s jellemző 
módon a késő barokk jeles mesterei, Maul- 
bertsch és Kremser Schmidt is élénken foglal
koztak a nyolcvanas években a mindennapok 
megörökítésével, népszerű zsánerjelenetekkel.

A társadalmi és anyagi feltételek megválto
zása, mint Füssli hangsúlyozza, a tudomány és 
irodalom közízlés formáló befolyása31 * a mű
vészeti élet, a szervezeti formák, az intézmény- 
rendszer átalakulását is magával hozza. A mű
vészi gyakorlat évszázadok óta fennálló intéz
ményes módozatai a céhrendszer, az udvari 
státus és az akadémiák voltak. A széles szer
vezeti alapot a középkori céhrendszer adta. 
A kézművesekhez hasonlóan, s részben velük 
együtt a festő, szobrász stb. a céh tagjaként

30 A rézmetsző akadémia első pályatétele jellemző mó
don a nemzeti múlt egy hősi témája volt: a Hermann és Thus
nelda szomorújáték egy jelenetét, csoportját kellett megörö
kíteni.

31 FÜSSLI, i. m., 64. „Das Lesen der Geschichte, der al
ten und der neuern Dichter, und der besten deutschen Schrif
ten über ästhetische und Kunstgegenstände, ward nach und 
nach allgemeiner und führte unvermerkt auch zu einer bes
sern Wähl in Kunstsachen.“
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gyakorolhatta mesterségét; kiképzését, letele
pedését, működését, műhelygyakorlatát a szi
gorú céhszabályok foglalták keretbe. A céh
beli, ún. polgári festők, „bürgerfiche Maler” 
létszáma a városokban kötött volt, mozgás
terük s a foglalkoztatható segédek száma kor
látozott. Az idegenek meghonosodását sajá
tos procedúra nehezítette, a céhek, „Bruder- 
schaft”-ok mindenütt féltékenyen őrizték lét
feltételeiket és kiváltságaikat és következete
sen felléptek a „Störer”-nek, „Pfuscher”-nek 
minősített idegenek ellen.32 Fellépésük azon
ban az idők során egyre hatástalanabb lett, ál
lásaik megmerevedtek, befolyásuk mindin
kább csökkent. 1735-ben a bécsi Szt. Lukács 
céh folyamodványa az akadémiai kiváltságok 
ellen még azzal a következménnyel járt, hogy 
a hatóságok elodázva a döntést mindkét szer
vezet működési feltételeit érvényben hagyták. 
Amikor azonban 1773-ban az újonnan alapí
tott rajzakadémia igazgatója, Jakob Schmut
zer fordul a császámőhöz s hangsúlyozza, mi
lyen szégyenteljes és a nemzetközi közvéle- 33

33 A folyamat jellemzésére idézhetjük a prágai jezsuiták 
esetét a Szt. Miklós templom kifestésével kapcsolatban. 1753- 
ban a városi festó'céh letiltatta a Drezdából meghívott Franz 
Kari Palkó munkáját a templomban, a folytatásra csak az 
anyagi megegyezés után kerülhetett sor. Nyolc évvel később 
ugyanott a céhbeli festők már hiába tiltakoztak Johann Lu
kas Kracker működése ellen: az akkor már Magyarországon is 
hírneves festő, öntudatosan hivatkozva akadémiai gyakorlatá
ra és szabadságjogaira akadálytalanul végezhette el a máig is 
látható nagyszerű mennyezetkép festését.
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mény előtt elfogadhatatlan, hogy a művészet 
a céhkényszernek van alávetve, a kérést hatá
rozott intézkedés követi.33 Az 1773. évi csá
szári rendelet az osztrák tartományokban 
mindenki számára szabaddá teszi a művésze
tek gyakorlását,a művek értékesítését és hang
súlyozza, senki sem kötelezhető arra, hogy a 
kézművesek céhébe lépjen.33 34 A következők
ben azután II. József rendelete végleg felszá
molja a művészek céhhez való tartozását, a 
céhek felügyeletét, a mestervizsgát az akadé
miának rendeli alá.

Az udvari művész, az uralkodó, főúr, fő
pap, nemesúr szolgálatában álló művész bizo
nyos mentességgel „Hofbefreiter”-ként, az 
adott patrónus kötelékében — és csak ott — 
folytathatta mesterségét. A feltételek rendsze
rint a művész képességeitől, hírnevétől, a pat
rónus személyes adottságaitól is függően variá- 
lódtak s a kicsinyes udvari hierarchia alantas 
kötöttségeit, a nagyobb szabadságjogokat, tá- 
gabb működési és mozgási lehetőségeket is 
magukba foglalhatták. Az udvari kinevezés 
pontosan meghatározta a rangfokozatot, a

33 LÜTZOW, L m., 16.
34 „...erklären hiemit, befehlen und setzen fest, dass die 

Mahlerey, Bildhauer-, Kupferstecher- und Baukunst dem 
Adel keineswegs unanständig sind, noch seyn sollen, und dass 
jedermann diese Künste frey ausüben und seine Werke ver
kaufen könne, wobey niemand gehalten seyn soll, sich in die 
Zünfte der Werkleute einschreiben zu lassen.“  Ld. Wieneri
sches Diarium 1773, Nr. 31.
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feladatkört, a végzendő munka mennyiségét, a 
bért és természetbeni ellátást stb. Alkalman
ként lehetővé tették, hogy a művész szabad
ságot vegyen vagy más megbízók számára is 
dolgozzon. Az udvari művészek köre kisebb, 
mint a céhbelieké, e réteg társadalmi helyzete 
is jobb, megbecsülése általában nagyobb, mint 
a polgári festőké, nemzetközi kapcsolataik 
élénkebbek, mozgásterük tágabb. Függőségük, 
a feudális renden belüli szigorú alárendeltsé
gük azonban — kivételes esetektől eltekint
ve — mindvégig szorító tény marad.35

A harmadik működési lehetőség, az akadé
miai művész státusa még kevesebbeket érint, 
az akadémiák jelentősége, hatása azonban a 
számszerűségnél jóval nagyobb, idővel sors
döntő a művészi élet, az ízlés alakításában. 
A művészet és társadalom piramisának csúcsát 
alkotó akadémiai művészeknél nem csupán ar
ról van szó, hogy magasabb színvonalú, való
ban művészi kiképzésben részesültek. Az aka
démia nemcsak oktatási intézmény, hanem ki
emelt szervezet, mely uralkodói kegy alapján 
kiváltságokat biztosít azoknak, akik tagjaivá

3S Tanulságos a kortárs beszámolója Johann Jakob Zeil- 
lerró'l. A tiroli festő', miután császári udvari festővé nevezték 
ki Bécsben „...legte diese Ehre bald nieder, weil er seine Zeit 
nicht mit leeren Complimenten und vergebenen hin und her 
berufens verlieren wollte...“. Ld. Neues Museum für Künstler 
und Kunstliebhaber 1794, 291; MATSCHE, F.: Der Fresko
maler Johann Jakob Zeiller (1708-1783). Marburg 1970, 
605.
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lesznek. Az akadémia tagjai vagy védettjei 
(„Schutzverwandte” ) mentesek a céhkötött
ségektől, adóktól, mesterségüket bárhol gya
korolhatják az örökös tartományokban, tanít
ványokat képezhetnek, segédeket foglalkoz
tathatnak. A döntő mozzanat a függőség fel
oldása, a céh és az udvar kötöttségeitől való 
szabadulás lehetősége, a művészi és szellemi 
értékek szabadabb érvényesítése.36 A másik 
fontos tényező az akadémia szervező,, centra
lizáló szerepe. Közép-Európában csupán egy, 
a bécsi művészeti akadémia működött, — Prá
ga nem jutott túl egy kezdeményező folya
modványon, Magyarországgal kapcsolatban 
éppen csak egy meg nem hallgatott javaslatot 
— Daniel Gran terve — idézhetünk.37 A bécsi 
intézmény befolyása így rendkívül erős volt: 
egységes képzést adott a különböző országok, 
tartományok fiatal művészeinek, lényegében

36 Bővebben ld. WEINKOPF, A.: Beschreibung der K. K. 
Academie der bildenden Künste in Wien. Wien 1783, 1790. 
Lützow, i. m.; WAGNER, W.: Die Geschichte der Akade
mie der bildenden Künste in Wien. Wien 1967.

37 1709-ben Venzel Haiwachs festő, Franz Kanka építész 
és Franz Preiss szobrász nyújtottak be kérést a prágai akadé
mia létesítésére. Folyamodványukat Bécsben elutasították. 
1755-ben Daniel Gran egy Magyarországon létesítendő művé
szeti akadémia tervezetét juttatta el Batthyány Lajos nádor
hoz, hivatkozva arra „...in deme fast schon in allen Ländern, 
ja sogar in dem rauchen Moscau dergleichen freye Kunst- 
schullen eingeführet worden“ . Ld. KAPOSSY, J.: A magyar 
művészeti akadémia terve a 18. században. Levéltári Közle
mények 1940-1941,335.
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azonos szemléletet sugárzott Közép-Európa 
szinte egész területére. Monopolhelyzete, ér
tékőrző szerepe azonban óhatatlanul stagná
láshoz, s mint a kortársak jelzik, pedantériá
hoz, modorossághoz vezetett. A meggyorsuló 
változások közepette ezért az új törekvések 
érvényesítésére 1768-ban a Párizsból hazatért 
kiváló grafikus Jakob Schmutzer vezetésével 
új akadémiát, a rézmetsző-akadémiát hoztak 
létre. Az új intézmény, melynek szellemi irá
nyítását Josef von Sonnenfels vállalta, határo
zottan szállt síkra a felvilágosodásért, s miután 
1772-ben egybeolvadt a régi művészeti aka
démiával, befolyását széles körben érvényesí
tette.

Az intézményrendszer átalakulása kapcsán 
még egy új, érdekes jelenségre utalhatunk. 
1788-ban Bécsben megalakul a képzőművé
szek nyugdíjegyesülete, — ismereteink szerint 
az első Európában. Az önsegélyező társulat a 
munkában megöregedett művészeket, eseten
ként özvegyeiket, árváikat kívánja támogatni, 
tagjainak a négy éven át fizetett 25—50 frt.- 
ért 100—200 frt. járadékot fizet.38 Első elnö
ke, s ez is figyelemreméltó mozzanat, Fr. A. 
Maulbertsch, a korszak legkiválóbb freskófes-

38 BODENSTEIN, C.: Hundert Jahre Kunstgeschichte 
Wiens. 1788-1888. Wien 1888; STEININGER, A.: 150 Jahre 
Pensionsgesellschaft bildender Künstler in Wien. Wien 1938. 
A társulatnak 1796-ig mintegy 100 tagja volt. Anyagi alapju
kat kiállítások, zenés rendezvények bevételével növelték.
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tője, aki az idők változásával maga is anyagi 
nehézségekkel küzd. Ezt az új szervezeti for
mát nyilvánvalóan a szükséglet hívta létre: azt 
a rést próbálta áthidalni, mely a céhek meg
szűntével, a szabad foglalkozású művész státu
sának kibontakozásával, a munkafeltételek át
rendeződésével jö tt létre.39

A konkrét feladatokat, biztos megélhetést 
nyújtó megrendelő szerepének beszűkülése, 
helyette a gyűjtő, vásárló, szélesebb értelem
ben a közönség befolyásának erősödése a mű
vészeti élet szerkezetváltozását mozdítja elő. 
A gyűjtő természetesen nem új szereplő ebben 
az együttesben, lényegében új azonban a gyűj
tők köre, érdeklődésének iránya és tárgya. Az 
előző korszak szinte korlátlan anyagi eszkö
zökkel rendelkező, főként a külföldi nagy 
mesterek műveit vásárló főúri gyűjtői mellett 
fokozatosan teret nyer a szerényebb anyagi le
hetőségekkel bíró polgári gyűjtő, az értelmi
ségi réteg. Ezzel összefüggésben a gyűjtés el
tolódik a kortárs és a hazai művészet irányá
ba, részben mert ezek a rétegek nem engedhe-

39 Josef von Sperges báró, az akadémia tanácsosa 1788- 
ban egy beszámolóban leszögezi, hogy a súlyossá vált helyzet
ben még a kiváló művészek is alig tudják a kenyerüket meg
keresni s alantas feladatokra kényszerülnek. Az okok: ,,der 
Hof lässt nichts machen; Kirchen und Klöster dürfen nicht: 
der Adel hat entweder keinen Geschmack und Lust zu der
gleichen Kunstsachen, oder zu wenig Geld: die wenigen Lieb
haber suchen nur alte Gemälde...“ 1. Mitteilungen der Öster
reichischen Galerie 1966, X. 41.
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tik meg maguknak a híres régi mesterek képei
nek vásárlását, részben pedig mert a hivatal
nok, kereskedő, orvos stb. gyűjtők közelebbi 
ismeretségben is álltak a festőkkel, szobrá
szokkal, szélesebb volt velük az érintkezési fe
lület.40 „Mindenki igyekszik most műbarát
nak mutatni magát — írja 1774-ben F. Ch. 
Scheyb az »Orestrio«-ban — szalad és képek
kel díszíti lakását, metszeteket gyűjt. Kezde
nek e tárgyról vitatkozni, fecsegni, sőt épen- 
séggel bő leselkedni.”41

A gyűjtők gyakran közvetlenül a művész
től, esetenként képárustól, olykor pedig árve
résen vásároltak.42 Az aukciók, hagyatéki ár-

40 Füger pl. Hunczovsky bécsi seborvosnak orvosi vonat
kozású antik történeti jeleneteket fest. Tanulságos és részletes 
képet adnak a korabeli gyűjtésről a tiroli tanácsos Carl Josef 
von Weinhart feljegyzései. Mintegy 800 festmény volt a birto
kában, főként hazai és helyi mesterek alkotásai, részben régi 
mesterek tájképei, zsánerképei. Innsbrucki gyűjteményét so
kan felkeresték s a tanácsos gondosan feljegyezte képeiről a 
különböző véleményeket, adatokat. Ld. HOCHENEGG, H.: 
Carl Josef von Weinhart zu Thierburg und Vollandsegg. Ver
öffentlichungen des Ferdinandeums 1954, XXXIV51.

41 SCHEYB, F. Ch.: Orestrio von den drey Künsten der 
Zeichnung. Wien 1774,1.55. „Liebhabern der schönen Künste, 
ich will sagen der Malerey will jetzo ein jeder nachahmen. 
Man läuft und ziert seine Wohnung mit Gemälden, man sam
melt Kupferstiche, ohne von der Kunst einen gründlichen Be
griff zu haben. Dennoch fängt man an darüber zu vernünf
teln, zu schwatzen, zu plaudern, oder gar zu philosophieren.“

42 Gyakoriak és fontosak a művészek hagyatéki árverései. 
A korszak szinte minden festője, Martin van Meytens, Troger, 
Maulbertsch, W. L. Reiner, Ignaz Unterberger stb. jelentős 
gyűjteményt hagyott hátra, nemcsak a saját műveit, vázla
tait, hanem a régi és a kortárs mesterek képeit, rajzait, met
szeteket.
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verések a század utolsó negyedében már gya
koriak Bécsben, Pozsonyban; újsághirdetések 
hívják fel rájuk a figyelmet, katalógusok azon
ban még nem igen készülnek. A korabeli mű
kereskedelemről sajnos csak hézagos ismerete
ink vannak, sajátos módozatairól elszórt fel
jegyzésekből, rövid megemlékezésekből érte
sülünk. Bővebb tájékoztatást kapunk azonban 
a gyűjtést kísérő fontos új jelenségről, a kiállí
tásokról. Ellentétben Itáliával vagy Franciaor
szággal az általunk vizsgált területen képkiállí
tásokkal a 18. század második fele előtt nem 
találkozunk. Művészi alkotások nyilvános be
mutatására először a bécsi akadémia rendezé
sében került sor. Kezdetben csak a felvételi- 
és pályaműveket tették egy-két héten át köz
szemlére, a hetvenes évektől azonban a párizsi 
Salon példáját követve több nagy tárlatot szer
veztek a kortárs művészek alkotásaiból.43 E 
katalógusokkal kísért kiállításokon leginkább 
a divatos műfajok, történeti ábrázolások, táj
képek, zsánerképek, portrék, a fiatal művé
szek alkotásai kaptak helyet. A hagyományos 
irányzatok képviselői, pl. Maulbertsch, Sam
bach, Vinzenz Fischer stb. többnyire vázlatok-

43 TROST, A.: Der älteste Wiener Kunstausstellungskata
log (1774). Monatsblatt des Vereins für die Geschichte der 
Stadt Wien 1925, VII. 99.; Catalogue desouvrages de peintu- 
res, sculptures et gravures executés par les membres de l’Aca- 
demie Impérial et Royal des Beaux Arts. Vienne 1777; Ver
zeichnis der von der. K. K. Akademie der bildenden Künste 
aufgestellten Kunstwerke. Wien 1786.
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kai, kicsiny mitologikus képekkel szerepeltek 
(1774, 1777, 1786, 1790).

Az igény, hogy a mű és a művész szélesebb 
nyilvánosságot kapjon, az akadémiai kiállítá
sok mellett alkalmi, egyedi rendezvényeket te
remtett. Pl. szemlére tették az elkészült, kül
földre szánt műveket: a tiroli Ignaz Unterber
ger Könnigrätzbe szánt oltárképe a bécsi Re- 
doutensaal-ban (1768), Martin Knoller merani 
oltárképe vagy Jósef Hickel II. Józsefről készí
tett képmása az akadémián volt egy időre lát
ható. Segítettek a magánkezdeményezések is. 
A kiváló francia arcképfestő, MMe. Vigée Leb
run Itáliából jőve Kaunitz kancellár szalonjá
ban állíthatta ki Lady Hamiltonról festett Szi
billa képét, Martin Ferdinand Quadal — mint 
arról az újsághirdetésből értesülünk — külföldi 
útjáról Bécsbe érkezve (1787) lakásán tette 
közszemlére az akadémiai gyülekezetei ábrá
zoló új festményét.

A kiállítások, a nyilvánosság fontosságát s 
ezek kapcsán a publicisztika szerepét hangsú
lyozza a már idézett Wilhelm Beyer: ,,A művé
szeteknek nagy előnyére válna, ha művészeti 
folyóiratot indítanának és állandó művészeti 
kiállítást szerveznének, ahol az alkotások köz
szemlére és eladásra kerülhetnének és a műba
rát tetszése szerint válogathatna.”44 A kiállí-

44 BEYER, i. m. „Es würde der Kunst gewiss grosser Vor
schub geschehen, wenn man ein öffentliches Kunstmagazin 
oder eine immerwährende Kunstexposition errichtete, wo die
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tásokról, kiállított művekről mind több be
számoló jelenik meg a hazai és külföldi sajtó
ban. Kibontakozik a rendszeres művészeti 
kritika és lerakják alapjait a művészettörténet
írásnak. A nemzeti megújulás termékeny 
talaján mindenütt gombamód szaporodó ki
adványok, folyóiratok, irodalmi-esztétikai 
szemlék szívesen közölnek életrajzokat jeles 
hazai művészekről, elméleti vitaírásokat, kri
tikai értékelést.45 A Paul Troger halálakor 
1762-ben Bécsben megjelent életrajzi beszá
moló nyomatékosan hangsúlyozza, milyen há
lás lesz majd az utókor azoknak, akik az érde
mes hazai mesterekről hírt adnak, s a német 
Hagedorn úttörő írását, a „Lettre á un ama
teur de la peinture”-t (1755) állítja példá
nak.46 Az elméleti művészeti írások, mint a 
már idézett F. Ch. Scheyb Orestrioja vagy Kö- 
remonja, Beyer pamfletja a „Neue Muse” stb. 
részben a művészetek fejlődésével, elvi kérdé
sekkel, részben az időszerű problémákkal fog-

Künstler ihre Arbeiten zur Schau und zum Verkauf aufstellen 
und der Liebhaber sich nach seinem Wohlgefallen wählen 
könnte.“

45 A század első felében a nyilvánosságot is mozgósító 
művészeti kritikával nem találkozunk: a kritikai állásfoglalás
ról inkább csak az egyedi feljegyzések, a főúri és egyházi meg
rendelők naplói, levelei, az építési bizottságok jegyzőkönyvei, 
a jezsuiták annalesei stb. adnak valamelyes fogalmat.

46 Wienerisches Diarium 1762, Nr. 94.
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lalkoznak.47 Fontos szerepet játszanak ebben 
az összefüggésben az akadémiai előadások, 
elsősorban pl. Josef von Sonnenfelsnek a réz
metsző-akadémia titkáraként tarto tt, nyomta
tásban is megjelent programbeszédei, a meg
újulást szorgalmazó „Von der Urbanität der 
Künstler” (1771), „Von dem Verdienst des 
Porträtmalers” (1768), „Ermunterung zur 
Lektüre an junge Künstler” (1767) etc.48 Ér
demes idéznünk e tárgykörből egy alig ismert, 
különleges írásművet, a bécsi Theresianum 
1772. évi kiadványát. A „Prosen und Gedich
te über die bildenden Künste” című kötetké
ben a tanintézet végzős növendékei, az ifjú 
Auersperg, Saurau, Forgach, Bethlen grófok 
stb. értekeznek a művészi megismerés módjá
ról, az antik művészet példaszerűségéről, a bé
csi művészeti helyzetről, az utazásokkal kap
csolatos művészeti tapasztalatokról stb.49

47 Az irányadó német folyóiratok, a lipcsei Neue Biblio
thek der freyen Wissenschaften und der schönen Künste, 
Meusel lapjai, a Miscellaneen és Neue Miscellaneen arti
stischen Inhalts (Erfurt, Lipcse), Museum für Künstler und 
Kunstliebhaber (Mannheim), a Teutscher Merkur vagy a 
Kunstzeitung der Kayserlichen Akademie zu Augsburg bőven 
helyet adnak a Bécsbó'l vagy a monarchia más részeiből érke
ző művészeti beszámolóknak, híreknek.

48 SONNENFELS, i. m„ 1786.
49 Prosen und Gedichte über die bildenden Künste. Von 

den Hörern der schönen Wissenschaften ...am K. K. Theresia
num. Wien 1772; AUERSPERG, S.: Rede von dem Zustande 
der bildenden Künste in Wien; FREIH. VON ENZENBERG: 
Betrachtungen über den Vorzug der Alten in den Werken der
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A művészeti élet új formái, a művészi al
kotás — ha úgy tetszik termelés — új módoza
tai mindenütt túlsúlyra jutnak. Mint Nagy 
Frigyes mondotta annak idején II. József 
trónraléptekor: „une nouvelle ordre des cho- 
ses commence”. A gyökeres átalakuláshoz 
vezető bonyolult folyamatot egyetlen előadás 
szűk keretében természetesen legföljebb csak 
főbb vonulataiban lehet nyomon követni. 
A térben és időben is messzenyúló, szerte
ágazó téma rövid összefoglalásában csak az 
alapelveket, a legfőbb tendenciákat vázolhat
tuk. Szükségképpen bizonyos fokig egyszerű
sítenünk és általánosítanunk kellett, s nem 
vállalkozhattunk arra, hogy a területi eltéré
seket, a helyi sajátosságokat, fejlődésbeli el
lentmondásokat közelebbről érzékeltessük. 
Éppen csak jelezhettük, hogy a megújulás vá
zolt jelenségeit összességükben, együttesen 
szinte sehol sem mutathatjuk ki, s többnyire 
inkább csak hol az egyik, hol a másik jellemző 
mozzanattal találkozunk. Bővebb taglalást igé
nyel a tartalom és forma összefüggéseinek bo
nyolult kérdése, a képzőművészet és a társ-

Kunst; BETHLEN, J.: Entretien sur la maniére de voyager 
utilement par rapport aux beaux arts; FORGÄCH: Picturae 
et sculpturae artis et progressus carmen etc. A Theresianum 
kiadványainak irodalmi vonatkozásairól Id. MARTENS, W.: 
Drei Sammlungen von Schülerdichtungen aus dem Wiener 
Theresianum. Die Österreichische Literatur. Ihr Profil an der 
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Graz 1979, 1.
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művészetek, irodalom, színház, zene kapcso
latrendszere. Mindezeknek a problémáknak a 
tisztázására, a művész társadalmi helyzetének, 
megbecsülésének konkrét vizsgálatára, az élet- 
körülmények, munkamódszerek, a műhely- 
gyakorlat elemzésére csak az itt adott kereten 
túl a nagyobb összefüggésben, a készülő kötet 
fejezeteiben találhatunk módot.
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A KÉPEK JEGYZÉKE

I. Johann Bergl: vázlatrajz szerződés, Budapest, Szépművé
szeti Muzeum

Táblák

1. Franz Anton Maulbertsch: Nimfa és szatir, Bremen, 
Kunsthalle

2. Franz Anton Maulbertsch: főoltárfreskó, részlet, Sümeg, 
plébániatemplom

3. Franz Anton Maulbertsch: falképek, Szombathely, püs
pöki palota

4. Josef Ignaz Mildorfer: mennyezetkép, részlet, Fertőd, 
Esterházy kastély

5. Felix Ivo Leicher: A reggel, Budapest, Szépművészeti 
Múzeum

6. Franz Anton Maulbertsch: A művészet allegóriája, Bécs, 
Galerie der Akademie der Bild. Künste

7. Johann Nepomuk Schöpf: Kupolafreskó, Oradea, szé
kesegyház

8. Vincenz Fischer: Szt. István felajánlja a koronát Máriá
nak, Székesfehérvár, székesegyház

9. Johann Lukas Kracker: A tridenti zsinat, részlet, Eger, 
Líceum

10. Martin von Meytens: Önarckép, Johann Gottfried Haid 
metszete

I I . Angelika Kauffmann: A gyermek Pyrrhus Glaukias ki
rály előtt, Budapest, Szépművészeti Múzeum

12. Johann Georg Platzer: Zenélő társaság, Innsbruck, Tiro
ler Landesmuseum Ferdinandeum

13. Martin Johann Schmidt: Önarckép családjával, Buda
pest, Szépművészeti Múzeum

14. Franz Anton Maulbertsch: A kukucskáló láda, metszet
15. Johann Lukas Kracker: mennyezetfreskó, részlet, Prága, 

Szt. Miklós templom
16. Christian Wilhelm Ernst Dietrich: Gyűjtemény látképe, 

Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum
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MELLÉKLET





Franz Anton Maulbertsch: Nimfa es szatir, Bremen, Kunsthalle



Franz Anton Maulbertsch-.főoltárfreskó, részlet, 
Sümeg, plébániatemplom



Franz Anton Maulbertsch -.falképek, Szombathely, püspöki palota



Josef Ignaz Mildorfer: mennyezetkép, részlet, 
Fertőd, Esterházy kastély



Felix Ivo Leicher:/! reggel, 
Budapest, Szépművészeti Muzeum



Franz Anton Malulbertsch: A művészet allegóriája, 
Bécs, Galerie der Akademie der Bild. Künste



Johann Nepomuk Schöpf: Kupolafreskó, 
Oradea, székesegyház



Vincenz Fischer: Szí. István felajánlja a koronát Máriának, 
Székesfehérvár, székesegyház



Johann Lukas Kräcker: A tridenti zsinat, részlet, Eger, Líceum
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Martin von Meytens: Önarckép,
Iphann Gottfried Haid metszete



Angelika Kauffmann: A gyermek Pyrrhus Glaukias király előtt, Budapest, Szépművészeti Múzeum



Johann Georg Platzer: Zenélő társaság, Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum



Martin Johann Schmidt: Önarckép családjával, Budapest, Szépművészeti Muzeum
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Johann Lukas Kräcker: mennyezetfreskó, részlet, Prága, Szt. Miklós templom



™  !-x;._ »i«iL .1— I?---- * lA tb A m ,  Miirr»hí»ra r.prm ankrhp.s Nationalmuseum
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