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KÉPZŐMŰVÉSZETEK és a zene eredetét, művészeti és technika 
fejlődését,, valamint átalakulásainak és változásainak okát kí
vánja ez a kötet a művelt magyar közönségnek bemutatni. Ez a 
cél jóval többet mond, mint amennyit műtörténeti munkáktól 

rendszerint várni szoktunk s így ez a munka jóval többet foglal magá
ban, mint amit rendesen művészettörténetnek nevezünk. Jelen munka 
szerzői a művészetek történetét úgy dolgozták fel, amint az természetszerű
leg kapcsolódik bele az általános emberi művelődés folyamatába; ily mó
don a művészeti irányok úttörőit és a műtörténelem nagy géniuszait 
jobban megértjük, mintha a régebbi műtörténetek segítségével azok külső 
életének részleteivel ismerkednénk meg. Az olvasó megismeri a művé
szetek keletkezésének és fejlődésének természetes útját és ezáltal a mű
vészeti alkotások esztétikai megítélésénél is önálló véleményre szert tesz.

A »Művészet Könyve« gazdag képanyaga által egyúttal múzeuma is 
a művészetek történetének.

A képanyag nagy részét a lipcsei Seemann-cég (Springer, Handbuch 
der Kunstgeschichte), a berlini »Historischer Verlag Baumgärtel« (Schultz: 
Alig. Geschichte der Bildenden Künste), a budapesti Singer és Wolfner 
cég (»Művészet«) és Könyves Kálmán művészeti kiadócég, továbbá a 
budapesti Szépművészeti Múzeum fényképgyüjtérnénye juttatta nekünk.
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A SZÜKSÉG.

INDENKI érzi, hogy valamely sajátságos varázs lakozik a művé
szetben. Oltárán sohasem lobban el a láng s temérdek szellemi és 
anyagi kincset mutatnak be rajta áldozatul. Gondoljunk egy 
percre a festők, építészek, szobrászok, műiparosok műhelyeire, 

amelyekben szakadatlanul folyik a lázas és fárasztó munka dicsőségért, 
vagyonért, de sokszor önzetlenül és önfeláldozón is : s fogalmat kapunk arról, 
hogy az elme és a kéz mekkora erélye pazarolódik itt oly munkákra, amelyek 
gyakran még anyagi hasznot sem hoznak. Vagy gondoljunk nagyvárosainkra, 
amelyek utcáin paloták, drága középületek épülnek, amelyeket, ha pusztán 
a jövedelmezőséget tartja szem előtt a gazda, szerényebb formában jóval 
olcsóbban lehetne előállítani. A tereken szobrokat emelnek, amelyek mind
egyike egy-egy kis vagyonba kerül. Festményekért olykor százezreket adnak, 
sőt a nyilvános gyűjtemények művészeti tárgyai milliókat jelentenek, örökre 
lekötött s az állami háztartás
ban soha többé nem forgat
ható tőkét. Mindezek láttára 
azt kellene hinnünk, hogy ész 
nélkül való, céltalan tékozlás 
folyik itt, ha e tékozlásnak 
rendszeressége nem győzne meg minket arról, hogy a művészi munka olyasmit 
ad az embereknek, amire nekik szükségük van. A varázs, amely a művésze
tekben lakozik, bizonyára ellenállhatatlan erejű, mert nemcsak a művelt és 
hatalmas népeket tartja bilincseiben, hanem azokat a szegény, gyámoltalan 
törzseket is, amelyeket természeti állapotban élő népeknek neveznek. A sark
vidék eszkimója és a forró földöv pápuája egyaránt művészkedik, mindegyik 
a maga módjára, s nem ismerünk oly elmaradt néptörzset, amelyről kétséget 
kizáró módon bebizonyították volna, hogy nem ismeri a legkezdetlegesebb 
művészeti technikát sem. Természetes, hogy a kezdetleges törzsek művész
kedésének termékei nem mérhetők össze a művelt népek nagy festőinek és 
szobrászainak alkotásaival, de az is bizonyos, hogy oly bélyegeket találunk 
egyszerű készítményeiken, amelyek nélkül ama tárgyak szintén jól megfelel
nének céljuknak, amelyeken tehát ezek a bélyegek a dísz szerepét játsszák. 
Ha Űj-Guineában a kazuár-csontból készített tőr (1. kép) fáradságos meg-
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1. kép. Űj-guineai csont-tőr. Budapest, Néprajzi Múzeum.

A művészet könyve.
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munkálás révén ornamentumot kap, úgy ezzel bizonyára nem lett a szúrásra 
alkalmasabbá. Ugyanezt mondhatjuk az eszkimók csont- és bőrkészitményeiről, 
különböző elmaradt törzsek lándzsanyeleiről, nyílvesszőiről, az evés-ivásra szol
gáló használati tárgyairól. Ezeknek a díszítményeknek némelyikét még az 
európai embernek egészen más irányban fejlődött művészi érzéke is tökéletes
nek mondja, s nem csekély a fáradozás és a leleményesség, amely ezeknek az 
egyszerű tárgyaknak a formáját, díszét megadja. E népek megfigyelői nem 
győzik eléggé csodálni a szívós kitartást, amellyel egy fabögre, egy lándzsa
nyél dísze készül, azt a buzgalmat, amellyel a pápua a nyugalom óráiban újra 
meg újra előveszi kedves tárgyát, hogy annak díszét továbbfejlessze, még 
jobban meggazdagítsa.

Bízvást mondhatjuk, hogy nincs a földgömbnek olyan lakott zuga, ahol 
ne folynék művészkedő munka ilyen vagy olyan formában. Az ember egyik 
velejárója a művészet s ha itt kezdetleges, amott fejlettebb fokú, ha ennek is 
megvannak a maga földövei, kerületei, szigetei, úgy ezek csak analóg vonást 
mutatnak az élet egyéb jelenségeivel. Ennek okai éppoly természetesek, mint 
amilyen természetesnek tudjuk azt, hogy más állatformák népesítik az óceánt, 
mások a tropikus őserdőt s hogy a fűz bodorkoronás fa a mi vidékünkön 
s arasznyi gaz az Alpokon és a sarköv régióiban.

Midőn e gazdag jelenség szemléletébe merülünk, az a hiedelem kelhetne 
bennünk, hogy e sokféle művészi tevékenység hosszú művelődési folyamatnak 
végső terméke s hogy az emberek végre beletanultak ebbe is. Az a rengeteg 
idő, amely a művelődés fejlődésével tölt el, talán nem surrant el nyomtalanul 
ama néptörzsek felett sem, amelyeket a nyelvszokás vadaknak vagy fél vadak
nak mond. Talán nem volt ez mindig így, talán egy-két kiváltságos néptörzs 
volt egykoron felfedezője, mívelője a művészeteknek s időtlen időkön át a 
géniuszok e kis csapatának felfedezései széjjeláramlottak a természet mostoha- 
gyermekei, a többi népfajok és törzsek közé is.

Ennek a föltevésnek azonban ellentmond mindaz, amit eddig a kutatók 
a múltból művészeti termékek dolgában a felszínre hoztak. A múltban sem 
találunk népet, amelyről bebizonyult volna, hogy a művészi technikák egyikét 
sem ismerte. Mi több, a történetírók némely nép múltjából jóformán csak a 
ránk maradt művészeti termékek révén adhatnak felvilágosítást. Nem egy oly 
nép szerepel a történet könyveiben, amelynek sem antropológiai sajátságait, 
sem nyelvét, sem történetét nem ismerjük : csupán művészkedésének ránk 
maradt termékei révén formálhatunk fogalmat kultúrájáról. Elég, ha a mai 
történetkutatás egyik nagy rejtélyére, a khéta, hettita népre utalunk, amely 
elsőrangú politikai hatalom lehetett egykoron, de amelynek külső története 
mindmáig zárt könyv. Csupán a Kis-Ázsiában, Szíriában talált kőművek 
jelleméről következtethetünk magára e népre. Még nem szólaltak meg ez emlék
művek írássorai, még csak a biblia, néhány asszir-babiloniai és egyiptomi jegyzet 
utal rájuk, de művészetük máris megadja mindazt a felvilágosítást, amit a 
művészet egyáltalán megadhat az ő formálójáról. Ha még hátrább megyünk a 
múltba, azokba a korszakokba érkezünk, amelyeket a történetíró kényszerűségből 
s önként kizár a maga munkaköréből : a történet előtti idők épenséggel semmi
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egyebet sem hagytak ránk, csakis az emberi művészkedés emlékeit, kő, csont, 
bronz, agyag s egyéb időtálló anyagokban. Valóban, azok az ősidők, amelyekben 
az ember már biztosan szerepelt a földgömbön, de amelyek még nem szolgál
tatnak anyagot a történetírónak, jóformán kizárólag művészeti termékeik 
révén ismeretesek előttünk. Ez az őskor pedig, amelyet sokan az évek tízezreivel, 
mások évmilliókkal mérnek, ránk hagyott maradványaiban egészen a műtör
téneté, mellette csekélyebb szerep jutott eddig az ember testi maradványainak.

E rengeteg terjedelmű korszakokban tehát majdnem kizárólag, de leg
alább is túlnyomó részben azok a művészi termékek a mi kalauzaink, amelyeket 
a föld mélye számunkra megőrzött. Édes-keveset tudunk szerzőik faji jellem
vonásairól, nyelvéről, életrendjéről, szokásairól, babonáiról, de mindazt, amit 
róluk tudunk, a ránk maradt műtárgyaikról olvassuk le. Fajunk fejlődését 
az ősidőkben csak azért kísérhetjük figyelemmel, mert az ember ama derengő 
hajnalhasadás fakó világításában is már mint művész áll előttünk.

Itt sem szabad az egyes művészeti termékeket a legnagyobb európai 
művészek mértékével mérni. De itt is nem egy oly maradványra bukkanunk, 
amely, kivált a dekoráció terén, a legkényesebb ízlést is kielégíti.

Ha így látjuk, hogy a jelenkor primitív népei és az ősmult még fejletlen 
emberei ily behatóan foglalkoznak különböző művészi technikákkal, az a gon
dolat kél bennünk, hogy bizonyára fontos ok késztette erre valamennyiüket. 
Fontosnak kellett ennek az oknak lennie, mert hisz fejletlen segédeszközökkel 
és szegényesebb állapotok közepette sokkalta nagyobb erőfeszítésbe került 
egy-egy művészi forma elkészítése, egy-egy ornamentum alakítása, mint a 
modern viszonyok közt. Vájjon miért fordítottak s fordítanak még ily elhagya
tott emberek is ennyi fáradságot művészi formák előállítására ? Mi az, ami őket 
erre ösztönzi ? Kétségkívül fontos és mindenkit érdeklő kérdés, amelyre számos, 
egymástól gyakran nagyon eltérő elmélettel igyekeztek válaszolni. Ezeket az 
elméleteket ismételni nem feladatunk : mi a választ magukról a ránk maradt 
emlékekről igyekszünk leolvasni. Igaz, hogy ezzel megszűkítjük kutatásaink 
terét, mert eleve kizárunk belőle sok oly feltételezhető momentumot, amelyeket 
semmiféle maradvánnyal sem lehet megvilágítani. Az őskori kutatások ter
mészetszerűen tökéletlenek : ki tudja, mily nagyszabású kincset rejt magában 
itt is, ott is a még meg nem bolygatott televény. Óriási földterületek várnak 
még kutatójukra. Ha ezernyi ezer is a napvilágra hozott régiségek száma : 
mégis elenyésző csekély az ezernyi ezer év produktumaihoz képest. Ki tudja, 
hátha épp a legfontosabb, a legvilágosabban beszélő darabok csak holnap vagy 
holnapután kerülnek a felszínre, vagy talán örökre elenyésznek a tudomány 
számára. Éppígy vagyunk a mai népek művészkedésével is. Az utazók gyűj
tései még aránylag kis területekre szorítkoznak s ki tudja, vájjon az áttanul
mányozott területekről épp a legjellemzőbb darabokat kaptuk-e ? Egész nép
törzsek közelednek a kihaláshoz : ki tudja, meg lehet-e még menteni fontosabb 
művészeti termékeiket. De még az éltöket nyugodtan folytató népek eredeti 
művészetét is könnyen elemészti a külső beavatkozás, az európai import vagy 
magában Európában a kéziipart meggyilkoló gyáripar. Ha tehát mi a régmúlt 
s a jelen kezdetleges művészetét a rendelkezésünkre álló tárgyakon vizsgáljuk,

l*
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úgy eleve tisztában vagyunk azzal, hogy sok kérdésre nem kapunk csattanós 
választ, sok űrt betöltetlenül kell hagynunk. Ezzel a veszteséggel szemben 
nem kis előny kínálkozik nekünk : azt hisszük, hogy biztosabb talajon fogunk 
mozoghatni. Módszerünkhöz híven a ránk maradt emlékeket vagy azokkal 
analóg formákat és díszeket mindig keletkezésük, fejlődésük momentumában 
vizsgáljuk, azaz a művész műhelyéből, keze munkájából, anyagából, céljaiból 
indulunk ki. Annak is, aki ornamentummal ékesítette a kőkorszakbeli edényt, 
annak is, aki márványából életre hívta az Éjt, voltak céljai, volt anyaga, volt 
technikai eljárása, voltak szerszámai s voltak vágyai, amelyek nem csekély 
mértékben hatottak az így termett műre. Ezeket kívánjuk kinyomozni, ezekről 
szeretnénk felvilágosítást kapni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a primitív 
készítmény és a maga nemében fejlett mestermű nem egyforma értékű fel
világosítást sugall nekünk. De mondanivalója van valamennyinek : az egyik 
darab ilyen, a másik amolyan irányban világosíthat fel minket. Ha a művészetek

2. kép. Űj-guineai nyílvesszők. Budapest, Néprajzi Múzeum.

múltjából s jelenéből egybegyűjtjük az emlékeknek ezt a sokféle szózatát, talán 
oly dolgokat tudunk meg ennek révén, amelyek közelebb visznek minket a 
művészetek fejlődésének megértéséhez.

Első kérdésünk, amelyet e műtárgyakhoz intézünk, általános jellegű. Ha már 
meggyőződtünk arról, hogy mindenütt van és volt művészet : méltán izgathatja 
tudásvágyunkat, hogy mi tehát az ok, amely az embereket e nagy erőfeszítésre 
bírja, mi az a rejtélyes erő, amely művészi formák és díszek készítésére sarkalta.

Vessünk mindenekelőtt tekintetet oly formákra és díszekre, amelyek 
nem túlságosan bonyolultak. Ilyenekül többféle technika termékei kínálkoznak, 
mi ezek közül néhányat mindjárt be is mutatunk azoknak a használati tár
gyaknak sorából, amelyeket a primitív ember a nagy életküzdelemben alig 
nélkülözhet. Fontos szerep jut ezek közt a különböző fegyvereknek, hisz a 
primitiv ember ezekkel szerezte meg eleségének nagy részét, velük védekezett 
a támadások ellen. Az itt bemutatott nyílvesszők kezdetleges műveltségű 
új-guineai benszülöttek készítményei (2. kép), vesszejük nádszál, hegyük bambusz 
vagy keményfa. A két részt háncsfonással erősítik egymáshoz, ez pedig lehet 
egyszerű körülcsavarás, fonott kötés vagy hálókötés, tehát többféle rendszerű, 
de valamennyinek egyetlen célja, hogy szorosan összetartsa a nyílvesszőt a 
nyílheggyel, mert enélkül a fegyver hasznavehetetlen volna. Elemi szükség
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vitte tehát a primitív embert erre a kötésre, próbálgatásból jöhetett rá a kötés 
formájára, anélkül hogy eleve ügyet vetett volna rá, vájjon az díszesen fog-e 
hatni vagy sem. Ha most egy tekintetet vetünk a 3. képre, amely bronzkori

lándzsacsúcsot mutat, azt látjuk, hogy a primitív nyílvessző kötésformája 
itt is meglátszik, de már csak mint puszta utánzat. Nem háncsfonat többé, 
hanem csak emléke a háncsfonatnak, amelynek nem az a szerepe többé, hogy 
összetartsa a lándzsacsúcsot a nyéllel, hanem csak az, hogy díszítse a lándzsa 
e tagját. Hasonlítsuk össze ezt a díszt a 2. képen látható valóságos háncskötéssel : 
nyilvánvaló, hogy a bronzdísz annak egyszerűsített mímelése. Ami ott a fonál
vezetésben talán rendszertelen, talán az anyag és el-járás folytán rendetlennek 
látszó, az a bronzművön szabályossá lett. Ha most tudjuk, hogy a bronzkor 
kultúrája magasabb fejlettségű mint a mai új-guineaiaké, joggal tehetjük 
fel, hogy a bronzkori munkának őse hasonlíthatott ehhez az új-guineai készít
ményhez s hogy a lándzsa díszét az ilyen kötésre vezethetjük vissza. S világossá 
válik, hogy itt oly dísszel állunk szemben, amelynek ősi formáját egykor égető 
szükség kívánta. Példáját kapjuk tehát annak az esetnek, hogy egy forma, 
amelyet eleinte pusztán szükségességből találtak ki az emberek : fejlettebb 
viszonyok közt is tovább élheti életét s csekély mértékben elváltozva díszként 
szerepelhet, még pedig más anyagon.

A mi példánkon az ősi háncskötés formája a lándzsacsúcsnak éppen azt 
a részét díszíti, amelyen egykor megszületett : azt a fontos helyet borítja, ahol 
a lándzsacsúcs összekapcsolódik a nyéllel. De a 
díszítmény vándorútra is kelhet s csekély elvál
tozással oly tárgyakat s azok oly tagjait is díszít
heti, amelyeken eredetileg sohasem foglalhatott 
helyet s ahol döntő szerep sohasem juthatott neki.
Mi több : idővel szétterjedhet idegen törzsek közé, 
másfajta művelődés tűzhelyei mellé s annyira for
máját változtathatja, hogy alig ismerünk többé rá.

Egy másik egyszerű technika, a gyékény
fonás s rokonsága hasonló érdekes dísznek lett 
szülőjévé. A gyékény, háncs, fonálból szőtt holmi 
sokféle szükségletnek felelt meg már a legrégibb 
időkben s alig van oly kezdetleges fokon álló nép, 
amely a textiliparnak ezt az ágát ne művelné ma 
is. Az eljárást eléggé illusztrálja a 4. kép : egy
más alatt váltogatva általbúvó fonálsorokból áll 
Ámde szélei hamar foszlásnak indulnának, ha oly szabadon végződnének, mint 
ahogyan rajzunk mutatja. Elemi szükségesség parancsolta tehát a szövögető

4. kép. Egyszerű szövet, 

elő a gyékény vagy szövet.
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embernek, hogy a kiálló szálakat összefogja s csomóba kösse, mint azt az
5. kép mutatja. A csomóba kötött szálvégek jó ismerőseink : rojt a nevük,

5. kép. A rojt keletkezése az egyszerű sző- 
ve ten.

6. kép. Alabástrom-padló Kujundzsikból, 
rojtszerű díszítéssel.

ez ma is sokféle kiadásban szerepel az ornamentikában. Formája azonban 
ezzel még nem fejezte be műtörténeti vándorútját : idők folyamán fel
felbukkan oly anyagokon is, amelyeknek tulajdonképpen semmi közük a 
textil-technikához. így találkozunk vele Asszíriában, ahol alabástrommal bur
kolták nem egy palota padlóját, de nem maradtak meg az egyszerű ala- 
bástromlapoknál, hanem faragott dísszel 
ékesítették azokat (6. kép). Egy pillan
tás e díszre elég, hogy megfejthessük 
eredetét: a kőfaragó művész a rojtos 
szőnyeg formáját mímeli itt, amelyet 
elengedhetetlennek tartott a szobában.
A formák csak csekély változáson estek 
á t : alapjuk ugyanaz maradt, csupán a 
rojt egyszerűsbödött, nagy tömör formá
kat öltött, amit már az új anyag is megokol, mert itt nem apró szálakból, 
hanem sokkalta keményebb anyagból kellett azokat előteremteni. A rojt az 
egyszerűsítés révén a virágkehely vagy pálma egyszerűsbített alakját kezdi

7. kép. O-perzsa dísz mázas téglafalon.

8. kép. Görög síkdíszítmények, amelyeknek formái a rojtra vezethetők vissza.
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9. kép.
Görög templom 

oromdísze.

mutatni, s ne csodálkozzunk azon, ha ez a 
forma később csakugyan a virág s pálma 
alakját inkább juttatja eszünkbe, sem
mint igazi ősit, a rojtot. Különféle vál
tozatait a 7—9. képeken látjuk. A rojt 
megszületése s későbbi változatai azt su
gallják nekünk, hogy itt egy forma merő 
szükségességből keletkezett s később más 
anyagon, ahol szerkezeti fontos szerepe 
nincs többé, több-kevesebb változással mint 
dísz foglal helyet.

A textil-ipar körébe esik egy másik, 
széltében gyakorlott mesterség : a varrás.

Hogy ősi időkben is ismerték ezt a fogást, arról az a temérdek 
bronz és csonttű tanúskodik, amelyekből minden őstörténeti múzeumban talá
lunk egy-egy gyűjteményt. Varrásra oly esetekben van szükség, amidőn két vagy
több kisebb szö
vet vagy bőrdarab
ból szilárdan össze
függő egészet aka
runk készíteni. Fő
ként a ruha, a sá
tor, a ponyva s 
más kisebb hasz
nálati tárgyak elő
állításánál szerepel. 
Ma is nagy a sze
repe, ugyanilyen 
volt bizonyára a 
legrégibb időkben 
is. Az állatbőröket 
és szövetdarabokat 
bizonyára akkor is 
úgy varrták össze, 
hogy a darabok 
érintkezési szélének 
mentén öltésekkel 
húztak át fonalat, 
szalagot vagy szíj- 
jat, amire többféle 
egyszerű mód kínál
kozik, mint azt a 
10. kép mutatja. — 
Az öltés ennél a 
műveletnél elkerül-

11. kép. Az összevarrás néhány módja s a belőlük levezethető görög 
díszítmények.
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hetetlen szükség, nélküle lehetetlenné válnék igen sok használati tárgj7- elő
állítása. Formáját nem a díszítő hajlam, hanem a kényszerűség szabja meg. 
De ez az öltésforma sem maradt meg kizárólag születése anyagán : a bőrön 
és textilanyagon, hanem számos más, teljesen eltérő jellegű anyagra is átköl
tözködött. Viszontlátjuk mint festett formát, viszontlátjuk mint fa- és kőfarag- 
ványt, mint vésést és poncolást. Midőn az öltés így átköltözködik idegen anya
gokra, csekély mértékben megváltoztatja eredeti formáját, anélkül hogy ezzel 
textil-eredetét letagadná. A 11. kép néhány agyag- és kőmunkáról vett plasz
tikus vagy festett díszt mutat, amelyek mind az öltés formáira vezethetők 
vissza. E formáknak azonban itt nincs már semmi szerkezeti szerepük, nem 
tartanak össze semmit, nélkülök nem esnék széjjel darabokra az a fa-, kő-, 
fémanyag, amelynek felületén látjuk. Az öltésforma, amelyet eredeti anyagán 
a kényszerűség hozott létre, ime, idegen anyagon mint dísz szerepel s mint 
ilyen él és fejlődik tovább sokféle változatban.

A textil-iparban látjuk a fazekasság ősét is. Az agj^agedény sokféle for
mája maradt ránk a történetelőtti időkből, túlnyomó részük a legkülönfélébb, 
olykor felette gazdag díszt mutatja. Vájjon mi bírhatta a primitív embert arra, 
hogy agyagedényeit e dísszel ékesítse ? Választ úgy kaphatunk, ha magának 
az agyagedénynek fejlődéstörténetét vizsgáljuk. Az agyagedény alapformája a 
sásból, fűből, vesszőből font tarisznya és kosár. Ez azonban még nem felelt 
meg az edény minden céljának : folyadékok befogadására, főzésre csak úgy 
vált alkalmassá, ha sárral, agyaggal megtömik a fonatok réseit, azaz kitapaszt
ják. Az agyagedény készítésének e módjára van példa ősállapotban élő mai 
népeknél is. A kitapasztott kosár e primitiv állapotban még elárulja eredetét: 
a vesszők vagy fonatok domború formái és bütykei plasztikusan meglátszanak 
a vékony agyagrétegen s mintát írnak az edény falaira. A kosárfonás e mintáját 
nagyon sokféle dísz formájában látjuk viszont későbbi időkben, amikor már 
minden fonat mellőzésével pusztán agyagból állították elő az edényeket. Ennek 
a dísznek néhány kései kiadását mutatja a 12. kép. Az így kialakult dísznek 
ős formáját az a szükségesség szülte, hogy bizonyos kulturfokon vessző- és sás
fonás nélkül nem tudták az edényt előállítani. Midőn ez a szükségesség meg
szűnt : az ősi forma díszként, minden szerkezeti szerep nélkül él tovább a kerámia 
termékein.

Széltében gyakorolt művészi technika a festés : már a régibb kőkorszakból 
maradt ránk vörös és fekete festékanyag és kőből való festéktörő ; ez időből 
vagy az újabb kőkorszak elejéről való sírokban oly emberi csontvázakat is

12. kép. őskori agyagedények, a kosárfonásra emlékeztető díszszel.
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13. kép. Tatuált maori.

találtak, amelyek ko
ponyája s még néhány 
része he volt festve. 
A szín, mint művé
szeti elem azóta nagy
szabású szerephez ju
tott, alig van művészi 
technika, amely mel
lőzné. Vájjon mily ok 
bírhatta az ősembert 
arra, hogy a festéket 
is besorozza kellékei 
közé ?

Egyes utazók mai 
primitív népekről oly 
adatokat közöltek, 
amelyek arra enged
nek következtetni, 

hogy a festés technikája a maga legkezdetlegesebb for
májában, a kenésben és mázolásban, elemi szükségességre 
vezethető vissza. Délamerikai guanacovadászok külön
féle zínűre kenik a testüket, aszerint hogy sziklás, 

gyepes vagy bozótos vidéken lesnek a vadra. Testök befestésével bizonyos 
fokig hasonló színűkké válnak a környezetükhöz vagy legalább is nem tűnnek 
föl benne nagyon s így könnyebben hozzáférkőznek a vadjukhoz. Brazíliai 
törzsek szúnyog s más alkalmatlan férgek csípése ellen kenik be festőket fes
tékkel. A szín aszerint változik, hogy ezen vagy azon vidéken mily anyaghoz 
juthatnak könnyebben s maga a szín és a kenési technikából eredt formák, 
amelyek a test tatuálásáig fejlődtek (13. kép), törzsjegyekké vagy szociális 
különbségek, rang, méltóság jegyeivé válhatnak. Van tehát oly eset is, amidőn 
a test befestéséből formák származnak : a kényszerűségszülte fogásból misz
tikus jelentőségű s törzsjegyek. Másrészt a kezdetleges textilipar készítményein, 
a fűből, sásból fonott tarisznyán a puszta használat, ezeken, fegyvereken s a 
hajzatban az odatüzdelt tarka madártoll, mint a jó vadász zsákmányjegye, 
ad ötletet a szín használatára. Miután a szín minden anyagnak velejárója, nem 
csodálkozhatunk azon, hogy a művészkedés már primitív fokon is felhasználja, 
főként ha tudjuk, hogy elemi kényszerűség is erre bírhatja az embert.

A sok közül csak néhány jelenséget ragadtunk ki. ezek pedig azt sugallják 
nekünk, hogy vannak művészi formák és díszek, amelyek feltalálására a szükség 
kényszerítette az embert. Szükség hajtotta a szövő-fonó embert, hogy rojtba 
bogozza textil munkája kiálló szálait, szükség bírta a vadászt arra, hogy a 
nyílhegyet hánccsal erősítse a nyílvesszőhöz, ugyanez volt az oka az öltés, 
az összevarrás kitalálásának stb. Mint láttuk, mindezekből a szükségszülte 
formákból idővel dísz lett, amely minden szükség nélkül más anyagon fönn
tartotta csekély elváltozásban amaz ősi formákat. Csak egyes példákat hoztunk
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fel : ezekből még nem következik, hogy minden dísz, amely hozzájuk hasonló, 
csakugyan ily módon keletkezett.

Ezek és temérdek más művészi formának szülőoka tehát a szükség, meg
tartójuk, továbbplántál ójuk azonban a megszokás. Ma már alig alkothatunk 
magunknak világos fogalmat a megszokás hatalmáról, amely, mint azt temérdek 
őstörténeti és etnográfiai tény mutatja, döntőn avatkozott bele a kultúra minden 
ágának kialakulásába. Hogy ennek még ma is mekkora a szerepe, azt talán 
eléggé illusztrálja az a tény, hogy például mai épületeken is látjuk még az ion 
és korintusi oszlopfőt, ma is egész sereg díszítménnyel találkozunk imént készült 
tárgyakon, amelyek még a történelemelőtti időkben születtek meg, mi több, 
még a haladásra leghajlandóbb tudomány is nem egy oly szokást követ, amely 
már több ezer éves (a kör 360 részre való osztása, amely a sumir-babiloni kultúr
körből ered). Gondoljunk csak arra, hogy az angol nép mérték- és pénzrendszere 
még ma is a régi s még máig sem fogadta el a tizedes rendszert, holott ez minden 
tekintetben kényelmesebb. Gondoljunk napi életünk avult szokásaira, a máig 
is dívó, bár minden értelmüket vesztett apró babonákra stb. s vegyük tekin
tetbe, hogy alacsonyabb műveltségű népeknél a hagyományokhoz és szoká
sokhoz való tapadás sokszorosan erősebb, bizonyos dolgokban egyenest meg
döbbentő nagyságú. Bizonyítható ez az őskori leleteken is : óriási időszakoknak 
kellett leperegniük, míg egy-egy technikai újítás végre teret tudott hódítani s 
míg a durva kőfejszéről a bronzfejszére tértek át, ugyanannyi idő alatt lejátszódott 
az egész ösmert világtörténet. Ennek okait az etnológia számos értékes magya
rázattal fejti meg, mi ténynek fogadjuk el ezt a konzervatív erőt s a szokás hatal
mának szerepét ama tényezők közé soroljuk, amelyeknek kiváló szerep jutott 
a művészi forma és dísz kialakulásában. Elhisszük, hogy a mester, aki a kujun- 
dzsiki alabástrom-padlót készítette, tökéletlennek és hiányosnak tartotta volna 
a szobát a rég megszokott szőnyegforma nélkül: rá véste tehát a szőnyegformát 
a kőlapra. Elhisszük, hogy a fazekasság alapvető reformjának idejében az az 
ember, aki vesszőfonat nélkül készítette az edénjd, hiányosnak, szokatlannak, 
sőt rossznak tartotta volna művét, ha a régi rovátkok, e megszokott formák, 
hiányzanak róla. Elhisszük, hogy aki az első bronzból való nyílhegyet készí
tette, azért látta el azt a régi háncskötésre emlékeztető formával, mert azt a 
jó nyíl szükséges velejárójának tudta, hisz ily formát mutattak apja s nagyapja 
nyilai is. A magyar paraszt, amikor művészkedése közben a szükséges szerkezeti 
formákon kívül még díszítő elemeket visz tárgyára, azt mondja, hogy ezzel 
»megadja a módját«. Ez a nyelvszokás és észjárás élénk világot vet a megszokás
nak a dísz kialakításában viselt szerepére. A nyílkészítő ember is megadja a 
módját azzal a díszítménnyel, mert tudja, hogy csakugyan ilyenformájú a jó 
nyíl készítésének a módja. Egész sereg babona, misztikus szempont, törzs- és 
osztályérdek segíti elő a régi forma megmaradását, megkívánja, hogy az helyet 
kapjon új anyagokon is s csak lassú és csekély tempójú elváltozásokat enged 
meg. így vándorol aztán a forma és dísz anyagról anyagra, vidékről vidékre, 
míg végre annyira elváltozhatik hogy közbeneső láncszemek híjján már alig 
lehetséges eredeti alakjára visszavezetni.

---------- -------------
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A A TERMÉSZET küzdelmes miliőjében a szükség hajtotta az 
embert sok művészi forma és dísz kitalálására, úgy másrészt talált 
elég anyagot, amelynek leleményes felhasználásával szükségleteit 
kielégítette. Belelökve az élethalálharcba : az anyag volt leghatal

masabb segítőtársa. Talált olyant, amelyet kezdetben minden különösebb kiké
szítés nélkül is használhatott: a felkapott kő vadászszerszámul szolgálhatott, 
elejtett vadjának bőre heverő vagy takaró gyanánt. Tágabb tér nyílik mun
kálkodásának, midőn nemcsak végig akarja küzdeni az életküzdelmet, hanem 
azt könnyebbé is akarja tenni. A letört ág egy éles kődarabbal lándzsává 
formálható s mint ilyen sokkalta hatásosabb fegyver. Az anyagok kikészítése, 
megmunkálása tehát magasabb rangot, nagyobb hatalmat, könnyebb megélhe
tést jelent az embernek.

De nem minden anyag munkálható meg egyformán. A bőr kikészítése 
más, mint a fáé vagy a kőé. Némely anyag egyszerű fogásokkal alakul használ
ható tárggyá, másnál bonyodalmas eljárások válnak szükségessé. Világos, 
hogy kezdetleges viszonyok közt ennek folytán más anyagok szerepelnek, más 
eljárások uralkodnak mint a műveltség magasb lépcsőin. Néha az anyag hosszú- 
éltű korszakoknak ad feltűnő jellemvonást : így beszélünk kőkorszakról, bronz-, 
réz-, vaskorról, mert amaz idők ránk maradt készítményeinek leginkább a 
kő, bronz, réz, vas az anyaga. Ha az anyag szerepe ily fontos, úgy közelebbről 
meg kell ismerkednünk jelentőségével. Ha minden anyag másféle megmunkálást 
kíván, úgy természetszerűen a belőlük készített formák is másfélék lesznek. 
S bizonyára másfélék lesznek az ezekből idővel kialakult díszítmények is.

Helyénvalónak látjuk tehát megszólaltatni az anyagot is, amelyet a 
természet szinte segítőtársul kínált fel az embernek az életküzdelemben. Lássuk, 
milyen a jellege, minő megmunkálást enged meg, milyen formák alakíthatók 
belőle s minő művészi dísz születhetik meg rajta.

I. A szövés-fon ás anyaga.

Alig van technika, amely oly közvetlenül használhatná fel a maga cél
jaira a természetadta anyagot, mint a szövés-fonás, a textilmunka. A gyékény- 
és szalmafonás például nem kívánja az anyagnak előzetes kikészítését : az
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ember azon mód használja fel, amint a természettől kapta. Alapjában véve 
az eljárás is felette egyszerű : hisz a kis gyermek első művészkedése, amidőn 
kiültetik a gyöpre, szintén textil-jellegű. Gyűrűt vagy karperecét fon fűszálból, 
minden különösebb útmutatás nélkül. Gondoljunk továbbá arra az egyszerű 
módra, amellyel az aratók kévét kötnek, vagy amellyel a kertész a csemetét

14. kép. Fonatból szerkesztett függőhíd a Himalája vidékéről.

karóhoz köti. Mindez már textil-munkálkodás, bár kezdetleges s csak szegényes 
kiadása annak a gazdag technikának, amely ezeken az alapokon fejlődött.

Sokféle anyagot használhatott fel már a primitív ember is e célra. Füves 
mezőkön bőven talált szalmát, nedves réten kákát, sást, gyékényt, az erdőben 
faháncsot, az állatvilágban gyapjút és szőrt. A textilipar későbbi fejlettségén

15. kép. Üj-guineai hajborzoló fésű. Budapest, Néprajzi Múzeum.

fontosabb anyag a len, kender, gyapot, szőr, selyem. A textilmunka egysége 
a szál, amely lehet természetes, mint például a gyékény, vagy mesterséggel 
készített, mint amilyen az állatbőrből vágott vékony szíj avagy a növény- 
rostból, szőrből sodort fonál. Már maga a fonál is létet adhat különböző szer
kezeti elemeknek : szívóssága, ruganyossága és hajlékonysága alkalmassá teszik 
a bőrök, szövetek össze varrására, olykor pedig ennél sokkalta merészebb kon
struktív feladatok megoldására is. A Himalája-vidékeken ma is használatos 
függő hidak például merő textilmunkák, amelyeknél kisebb szerep jut a 
bambusz vesszőknek, mint azoknak a vessző- és háncsfonadékoknak, amelyek
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a szerkezetet összetartják (14. 
kép). A híd tudniillik csak azzal 
válik használhatóvá, hogy a bam
buszdarabokat egyetlen szilárd 
egésszé kötik össze a fonadék
kal. Az eljárás tehát itt a körül- 
csavarás és kötés. Maga ez az 
egyszerű technika könnyen dísszé 
is válhatik, mint azt a 15. kép 
mutatja, ahol a fonál apró fapál
cákat köt össze legyezőszerűen, 
de a fonálvezetés maga már dísz
ként is hat. A fonál azonban 
kötés nélkül is játszhat struktív 
szerepet, erre mindennap találunk 
példát a nők gy öngyf üzérein, 
tehát oly ékszeren, amelyet időt
len idők óta használ az emberiség 
testi dísz gyanánt. Az új-gui- 
neaiak kagylót fűznek így össze 
(16. kép) nyakra valónak, más 
népek borostyánkövet, gyöngyöt, 
fából, köböl, csontból aprított 
szemeket használnak erre a célra. 
A füzér maga is egységgé válhat, 

csomóra bogozható s ezzel a dísz újabb nemét adhatja (17. kép). Viszont 
az egyszerű gyöngysor, amelynek eredetileg az ember testét kellett ékesítenie 
vagy amuletként őriznie, átköltözhetik merőn idegen anyagba is. Viszontlátjuk 
kőből vágott formáját a görög klasz- 
szikus építészet oszlopfejein és archi- 
trávjain s innen átment a későbbi épí
tészet formanyelvébe is (18. kép), ahol 
rendesen két nagyobb építészeti tagot 
(a mi képünkön az oszloptörzset az 
oszlopfővel) köt össze, mint ahogy a 
gyöngysor az emberi testen is rende
sen a kar, láb, nyak azon helyére kerül, 
ahol azok a törzszsel összekapcsolód
nak. Itt tehát a könnyed és hajlékony 
textilmunka nagy kőépületek részévé 
válik, természetes tehát, hogy formája 
alkalmazkodik a kőanyaghoz, mere
vebbé, nagyobbá válik és szorosan egye
sül alapjával. Az építészet múltjában 
sűrűn találunk oly formákat, amelyek

18. kép. Gyöngyfüzér egy görög oszlopfőn. 
Ilisszosz temploma, Athén.

17.kép. Embercsontból való rituális kötény Tibetből.
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textilmunkákon születtek meg s azután többé-kevésbbé elváltozva idegen 
technikák művein jelennek meg. 01\ formák, mint amilyenek sek perzsa

oszlopon láthatók 1̂9. kép), élénken emlékez
tetnek a paszomántcs munka bojtjaira, ame
lyek e textil-technika hazájában, Elő-Azsiáhan, 
temérdek más emlékművön is sűrűn láthatók. 
Hasonló módon alakult a szíjfonásból a görög 

építészet több dísze, amelyek főként 
az oszloplábat díszítik s kőformájuk
ban is beszédesen elárulják textil-ere
detüket (20. kép).

A fonál tehát már legegyszerűbb 
technikai szerepében is előképeket ad 
oly monumentális művészetnek, mint 
amilyen a görög kőépítészet. Valósá
gos kincstárává lesz azonban a leg
különbözőbb díszeknek s táplálja a leg
különfélébb technikákat, amikor szövés 
révén szövetté, fonás révén fonattá, 
válik. Ez a technika is ősrégi. A leg
régibb textilmunkák svájci cölöpépít
mények között maradtak ránk (21. 
kép), de hogy ezeket hosszú fejlődés 
előzte meg, azt még régibb agyagedé
nyekről látjuk, amelyek díszül szövet
minták utánzását kapták (22. kép). 
A gyékény-, vessző- és háncsfonás szél
iében gyakorolt mesterség a mai pri
mitív törzseknél is mindenütt, ahol 
van erre alkalmas anyag. Az eljárás 
egyszerű s a technika pusztán gyakor
lati fogásai révén már az egyszerű 

dísz egy neme támad a fonadékon (23. kép), amely idővel gazdaggá fejlődik, 
mint ez a régi középamerikai máják főpapjának ruháján látható. (24. kép.)

19. kép. Perzsa oszlop Perszepoliszból s való
színű őse.

20. kép. Szíjfonatú dísz görög oszloplábakról.

A szövet s a fonadék nagyon egyszerűen díszt ölthet még azzal is, ha két vagy 
többszínű szálat használunk : a dísz itt szinte magától adódik (25. kép).
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Eddig csupa oly példát szólaltattunk meg, amelyeken az ornamentum 
egyenest a technikai eljárásból született meg. Ha elgondoljuk, hogy a szövet

21. kép. Textilmunkák svájci cölöpépítményekből.

a szálak kereszteződéséből származik, megértjük azt is, hogy miért áll ez az 
ornamentális forma csupa egyenes, zegzugos vonalból, miért keletkeztek a három-

22. kép. Textil-eredetű dísz őskori agyagedényeken.

szegletes és sakktáblaminták. Nem várhatjuk tehát, hogy pontos kör vagy 
más görbe vonal keletkezzék e réven. Mi több, ha a szövő-fonó mesternek ily

23. kép. ös-állapotban élő népek textilmunkái.

vonalú mustrát kell készítenie, akkor lépcsőzetekre kell bontania a szálak 
fekvése szerint (26. kép). A textil-technika tehát bizonyos határokat szab, bizo-



2i. kép. Maja főpap. Régi középamerikai dombormű. Példája a szövés-fonásból eredő dísznek.
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nyos átalakításokat követel, azaz befoly a minta tervezésére. A mesternek, mint 
ebből látható, eleve le kell mondania valamely görbevonalú alak pontos, min
den íziben hű másolásáról. Innen van, hogy a 
textilmunkákon sohasem látjuk valamely ember, 
állat, növény csalódásig hű képét, hanem csupán 
annak többé-kevésbbé egyszerűsített, átalakított 
mását. Ez annyira eltérhet a természeti előképtől, 
hogy olykor alig ismerünk rá. A 27. kép inka- 
szimbolumot mutat, kétfejű sast, amint azt az 
ayuara törzsbeli textil-mesterek a maguk techni- 25. kép. Keletafrikai kosár, 
kájához átalakították. Ez a példa beszédesen szól
arról, hogy a szövés-fonás különálló nyelv, amelynek grammatikájához alkal

mazkodnunk kell, ha ki
fejezési eszközül akarjuk 
használni.

A szövés-fonás formái 
és díszei sem maradtak meg 
mindig őseredeti anyagu
kon. Már korán elhagyták 
szülőföldjüket s átköltöz
ködtek a szomszédba : ide
gen technikák körébe, ide
gen anyagra. Viszontlátjuk 
őket fán, kövön, agya- 

26. kép. Rajzolt minta és szövött utánzata. gon, fémeken, sőt plaszti
kai munkákon is. Ez az 

áttelepülés nem csekély elváltozással jár, kivált akkor, ha nem is egyenest 
textilmunkákról, hanem másod- vagy harmadanyagról kerülnek végleges

27. kép. Kétfejű sas motivuma különféle változatokban a Titicaca-tó mellékéről.

helyükre. Ezer s ezer esztendőn át került így szövésminta agyagedényekre 
(22. kép), ezekről leolvashatjuk az ősidők ruhamintáit, a divat változatait.

A művészet könyve.
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Az építészet is korán kölcsönzött e művészettől nagy falsíkjai számára díszes 
ruhát : asszír s babilóniai palotákon mint falfestést átjuk viszont a szövet-

28. kép. Mozaik-faldisz Varkaból, amely szövetmintát utánoz.

mintát, vagy pedig mozaikmunkával utánozzák azt (28. kép). Még a kő kemény
sége sem tartotta vissza a művészeket attól, hogy belevéssék a szövés-fonás 
technikájából eredt mintákat, amelyek textil-származása kivált oly helyeken 
nyilvánvaló, ahol a művészet szerényebb fejlettségű volt s naivan vitte át elő
képeit az idegen anyagra. A frigiai ú. n. Midász sírja homlokzatát oly vésett 
ornamentum díszíti, amely egyszerű textilmunkát mímel (29. kép).

Sok textil-mű, kivált a szövött, csomózott munkák, nemcsak azzal válnak 
szülőhelyévé temérdek dísznek, hogy bizonyos eljárás szerint készültek, hanem 
azzal is, hogy bizonyos célokra kikészítik a végeket, darabokat. Egyszer már 
szóltunk arról, hogy a daraboknak valamely célra való összevarrása is létet 
adhat különféle ornamentumoknak (11. és 12. kép). Ha az eszkimó két nyirfa-

29. kép. Midász sírja Doganluban és díszítményének előképe.

héjat táskává varr össze, úgy itt a puszta eljárás is a dísz egy nemét szüli (30. 
kép), kivált ha a szíj vagy fonál színben is elüt az alaptól. Ez már a szegély 
egy neme, kezdetleges forma, amely különféle s nagyon fejlett kiadásban nagy-
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szabású szerephez jutott sok technikában. Legalább néhány formáját kell 
ismertetnünk, mert szerepe fontos stilisztikai felvilágosításokkal is szolgál 
és sokkal tágabb keretű, semmint az első percben hinnők.

Nézzünk csak körül legszűkebb környezetünkben s vizsgáljuk meg textil- 
holminkat a szegély szempontjából. íme, ruhánk, zsebkendőnk, abroszunk 
be van szegve, még pedig a feslés ellen. De a szegés feltűnő, az iparos éppen 
nem rejti el, hanem nyilván akarja, hogy világosan láthassuk. Miért is palástolná 
el, hogy tökéletes, minden feslés ellen biztosított munkát adott ? A szegély 
tehát itt ismertető jelévé lett a munka jóságának s növeli bizalmunkat. Ha ily 
fontos a szerepe, úgy bizonyára helyén van azt erélyesen hangsúlyozni, élénken 
feltüntetni. Ha szőnyegeinket, vitrage-ainkat, függönyeinket megvizsgáljuk, 
rögtön látjuk, hogy a szövő-fonó mester nem is marad meg az egyszerű besze- 
gésnél, hanem a szegélyt eltérő színben adja, vagy más 
anyagból készíti, vagy feltűnő textúrát ad neki, külön 
dísszel látja el, szélesre fogja. Szóval mindenkép azon 
mesterkedik, hogy a szegély bizton látható legyen s 
figyelmünket el ne kerülje. Ami alapjában puszta szük
ségesség volt, íme : hangsúlyt kap, új szerephez és jelen
tőséghez jut. A szegély most már körülfogja szőnyegün
ket, de nem pusztán mint összetartó elem, hanem szé
les sávban, önálló formában, azt mondhatnók : keret 
módjára (L. a színes mellékletet.) Az egyszerű szegély 
szegélydísszé lett s ezzel új feladatot old meg : körülhatá
rolja a szőnyeg formáját. Szobánkban meg másutt is 
ehhez hasonló szerepben látjuk viszont a szegélyt, ezúttal 
már nem is textilanyagon, hanem magán a falon. A szoba
festő vagy tapétakészítő sűrűn ismétlődő, egyforma orna- 
mentummal látta el a falat, de a mennyezet alatt ez a 
dísz egyszerre megszűnik, mert szegély zárja le, amely egészen más formájú 
mint a fal többi dísze. Itt is a keret szerepét játssza, azaz elhatárolja a faldíszt 
a mennyezettől. De ugyanezen a falon még újabb kiadásban tér vissza. Nem 
sík ornamentum többé, hanem mintázott vagy faragott, azaz plasztikus munka : 
aranykeret, amelybe valamely festményünket illesztettük. Ebben az új kiadá
sában nyilván fontos feladatot old meg a keretté fejlődött szegély, mert ha nem 
úgy volna, akkor a festők nem helyeznék valamennyi képüket keretbe. Azt hihet- 
nők azonban, hogy ez csak a függesztésre szánt festményekről áll. De menten 
meggyőződünk a keret általános szerepléséről, ha egy pillantást vetünk valamely 
ki nem függeszthető képre, például egy falfestményre, mondjuk : Rafaelnek a 
Vatikánban levő Athéni iskolájára (284. kép), amelyet szerzője bőséges kerettel, 
még pedig festett kerettel vett körül. Fontos oknak kell közrejátszania, hogy 
a festők ekkora szívóssággal és gonddal ragaszkodnak a kerethez s e fontos okot 
nem nehéz kitalálni: a keret elszigeteli a képet környezetétől, mintegy kiemeli 
onnan, önállóságot, egyéni feladatot juttat neki, magában lezárt műnek mutatja 
be, amelyhez nincs semmi hozzátenni való s amelyből nem vehetünk el semmit. 
Midőn már egyszer ily fontos szerephez jutott az ősi szegély, hirtelenül meg-

2*

IS

30. kép. Eszkimók nyirfa- 
héj tarsolya. Az cssze- 
varrás egyben dísz is.
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tágul a birodalma s széjjelárad az összes technikákra. Mi több : eljut a leg
nagyobb tömegekkel dolgozó művészetbe, az építészetbe is s rögtön feladatokat 
vállal ott is. Mint keret körülfogja az ajtót és ablakot, sőt gyakran az egész 
épületet is (31. kép), feladata itt is az elszigetelés, a köriilzárás, a lekerekítés, 
befejezés. A keret szükségessé, nekünk már sok esetben nélkülözhetetlenné lett, 
vérré vált bennünk a funkciója. Éppoly szükségesnek érezzük, mint amilyennek

31. kép. Palazzo Farnese, Róma. Az épülettestet, az ablakokat és a kaput 
szegély fogja körül.

azok az ősi kézművesek tudták, akiket egykoron a puszta kényszer tanított ki 
arra, hogy textilmunkáikat beszegjék. A szegély jó példa arra is, mily hosszú 
vándorútra kelhet egy egyszerű dísz, mint keresi fel sorra az idegen anyagokat, 
mint nyomul idegen technikák műhelyeibe. Számtalan, puszta szükségességből 
származott díszről mondhatjuk el ugyanezt. S ha figyelemmel kísérjük erede
tüket és alakulásukat, egyúttal érdekes művészeti szempontokhoz is jutunk.

Közelfekvő például szolgál erre a textilipar egy másik ága : a szőnyeg
szövés, csomózás, amelynek széliében használt terméke a szőnyeg. Csaknem 
valamennyit többszínű szálakból állítják elő, amiből épp oly dísz keletkezik, 
mint a textilmunkák eddig említett fajainál. De részben a szövés technikája,
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részben a csomózás alapja nem engedi meg, hogy a dísz 
vonalakba foglaltassák (26. kép), a foltok és körvonalak 
bomlanak fel. Ez okból lehetetlenné válik szabad for
májú természeti tárgyaknak, például egy arcnak, egy 
virágnak minden ízében a csalódásig hű képét kiszőni 
vagy kicsomózni. Vegyük még hozzá, hogy az eljárást 
rendkívül megnehezítené, sőt talán lehetetlenné is tenné, 
ha a természetes szín változatokat is mímelni akarná a 
mester. Eleve le kell tehát mondania a természet hű 
utánzásáról s mintáját úgy kell rendezgetnie, hogy az 
aránylag kevés színárnyalatú legyen és csak a legfon
tosabb formákat tüntesse fel, azokat is oly módon, hogy 
körvonalaik lépcsőzetekbe legyenek foglalhatók. Nem 
csekély fontosságú alapelv, amely érvényesül minden 
jó szőnyegen. Okát most már világosan látjuk, s mert 
ez az ok szükségességen alapul, természetesnek fogjuk 
találni s az vérünkké válik. Ne csodálkozzunk, ha ezek 
után rossznak mondjuk az olyan szőnyeget, amely ezt 
a fontos alapelvet kijátszani iparkodik. Ne csodálkoz
zunk, ha nem tetszik nekünk olyan szőnyeg, amely 
virágfüzért mutat a természet mindenféle színváltoza
taiban, árnyékolással mímelve a részletek plasztikus 
voltát s azt tüntetve fel, mintha igazi virágfüzér volna 
a szőnyegen. Ne csodálkozzunk, ha bizonyos ellenszen
vet érzünk oly szőnyeg iránt, amely csatákat, angyal
kákat, vagy egyáltalán embereket akar mutatni termé
szethű képben : nemcsak, hogy szorongató érzés volna 
ily szőnyegen járni vagy ülni, hanem öntudatlanul is úrrá 
lesz bennünk az az érzés, hogy a mester itt a textil
ipar alapkövetelménye ellen vétett. Viszont méltá
nyolni fogjuk azt a szőnyeget, amely nem mímel 
plasztikus tárgyat s amely motívumait annyira átala
kítja, hogy azok már eleve sem tartanak igényt a ter- 
mészethűségre.

A jó szőnyegen tehát legfeljebb ha átalakított, 
egyszerüsbített formában látjuk viszont a természeti 
előképet, a virágot, vagy más élő alakot, a mester nem 
törekszik arra, hogy szemünket megcsalja. S mert 
elhagyja a plasztikai vonást, mert formáin nem tünteti 
fel a fényeket és árnyékokat : formái sík formák 
maradnak s ezzel harmóniában vannak a szőnyeg
nek sík jellegével. (L. a színes mellékletet.)

A szőnyegen született dísz is elvándorolhat 
idegen technikák alkotásaira, mint azt például ^
egy iszpaháni minaréten látjuk (32. kép). Sőt a szített

tetszésszerinti görbe 
itt is lépcsőzetekbe

Szőnyegmintával di- 
minaret Iszpahanban.
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33. kép. Részlet az Alhambra egyik ívéről. Csipkéről átvett épiiletdí-z.

textil-technikának egy sokkalta könnyedebb, leheletesebb faja, a csipke is elő
képet szolgáltathat építészeti disz számára (33. kép). Gondoljuk el̂  hogy a

textil-termékek adják megszámlálatlan 
évezred óta az emberi ruha anyagát is 
és hogy e rengeteg időn át hányféle 
ornamentum alakult a szakadatlan gya
korlat közepette ! Meg fogjuk érteni, hogy 
a művészi dísz egyik legdúsabb termő
helye kétségkívül a szövő-fonó ipar.

Szövött-fonott holmi adja manap is 
sok helyen a lakóház lényeges részét, ez 
adhatta ősi időkben is. A textilmunka 
segítségével készített lakóhely neve sátor. 
Ha ezt eleinte állatbőrökből készültnek 
képzelhetjük is, mégis minden jel arra

35. kép. Fejedelmi sír Szokotóban. Ves?zőfonatú sátor utánzata.
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vall. hogy ahol textilmunkát ösmertek, ott ez hamar helyettesítette az állat
bőrt. A sátor gyakran nem egyéb vesszőfonatú váznál, amelyet szövött-fonott 
takarók födnek (34. kép). A lakóhely 
e kezdetleges nemére vezethető vissza 
az építőművészetnek nem egy későbbi 
fejlett formája. ' Hím ...irV 'ii1 'ily ’u h » , ' - :

II. A fa.

Faanyag majdnem mindenütt 
bőségesen áll az ember rendelkezésére.
De nem minden faja használható fel 
a szükséglet összes céljaira. A Tigris,
Eufrátesz és Nilus völgye például 
sohasem termett oly fát, amelyet az 
építész erős szerkezetül használhatott 
volna. Könnyen elképzelhetjük, hogy ezeken a vidékeken az építésznek oly épület
formákat kellett kitalálnia, amelyek nem igényelnek faanyagot. De ha szerepe

36. kép. Régi inka kőfal vésett dísze, amely a 
vesszőfonásra vezethető vissza.

37. kép. Egyiptomi oszlopok. Az első még jól mutatja a vesszőköteg formáját. A követ
kezőkön ez a forma lassan átalakul.

ily szegényes e gazdag kulturvidékeken, annál jelentékenyebbé válik másutt. 
Kés, fejsze, fűrész, véső, gyalu segítségével készítik ki a fát, e munka
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révén áll elő a cölöp, gerenda, deszka, léc, faragvány. Van azonban a faanyag
nak egy oly neme is, amely csak eredetére nézve tartozik ide, felhasználásának 
módja azonban közeli rokona a textilmunkának. Ez a vessző. Míg nem túl- 
vastag, fonásra használható : példa rá minden kosár. Erősebb darabjai alkalmas

szerkezeti anyagul szolgál
nak a sátornak (34. kép). 
Az eljárás nagyon egyszerű ; 
a vesszőkötés e módja is 
könnyen elhagyja eredeti 
anyagát s mint dísz jelenik 
meg idegen anyagokon (lásd 
a 35. és 36. képet).

A vessző, bambusznád, 
papirusz-szár köteggé is köt
hető, ami tartóképességét 
fokozza. Egyiptom épület

romjai közt‘számos oly kőoszlop maradt ránk, amely formáival elárulja, hogy őse 
vesszőköteg volt (37. kép). A kötésnél kiduzzadó oszlopfej még a vessző ruganyos
ságát is szemléltetővé teszi. Az itt közölt képek egyúttal azt is mutatják, hogy a 
kőanyagon mint egyszerüsböd- 
hetik fokozatosan az ősforma.

Az ilyfajta vesszőköteg 
csak helyettesíti a fában sze
gény vidékeken a faoszlopot.
Ennek legegyszerűbb kiadását 
már a kezdetleges kultúra is 
ösmeri és használja (38. kép).
Az oszlop itt még egyszerű 
karó, amely a földön áll s fent 
kötéssel kapcsolódik a sátor 
ponyvájához. Mihelyt az osz
lop nem tart oly könnyed tetőt, mint amilyen a 
ponyva, hanem galyból, dorongokból összerótt mennye
zetet, gondoskodni kell róla, hogy állása szilárdabb 
legyen. Ezt azzal érik el, hogy beszúrják vagy beássák 
a talajba, felső végét pedig kiszélesítik egy új taggal, 
amely a mennyezet gerendáját tartja (39. kép). Ebből 
az egyszerű szerkezetből vezethető le a khínai oszlop
forma (40. kép), az alapformát kőanyagban látjuk 
viszont az indiai Ellorában (41. kép). Ugyanezt a célt 
szolgálja a villáságú dorong, amely csonka ágai közt 
tartja a mennyezetgerendát s ebben a formában szél-
tében ösmeretes nemcsak nálunk Magyarországon, hanem még oly primitív 
népek körében is, mint a Salamon-szigetek bennszülöttei (42. kép). A villáságú 
oszlop a maga gerendájával hosszú fejlődésen ment á t : a villa két ágát meg

39. kép. Egyszerű oszlop 
megerősítése gerendájához.

40. kép. Khínai oszlop. 
Az előbbinek díszesebb 

utánzata.

41. kép. Indiai oszlop. 
Az egyszerű oszlop után

zata kőben.
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42. kép. Kezdetleges faoszlop a) Ugi szigetéről, b) Magyarországból.

munkálták, technikai és vallásos okokból megfaragták, dísszel bontották s
némely helyen megtartották ezt az 
kő-anyagot használtak a készítésére. 
A perzsa oszlopfőn (43. kép) jól 
meglátszik a díszes faragvánnyá ala
kult két villaág, köztük pedig puszta 
díszként egy négyszög, amely minket 
a villaágakon pihenő mennyezet
gerenda keresztmetszetére emlékez
tet. így vált itt dísszé egy elem, 
amely a maga eredeti formájában 
szükséges szerkezeti funkciót végzett.

Eddig csak az oszlop néhány 
kezdetleges formájáról szóltunk. — 
Szükséges azonban ügyet vetni arra

ősi formát akkor is, amidőn fa helyett

43. kép. Perzsa oszlopba Perszepoliszból.

44. kép. Faoszlop és fagerenda. 45. kép. Ion kőgerenda Prienéből.
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is, hogy az oszlop mily módon végzi az ő feladatát. Az oszlopnak alapfeladata, 
hogy mennyezetet tartson. Ha kis méretről van szó, úgy egy négyszögletes 
alap négy sarkába állított oszlop már elégséges a cél elérésére. Az oszlopok 
vízszintesen fekvő gerendákat tartanak (44. kép), amelyeken ismét gerendák

46. kép. Egyszerű födélszerkezetek.

feküsznek párhuzamosan. Ez a mennyezet egyszerű neme. De már ez is alkalmat 
szolgáltatott díszítőformák megszületésének, mihelyt elhagyja ősi faanyagát s 
kőre költözködik. Hasonlítsuk csak össze a 44-ik képet a 45-ikkal s látni fogjuk,

47. kép. Poseidon temploma Pestóban.

hogy a mennyezet gerendák kiálló homlokvégei mint alakulnak át itt kődísszé. 
Fa-korukban még volt értelmük, még világosan mutatták, minő szerkezeti 
feladatot végeznek. E szükségesség azonban megszűnt, midőn egy fejlettebb 
építészet körében kőanyagra költözködnek s ott puszta emlékként, minden 
munka végzése nélkül, élik tovább életüket.
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A függélyes oszlop s a vízszintesen ráfektetett 
gerenda adja tehát a mennyezet egy nemét. Minden cél
nak azonban ez a szerkezet még nem felel meg. Csupán 
fönt határolta a házat vagy szobát, oldalt nem nyújtott 
védelmet időjárás és támadások ellen, de meg a meny- 
nyezet sem vezeti le síkjáról eléggé az esővizet, a havat. 
Védeni kellett tehát a mennyezetet, ami oly módon volt 
elérhető, hogy tetőt szerkesztettek a mennyezet fölé.

48. kép. A fakötés néhány módja.

A gerenda, deszka, léc kínálkozott itt anyagul. A tetőszerkezet néhány 
módját a 46. kép mutatja fában, kőre való átvitelét pedig a 47. kép szemlélteti.

Az ily tetőszerkezet azonban megkívánja, hogy az egyes gerendák vagy 
lécek a lehető legszilárdabban 
erősíttessenek egymáshoz. Két 
vagy több ily darabnak szoros 
összekapcsolását fakötésnek 
nevezzük, ennek számos módja 
van a gyakorlatban, s okunk 
van föltenni, hogy ezek leg
többjét már az építészet haj
nalkorában is ismerték. Né
hány rajz felvilágosítást ad 
az idevágó mesterfogásokról 
(48. kép). Olykor kőanyagon 
is mímelték a fakötés vala
mely módját, sőt egyenest 
kőből faragtak ki egész faszer
kezeteket. A likiai sziklasírok 
(49. kép) beszédesen mondják 
el sajátságos formáik erede
tét : az egész alkotmány véges
végig fakötésü szerkezetre em
lékeztet. Itt e formáknak 
semmi szerkezeti szerepük 
sincs, megszokás révén dísszé 4 9 . kép. Likiai sziklasír Mirában. Kőben utánzóit fakötés.
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váltak s szószerint átköltözködtek e merőn idegen anyagra. A Tonga-szigeten 
máig is fennálló óriási kőalkotmány tisztán mutatja, hogy építői a fakötést

tartották szem előtt, midőn ezt a kő-monstru
mot három hatalmas sziklából összeszerkesz
tették (50. kép). Oszakában, Japánban, még 
szemléltetőbb példáját látjuk a faformák kőre 
való átvitelének, mert itt egy kőből készített 
kapuzat (tori) közvetlen közelében állanak 
annak faszerkezetű előképei is (51. kép).

Nemcsak vízszintes gerendázat révén kap
hat egy belsőség mennyezetet : a fa módot ad 
egy más, sajátos befödési szerkezetre, a boltív 
egy nemére is. A Spanyolországban felvirág

zott mór stílus Stalaktit-boltozata kikészített fakoloncok lépcsőzetes egybekö- 
tésén alapul. Egyes ily kikészített koloncokat és a belőlük előállott ív egy részét 
az 52. kép mutatja. Ez azután a formák és tagolódások nagy számát adja s 
jellemzőjévé válik a mór építkezésnek.

A fa sokféle szerkezeti formái közül csak e néhányat említettük s utal
tunk egyben arra is, hogy e formák mily gyakran költözködnek idegen anyagokra, 
hogy ott dísszé váljanak. Még csak egy ily formát mutatunk be, amelynek kiváló 
díszítő szerep jutott már az antik mesterek építkezésénél s mint ilyen szerepel 
mindmáig is.

Ez a forma a mennyezeten született meg. A mennyezetgerendák közeit 
kitöltötték deszkával úgy, hogy lépcsőzetesen tolták egymás fölé az egyes deszká
kat (53. kép). Ennek 
révén a menyezet lép
csőzetesen bemélyedő 
négyszögletes mező
ket, kaszettákat mu
tat. Más anyagra átvit t 
formáját az 65. kép 
szemlélteti.

Hogy a ház oldalt 
is védve legyen, a tetőt 
tartó oszlopok közé fa
lat kellett vonni. Ez 
a cél gerenda- vagy 
deszkakötéssel is elér
hető s most már a ház 
minden része faanyag
ból való. Magyarorszá
gon s másutt is mind
máig sok templom áll, 
amely kizárólag fából épült. Más épületeknél a szerkezeti váz fa ugyan, de a közö
ket tégla tölti ki. Itt a szerkezet egyúttal némikép a dísz szerepét is játsza (51. kép).

51. kép. Kőkapu és fakapuk Oszakában.

■50. kép. Ácsmunkát utánzó kőalkotmány.
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52. kép. Stalaktit-ív és elemei.

Kisebb építményeknél a tető s fal deszkából készülhet. A deszkakötés 
különféle módjait minden ajtónkon láthatjuk, más feltűnőbb formát úgy kap
hatunk, ha a deszkán vagy 
deszkafalon réseket vagy 
nyílásokat vágunk. Történ
hetik ez puszta célszerűségi 
okból, mint az 55. kép mu
tatja, vagy ily alapon fejlet
tebb formában, midőn a ki
vágás díszt ad (56. kép).

Eddig főkép szerke
zeti szerepében vizsgáltuk a 
fát. De anyagává lehet a 
szobrászatnak is, dombor
mű vek és szobrok is készül
nek belőle. Az egyszerűen 
megfaragott cölöp mutathat 
pusztán a faragásból, rovát-
kolásból előálló formákat, mint azt sok magyar temető-fejfán látjuk (57. kép),

vagy emberi, állati alakok 
készülhetnek belőle. Erre a 
célra bizonyára már ősidők
ben is használták a fát, mint 
ahogy használják ma is a 
kezdetleges fokon álló népek. 
A vallásos képzetek egész 
sora fűződhetett a magában 
véve semmitmondó görcsös, 
csomós tuskóhoz s mentül 
fantasztikusabb alakot mu

tatott az, mentül jobban eltért a rendestől, annál különösebb értékű s jelentő
ségű lehetett a mű
veletlen ember naiv 
szemében. Gyerme
keknél és művelet
len embereknél ma 
sem ritka jelenség, 
hogy a természet 
véletlen s ritkán 
látható formái le
kötik figyelmüket, 
a rendkívüliség s 
tehát a démoni erő 
érzetét keltik ben
nük, bűvös varázs- 54. kép. Holsteini parasztház.

53. kép. Kaszettás mennyezet alapformája fából.

• O-'V '■"'AG
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zsal hatnak rájuk. Ha a nép ma is élő alakok képeit látja a fantasztikus 
formájú sziklában, fagörcsben, nevet ad neki, babonás legendát fűz hozzá,

mennyivel inkább tehető fel a pri
mitív emberről, hogy a ritka forma 
mögött élő hatalmat, sorsába beavat
kozó démont sejt. (Nem egy fa gör
csös szövedékében ma is Mária, 
Jézus képét látja a nép.) S ha egy
szer egy ily fantasztikus formában 
a személyes démont érzi, semmi 
sem természetesebb, mint hogyépolv 
kedveskedéssel igyekszik kegyét el
nyerni, mint amilyenekkel törzsének 
hatalmasabb embereit veszi körül. 
A fantasztikus formájú fatuskó meg
kapja a maga ételeit, szerszámait, 
ruháját (az utóbbira példa is van 
Űj-Zélandból). Ezt már csak egy 

55. kép. Breton parasztház udvara. lépés választja el attól, hogy a fa-
tuskó durva formái festés, rovátko- 

lás révén közeledjenek az emberi alakhoz vagy legalább emberi vonatkozáshoz, 
amire egyebek közt a totem-kultusz is hajtja a kezdetleges embert. Manap is

56. kép. Deszkakivágások Bánffy-Hunyad vidékéről.
57. kép. Fejfák a gödöllői 

ref. temetőből.

U

58. kép. 'Formakések és keresztmetszeteik.

mindennapi eset a gyermekszobában és a primitív néptörzsek körében, hogy 
egy-egy idomtalan foltban, egy odafirkált ákom-bákomban, egy sárból gyúrt 
ormótlan formában nemcsak emberi vagy állati alakot, hanem meghatározott
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személyek mását vélik látni. Ősrégi babonás szokások napjainkig is fenntartot
ták a találgatás és belemagyarázgatás e kedvét, manap is gyakorolják például 
az ólomöntésnél. Ilyen s e körbe tartozó jelenségekből, amelyek mind babonás 
szükségességet, fontos, az életre nézve nélkülözhetetlen szükségletet jelentenek 
a kezdetleges embernél, vezethetjük vissza azt, hogy a primitív ember fan
tasztikus formájú fadarabok plasztikus 
kikészítéséhez fogott, hogy legalább egy 
törzs- vagy tulajdonjegyet rovátkolt rá, 
hogy kezdetleges fogásokkal még hason
lóbbá igyekezett azt formálni az emberi 
vagy állat-alakhoz, hogy színnel vagy 
rovátkákkal utánozta rajta a tatuálást stb.
Ránk nézve az fontos itt, hogy már a 
primitív ember is rovátkolásra, megfara
gásra, plasztikai célra használja fel a fát 
s e mesterkedése kiindulási pontjává lett 
a később felviruló fafaragó művészetnek.

A fafaragó művész legegyszerűbb 
szerszáma a kés, amellyel lefejti a fáról 
a fölösleges anyagot, hogy a kívánt plasz
tikai formát megkapja. Az így készült 
faszobor természetesen magán viseli azo
kat az apró sebhelyeket, amelyeket rajta 
a kés hagyott. Egy pillantás az irón fara
gott végére felvilágosít minket arról, 
hogy minő formájúak az ilyen sebhelyek : 
a faszobor sok száz eféle sebhelyet mutat 
s szinte leolvashatjuk róla, hogy hány
szor, mily fordulattal járt rajta végig a 
kés, figyelemmel kísérhetjük a munka 
keletkezésének menetét, betekinthetünk a 
kéz e lebilincselő sáfárkodásába. Miután 
így maga a mű beszédesen elmondja 
nekünk fejlődése történetét : élénkebben 
leköti érdeklődésünket mint azok a fa
faragások, amelyekről kínos óvatossággal 
súrolta le a művész ezeket a bélyegeket. 5 9  kép Szent Ferenc. Alonso Ca„oszobor-

Komplikáltabb szerszámok a forma- műve. A szobor formáján jól meglátszik 
kések, amelyek keresztmetszete kész for- a fakolone, amelyből készült,
mát mutat (58. kép). Ezek is nyomot
hagynak a fán, csakhogy sokfélét, a munka technikájának hatása tehát itt 
nem oly egységes, mint az egyszerű faragókés használatánál.

Végre sok faszobron élénken meglátszik maga a fakolone, amelyből kelet
kezett (59. ábra). Az anyag eredeti formájának ily mutatása vagy legalább fel- 
használása szintén hozzájárul ahhoz, hogy a néző bepillantást kapjon a mű

A művészet könyve.
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létrejöttébe. Azért szívesen mutatják a jóravaló faművészek a fakoloncnak ezt 
az eredeti, zárt formáját akkor is, amidőn több összeenyvezett darabból állítják 
elő művüket.

Igen gyakran megesik, hogy a szobrászok idegen anyaggal vonják be 
famunkájukat : gipszréteggel, vékony szövettel, festékkel, elefáncsontlapokkal 
stb. Ily esetben a fa megmunkálásának apró bélyegei, a fa sebhelyei nem láthatók 
s nem a fa, hanem a burkoló idegen anyag szerepel a formák viselőjeként. De még 
ily munkáknak is megérezzük eredeti fa-jellem vonásait a főbb formákon. Példa 
rá a gótikus oltárok temérdek bemázolt faszobra, amelyeken az eredeti fajelleg 
főkép az élesen tördelt ruharedők formáin látszik meg.

Szerepelhet a fa nyomtató klisé gyanánt is s mint ilyen, anyagává lesz 
a fametszőnek.

III. A kő.

Olyan vidék, ahol megmunkálható kő ne akadna, aránylag kevés van. 
Mégis ösmerünk a múltban jelentékeny művészeti központokat, amelyek csak
nem egészen nélkülözték a követ, de ott korán kitalálták a pótlása módját. 
Ilyen vidék a Tigris és Eufrátesz köze. Másutt viszont gazdag sokféleségben 
szerepel ez az anyag : az ember fegyverül, kezdetleges szerszámul használta, 
később pedig jelentőssé lett a kő az építészet és szobrászat feladatainak meg
oldásánál. Kérdés most már, miként használhatta fel az ember a céljaira.

Olykor azon természetes állapotban, ahogy ráakadt. Kisebb-nagyobb dara
bokat rakosgatott egymásra, a közöket aprólékkal tömte ki : ez a kőfal leg
egyszerűbb formája, a neve ciklopikus fal (60. kép). Kerítés, mellvéd, bástya 
gyanánt szolgált. Szilárdságát úgy lehetett fokozni, hogy a kődarabokat meg
munkálták, azok ennélfogva jobban illeszkedtek egymáshoz (61. kép). A neve 
poligon fal, amelynek egyes darabjain még jól meglátszik a kőtömb eredeti 
formája. De tekinteten kívül lehet hagyni ezt is : a munkás megközelítőleg 
egyforma négyszögletes testekké vághatja a tömböket, amelyek azután réte
gesen kerülnek egymásra s pontosan egybeillenek. Ez a kváder fal (62. kép),

60. kép. Ciklopikus fal. 61. kép. Poligon fal.
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amely már fejlett formája a kőkötésnek. Hogy a fal szilárdabb legyen, vaskap
csokkal lehet az egyes köveket összekapcsolni, mint a görögöknél látjuk, vagy 
mészhabarccsal köthetjük össze azokat, amint az az 
újabb építkezéseknél használatos.

Vájjon a kőkötésnek ez az egyszerű módja adott-e 
alkalmat művészi forma vagy dísz keletkezésére ?
A választ ismét ránk maradt emlékekről fogjuk leol
vasni. Már a régi római épületeken feltűnik nekünk, 
hogy a kváderek domború arcéit kapnak (63. kép), 
miáltal élesen elkülönödnek egymástól. Szinte azt mond
hatnék, hogy minden kő keretet kap s miután ösmer- 
jük már a keret szerepét, azt kell hinnünk, hogy a 
római építész szándékosan elszigetelte egymástól kvá- 
dereit. Úgy is van. Az elszigetelés révén az építész 
feltűnőkké teszi, hangsúlyozza, hogy a fal egyes dara
bokból, kőkötéssel készült, félremagyarázhatatlanul

bemutatja tehát a szerkesztés módját. Ezért 
látjuk szívesen ezt a formát, amely nem kö
szöni ugyan létét közvetlen szükségletnek, de 
megnyugtatón vilá
gossá teszi a szerke
zet szilárdságát. Fel 
is használták ezt a 
fogást bőven és sok
féleképen : hatását fo
kozni lehetett azzal 
is, hogy a kövek szé
lét simára munkálták, 

tükrét pedig durván elnagyolták. Az ily elnagyolt 
forma neve rustica, szerepe mindmáig jelentékeny, 
annyira, hogy széltében utánozzák a téglaépületek 
vakolatán is, mint az minden utcán látható. Épúgy 
utánozzák a sima vakolaton a kőkötés egyéb formáit is 
azzal, hogy ráfestik a homlokzatra az egyes kövek közt 
levő réseket. Ami egykor a kőfalon fontos szerkezeti 
jellemvonás volt, íme, más anyagon puszta dísszé válik.

Bármily célt szolgál is a fal : elsőrangú fontos
ságú, hogy szilárdan megvesse lábát a földön. Csak
ugyan, látjuk, hogy a fal lábat kap, azaz a talajban 
s részben a talaj felett is szélesebb mint többi részé
ben. Ez szilárd megállását biztosítja. Ha a fal szaba
don áll, úgy kis tetővel koronázzák, amely levezeti a 
esővizet (64. kép).

Érdekes formák és szerkezetek születnek meg a 
kőfalon, mihelyt az nem játssza a puszta kerítés szere-

63. kép. Római kváder fal.

64. kép. Kőfal lábbal és 
tetővel.

3*



36 Az anyag

pét. Ajtó- s ablaknyílásokat kap, ha épületet határol, mennyezetet, tetőt, ha 
valamely belsőséget övez. Ha a mennyezet lapos, akkor olyan formák állanak 
elő, mint amilyeneket a 65. kép mutat, ahol a falakon gerendák feküsznek, 
amelyek réseit kisebb, kaszettált kőlapok töltik be. Épígy gerendával zárhatók 
le az ajtó- és ablaknyílások is. Sokkalta érdekesebb és bonyolultabb a 
mennyezetszerkezet ama faja, amely nem gerendákból áll elő, hanem külön e 
célra megmunkált kövek összeillesztéséből : ezt ívnek nevezzük. Fontos a kőkö-

65. kép. Görög mennyezetszerkezet.

tés e formájával is megismerkednünk, mert évezredeken át elsőrangú ténye
zője volt az építés fejlődésének.

Az ív legkezdetlegesebb kiadását a 6 6 . ábra mutatja : egymásnak támasztott 
kőtömbökből áll elő a mennyezet. Rétegesen előbbretolt, megmunkált kövek 
adják az álboltozatot (102. kép). Végre a szerkesztett ív és boltozat elvét a 157. 
képen látjuk. Két ponton sarkallik a szerkezet : azon, ahol az ív a függélyes 
falra támaszkodik s azon, ahol az ív súlya a zárókőre nehezedik. A zárókő 
szerepe a dolog természetéből folyólag a fontosabb : az építészek már az ősidők
ben tudták ezt s kiváló gondot fordítottak arra, hogy a zárókő e fontos funkciója 
különösen szemlélhetővé váljék. Nemcsak nagyobb, gondosabban megmunkált 
követ használtak tehát zárókő gyanánt, hanem sokszor még külön hangsúlyt 
is kölcsönöztek neki azzal, hogy faragott vagy festett dísszel ékesítették s így 
kiemelték az ív többi alkotórészei közül. Az építészek e fogásával ma is sűriin 
találkozunk és azt helyesnek tartjuk, mint oly előadást, amely világosan ad
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számot egy-egy forma szerepéről, jelentőségéről. A lényegesnek ilyen kiemelésére 
minden művészi technika kiváló gondot fordít.

Az ívszerkesztésből vezethető le a kupolaszerkezet. Formáiról és fejlő
déséről ott lesz szó, ahol történeti kialakulásáról beszélünk.

A boltív és a kupola pihenhet az olyan falszerkezeten, amelyet már ismer
tettünk, de pihenhet pilléren és oszlopon is. Szorosan véve a pillér sem sokkal 
egyéb falnál, de oly fal, amelynek hossza és szélessége körülbelül egyforma. 
Kaphat lábazatot és fejet, amelyen aztán gerenda fekszik vagy ív emelkedik 
s így tartójává lehet valamely mennyezetnek. Ez a tartószerep a pillér főszerepe, 
holott a fal első sorban belsőségek elkerítésére szolgál.

66. kép. Egymásnak támasztott kőtömbökből való folyosó a tirinszi várfalban.

Az oszlop legkezdetlegesebb formáját már ismerjük az előző fejezetből. 
Primitív szükségleteknek jól megfelelt a közönséges dorong, de mihelyt kőből 
készül az épület, az új anyag természetéhez kell simulnia az oszlopformának is. 
Tömörebb és temérdekebb lesz, mert céljatévesztett dolog volna kőből vékony 
fadorongot utánozni. Ez az erősebbé vált forma tartja a rajta fekvő gerendát 
vagy a ránehezedő ívet. Csaknem minden ismert oszlopforma beszédesen mondja 
el nekünk, hogy ennél a teherhordó munkánál mely pontjainak jut ki az 
oroszlánrész. Az egyik pont az, amelyre a mennyezet, legyen az bármily szer
kezetű, teljes súlyával nehezedik. Ez a pont az oszlop felső vége. Ott kiszélesedik, 
akár fából való őse (39. kép) s ezt a fontos, szerkezetileg elsőrangú pontot annál 
szívesebben emelik ki különleges formákkal, festéssel vagy más dísszel a mes
terek, mert hisz ehhez a szélesbített formához már a fakonstrukcióból ismertek 
egy rég megszokott előképet. Ez a forma az oszlopfő. A másik fontos pont az, 
ahol az oszlop a talajon a lábát megveti, ahol tehát a reánehezedő súlyt áthárítja



38 Az anyag.

a földre. Az oszlop e lábát szintén kiszélesítik, formáját mintegy aláhúzzák, 
külön hangsúlyozzák. Volt erre is előképük a faszerkezetekböl, sőt egyes népek, 
például a maláji szigeteken, ma is puszta szükségletből megszélesítik az oszlop 
alsó végét azzal, hogy alája követ tesznek a fa elrothadásának megakadályo
zására. Az oszlop lába, törzse, feje így részben puszta szükségletből keletkezett, 
részben kőformáiban továbbfejlődve mutatja azokat az alakokat, amiket egy
koron mint faszerkezet öltött magára. Ha most azt kérdeznők, mi bírhatta 
a mestereket arra, hogy ily ősi formákhoz ragaszkodnak még akkor is, midőn 
új anyag áll rendelkezésükre, úgy ismét a megszokás hatalmas erejére kell 
utalnunk.

Ezzel szűk körvonalak közé szorított képét adtuk a kő szerepének az 
építészetben s bemutattuk a főbb szerkezeti formákat, amelyek kőből állíthatók 
elő. Megismertük azt, hogy a kőmunka sokat tanult a famunkától, de azt is, 
hogyha kőbe ültettek át faformákat, úgy azok eredeti alakján változtatni kellett, 
mert ami fából készíthető, az nem készíthető jól és tartósan kőből : a kő jelle
méhez, merevségéhez, csekély ruganyosságához kellett tehát símulniok a régi 
faformáknak. így olyan formák keletkeztek, amelyek még félhangon elmondják 
faeredetüket, de egyúttal világosan elmondják azt is, hogy mily alakváltozáson 
kellett átesniök pusztán azért, mert kőből készültek.

Gondoljunk csak arra, mekkora különbség áll elő, ha faoszlopot vagy 
kőoszlopot használunk egy mennyezet hordozója gyanánt. A fagerenda könnyebb 
is, ruganyosabb is : a faoszlopok tehát karcsúbbak lehetnek s távolabb állhatnak 
egymástól. A kőgerenda viszont merevebb és súlyosabb : a kőoszlopoknak 
tehát temérdekebbnek kell lenniök s közelebb kell államok egymáshoz. Ha e 
kétféle szerkezetet magunk elé képzeljük, rögtön tisztában leszünk azzal, mi 
más benyomást kell keltenie bennünk a kőépületnek s a faépületnek. Az anyag 
tehát itt is rányomja a maga bélyegét a szerkezetre s kényszeríti a mestert, 
hogy művét eleve e bélyeghez simulva eszelje ki.

Vájjon csak az oly eminensen szerkezeti művészetre gyakorol a kő jelleme 
ily befolyást, mint aminő az építészet ? A választ e kérdésre ismét magukról 
az építészet körén kívül eső művekről olvassuk le.

Dúsgazdag változatokban maradtak ránk különböző korok s népek 
kőszobrai. Ha ezeket egybevetjük oly szobrászati művekkel, amelyeknek anyaga 
fa vagy bronz, úgy a faji és időbeli különbségeken kívül látunk rajtuk olyanokat 
is, amelyek mindenütt és állandóan elválasztják a kőszobrot a más ai^agból 
készült szobortól. Vessük egybe az egyiptomi ú. n. Memnon-szobrokat (128. kép) 
valamely bronzszoborral (78. kép) : mindjárt feltűnik nekünk, hogy amazok 
bizonyos mértékben zártabbak, kötöttebb formájúak, merevebbek, emez pedig 
ép ellentétük : a kar és láb szabadabb, a mozdulat élénkebb. Gondoljuk csak 
el, vájjon kőből el lehetne-e készíteni ennek a bronzszobornak a mását ? Nem 
kivihetetlen feladat, de észszerűden. Ha nagy méretben készül ez a kópia, 
bizonyára saját súlya alatt leszakad ez a kar, holott bronzban ettől nem kell 
tartani. Az, hogy a lábak vékony formái kőből készülnek, nagyban növelné 
törékenységüket. A kő nem alkalmas arra, hogy ily vékony formákká faragják, 
aki ennek ékesen szóló bizonyságát látni akarja, nézze meg azokat a kéz-láb-
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nélküli márványszobrokat, amelyeket római császárok készíttettek görög 
bronzszobrok nyomán. Minden nagy múzeum tele van ily romokkal. Mi több, 
maguk a másolók is tisztában voltak azzal, mily veszedelem fenyegeti művüket 
s úgy igyekeztek e veszedelmet csökkenteni, hogy önkényesen segédformákat 
komponáltak a törzs és a láb meg kar közé, afféle támaszokat, összekötő kap
csokat, mint azt a 148. kép mutatja. Az elv, amely itt nyilvánul, az, hogy lehe
tőleg tömörnek kell hagyni a kőszobrot, lehetőleg kevés lyukat vágni belé, 
lehetőleg kőanyaggal kell összekötni a vékony tagokat. A jó kőszobrász, 
ismervén anyaga jellemét, nem 
nyúl ily kisegítő fogáshoz, ha
nem már eleve úgy gondolja ki 
szobrának minden részét, hogy 
azon az egyes részek tömören 
összefüggjenek. Bizonyára az 
anyag e kitűnő ismerete is 
hozzájárult ahhoz, hogy a Mem- 
non-szobrok karjai szorosan a 
törzshöz simulnak, hogy a két 
lábszár formáit tömör kőanyag 
köti össze.

Vegyünk egy más példát az 
újabb korból. A 67. kép a ham
burgi Bismarck-szoborról vett 
részlet. Nézzük meg e fej tömör, 
összefoglaló előadását, zárt for
máit s rögtön tisztában leszünk 
azzal, hogy a szobor a többi 
közt már a kőanyagra s a mo
numentum nagy méreteire való 
tekintetből is ennyire összefog
lalta, egyszerűsbítette a fej for
máit. Mily sikertelen fáradozás 
lett volna például az, ha a szem
öldök vagy bajúsz szálait e rideg anyagból természethűen, áttört és hajszál
vékony formákban adta volna elő. Mily gyorsan vetett volna véget az első 
téli zivatar ennek a fölösleges ügyeskedésnek.

A kőanyag tehát a szobrászatban is hangosan beleszól a mester munká
jába, korlátokat szab neki s megkívánja tőle, hogy munkája a kő jelleméhez 
híven öltse magára a formákat.

Még egy szempontot szeretnénk megvilágítani, amely nem ily feltűnő 
ugyan, de annál mélyebb hatású. A kőnek vésővel való megmunkálása lassú 
s meggondolást és óvatosságot követel. Egy erősebb ütés, amelynek hatása 
alatt a véső kelleténél nagyobb darabot hasít le a kőtömbről : lielyrehozhatlanul 
tönkreteszi a szobrot. A kőben való dolgozás azonkívül hosszabb időt kíván 
mint például az agyag mintázása. A megmunkálás e lassú tempója bizonyára
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rajt hagyja a maga jegyét a művön, másik hatása pedig az, hogy a művész 
pillanatnyi hangulata, kedve, lelkiállapota nem érezhető meg oly munkán, 
amelyen hosszú ideig dolgozik : eltörlődnek a perc ihletének vagy lankadt- 
ságának beszédes jegyei s mi hetek és hónapok átlag-lelkiállapotának bélyegeit 
kapjuk csupán. A friss impetus nyoma, a pillanatnyi ötlet vagy mámor jellem
vonása tehát nem kerül közvetlenül, frissen a kőre. Ha minket leköt s 
érdekel az, hogy a művész mint adja magát, mint nyilatkozik meg munkájában, 
úgy bizonyára tekintetbe kell vennünk azt is, hogy az anyag, ez esetben a kő, 
mily döntő befolyással van e megnyilatkozás élénkségére és közvetlenségére.

IV. Az agyag.

Agyagból teremtő Isten az embert, —mondja a biblia írója, —az ember pedig 
egész világot formált magának ebből az anyagból. Az apró meisseni porcellán- 
alak s a sok százezer embert befogadó Bábel egyformán az agyag megmunká
lásának köszönte létét. Ősi technika az agyagművesség, legelemibb terméke 
talán az edény. Szabad kézzel formálták, vagy pedig fazekaskorongon készí
tették. Az előbbi művelet is többféle módon folyt : részint sás- és vesszőfonatú 
edények formáját utánozták, mint azt már említettük, részint néhány edénynek 
használható természetadta formát, például a kobakot vagy koponyát, részint 
a szalmafonás eljárását utánozva, agyagból tekercset sodortak s azt csiga 
menetben fonva állították elő a bögrét, urnát. Gyökeres reformot jelent a fazekas- 
mesterségben a korong feltalálása (68. kép). Ennek a gépnek lényege az, hogy 
a fazekas lábának mozdulatával sebesen forgásba hozza a korongot s vele a 
közepén elhelyezett nedves agyagkupacot. Amint ujjával a forgó agyaghoz

ér, az köröskörül egyformán benyomódik. 
Az így előállított edénynek minden víz
szintes metszete pontosan köralakú.

Néhány agyagedényformát a 12. és 22. 
képből ösmer már az olvasó s már elmond
tuk azt is, mint keletkezhetik az efféle 
edényen a dísz egy neme. Más ornamen- 
tumok az edény használati módjára vezet
hetők vissza. Nem egy agyagedény arra 
szolgált, hogy benne tűzön eleséget főzze
nek : az edény nyakára tehát zsinórt 
kötöttek s az úgy lógott a tűz fölött. 
Olcsó tapasztalat volt felismerni, hogy a 
zsinór jobban tart, ha számára ágyat váj
nak : a zsinórt e célból be lehetett nyomni 
a még nedves edény nyakába. Ez a zsi
nórnyom számos őskori agyagedényen lát
ható : megszokták, a jó edény velejárójá

nak tekintették s ott is helyet adtak neki, ahol már semmi szükség sem 
volt rá Ali több, ezt a mélyedést még helyenkint ki is töltötték csont-
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hamuval, amelynek fehér színe a zsinór-rovátkokat még feltűnőbbé tette az 
edény fekete alapján.

Mihelyt a megszokás a jó edény velejárójának fogta fel a díszt : megindul 
a díszítő munka és a legkülönfélébb formákat termeli. Egy egész sor a textil- 
művészetről költözik az edényre. Más ornamentumok alakítására munkaközben 
jött rá a gölöncsér. A friss edényfalba körmével félhold-, ujjával köralakú mélye
déseket böködött. Bármely hegyes szerszám vonalnyomokat hagyott munkáján. 
Ha már így a dísz megszokott színterévé lett az edény : szabadságában volt 
a mesternek minden technikailag megcsinálható ornamentumot felhasználnia.

A nyers agyagedény tűzben kiégetve keményebbé, tehát használhatóbbá 
válik. Színét is váltja, még pedig az agyag faja szerint. De még így sem felel 
meg minden célnak. Hogy 
a benne tartott folyadék 
ne szívódjék az edény fa
laiba, vízhatlan réteggel 
kell bevonni. Ez lehet 
viasz, aszfalt vagy más 
hasonló anyag, lehet szo
rosan vett máz is. De ez 
a réteg más színű mint az 
edény : a gölöncsér korán 
figyelmessé lett rá s a 
színeltérést is felhasználja 
a díszítés céljaira. A füs
tös lángon égetett edény 
kormos lesz : ez a korom
réteg bizonyos helyeken 
állandósítható, más he
lyeken eltávolítható, ami
nek okszerű felhasználása 
megint újabb ötletet ad a rég megszokott ősi dísz gyarapítására. Ha égetés 
közben az agyagedény falaihoz tapadt homok, fémvegyületek, sók, megolvad
nak, új elem támad az edényen : a tulajdonképeni máz, amelynek üvegszerű, 
áttetsző rétege vízhatlanná teszi a cserepet. Ennél a tulajdonságánál fogva 
bőven él is vele a gölöncsér. De a legtöbb máz színes, még pedig a beléje 
keveredett fémoxidoktól : az edényre tehát szín kerül a puszta eljárás folytán is. 
Lehet ezt a színt kormányozni, felosztani, mesterségesen fokozni vagy csök
kenteni : újabb mód az ősi dísz meggazdagítására. A máz olvadáskor nyúlós 
réteg, amely vastag cseppekben folyik : maga e sajátság ismét ötletet adhat 
olyan díszre, mint azt a 69. kép mutatja. Mily dúsgazdag színváltozatokkal 
élénkítheti a kerámikus művész az edényt a máz segítségével, azt az ide mellé
kelt színes kép illusztrálja, amely a pécsi Zsolnay-gyár néhány mesterművé
nek mása.

Hirtelenül megnő az agyag jelentősége abban a percben, amidőn az ember 
a terméskő pótlására használja s belőle formálja épületeit. Kőben szegény,



42 Az anyag.

L J L J L 1 1

m m m r
C z i l e i í ö l _

70. kép. Téglakötés.

agyag°s vidéken a gát s a kezdetleges fal agyagfelhordással készül, szilárdabbá 
úgy lesz, hogy rőzsével kötik, tapodják vagy deszka közé tömik. Az anyag 
felhordásából eredt az egyszerű 
vályog, napon szárított nyers
tégla, amely égéssel szilárdabbá 
lesz s tulajdonképeni téglává 
válik. A téglavetés is ősi tech
nika, a tégla kötését a 70. kép 
mutatja. Rendszere hasonlít a 
kőkötés egyszerű formájához, 
kötőszere a mészhabarcs vagy 
az aszfalt. A tégla voltaképen 
mesterséges kő s azért termé
szetes, hogy a kőkötést, a belőle eredő szerkezeteket (fal, pillér, boltív stb.) és 
díszeket bizonyos fokig elváltozott kiadásban megtaláljuk a téglakötésnc-1 is.

A tégla rendszerint kisebb a kő-kvádernél, 
még pedig a könnyebb készíthetés és szál
lítás okából: ennek hatása rögtön jelentke
zik a téglából készített szerkezeteken. Első
sorban feltűnő nagy a téglaközök száma : 
a fal tehát recés külsejű. Másodszor a kötő
habarcsnak nagyobb szerep jut mint a kő
falnál, mert itt sokkal több kis darabot kell 
szilárdan együtt tartania. A habarcs látha
tóvá válik a téglaközökben, sőt kiduzzad 
belőlük.

Csak egy lépés választja el a mestert 
attól, hogy a habarcsot átvigye a téglafal 
egész külsejére : bevakolja a falat. Ezzel a 
művelettel elfödte a fal eredeti anyagát, új 
anyaggal vonta azt be, amely merőn más 
sajátságú mint a tégla. A nyirkos vakolat 
könnyen mintázható és festhető, sőt szí
nes kőszemekkel mozaik is rakható beléje. 
A vakolt téglafal tehát új díszítő formáknak 

72. kép. Mázas téglafal Susából. válhatik hordozójává.

71. kép. Szines téglák kötéséből származott dísz.
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Néha a vakolt falra fekete vonalakkal ráfestik a téglaközöket vagy magá
nak a téglának veres színét is. Ami a téglafalon mint szükséges bélyeg jelent

kezett, az ebben az esetben pusztán a 
dísz szerepét játssza.

Mint minden agyagégetésnél, úgy 
a téglavetésnél is megesik, hogy a ráta
padt idegen anyagok üvegszerű s rend
szerint színes mázt vonnak rá. A máz a 
téglát jól megvédi az időjárás kedvezőt
len befolyásától s azért korán került 
használatba itt is. A különféle színű 
mázas téglák rétegenkint rakva külön
féle színű sorokat adnak, a fal tarkává 
lesz s ha a téglákat rendszeresen válto
gatva rakjuk, a dísz egy neme támad 
(71. kép), amely sokféleképen fejleszt
hető. Gazdag képes ábrázolások alakul
hatnak belőle, mint azt a 72. kép 
mutatja.

De maga a puszta téglakötés is a dísz szerepét játszhatja, mihelyt nincs 
szerkezeti feladata (73. kép) s ha csupán a fal felső befejezéséül szolgál. Még 
e szerepét is elejtheti s 
egyszerű domború orna- 
mentummá válik (74. kép).

A domború ornamen- 
tum átvezet minket az agyag 
mintázásához, a szobrász 
munkájához, amelyre ez az 
anyag szinte beláthatatlan 
hatással volt s van ma is.
Vessünk egy pillantást a 
műhelybe, a mintázás pro
cesszusa beszédesen világo
sít fel minket arról, hogy 
minő sajátságokat köszön a 
plasztika ennek az anyagnak.

Mintázó asztalán nyir
kos, puha agyagkupacot tart 
a szobrász. Ha a szobor na
gyobb, úgy fából vagy vas
ból készült egyszerű vázat 
kell az agyagban elhelyez
nie, nehogy a puha anyag a 
saját súlya alatt megrogyjék s ezzel tönkretegye a már elkészült formákat. 
Tegyük fel, hogy embert kell formálni : az első munka rendszerint kisméretű

74. kép. Síremlék Amrit mellett. Dísze a téglakötésből 
ered.

73. kép. Asszír párta. Formája a tégla- 
kötésből ered.
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vázlat, a fő, hogy a test tömege s tagjai a maguk helyére kerüljenek, minden 
részlet mellékes még. Ha a mozdulat s az arányok megfelelők, úgy nagyobb 
méretben rakja fel a szobrász ugyanezt az alakot s most már élő minta, 
modell nyomán formálja a test részeit. Mindig a test tömegei, szerkezete a fő ; 
ha az alak ruhát kap is, előbb ruha nélkül kerül mintázásra, hogy minden arány 
s a test nagyszabású szerkezete biztos formát öltsön. A térdre, a csuklóra, 
a kiálló fontos részekre óvatosságból kis darab vásznat tapaszt, hogy ezek a 
pontok, amelyek a test körvonalait, mozdulatát megszabják, a részletes mintá
zás közben eredeti, jól meglatolt helyükről el ne tolódjanak. Most jön azután 
az élő modell nyomán való megmintázása minden oly formának, amelyet a 
szobrász a maga céljaira fontosnak tart. A marék, az ujj, a mintázófa a szer
szám. Ha jól megnézte a mester az élő testet: az ott látott formát úgy teremti 
elő, hogy egy csipetnyi agyagot tapaszt művének megfelelő helyére. Ami többet 
tett oda, azt az ujj vagy a mintázófa egyetlen mozdulatával leszedi róla. 
Az agyagmintázás tehát csupa hozzátételből áll s a fölösleg elvetéséből ; tízszer 
is megismételheti ezt a műveletet : a puha agyag engedékeny, nem kell attól 
tartani, hogy ha többet szed le a műről, az már használhatatlanná válik. 
Mily éles a különbség az ő s kőszobrász kollegájának eljárása közt ! A min
tázó bármely pillanatban javíthat, átalakíthat, sőt túllőhet a célon, anélkül 
hogy munkáját veszélyeztetné : a kőfaragónak ellenben óvatosan vigyáznia kell, 
hogy egyetlen egyszer se hasítson le kelleténél többet a kőről, mert ez pótol
hatatlan hibát jelent. Anyagából csak elvehet, hozzá semmit sem tehet. 
Az agyagmintázó előtt ellenben nyitva minden kísérlet, bátran próbálkozhatik 
munkájával, engedhet hirtelen ötleteinek, hangulatának, experimentum gyanánt 
ugyanazon a mintán ilyen vagy amolyan megoldást kísérthet meg. Minden hiba 
egy perc alatt helyrehozható. Kétségtelen, hogy a két technikának ez az alapvető 
különbsége rögtön más bélyeget nyom a kőmunkára, mást az agyagplasztikára.

De van az agyag mintázásának egy más finom bélyege is, amely a plasz
tikában döntő jelentőségű. Lessük meg a szobrászt, amint az élő minta formáit 
munkáján alakítja. Szeme mélyen elmerül egy-egy forma latolgatásába, kikémleli 
annak jellemvonásait s amint hirtelenül megkapta : íziben rámintázza az agyagra. 
Ez pedig engedelmes anyag : az ujj vagy mintázófa legenyhébb érintését is fel
veszi magára, minden kézmozdulatnak látható nyoma marad a munkán. Amint 
a szobrász nyomról nyomra felfedezi azt, amit szeme a modellen kémlel : azon 
frissiben, hirtelenül, tétovázás nélkül máris rámintázza munkájára. A modellen 
tett formafelfedezések szinte a sztenogramm gyorsaságával kerülnek az agyagra, 
azzal a teljes közvetlenséggel, amely a friss élmény hirtelen előadását jellemzi. 
Olykor egy villámgyors kézmozdulat teremt meg egy-egy formát : a szobrász
nak nem kell attól tartania, hogy elrontja művét, ha a munka hevében hosszas 
latolgatás nélkül veti oda az ép felfedezett formát.

Ezzel új lehetőség nyílt meg a mintázó művész előtt : a perc hangulata, 
a munka heve, pillanatnyi lelki dispoziciója olvasható ki az így termett műből. 
Aki ezt a művet az amatőr szemével nézi, egyszeribe bepillantást kap a teremtés 
érdekfeszítő processzusába s egyben élvezi a mindenható kéz e gyönyörű diadalát. 
Minderre pedig az agyag sajátságai adták meg a lehetőséget és az ötletet.
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A kőszobrász munkáján ne keressünk ily fokú közvetlenséget. Óvatos 
technikája nem enged meg vakmerő kísérleteket. A kemény anyag csak lassan 
dolgozható meg : tízszer is megváltozik a szobrász lelki hangulata, mire müvével 
elkészül, ez a mü tehát nem válhat oly könnyen hű tükörképévé a mintázó 
lelki hangulatának.

Utalnunk kellett az agyagnak erre az alapvető jellemvonására. Újfajta 
szobrászatnak ad létet s döntőn hat a plasztikára.

Az agyagszobor ki is égethető, ekkor terrakotta a neve. Más anyaggal is 
bevonható, akár az agyagedény. A Robbiák műhelyéből gazdag sorozatát bírjuk 
a színes mázzal bevont domborműveknek (317. kép). Ha így a friss agyag
mintát e nyúlós, vastagonfolyó anyag burkolja, akkor természetesen nem 
látható rajta a mintázó kéz minden apró nyoma. Nem is az agyagmunka

75. kép. Népies díszű magyar cserépedények.

sajátságait sugallják nekünk e művek, hanem egy új anyagét : a mázét. — 
Az eredeti agyagminta itt csak a váz, az alap szerepét játssza, a szobrász tehát 
már jó eleve számol ezzel s agyagát nem is törekszik egészen aprólékosan meg
mintázni, hanem a széles főformák kiemelésére helyezi a súlyt. Ezekhez szépen 
hozzásímul a máz, kiemeli nagy formáikat, holott az apró részleteket pépes 
anyagával egyenletessé tölti ki. Ha a szobrásznak itt le is kell mondania az 
aprólékos részletezésről: új lehetőségek nyílnak meg előtte, amelyeket rögtön 
fel is használ. A máz színes és üvegfényű. A színt tehát a háttér, a ruha, az 
alakok kiemelésére értékesíti. A máz üveges, csillogó fényét viszont arra hasz
nálja fel, hogy a mű élénkebb domborodásait, nagyobb hajlásait kiemelje. Már 
eleve úgy mintázza agyagművét, hogy a reá kerülő mázon égigcsillanó fény 
mintegy utánarajzolja a főformákat. Formáit ez a végigillanó fény egységesebbé 
kapcsolja, tömöríti, új hangsúllyal látja el.

Ily módon tudja a szobrász a látszólagos hátrányokat is a maga javára 
értékesíteni, így tudja egy új anyag jellemvonásait új művészi célok elérésére 
felhasználni.
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A máz az agyagon született meg, hű kísérőtársa. Amint láttuk, új sze
rephez is segítette. Befolyását egészen egyszerű használati tárgyakon is napon
kint láthatjuk. Gondoljunk csak azokra a cserépfazekakra és tányérokra, amelye
ket az egyszerű vidéki gölöncsér visz a vásárra s amelyek színes dísze bizalmas 
ismerősünk (75. kép). Indák, levelek, virágok ékesítik, de mindezek a termé
szeti formák egyszerűsbített, minden részlet nélkül való kiadásban kerülnek 
az edényre. Ne higyjük, hogy ennek okát kizárólag a gölöncsér ügyetlenségében 
kell keresnünk. Az ok az anyagban rejlik : a festék, amelyből e dísz készül, 
a máz egy neme, korlátolt színskálájú pépes anyag, amely ép e tulajdonságánál 
fogva csak vastag, széjjelterpedő foltokban rakható fel a cserépre : hajszál- 
vonalak, finom színváltozatok előadására nem alkalmas. A gölöncsér ösmervén 
anyagának e jellemvonását : érvényre juttatja azokat s a tányérdíszt már eleve 
széles, nagy foltokban rendezi, úgy hogy szinte egy-egy vonásra támad egy-egy 
színes folt. Ha az anyag nem alkalmas a természet finom színváltozatainak 
hiánytalan előadására, úgy a gölöncsér nem töri magát utána, hanem egyetlen 
színné foglalja össze előképének összes változatait. A piros rózsa minden szín- 
változatából csak épen azt veszi ki, amelyik az uralkodó, a fontos s az egész 
rózsát ezzel az egy színnel teremti oda.

így folyhat be az anyag sajátsága a dísz jellemére.
Megszoktuk, évezredek óta megszoktuk, hogy a cserép mázfestésű dísze 

ilyenforma. Ha valaki nem is ad számot magának a sajátság eredeti okáról, 
mégis elfogadja, mert immár vérré vált benne. Az edényfestés velejárójának 
érzi s nem kíván mást. Már ez okból is idegenkedéssel tekintünk az olyan cserépre, 
amelyet valamely virág vagy levél természethű, száz színváltozatban festett 
képe díszít. Talán respektáljuk azt, hogy a gölöncsér itt sokféle technikai nehéz
séget győzött le, de egyben érezzük azt is, hogy különlegességgel van dolgunk, 
amely nem egyezik a művészi ökonómiával. A győri szabómester jut eszünkbe, 
aki ezer posztódarabkából varrt egy frakkot s csodálkozott azon, hogy a nagy 
kiállításra be sem fogadták a »remekét«.

V. A fémek.

Ha aránylag későn is ismerkedett meg az ember a fémek használatával, 
annál bőségesebben élt velük, miután rájött megmunkálásuk módjára. Arán}7, 
ezüst, réz, ón, horgany s ezek ötvözetei, azután a vas és kis mértékben az 
ólom is különleges szerephez jutott a műhelyekben. Megmunkálásuk általában 
kétféle : vagy megolvasztják s formába öntik vagy pedig nyújtják, például 
kalapálással. A fémek faragása sem ösmeretlen, de sohasem volt fontos és alap
vető technika, a vésés viszont kiterjedt gyakorlat volt mindig.

Az öntés legegyszerűbb módja, ha a folyékonnyá olvasztott fémet kőből, 
homokból, cserépből való ágyba öntjük. Megszilárdulva az ágy formáját veszi 
fel a fém. Az ágyat a szükséglet szerint véssük meghatározott alakúra : minden 
homorú mélyedése az öntvényen domborún fog látszani. Az ilyen forma, ahogy 
az ércöntők az ágyat nevezik, azonban csak oly öntvények előállítására alkalmas, 
amelyeknek csak egyik fele domború, másika azonban sík. Minden oldalán
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76. kép. Őskori bronz-nyíl
hegy öntőformájának fele.

domború öntvény készítéséhez legalább két formára van szükség, azok pontosan 
összeillenek, a bennük levő üreg az öntvény negatív alakja. Kis lyukon át kerül 
ebbe az olvasztott fém s ha a két formát szétvesszük, megkapjuk a kívánt

öntvényt. Már az őskorban is ösmerték ezt a technikát, 
a ránk maradt sok öntőforma közül egyet a 76. kép 
mutat.

Elvben bármily nagyságú s alakú öntvényt készít
hetünk két vagy több formával, esetleg úgy, hogy a 
kisebb darabokban készített öntvényeket pontosan 
egésszé illesztjük össze forrasztással. De minden egyéb 
gyakorlati nehézségtől eltekintve, roppant anyagpazar

lást jelentene nagyobb tárgyak ilyfajta öntése. A célszerűség szempontja a 
mestereket oly öntési mód kitalálására vezette, amelynél az öntvény belül üres 
marad.

Legjobban bevált módja ennek a viaszolvasztásos eljárás (cera perduta, 
cire perdue), az összes magyar bronzszobrok így készültek. Alapelve, hogy a 
készen megmintázott agyagművet leöntjük gipsszel s aztán kivesszük belőle 
az agyagot. Az így megmaradt gipszköpeny negative adja a szobor alakját, 
minden apró részletével. Ezt belül 
kibéleljük viasszal oly vastagon, 
mint amilyen vastagnak az öntendő 
mű falának kell lennie, a fennma
radt üres helyet pedig tűzálló agyag
gal töltik ki. Ez az öntvény magva.
A magot a gipszköpennyel fémsze
gek kötik össze, egy sor vékony cső 
részint arra szolgál, hogy a levegő 
és az olvadó viasz ki takarodhasson 
a formából, részint ■ arra, hogy be 
lehessen önteni az olvasztott fémet 
vagy ötvözetet, amely most már a 
kiolvasztott viasz helyét foglalja el 
(77. kép). Ha leverjük a kihűlt for
máról a gipszköpenyt s kikotorjuk 
belsejéből a magot, kész az öntvény.
A szegek kiálló végeit leráspolják, 
az apróbb hibákat a cizelláló mester 
javítja ki, a csövek helyén maradt 
kis lyukakat ügyesen betöltik. Ez 
azonban csak a legkezdetlegesebb 
módja ennek a technikának, számos 
fogással tökéletesítették azt s szél
iében gyakorolják ma is bronz-, arany- és ezüstműveknél. Az öntés különféle 
nemeinél az öntvény felülete sokszor hoporjas, karcos, érdes. Tükörsima felületet 
például a legügyesebb öntő sem tud előállítani : műve még utólagos megmun-

77. tép. Cera perduta-öntés sémája. (A gipszköpeny 
hiányzik.)
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kálást is kíván. Az érdességet ott, ahol az nem kívánatos, megszüntetheti 
simítással, polírozással vagy pedig cizellálással. A simítás a szobor összes formáin 
történik, úgy hogy a mester nem lehet tekintettel az egészen apró részletekre. 
A szobrász tehát, ha ezt a technikát akarja igénybe venni, eleve úgy kénytelen 
szobrát megmintázni, hogy azon lehetőleg csak fontos, jelentékeny formák 
legyenek, az egészen aprólékosakat elhagyja vagy egyetlen nagyobb formába 
vonja össze, sommázza. A simítás azonban új elemmel gyarapítja a szobor 
jellemvonásait : formái simák és fényesek, tehát erős árnyék mellett erős, hatá
rozott fényfoltokat mutatnak. A szobrász az anyagnak ezt az új jellemvonását 
is rögtön kiaknázza s már eleve úgy mintázza művét, hogy azon a fény foltok 
szervesen utánarajzolják, hangsúlyozzák azokat a formákat, amelyekre súlyt 
vet. A fényessé vált felület ugyanazt az előadási módot sugallja tehát a szobrász
nak, mint amelyet a fényes mázzal bevont terrakotta (317. kép).

A cizelláló mester finom s éles acéleszközökkel járja végig az öntvény felü
letét s formáról formára menve megdolgozza azt. A tökéletes cizellaturánál 
tehát a szobor, hogy úgy mondjuk, új bőrt kap, felülete olyanná alakul, amilyenné 
azt a cizelláló mester formálja. Igaz, hogy nagyobb formákat nincs módjában 
megváltoztatnia, de a formák részleteinek hatása az ő keze munkájától függ. 
Ha tehát más ember mintázza a szobrot és más ember cizellálja annak ércönt
vényét, könnyen megesik, hogy bizonyos kétféleség érzik meg a szobron, ami 
épenséggel nincs előnyére.

Az ércszobor »bőre« még újabb változást is szenvedhet. Az öntvény felü
lete a levegő behatása alatt lassankint vegyi átalakuláson megy át, színét vál
toztatja, sötétebbé, barnábbá, zöldebbé változik. Az így támadt vékony kéreg
nek patina a neve. Többféle okból azon vannak a szobrászok, hogy ércműveik 
mielőbb patinához jussanak : mesterségesen idézik azt elő, aminek ma már 
sokféle a módja. Ugyancsak az ércszobor felületének megváltoztatását jelenti 
a szobor aranyozása, szintén régi gyakorlat. Ennek technikája azonban sohasem 
volt döntő befolyással magára a mintázásra.

Megösmerkedtünk immár a fémből készült szoborral, vagy — mivel az 
e célra használt anyag túlnyomó részben a réz és ón vagy horgany ötvözete, 
a bronz — a bronzszoborral. Ha ezt egybevetjük azokkal a szobrokkal, amelyek 
fából vagy kőből készültek, időbeli s helyi különbségeken kívül is oly mélyre
hatón más jellemvonásokat látunk rajták, amelyeket kizárólag az anyag befo
lyásának kell tulajdonítanunk. Ez nagy mértékben érdekel minket, mert azt 
tanuljuk ezekből a különbségekből, hogy íme az anyag eleve beavatkozik a 
művész munkájába. A brenzszobrászatot a faszobrászattól elsősorban a szilárdság, 
állandóság és a méretek választják el. A kőszcbrászattól pedig az előadás nagy 
szabadsága. A szabadon kinyújtott kar veszedelmes kísérlet a kőszobornál, 
bronzban a legcsekélyebb nehézség nélkül adható elő. A kő nem képes arra, 
amire a bronfc. Viszont a bronz, midőn ily új lehetőségekkel örvendezteti meg 
a szobrászt, egyben korlátokat is szab neki. Képzeljünk csak egy tömör, zárt, 
összehúzott formájú márványszobrot bronzba öntve. Amott megnyugszunk az 
előadás ily formájában, ismerve a kő természetét. Emitt a zárt formát semmivel 
sem tudnók megokolni. A márvány zártságát viszont feloldja az, hogy e világos
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és erősen reflektáló anyagban minden részlet beszédesen érvényesül : gondol
junk csak a fehér márványnak minden szelíd árnyalatot feltüntető sajátságára. 
A sötét bronz azonban sem nem reflektál, sem nem mutatja ezeket a finom 
részleteket : a zárt forma tehát itt formátlanságot adna. A bronzszobrászok 
jól ösmerik anyaguk e sajátságát s azért ki is aknázzák azt. Nemcsak azért 
oldják meg a tagokat, nemcsak azért választják el a törzstől a kart és lábat, 
mert bronzban ez lehetséges, hanem azért is, mert előnyös. Emlékezzünk vissza 
valamely bronzszoborra, amely a szabad ég alatt, valamely kertben vagy piacon 
áll : első sorban azt vesszük rajta észre, hogy milyen körvonalakat, silhouettet 
ír a tömegével a háttérbe. A bronzszobrásznak tehát gondja van arra, hogy

szobrának ez a sil
houette je feltűnő, ki
fejező legyen. Ha erre 
gondja van, úgy gon
doskodását már a szo
bor első vázlatának 
komponálásánál is ér
vényesítenie kell. így 
folyik be a bronzanyag 
természete a szobrász 
munkájának koncep
ciójára.

A tipikus kőszobor 
és tipikus bronzszobor 
egy-egy ily silhouette- 
jét az összehasonlítás 
kedvéért a 78. és 79. 
képen mutatjuk be.

Megemlítettük, hogy
78. kép. Bronzszobor silhouetteje. az egyszerű öntésgyak- 79 . kép. Márványszobor sil-

(A diszkoszvető.) ran érdes felületűvé houetteje. (A lant verő Apollo.)
teszi az öntvényt, sőt

hibákat is hagy rajta. Ezek kiigazítása fáradságos munka. Ahol nem éri meg a 
fáradságot, mint például közönséges használati tárgyaknál (vaskályha, lámpa
tartó stb.) ott külön fogást találtak ki arra, hogy e hibák ne legyenek fel
tűnők s miattuk ne vesszen kárba a munka. A fogás az, hogy a formát minden
féle plasztikus dísszel látják el, amelynek fonadékaiban az öntési hiba eltűnik. 
Bizonyos öntvényeken tehát maga az eljárás, a célszerűség kíván meg díszt.

Egészen másfajta jellemvonásokat mutatnak azok a fémművek, amelyeket 
a mester nem öntéssel, hanem nyújtással készít. Némely fémnek nyujthatósága 
meglepően nagy, minden fizikai kézikönyvben tipikus példaként szerepel ennek 
bizonyításánál az arany. Kalapálással, hengereléssel, húzással rendkívül ki lehet 
terjeszteni felületét. Nyújtással állítják elő rézből, vasból a sodronyt, drótot, 
régebben ezt a formát valószínűleg kalapálással állították elő. A fémsodrony 
tekercsekben kerül raktárra, már az őskorban is ez lehetett a gyakorlat, mert

A művészet könyve. 4
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temérdek ránk maradt sodronykészítmény formája híven mutatja ezt az eljá
rást. Példa gyanánt a 80. képen bemutatott őskori bronzfibula szolgálhat, amely
nél a forma teljesen a sodrony jellemvonásaiból áll elő. Ez a széltében elterjedt

forma nem marad meg fémanya
gán, hanem elterjed minden mű
helyben : a megszokott formát 
viszontlátjuk festett, szövött, vé
sett kiadásban (81. kép).

A fémek nyithatóságán ala
pul a kalapálás. Kalapáccsal vékony 
lemezzé, bádoggá alakítható a leg
több használatos fém : minden 
kalapácsütés nyomot, apró sebhe
lyeket hagy az anyagon, amely az 

ütésre formát cserél. Kivált a réz és vas a kalapáló műlakatos anyaga, a 
mester a keményebb fémeket izzó állapotban, a puhábbakat hidegen dolgozza 
meg és súlyt helyez arra, hogy munkáján meglássák ez a kalapáló technika, 
keze munkájának nyoma, a kalapácsokozta apró sebhelyek.

Nem mindegy, hogy a mester becses vagy olcsó fémből készíti művét. 
Az első esetben természetesen gondja lesz arra, hogy ne pazaroljon : lehetőleg 
kevés anyag felhasználásával alakítja formáit. Ha aranyból készít valamely

80. kép. Őskori bronzfibula. Kolozsvár.

81. kép. Vésett palakő mennyezetdísz az orchomenoszi kupolasírból.

domborművet, vékonyra kalapálja az aranylemezt, amit legkönnyebben úgy ér 
el, ha valamely homorúra vésett formára teríti a lemezt s abba veri be az arany
lapot vagy pedig különböző formájú üllőkön végzi ezt a munkát. E technika
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neve domborítás. Olcsóbb anyagnál elesik ez a szempont. A vasból készült rács, 
kulcs, vért, fegyver stb. annyira tömör, amennyire csak a használati gyakor
lat megengedi.

A kovácsolásra szánt vasat a gyárak manap rúdban szállítják, a műlakatos 
anyagának egysége tehát a vasrúd. Minden formát ebből kalapál úgy, hogy 
az izzó rudat az üllőn pöröllyel, kalapáccsal üti : a jó vasmunkán meg is látszik 
ennek az eljárásnak 
nyoma. Leggyakoribb 
feladata a műlakatos
nak a rács és a hozzá
való kapu. Ennél az ő 
egységének, a vasrúd- 
nak jelentékeny ré
szét készen kaphatja, 
vagy egyszerű mun
kával alakíthatja. —
Az egyes rudak össze
kötése, felső és alsó 
végének alakítása a 
főmunka. Az olyan 
rács, amelyen meg
látszik, hogy vasrúd 
az egysége, világosan 
mutatja nekünk ke
letkezése történetét, 
mi tehát formáját 
evidensnek, magától 
értetődőnek látjuk.
(82. kép). Éppen ellen
kezőjét érezzük, ami
dőn a vasrács elta
gadja eredetét. Ily 
bántó érzést kelt ben
nünk például az olyan 
pad, amelynek lábai, 
karjai vasból valók
ugyan, de megmunkálatlan nyirfaágat mímelnek, amit még mázolással is fokoz
nak a gyárak. Ily padokat széltében látni a parkokban, sétányokon s ezeket 
alapjukban elhibázottaknak tartjuk, mert fát utánoznak minden rendelkezésre 
álló fogással.

A vasrács jellemének alapos eltévesztését jelenti, ha a mester a vasrudakat 
úgy formálja, hogy azok perspektivikus képeket mímelnek (83. kép). Annak 
oka, hogy az ilyen rács kellemetlenül hat reánk, egyszerű. Megszoktuk a rácson, 
hogy az tényleg ott van, ahol látjuk ; a mariaeinsiedelni templomrács azonban 
tényleg nincs ott, ahol látjuk, mert a vonalak távlatos vezetése azt hazudja

82. kép. A párisi École militaire vaskapuja.

4*
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nekünk, hogy a rács e része jóval távolabb van tőlünk. Midőn a rács sík felületét 
a mester ilyen nem ide való fogásokkal megbontja : megcsalja szemünket s ezzel 
kellemetlen érzést kelt bennünk.

Olykor a réz és kivált a vas mint idegen anyagokat összetartó elem jelent
kezik. Az asztalosmesterség fejletlenebb korában például ajtót, kaput úgy készí
tettek, hogy az egymás mellé helyezett deszkákra vasszalagokat szögeztek, 
amelyek egyik vége egyúttal sarka is volt az ajtónak. Minél tökéletlenebb volt

83. kép. Vasrács. Maria-Ensiedeln.

az asztalosmesterség, annál nagyobb szükség volt a kiadós vasalásra : a vas
pánt szinte behálózta az ajtót, hogy mentül több részét mentül szilárdabban 
tartsa össze. A vasszalag ágakra, ezek indaszerű szalagokra oszlottak : a vas
művesnek jó alkalom volt ez arra, hogy a vaspánt ágait szeszélyes vonalakba 
formálja. Amit a szükség diktált, azt a vasműves ötletnek használta fel a dísz 
egy nemének alakítására. A pánt ily kialakulásáról példát ad a 84. kép.

Néhol a vasalás védőszerepet játszik. A japáni építészet nemcsak faszer
kezetek szilárd összekapcsolására használja a bronz vasalást, hanem arra is, 
hogy a koptatásnak leginkább kitett faoszlop-lábakat megvédje (85. kép). 
Faszerkezetek összetartására a fémek szög alakjában használatosak. A szög
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85. kép. Bronzvasalásu japáni faoszlop.

fejét nem rejti el a mester, hanem 
mint a munka megbízhatóságának, 
szilárdságának mutatój át. meghagyj a 
a felületen. A szögezett munkán a 
szög feje már azért is feltűnő jellem
vonás, mert más az anyaga, más a 
színe. Ha a mester súlyt helyez a 
szög fejének nyílt mutatására s ha 
azt mint a szilárd 
szerkezet egyik vele- 
járóját szokták meg 
az emberek, nem 
csoda, ha ezt a fon
tos velejárót fel
tűnőbbé igyekszik 
tenni a mester : a 
szög fejét dísszel 
látja el (8 6 . kép).
Az egymás mellé 
vert szögek maguk 
is új jellemvonást
adnak a famunka- 84. kép. A kolozsvári bodnárok céhládája. A vasalás egyúttal dísz is. 
nak : mint átalakí
tott díszt viszontlátjuk különböző más anyagon is, leggyakrabban rozetta 
formájában (73. és 81. kép). Kiválóan fontos vasszerkezeteknél (kazán, liíd-

tartó) a vaslapot vagy vasgeren
dát is szegecseléssel szilárdítják

86. kép. Japáni bronzszögek.
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(87. kép), amiből újabb díszítő elem származhatik 
(89. kép). Végül a vas legújabban egyre jelentéke
nyebb szerephez jut a mérnöki és építészeti szerke
zeteknél. Csekély térfogata és nagy szilárdsága a 
legkülönfélébb feladatok megoldására teszik alkal
massá. Gondoljunk vashidainkra, vasszerkezetű pálya
udvarainkra, vásárcsarnokainkra. Mily kevés tömegű 
anyaggal érhető itt el a legnagyobb fokú biztonság ! 
Mily rengeteg tégla- és kőanyagra volna szükség 
ugyanilv feladatok megoldására ! De éppen ebből az 
okból nem várhatunk a vasszerkezetű építménytől 
ugyanolyan tömeghatást , mint a kő- és téglaépülettől. 
A vasszerkezet anyaga tehát itt épp e benső jellem
vonásánál fogva egyenest felhívja a mestert arra, 
hogy ne is gondoljon vasszerkezeténél tömeghatásra, 
hanem más, új hatást teremtsen. Ha a mester az 
anyagnak e szózatát figyelmen kívül hagyja, kellet

len műveket
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87. kép. Szegecselt vastartó a 
budapesti földalatti vasútról.

88. kép. Vasvázas épület New-Yorkban. 
Az épület felső részéről még hiányzanak 

a falak.

teremt, ame
lyek azt az 
érzést keltik,
hogy visszaélt anyagával. Bensőségek 
befödésénél, a mennyezet szerkesztésénél 
kiváló szerep jut a vasnak. A vasgerenda 
kisebb térfogaton nagyobb teherhordó 
képességet fejt ki mint a fagerenda. Oly 
helyeken, ahol, mint például New-York
ban, a telek nagyon drága s ahol az 
építésznek minden talpalatnyi helyet a 
lehető legjobban ki kell aknáznia, avas- 
tartó és vasgerenda adja az épület ösz- 
szes szerkezeti elemeit: a tégla vagy 
kő csak éppen mint térelzáró elem sze
repel (8 8 . kép). Csupán vasszerkezettel 
állíthatók elő ily kis telkeken a 30 eme
letes híres »felhőkarcolók«, ezeknek for
mai kialakítására tehát döntő befolyás
sal van a vasanyag. Kisebb technikák 
(vésés, niello, sajt olás) mellőzésével csak 
még egy fémnek nagy művészeti szere
pére utalunk : ez az ólom. Lágyságánál 
fogva csekély volt a jelentősége a leg
több technikában, viszont döntőn folyt 
be egy nagymultú művészet, az üveg
festészet kialakulására.
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Az üvegkép, amely a régi dómok ablakait oly sajátos varázzsal díszíti, 
színes üveglapokból készül : ezeket ólomból készített pánt tartja össze. Eleinte 
a színes üveglapokat csak kis méretben tudták készíteni, itt tehát az ólom-

89. kép. Díszített oszlopok a budapesti postakarékpénztár palotájában.

pántnak temérdek apró lapot kellett egységesen összetartania. De az ólom
pánt sötét vonalat ír az átlátszó üvegből készült ablakra, jelenléte tehát fel
tűnő s el nem tagadható. Az ólompántnak ezt a feltűnő jellemvonását és fontos 
szerkezeti szerepét számba vették a mesterek s üvegképeiket már eleve úgy 
komponálták, hogy az ólompántnak jelentékeny funkciót juttattak. Mint a
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90. kép mutatja, a mester a pántot úgy vezette, hogy annak sötét vonala elvá
lasztja egymástól a különböző színű lapokat s erőteljesen feltünteti, kiemeli, 
aláhúzza a rajzot. Sok üvegfestményen az ólompánt sötét vonala adja az egész 
rajzot. Természetes, hogy a mesternek az egész kompozíciót úgy kellett kigon
dolnia, hogy a rajz hozzásímuljon az ólompánt szerkezeti kívánalmaihoz. így 
folyt be ez az anyag egy nagyjelentőségű művészet kialakulására.

VI. Az üveg.

Művészi célokra használható üveg nem fordul elő a természetben, de 
könnyű szerrel készíthető. Szilárd állapotban csiszolható, metszhető, bizonyos 
fokig hevítve folyékonnyá lesz, mintába sajtolhatjuk, palackká fújhatjuk, 
forraszthatjuk. Átlátszóságánál fogva széltében ablaktáblát készítenek belőle, 
amely lehet színtelen, de lehet igen sokféle színű is. Az üveget eleinte csak 
színesen tudták készíteni : a kvarchomokba keveredett idegen alkatrészek, 
kivált fémoxidok, a kék, zöld, sárga, veres különféle változatait teremtik meg 
az üvegtestben, anélkül hagy ezzel átlátszóságától megfosztanák. A szín tehát 
jó eleve velejárója volt az üvegnek, a mesterek felhasználták, tudatosan fokozták 
és csökkentették ezt a jellemvonást. A keresztény időszámítás első évezredének 
vége felé a jelentékenyebb templomablakok színes üveglapokból készültek, 
amelyeket, mint már említettük, ólompánt foglalt össze. De a huták még kezdet
legesek voltak s csak nagyon vastag és csekély kiterjedésű lapokat tudtak 
készíteni. A kezdetleges üvegablak tehát színes üvegmozaik volt, amelynek 
testén a nap sugarai tarka színpompában szűrődtek át. Mihelyt a hutákban 
fejlődni kezdett az üveganyag előállításának módja, vékonyabb s nagyobb 
terjedelmű lapokhoz juthatott az üvegesmester, amelyekből nem csupán tarka 
mozaikot, hanem képeket is állíthatott össze. A szentek és a jámbor legendák 
hősei foglalták el az ablak síkját, amely az analfabéta nép bibliájává alakult. 
De e képeknek komponálásánál határt szabott a mesternek az üveganyag jelleme. 
Ezt megértjük, ha egy pillantást vetünk a régi üvegfestő műhelyébe. Tegyük 
fel, hogy valamely szentnek alakját készíti : a háttér egyszínű lehet vagy szőnyeg
mintájú, a szent fejét pedig kerek glória övezi. Ezt a glóriát kivágja gyémánttal 
(régebben izzó vasszeggel) a sárga üvegtáblából. Melléje illeszkedik a szent 
fehér haja és szakálla. Ezt a körvonalak mentén fehér táblából metszi ki. Az arc 
rózsaszín táblából készül, a ruha, mondjuk, kékből. Mindezek a kivágott táblák 
egymáshoz illeszthetők, ólompánt kapcsolja azokat szilárd egésszé. De hiányzik 
még a szem, az orr, a fürtök formái, a ruha redői. Vasoxid-péppel pár vonallal 
ráfesti ezeket az üveglapra s kemencében beégeti az üvegbe. Ily módon készen 
is van már az üvegkép. Legfeltűnőbb rajta, hogy a kép mindössze néhány színből 
áll elő : csakugyan a régi mesternek hat-nyolcféle táblánál alig volt többje. 
A színskála e korlátoltsága eleve arra kényszerítette a mestert, hogy ne is gon
doljon a természetben látható temérdek színváltozat utánzására. Arra kellett 
tehát súlyt vetnie, hogy az arcon, a ruhán egy-egy színbe fogja össze a termé
szetben látható sok változatot. így kellett előadásánál a színt egyszerűsbítenie, 
tömörré tennie. De le kellett mondania a természet formáinak hű míineléséről
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más okból is. Vastag, pépes vasoxídjával nem adhatta meg az arc minden apró 
formájának domborodását, árnyékjátékát, mert különben ez a vasoxíd-anyag 
bevonta volna az egész arcot s megfosztotta volna az ablakot attól az elsőrangú 
feladattól, hogy világosságot bocsásson be a templomba. Kénytelen volt tehát 
csak a legfontosabb formák jelölésére szorítkoznia. A rajzot is egyszerűsbítette 
tehát, annál is inkább, mert az alakok körvonalát az ólompánt szabta meg 
s ez vastag testénél fogva nem alkalmas minden apró törés, minden finom 
kanyarodás utánzására. így vezette az üvegfestőmestert már a tervezésnél 
az anyag természete. Ali ezt 
logikusnak és természetesnek 
érezzük, vérünkké vált a rajz 
és szín ez egyszerűsbítése s 
nem is kívánjuk, hogy az 
üvegablaktábla élő emberek 
csalódásig hű másával lepjen 
meg minket. Az anyag korlát
ját és tilalmát azonban az 
ügyes mester itt is rögtön 
művészetének előnyére érté
kesíti : nem törekedvén alak
jainak testiességére, plasztiká
jára, meghagyja az ablaknak 
sík hatását s mi ezt helyesnek 
érezzük, mert tudjuk, hogy az 
ablaktábla tulajdonképpen át
látszó fal, amely nem csupán 
világosságot bocsát be, hanem 
egyúttal el korlát ölj a a belső
séget a külső világtól.

Érdekes megfigyelni, mint 
vezet az ily természetes elvek 
megsértése egy művészi tech
nika romlására. Jött idő, mi
dőn a hutákban bármily nagy
ságú színes üvegtáblát tudtak 
előállítani, nem is 6 —8 , hanem temérdek színváltozatban. A fekete vasoxíd 
mellé, amellyel hajdan a fontosabb részleteket ráfestették az üveglapra, szinte 
korlátlan számú, minden változatot mutató festék került. A mester e sokféle 
festékkel most már alakjain feltüntethette mindazokat a színváltozatokat, 
amelyeket az élő előképen megfigyelt : szabadon utánozhatta a valóságot. 
Plasztikai hatásokat érhetett e l : tömör, valóságos testet mímelhetett. Mi több : 
rajza is teljesen felszabadult. Ha úgy tetszett neki, egyetlen üvegtáblára fest
hette az egész képet s egészen elhagyhatta az ólompántot, hisz arra már nem 
volt okvetlenül szüksége. Most már módjában volt az alakok körvonalait is 
minden finom töredezettségükben, apró részleteikkel együtt ráfesteni a lapra.

90. kép. Szentháromság. Mikó János üvegfestménye. 
XV. század. Bécsújhelyi Múzeum.
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Ebből azonban végzetes hátrányok származtak. Azzal, hogy az egész 
üveglapot elborította a festék, az ablaktábla elvesztette alapvető jellemvonását, 
az átlátszóságot. Csaknem olyanná lett, mint valamely olajfestmény. Azzal, 
hogy nem többé az ólompánt adta meg a rajz jellegét, hanem hogy ez is ráfes- 
téssel volt elérhető : az alakok plasztikusakká váltak s tehát lerontották az 
ablaktábla sík jellemvonását. Ebbe aztán bele is fulladt az üvegfestészet művé
szete, karakter nélkül való művészkedéssé lett, amelyet meguntak az emberek. 
Végre az egész technika feledésbe merült : úgy kellett a múlt században újra 
felfedezni.

Az anyag jellemvonásainak megsértéséből származó végzetes bajt az 
üvegfestészet e röviden vázolt története beszédesen illusztrálja.

Az üveget már ősrégi időkben is edény, csésze, palack, pohár s ehhez 
hasonló használati tárgyak készítésére használták.

Ezeken a tárgyakon már régi időkben a dísz különféle neme látható. 
Az üvegedény egy részét a színek különféle változatai élénkítik, más részét 
véséssel, csiszolással, metszéssel díszítik. Ennek a díszítésnek oka egyszerű s az 
anyag természetéből, az előállítás technikájából és a gyakorlati célból önként 
folyik. Említettük már, hogy a kezdetleges huta nem tudott színtelen üveget 
készíteni : a szín tehát megszokott velejárója volt az üvegnek. Nem csodál
kozhatunk azon, ha a fejlődés folyamán a szín szerephez jut az üvegedényen. 
Többféle színű üveganyag összeolvasztásából, az így támadt anyag csavarásából, 
fúvásából tarka futamú üvegedények keletkeztek. A technika fejlettségével 
módjában volt a mesternek ezeket a színfutamokat kormányozni, rendszeresíteni.

Az üvegpohár, üvegkancsó s hasonló üvegedény kézi használatra való : 
kiálló bütykökkel, rovátkokkal, élesre való csiszolással formálták külső felületét 
olyanná, hogy a kéz biztosan megfoghassa, jól tarthassa, amit megokolt eljárás
nak fogadunk el, ösmerve az üveg törékenységét. Ha már egyszer ily meg

munkálást kíván az üvegpohár, nem csodálkozhatunk azon, 
hogy a rovátkolás, metszés stb., bizonyos technikai rend
szerben végezve, ornament uniót ad, amely a legkülönfélébb 
formákat öltheti magára. Olcsó üvegholminál a sajtolás, 
fúvás stb. eljárásának apró hibáit is leplezi a dísz, csakúgy 
mint az öntöttvas holminál. Itt is gyakorlati érdekű az 
alkalmazása.

Az üveg egyik jellemvonása a törékenység. Oly jellem
vonás, amelyre ügyet vet munkálkodása közben a mester. 
Gondja van rá, hogy ez a sajátság kellő formálással ellen- 
súlyoztassék, mert különben műve mihamarább tönkremegy. 
A törékeny üvegedényt úgy formálni, hogy ez mentül köny- 
nyebben törjön el, bizonyára nem kívánatos cél. A jó mester 
tehát kerül oly formát, amely vékonyságánál fogva szinte 

eleve pusztulásra születik. Ellenkeznek tehát az üveg természetével és céljával 
az áttört, hálózatos munkák (91. kép). Ezek sorsa már eleve meg van pecsételve.

91. kép.
Római hálózatos 
üveg (diatreton).



Az anyag. 59

VII. F esték an yagok .

Az épületek legtöbbjét, mihelyt elkészültek, kívül-belül színezik, hacsak 
maga az építési anyag nem színes, mint például a tégla vagy a szürke kő. A fehér 
habarcsvakolat még a kezdetleges falusi házon is legalább itt-ott színes díszt 
kap. Többféle oka lehet ennek. Oly éghajlat alatt, ahol a nap hevesen tűz, 
bántja a szemet a vakfehér fal : bevonják tehát színnel. Az is ötletet adhat 
a fal színezésére, hogy a mester egy más anyagon született formát átvisz kőre 
vagy fára s vele viszi a színét is. így utánozzák olykor vakolaton a márványt, 
a fát. Az oszlopokra fektetett gerendák ősi dísze : a füzér, a színes terrakotta
lap vagy bronzpajzs színesen kerülhet a kőgerendára. Sok helyütt maga a 
vakolatanyag is eleve színes. Benn a teremben, szobában a vakfehér fal egy
részt gyorsan piszkolódik, másrészt az eléje állított bútorok nagyon keményen 
válnak el hátterüktől. Ilyen és hasonló okok szoros kapcsolatot teremtettek 
a fal és festés közt. Mihelyt megvolt az ok a fal befestésére, sokféle formája 
támad a falfestésnek. S miután úgy a vakolat, mint a festék védett helyen 
tovább marad épségben mint ha kitesszük az időjárás behatásának : a fej
lettebb és kényesebb falfestés színterei leginkább a házak belsőségei.

Ma is használt egyszerű formája a falfestésnek az, amellyel valamely 
mintát festünk a falra, előre kivágott patronnal. Itt sem sáfárkodhatik szabadon 
a mester. Ha plasztikus formákat, messzenyúló távlatokat vagy talán tájképet 
fest a falra a természet leghívebb utánzásával, úgy lerombolja azt, amit tulaj
donképen csak díszítenie kellene : a falat mintegy eltünteti s helyén sok kilo
méterre visszanyúló szabad tájat mutat. Megfosztja tehát szobánkat egyik 
fő jellemvonásától : a zártságtól, lerombolja a fal egyik alapvető sajátságát : 
sík karakterét. A jó mesternek tehát gondja van rá, hogy ha szobánkat kifesti, 
meghagyja a falnak sík jellegét, tehát mintája is síkdíszítmény lesz. A távlati 
képpel megtört fal fonákság.

Megeshetik, hogy a mester a fal valamely részén önálló, de a falra festett 
képet akar elhelyezni. Módjában van ez is, de akkor jól látható kerettel veszi 
körül, hogy így elszigetelje a sík jellemvonású fal többi részétől.

Festése alapjául a mester a friss, még nyirkos vakolatot is használhatja, 
ennek a technikának a neve freskófestés. Ezt a műveletet bonyolulttá teszi, 
hogy egyrészt a freskófestő színanyaga korlátolt skálájú, egyes fontos színek 
egészen hiányzanak belőle, másrészt, hogy a festék megszáradva más színű 
mint híg állapotban s a festő nem tudhatja biztosan előre, hogy tökéletesen 
ugyanaz a színárnyalat kerül-e a falra, amelyet oda szánt. Ebből már eleve 
következtethetünk arra, hogy a freskófestő az ő képén nem arra fog törekedni, 
hogy a természet minden apró színváltozatát híven utánozza, hanem sommázni, 
összevonni, egyszerűsbíteni igyekszik a színeket, tehát ugyanazokat a korlá
tokat veszi tekintetbe, amelyek az üvegfestőmester műhelyében is jelentkez
nek. Kompozíciójánál ügyel arra, hogy nagy, lehetőleg egységes színfoltok 
kerüljenek egymás mellé, a színek elosztásánál pedig azon van, hogy meg ne 
érezzék a színskála hiányossága. Mindent egyszerűbbre, szűkszavúbbra alakít 
s lemond a természet szószerint való utánzásáról, amelyre úgy sincs módja.
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Ezzel újabb előnyt biztosít művének : mihelyt az nem mímeli tökéletesen a. 
természeti jelenségek szín változatait, árnyékait, plasztikáját : freskója nem 
bontja meg a fal sík karakterét sem. így igazgatja a freskófestő eszejárását 
és kezét a festékanyag.

Ez azonban csak egyik technikája a festésnek. A képíró-művész ezenkívül 
rendelkezik a viaszfesték, a tempera, az olajfesték, az akvarell, a pasztell, a. 
mozaik anyagával is. Vájjon ezek is befolynak-e művészetének jellemére ?

Elég lesz, ha közülük csak néhányat veszünk szemügyre.
A legnagyobb különbség, amely az olaj festést a freskótól elválasztja,, 

az, hogy az előbbinek szinte korlátlanul nagy a színskálája. Talán egyetlen 
festékanyag sem ad oly mély árnyékot, egyik sem oly erőteljes mint az olaj- 
festék. Ugyanez áll a világos színekről, amelyek mérhetetlenül változatosabbak 
és világítóbb erejűek, mint a freskó világos skálája, bár az olajfesték legvilá
gosabb színei sem képesek a verőfény erejét elérni. Minden más technikához 
képest azonban az olajfestés a leggazdagabb, e részben tehát legkevesebb kor
látot állít a képíró elé, aki, ha kedve tartja, a természeti jelenségek minden 
színváltozatát utánozhatja. Ehhez az új lehetőséghez egy másik is járul : egyetlen 
festékanyag sem mutatja a szín oly tüzét, mint az olajfesték. A festő ezt is 
kiaknázhatja s így olyasmire alapíthatja képének hatását, amiről a freskófestő 
nagyon logikusan már eleve lemond. De a festési technika is sokkalta könnye
debb : míg a freskófestőnek minden hibás részt le kell vernie a falról, újra vakol
taim, újra festeni, addig az olajfestéknél ilyesmiről szó sincs : minden hiba 
könnyen kijavítható. A freskófestőnek százszor meg kell gondolnia, mint s hogyan 
alakítja majd festményének valamely részét, óvatosan kell eljárnia s minden 
ötletszerű kísérlet ki van zárva. Az olajfesték épp az ellenkezőre biztatja a 
mestert : megengedi a gyors, temperamentumos munkát, a hirtelen támadt 
ötlet menten kísérletté válhat. Innen van az, hogy míg a freskó aránylag szegényes 
a különböző változatokban, addig az olajfesték anyaga nagyon sokféle festői 
irány megszületésének kedvezett. Egészben véve úgy aránylik a freskó az olaj- 
festéshez, mint a kőszobrászat az agyagmintázáshoz.

Oly festékanyag, amely mély árnyékokat és ragyogó színeket juttat a 
képíró kezébe, már eleve arra buzdítja őt, hogy kiaknázza a fény és árnyék 
csodálatosan gazdag játékait. Sötét mélységek, a formákat lágyan takargató 
homály, az áttetsző árnyékfoltok dús skálája kerülhet a képre. Örömmel aknázták 
ki ez új lehetőséget a festők: Lionardo chiaroscuroja (270. kép), Correggio- 
enyhe árnyékjátékai (295. kép), Rembrandt félhomálya (244. kép) példa rá. 
Minden másnál jobban kedvezett ennek az olaj festék anyaga azzal is, hogy 
olajjal hígítható s könnyen válik áttetszővé : a mesterek az anyagnak ezt a 
jellemvonását felhasználva sokszor úgy írják képeiket, hogy először aláfestik 
azokat s később hígított festékkel újra s újra bevonják (lazúr). Ezzel azt érik 
el, hogy az aláfestés színei átsütnek, áttetszenek a végleges festékrétegen, össze
játszanak, összezöngnek vele. Az új hatások egész sora született meg az anyag 
e tulajdonságából.

Más jellemvonásokat mutat a vízfestés (akvarell), amelynek alapanyaga 
rendszerint papiros. A vízzel hígított festék a papiroson megszáradva, egynemű
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foltot ad, amely szélein rendszerint sötétebb, az apró anyagszeinecskék torló
dásánál fogva. Az akvarell e sajátságát úgy aknázták ki a festők, hogy egész 
művüket ily foltokban rakják fel papirosra, a rajz aláhúzására, hangsúlyozására 
használva fel a foltok sötétebb széleit.

Nagy múltja van a színes mozaiknak, amelynek alapelve az, hogy friss 
vakolatba apró kő- vagy üvegszemeket tűzdelünk, szorosan egymás mellé. 
A mozaikszernek különféle színűek s így díszítmények, képek formálhatók 
belőlük.

Ez a technika is többféle korlátot szab a mesternek.
Első sorban technikai okokból korlátolt a színskála. A mozaikmester 

-sohasem készülne el munkájával, ha ezerféle színváltozatú szem közt kellene 
az épp megfelelőt kikeresnie. Eleve lemond tehát a nagy színskáláról és arról, 
hogy a természetben látható összes színváltozatokat utánozza mozaikján, 
annál is inkább, mert ezt meggátolná a szemek nagysága is. A mozaikszem, 
ha faldíszre használják, apró kocka, amelynek egy-egy éle 1, 2, 3 centiméter 
hosszú. Sokszor egy-egy arc 20—30 ily szemből készül : lehetetlen 20—30 féle 
•színnel a természetben látható összes színárnyalatokat utánozni. A mozaik
mester is, akár a freskó- és üvegfestő, lemond tehát a természetutánzásról és 
csak néhány erőteljes, jellemző színt ragad ki a természetből, amelybe ennek 
temérdek változatait tömöríti. Ö is nagy foltokba komponálja tehát a színeket, 
s azon van, hogy ezek a színfoltok kifejezők, megnyugtatók legyenek. A rajz 
aprólékosságait is kerülni kénytelen : sommázott, összefoglaló körvonalakban 
adja elő alakjait. De a mozaik-anyag e korlátái korántsem lehetnek a munka 
kárára : szűkszavúbbá, lapidárissá válik az, néhány jól meglát olt folt, erőteljes 
ős szigorú vonal adja mindazt, amit a mozaikosmester közvetíteni akar velünk. 
Még egy előny származik ebből : a mozaik, nem lévén plasztikus és természet- 
utánzó, nem bontja meg a fal sík jellegét.

A mozaikművesség hanyatlása idején a mesterek nem vették figyelembe 
s nem aknázták ki az anyagnak e korlátáit. Volt idő. midőn a vatikáni mozaik- 
műhely 1 0 . 0 0 0  féle színű szemmel dolgozott. A szemeknek természetesen egyben 
sokkal kisebbeknek kellett lenniök. Ezzel az anyaggal aztán fényt, árnyékot, 
plasztikát, a színek finom változatait igyekeztek utánozni. A célt még e raffine- 
menttel sem érhették el, viszont megrontották a mozaikművességet, amely 
■egészen más téren van hivatva a hat vágást kivágni.

* * *

Néhány fontos anyagot vettünk szemügyre s bepillantottunk a műhe
lyekbe is, amelyekben ezeket az anyagokat megmunkálják. Azt tapasztaltuk, 
hogy nem minden anyag használható fel minden cél elérésére. Azt is láttuk, 
hogy minden anyag más-más megmunkálást kíván. A példák egész során bebizo
nyult, hogy minden anyagnak önálló jelleme van, amelyet számba kell vennie 
a művésznek. Ugyanezek a példák azt sugallták nekünk, hogy minden anyag 
különleges korlátokat szab : a kő nem engedi meg azt, amit a bronz, a mozaik 
nem azt, amit az olaj festék. De nemcsak korlátot szab az anyag : új lehetősé
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gekre is figyelmezteti a művészt. Beszédesen szól hozzá, terelgeti a gondolatait, 
új eszméket gyújt benne. Figyelmessé teszi oly formákra, amelyeket más anyagon 
nem érvényesíthet. Az anyag tehát nem csupán tilt, hanem egyben sugalmaz is. 
Remekmű lesz-e belőle vagy tucatmunka : mindig azon múlik, hogy mily lélek 
mélye fogadja magába ezt a sugalmat.

Carrara fehér márványbányáiban hónapokon át üldögélt Michelangelo. 
Nézegette a hatalmas márványtömböket, amelyeket a hegy gyomrából feszí
tettek ki. A nemes anyag nyers tömbjét a munkások formátlannak látták. 
De Michelangelo megérezte a benne rejtőző élő embert : csak a fölösleget kell 
róla leverni s kész a szobor. A tömb aztán ott hevert a műhelyében : napokon, 
heteken át nézegette a mester. Egyre jobban, egyre élénkebben érezte azt az 
alakot, amely e márványszikla nyers formáiba volt zárva. A tömb alakot kez
dett ölteni a fejében. Éjjel is róla álmodott. Felriadt, kipattant az ágyból, hom
lokára kendőt kötött, abba égő gyertyát szúrt s annak rőt fényénél nagyolta le 
a tömbről ama bizonyos fölösleget.

A sok közül csak épen ez az egy márványszikla ragadta meg őt. Csak 
ebben az egyben látta feszülni az élő alakot. A tömb nyers formái fix pontok
ban zárták körül az alakot s ezt az alakot annak a sziklának véletlen formái 
sugallták neki.

így mondja a legenda. Nem fontos, vájjon igaz-e. A kép, amelyet az anyag
nak a művészre való hatásáról ad, az mindenesetre igaz.

Az anyag a művész múzsája.
De ha az anyag ily élénken szól bele a mester munkájába, ha ily szug- 

gesztíve irányítja gondolatait s vezeti kezét, úgy eleve feltehetjük, hogy két 
vidéknek művészete nagyon különböző lesz, ha fontos anyagaik különbözők. 
Rengeteg területeket ösmerünk megmunkálható fa nélkül, másokon alkalmas 
kőanyag hiányzik. Előre is elképzelhető, hogy a márványban dús Görögország
ban másféle építészetnek kellett fejlődnie, mint a márványt nem ösmerő Tigris- 
Eufrátesz-közön. Sőt nemcsak vidéke válogatja. Jöhetnek idők, amidőn vala
mely műhelyben kitalálják az anyag megmunkálásának új módját vagy kita
lálnak új művészi anyagot is. A bronz felfedezése előtt nyilván más volt a művé
szet jellemvonása, mint a bronz felfedezése után. Az anyagnak lehetnek tehát 
földrajzi zónái, amelyek nagyon különböznek egymástól. De lehetnek időbeli 
zónái is, ezek bizonyára szintén eltérő jellemvonásokat mutatnak. Módsze
rünkhöz híven e kettős szempontból fogjuk most megvizsgálni az idevágó ránk 
maradt emlékeket.

*  *  *

Az őskorból csak oly tárgyak maradtak ránk, amelyek időtálló anyagból 
készültek. Minden egyéb elpusztult. A legrégibb korszakból, amely emberi 
emlékeket hagyott maga után; csupán megmunkált kődarabokat, kagylót, 
csontot bírunk. Túlnyomó a kőmunka : az ősember ebben az időben, amely a 
diluviumba biztosan, de bizonyára a harmadkorba nyúlik vissza, nagyobbára 
kovakőből formálta kését, fejszéjét, nyíl- és lándzsahegyét (92. kép) úgy, hogy 
a kovakövet addig kalapálta más kővel, míg a szilánkok lepattanása után a
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92. kép. Kőből való lándzsahegy Saint- 
Acheulből..

kellő forma megmaradt. Nagy tömegben maradtak ránk az efajta készítmények ; 
a tudomány ezt a korszakot, amelyet a durván kinagyolt kőeszköz jellemez,

régibb kőkorszaknak nevezi. Kövön kívül 
csont- és agancsmunkák is maradtak ránk 
e korszakból. Egy részük fegyverül szol
gált (93. kép), más részük, például meg
munkált állati koponyák, edény gyanánt. 
Az ősembernek ez időben azonban feltét
lenül más anyaghoz is kellett nyúlnia, 
mert különben kő- és csonteszközeinek 
legnagyobb részét egyáltalán nem hasz

nálhatta volna. A lándzsahegyet lándzsanyélhez, a nyílhegyet nyílvesszőhöz 
kellett erősítenie, a kőfejszének is nyélre volt 
szüksége. Vájjon mi volt ez az anyag ? Bizo
nyára a fa, a nádszál, a háncs (v. ö. a 2 . kép

pel). Ismernie 
kellett tehát a 
fa és a háncs, 
esetleg a bőr 
(szíj) megmun
kálásának mód-

93. kép. Agancsból való szigony 
La Madeleineből. dognei barlangból.

ját is. A fa megmunkálása bizonyára széltében gyakorolt technika volt az őskor 
e derengő hajnalán, mint ahogy ma is az oly népeknél, amelyek napjainkban 
is kőkorszakukat élik. Csak a fának éles kagyló
héjjal, kővel való megmunkálása fejleszthette 
az ősi mester kezeiigyességét annyira, hogy 
végre képes volt meglepően sikerült rajzokat 
karcolni a kemény csontra is (94. kép) s 
ugyanebből az anyagból apró szobrokat faragni 
(95. ábra). Kétségtelen, hogy ezt a művészetet 
hosszú fejlődésnek kellett megelőznie, amelyet 
újabban többféle elmélettel iparkodtak szem- 
léltetővé tenni. Emlékek híjján azonban ezek 
az elméletek nem látszanak megbízhatóknak.
Minden, ami a feljődést megmagyarázná, elpusz
tult, mint ahogy elpusztultak az összes fa- és 
textilmunkák is, amelyek a kőkészítmények 
velejárói voltak. Biztos kommentárt ezekhez 
nem fűzhetünk.

Az sem határozható meg, hogy milyen 
volt a régibb kőkorszak emberének hajléka 
vagy búvóhelye. Sok jel arra mutat, hogy 
korán használta erre a célra a barlangot, a
földhalom üregét. Kezdetleges délamerikai tör- ,, , , ,
zsek, amelyek pár évvel ezelőtt még kőkor- Brassempouyból. Töredék.
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"96. kép. Akapuaka-indiánok pálmagaly-vacka.

97. kép. Fejsze és 
kalapács az újabb 

kőkorszakból.

szakukat élték, földbe tűzdelt gályákból formálnak maguknak vackot (96. kép) : 
lehet, hogy a régibb kőkorszak embere is eféle fogáshoz nyúlt.

Más képet mutatnak az újabb kőkorszak ránk maradt emlékei : új anya
got, új technikát, új szerkezeti megoldásokat találunk itt. Az őstörténet ennek

a korszaknak főjellem
vonását a csiszolt kő
eszközökben látja. —
Csakugyan, a nyílhegy, 
fejsze stb. behatóbb 
megmunkálásra kerül: 
érdes és töredezett fe
lületét kövön csiszol
ják, mint azt a 97. 
kép mutatja. Most 
kezdi meg az agyag- 
művesség hosszú mű
történeti pályafutását : 
a kézzel formált és vo
nallal, pontokkal díszí
tett edények egész se
rege maradt ránk, ezek
nek technikájáról és

eredetéről már szóltunk. A legrégibb textilmunka e korból maradt ránk. 
A mi szempontunkból azonban legfontosabbak a lakóházak és sírok marad
ványai, amelyek elárulják az építés kezdetleges szerkezeti fogásait.

A lakóházak romjai a középeurópai tavak sekélyes partmenti vizében és 
iszapjában maradtak ránk. Csak az alépítmények, a többit elpusztította az idő. 
A házak cso
portosan állot
tak a tó iszap
jába vert facö
löpökön, innen 
nevük : cölöp
építmények, ha
sonló a lépít mé- 
nyű híd kötötte 
össze a parttal.
Efféle építmé
nyeket sok he
lyütt ma is ké
szítenek (98-dik 
kép) igen sok
féle formában.
Anyagul a fa és
a  vessző szol- 98. kép. Nikobári cölöpépítmény.
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gált, a fal rőzsefonadékát agyaggal tapasztották ki. Kezdetlegesebb viszonyok 
közt talán gúzzsal erősítették egymáshoz a szerkezeti cölöpöket és dorongokat, 
de ösmerték a fakötés fejlett módját is. Ezt ama hatalmas kőművekről 
olvassuk le, amelyek temetkezési vagy más rituális célt szolgáltak s bár 
későbbi időkből valók, mégis tükörképét mutatják az előző kor vívmányai
nak. A Stonehenge közelében álló nagyméretű sziklaépítmény egyes kődarab
jain csapot és ágyat látunk (99. kép), oly kötési formát, amelyet fagerendák 
összekapcsolására talált ki az ács. E kőmunkát fejlett fakötési fogásoknak 
kellett megelőzniük, különben nem vihették volna át kőre ezt a faszerkezetet. 
Cölöpépítmények romjai közt járom s bútordarabok maradványait is találták : 
a famunka fejlettségének megannnyi tanúját.

Mind a két kőkorszaknak földrajzi elterjedése rendkívül széles. Jellemző 
anyagaival és formáival csaknem az egész földgömbön találkozunk, bár a kuta
tások mindmáig felette hézagosak. A kő- és agyagholmi Indiában, Japán
ban, Amerikában körülbelül 
ugyanazt a formát mutatja, 
mint Európában. A techni
kai eljárást is jóformán azo
nosnak mondhatjuk. Nem is 
csodálkozhatunk azon, hogy 
a nyílhegy, fejsze vagy 
edény meglepő rokonformát 
mutat mindenfelé : alakju
kat ugyanaz a cél, ugyanaz a 
használati gyakorlat szabta 
meg. Igaz, hogy az agyag
edények ornamentikája helyi 
jelleget is mutat, ez azon
ban a mi szempontunkból másodrangú kérdés. Ha azt kutatjuk, hogy egy-egy 
vidéket jellemző anyag mint termel azon a vidéken sajátos művészi formát, 
úgy alig adhatnak erre érdemleges választ oly emlékek, amelyek, mint láttuk, 
mindenütt ugyanazon anyagból készültek.

Nem célzat nélkül említettük immár többször, hogy vannak manap is 
oly népek, amelyek még mindig kőkorszakukat élik. Ausztráliában s környező 
szigetein, Dél-Amerikában, az északi sarkkör tájain számos törzs máig sem 
ismeri a fémek használatát vagy csak napjainkban ösmerkedett meg velők 
európaiak révén. E népek művészkedésének mai termékei teljesen hasonlítanak 
az európai kőkorszak emlékeihez. A Földközi-tenger mellékén magas műveltség 
virágzott már, míg Dánia s a britt-szigetek még kőkorszakukat élték. Nincs 
tehát a kőkorszaknak egységes időbeli határa sem s így nem kaphatunk emlé
keitől biztos választ arra a felvetett kérdésre, hogy minő jellemvonásokat mutat
nak az anyag időbeli zónái.

A kőkorszakot egész Európában s a többi világrész kulturnépeinél is oly 
műveltségi korszak követte, amelynek főjellemvonását az őstörténet a fémek 
használatában látja. Lándzsahegy, fejsze, véső, csatt, tű bronzból készül, némely

A művészet könyve. 5

99. Sziklaépítmény Stonehenge mellett.
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helyen e célra eleinte a tiszta rezet használták. Új anyagáról bronzkorszaknak 
szokás ezt a mívelődési formát nevezni, bár a faépítés, a textilmunka, az agyag- 
művesség, a nagy kőrakások építése most is élénk gyakorlatban van, sőt sok 
tekintetben messze fölötte áll a kőkorszak alkotásainak. A bronzkorszak sem 
egyforma tartamú mindenütt : a Tigris és Tiberisz közt rég virágzik már egy 
újfajta kultúra, amely alig használja a bronzot, míg a Duna mellékétől föl Skan
dináviáig még mindig a bronz a vezéranyag. Azonkívül a bronz nem termé
szeti produktum, az előállításához szükséges anyagokat gyakran messzi földről 
hozatják, maga a bronzöntvény is vándorútra kél s óriási területeket jár be mint 
kereskedelmi cikk. Másfelé kell tehát keresnünk, ha oly vidéket akarunk találni, 
amelyen a természetkínálta anyagnak a művészetre való hatását közvetlenebbül 
s biztosabb alapon tanulmányozhassuk. Ilyennek kínálkozik a Tigris és Eufrátesz 
köze és a Nílus völgye. A kultúra e dúsgazdag mezői bőséges felvilágosítással 
szolgálnak nekünk.

1. Az agyagvidék művészete.

Elő-Azsiának az a vidéke, ahol a Tigris és Eufrátesz ontja vizét a Perzsa
öbölbe, ősidők óta ingoványos rónaság, amelynek agyagát és televényét messzi

földről hozta a két folyam. 
Hegynek nyoma sincs. Erdő 
sem termett ott ; a nyir
kos agyagtalajban csak a 
datolyapálma nő meg, a 
Keletnek áldásthozó ékes
sége. Végig az egész allu- 
viális területen, mely mint- 
egy 2 0 0  kilométer széles 
s még egyszer oly hosszú, 
kő nem található. Legfel
jebb, ha a folyamok egyike 
olykor legörget a messzi 
hegyekről néhány darabot 
(1 0 0 . kép).

Kik voltak e mocsár
világnak első gyarmatosai ? 
Honnan jöttek, miért tele

pedtek ott le ? Megannyi talány. Csak gyarmatosító munkájuk eredményét 
ösmerjük. S tudjuk, hogy ott Krisztus születése előtt több évezreddel már fejlett 
műveltség virágzott.

E műveltség romjai rétegekben hevernek egymáson, amelyekbe ásó-kapa 
segítségével bepillantott az archeológia. E csonka emlékekből kibetűzhetjük az 
ősi mesterek művészi szándékait és fogásait.

Formailag legkezdetlegesebbek azok a régi csatornák, amelyek egykoron 
a két folyam közét behálózták. Ma nagyobbrészt csak nyomuk van meg. Nyilván 
arra valók voltak, hogy ármentessé tegyék a vidéket, lecsapolják a mocsarakat

100. kép. Előázsia és Egyiptom kő- és agyagvidéke.
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s egyenletesen öntöz
zék a termőföldet. — 
A kiásott agyagot gát
építésre használták a 
lakók, de célszerű volt 
belőle mesterséges hal
mokat és terraszokat 
vetni a hajlék szá
mára ott, ahol a ter
mészetes talaj siippe- 
dékes volt. Ily ter- 
raszokon emelkedtek 
mindazok a templo
mok és paloták, ame
lyek romjai ránk ma
radtak. Az alépítmény 
e fajtája szükségesnek 
bizonyult másutt is : 
az egyszerű terrasz 
fejlett képét viszont
látjuk például a gö
rög templomon is (47. 
kép), a terrasz lejtői 
ott lépcsőkké fejlődtek.

102. kép. O-sumír álboltozat.

101. kép. Boltíves csatorna a nipuri templom alatt.

Rengeteg téglahalmaz jelöli azokat a helyeket, ame
lyeken egykor nagy városok állottak. 
A tégla leggyakrabban napon szárított 
vályog, de van égetett, sőt színes mázú 
is. Mélyen a nipuri templom romjai alatt 
találtak egy csatornát, amely elmondja 
nekünk, hogy az ősi mesterek mily 
módon használták fel a téglát. A csa
torna, mint a 1 0 1 . kép mutatja, bolt
ívvel volt födve, amelyen jól látható a 
zárókő is. Bizonyára a legrégibb boltív 
ez, amelyet csak ismerünk, megszerkesz
tését sokféle kísérlet előzhette meg, kez
detleges elődeit elárulják azok az álbol
tozatok, amelyeket rétegenkint előbbre 
tóit téglából építettek s amelyek közül 
szintén maradt ránk néhány (1 0 2 . kép). 
A boltozat feladata itt nyílások, belső- 

.. ségek befödése, de a tégla nemcsak erre
szolgált, hanem fal építésére is. Ami fal 
ránk maradt, az rendes téglakötést mutat, 
sokszor nagyon temérdek, van 3 —4 , sőt

5*
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Nipurban 13 5 méter vastag is. A szükség diktálta e nagy méreteket: a folyam
közön a nagy téli esőzés a gyengébb vályogfalat könnyen veszélyeztette volna.

E faltöredékek felvilágosítanak minket az épületek eredeti alaprajzáról, 
elrendezéséről is. Egy Telióban kiásott palotarom (103. kép) tanúsága szerint 
kis szobák és termek egész sora csoportosult három udvar körül, a legtöbb helyi
ség keskeny és hosszú, szinte a folyosó benyomását kelti bennünk. Ez is feltűnő 
jelenség, de ösmerjük okát. Nagyobb fesztávolságú boltíveket még nem tudtak 
szerkeszteni, ha pedig a mennyezetet fagerendákból készítették, úgy csak silány

pálmafa állott rendelkezésükre, 
amely csupán rövid darabok
ban készíthető ki. Az anyag 
és a technika itt nyilvánvalón 
beavatkozott az épület formá
jának meghatározásába.

Más romok négyszögletes 
alaprajzot mutatnak. Ezen lép
csőzetesen kisebbedő terraszok 
emelkedtek, tömör téglakötés
ből, csak itt-ott maradt rés az 
esővíz levezetésére (104. kép). 
Menedékes feljáró vezetett ter- 

103. kép. Gudia papkirály telloi palotájának alaprajza. raszról terraszra, a legfelsőn kis
boltozott helyiség emelkedett. 

Valamennyi téglaépület kötőanyaga a földiszurok (aszfalt). Az ásatások mind
ezen kívül temérdek oly téglát is hoztak napfényre, amelyeket egészen elbo

rított a képes ábrázolás és az 
írásjegy. Mióta az ősi írást 
megfejtették, tudjuk, hogy 
ezeknek az épületeknek mes
tere egy mindenképen érdekes 
nép volt, amelyet későbbi hódí
tói sumírnak neveznek s amely 
körülbelül Kr. e. 3000-ig virág
zott, művészkedésének nyomai 
azonban még néhány évezred
del régibb időkbe nyúlnak 

vissza. Vájjon a sumírok voltak-e ennek az agyagvidéknek legősibb gyarma
tosai, arra eddig nem kaptunk biztos választ. Azt sem lehetett megállapítani, 
hogy mely vidékről kerültek a Tigris és Eufrátesz déli folyamközére. Nyelvük 
nem mutat rokon vonást a körülöttük virágzott sémita népek nyelvével, 
antropológiai típusuk is eltérő ezekétől. A legkiválóbb nyelvészek az ural-altáji 
népcsalád egyik ágát vélik felismerni e rejtélyes népben, nyelvükben pedig a 
sumír-alaród nyelvcsalád egyik képviselőjét látják. Minden jel arra mutat, hogy 
fejlett művelődésnek voltak alapvetői és számos tudományos diszciplínánk az 
ő kezdeményezésükre vezethető vissza. Mennyiségtani, csillagászati, technikai

104. kép. Cikkurat. a) Régi domborműről, b) Rekonstruálva.
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ismeretek dolgában messze felülmúlhatták az egykorú népeket : náluk látjuk 
először az épületeknek az égtájak felé való következetes elhelyezését, a boly
gók megfigyelését, a fejlett szám- és súlyrendszert, az írásjegyek szisztémáját. 
Mitológiájuk gazdag s hogy a mocsaras agyagvidéken mily geniálitással tudták 
a természetadta kevés anyagot művészeti célokra felhasználni, azt az emlékek 
egész sora bizonyítja.

Midőn a sémita törzsek elfoglalták e sumír területeket, azonnal átvették 
ezt az egész műveltséget, jóformán mindenestül. Átvették tudományos vívmá
nyaikat, átvették írásjegyeiket, számítási módszerüket, átvették mitológiájuk jó 
részét, sőt átvették nyelvüket is a vallás céljaira s az a sumírság kipusztulása 
után is, eltorzult kiadásban, még sok évszázadon át mint szent nyelv élt a 
papok körében, akár a latin nyelv manap a katolikus egyházban.

Mindezeken kívül átvették összes művészi formáikat is s minket e helyen 
éppen ez érdekel leginkább.

Az a sumír királyi palota, amelynek alaprajzát a 103. kép mutatja, 
Gudia papfejedelem 
számára készült, kö
rülbelül 3000 táján 
Kr. e. Sirbulla város 
e híres fejedelme 
maga mondja egy fel
iratos téglán, hogy 
amidőn épületfára 
volt szüksége, azt a 
Libanon cédruserdői
ből kellett hozatnia.
Ha tehát az ő palo
tájának termei még 
aránylag szélesek a 
többihez képest, úgy 
ezt csak a legalább 2 0 0 0  kilométer távolságból nagy fáradsággal hozatott 
gerendákkal érhette el. Képzelhető, hogy akik ezt az anyagot nem szerez
hették be ekkora körülményességgel, minő szűkre voltak kénytelenek szabni 
szobáikat.

A másik épülettipus, amelyet 104. képünk szemléltet, vallásos célokat 
szolgált. A ránk maradt feliratok szerint ennek a szentélynek sumír neve 
e-si-un, sémita neve cikkurat. Formája magából az egyszerű téglakötésből 
vezethető le, voltaképen mesterséges domb, amelynek tetején a főpap az e célra 
készített kápolnában rituális feladatait végezte. A cikkurat 3—7 terraszból 
állott, e terraszok mindegyike más-más színű mázas téglából készült s való
színűleg egyben szimbóluma volt a különböző bolygóknak. Hogy a színes mázú 
téglák kötéséből már így is bizonyos ornamentális hatás fejlődött, arról már 
szóltunk : a falak e messzi látható díszét be is mutattuk a 71. képen. Ezt 
tetézte a téglakötésből levezethető más ornamentum : a párta, amely a fal
végződéseket koronázta (a 73. kép ennek kései kiadását mutatja).

105. kép. Mázas agyagból való ó-babiloniai koporsó.
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Még egy harmadik faját is használták a faldíszítésnek : kifestették vagy 
pedig úgy tették színessé, hogy a vályogfalba apró égett agyagkúpokat tűzdeltek

egymás mellé, amelyek alapja színes mázú 
volt. Ezzel valóságos mozaikdíszt kapott a 
palota homlokzata. Mindé formák s mindé 
díszek pusztán annak köszönik fő jellemvoná
saikat, hogy ezen a vidéken az építőmesternek 
le kellett mondania a fa és kő használatáról 
és csupán agyag állott rendelkezésére.

Ne csodálkozzunk, ha ugyanebből az 
agyagból készült a sír és a koporsó is. Találtak 
oly sírokat, amelyek álboltozatú kamarák 
(1 0 2 . kép), a sírokban koporsót, amely mázas 
agyagból való (105. kép). Mi sem természete
sebb, hogy székében virágzott a fazekasmes
terség is. Sőt agyag helyettesítette a mi papi
rosunkat is : vékony agyagtáblára karcolták 
az írásjegyeket s képes ábrázolásokat s aztán 

kiégették. Nagyon valószínű, hogy apróbb szobrok mintázására is használták 
az agyagot, ezideig azonban csak néhány ily terrakottát sikerült találni, nagyobb 
részük valószínűleg tönkrement a folyamköz nagy városainak rombadőltekor.

106. kép. Ó-babiloniai pecsétlő henger.

107. kép. Sumír leányka. 108. kép. Gudia-szobor.
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A kőnek ezen a vidéken megvolt a maga ritkaság-értéke. Megbecsülték, 
ha hozzájutottak s oly munkára használták, amely valamely jelentékeny célt szol

gált. A fejedelem szobra, 
a törvénykönyv, a tégla
okmányt hitelesítő pe
csétnyomó belőle készül. 
A pecsétnyomó kis kő
henger, hossztengelye kö
rül forgott, köpenyére 
vésték a tulajdonos ne
vét, e mellé egy-egy ké- 

f pes ábrázolást ősi hős
költeményekből. 106. ké- 

109. kép. Sumír képmások. píinkön a hős Gilga-
mosz féltérdre ereszkedve

birkózik az oroszlánnal, a nekifeszülő test oly hű képét kapjuk itt, amilyent 
e korban alig várnánk, kivált ha tekintetbe vesszük a kemény kő nehéz meg
munkálását. A kőanyag többnyire diorit, messziről hozzák s felette nagyra 
vannak vele ; Gudia király egyik szobrán külön eldicsekszik vele, hogy nem 
ezüstből, rézből vagy bronzból, hanem igazi dioritból készült a mű.

E papkirály korából több kisméretű kőszobor maradt ránk : tipikus egy 
sumír leányka szobra (107. kép), szabadon körülfaragott ülő alak, kerek feje, 
telt arca nem mutat sémita vonást, testtartása önkénytelen, a formák rész
letesen követik az élő előképet. Az első tekintetre nyilvánvaló, hogy itt nem 
átlagos, hanem egyéni jellemvonásokat ad elénk a mester. Ugyanezt mond
hatjuk ama sumír szobrokról, amelyek nagyobbára csonkán maradtak ránk 
ugyancsak Gudia idejéből, egyeseknek feje hiányzik (108. kép), másoknak 
csak épp a feje maradt meg (109. kép), valamennyi minden oldalról gondosan 
megdolgozott munka, az arc feltűnően egyéni, annyira, 
hogy a természetet mímelő arckép hatását keltik bennünk.

Fémeket bőven használhattak, mű
vészi megmunkálásukról kevés emlék 
maradt ránk. A véső mesterek gyakran 
használt anyaga a kagylóhéj, a gyöngy
ház, az ezen látható vésett ábrázolások 
szorosan a természet előképeihez tapad
nak (1 1 0 . kép).

Amennyire az emlékekről ítéletet 
formálhatunk, a sumírok szobrászatba 
természetet utánzó, naturalisztikus volt.

Míg a sumír művészet így fejlődött 
évezredeken át, kemény harcokat kellett 110. kép. Ö-babiloniai vésett kagylóművek, 
állania a népnek a be-betörő sémitákkal.
Pár száz évvel Gudia uralkodása után a folyamközön lakó északi sémita 
szomszédok elfoglalják a sumír városokat, Hammurabi jelentékeny központtá
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teszi Bábelt s megveti alapját a sokáig virágzó babiloni hatalomnak, amely 
erejét egész Előázsiával érezteti.

Minket az érdekel, hogy az új viszonyok mily befolyással voltak a folyam
köz művészetére. Hammurabinak s utódainak eleinte minden jel szerint a meg
hódított sumírok szolgáltatták a művészeket. Sok emléken meglátszik a régi 
előadási mód, de a sumírság kihaltával nevezetes változás áll be : a szobrászat 
pang, sematikussá válik, a minden oldalról megdolgozott szobornak kevés a 
nyoma. Az építészet egészen a régi csapáson jár : a cikkurat, a palota úgy beosztás 
mint formai kiképzés és dísz dolgában megegyezik a sumír mesterekével. 
A boltozás geniális találmányát a sémita babiloniak is széltében felhasználják. 
A győztes fél a magasabb műveltségű legyőzött féltől szinte készen vette át 
az egész kulturkészletet. Nem gazdagította új elemekkel, nem fejlesztette jelen
tékenyen, hanem hódító fegyvereivel elterjesztette azt a Földközi-tengerig.

így keletkezett s élt tovább ezen a tipikus agyagvidéken a téglaépítészet, 
így kapták az épületek az ő feltűnő jellemvonásaikat és díszüket az agyagtól. 
Megérzik rajtuk a talajíz. A szobrászati emlékeken csak közvetve jelentkezik 
efféle jellemvonás. Mert az agyagplasztika törékeny termékei csekély kivétellel 
elpusztultak. A kőművek azonban ékesen szólnak a szobrászok naturalista 
törekvéseiről, természetkultuszáról, egyénítő előadásáról. Tehát olyasmiről, 
ami eredetileg velejárója az agyag mintázásának.

A sumír-babiloni művészet tehát agyagművészet. Alkotásaira a genius 
loci rásütötte a bélyegét.

Száz meg száz úton terjedt szét a folyamköz déli feléből a kultúra Elő- 
Azsia különböző vidékeire. Kérdés most már, vájjon vele útra kelt-e a sumír- 
babiloni művészet is s ha igen, minő változások láthatók rajta túl az agyag
vidéken, idegen anyagok közepette ?

Vessünk egy tekintetet ama népek műemlékeire, amelyekre a sumír- 
babiloni műveltség fókusza sugarait vetítette.

Elsősorban a szomszédság kerül tekintetbe. A folyamköz északi felében 
a hódító asszírok vetik meg Kr. e. 2000 táján egy fejledező hatalom alapjait. 
Sémita törzs, amelynek nyelve egyezik a babiloni sémitáékkal. De a földje 
merőn más jellegű. Kőben gazdag, halmos vidék, csak a folyópartok mellékén 
található agyag. Azt várhatnók tehát, hogy az asszír palota és templom magán 
viseli a kő bélyegét, amely itt az építés anyagául kínálkozik. Azt is hihetnők, 
hogy a kőszobrászat hatalmas lendülésnek indul e kő vidéken. Várakozásunkban 
azonban csalódunk, még pedig sajátságos oknál fogva.

Az ok az, hogy az asszír népnek nem volt bennszülött művészete, amely 
szervesen együtt növekedett volna vele. Hadi csatangolásai után letele
pedvén végleges hazájában, veszedelmes szomszédságba jutott : oly nép mellé, 
amely magasra fejlett művészettel bírt. Átvette a művészeti formákat és díszeket 
a babiloniaktól, akik pedig maguk is átvették azokat a sumíroktól. Éppen 
abban az időben, amidőn a letelepedés után az új szükségletek művészi 
formák kitalálására késztették volna az asszír mestereket : készen kapták 
azokat a szomszédtól. Hogy ez ily könnyen ment, annak főoka a faji és nyelvi 
rokonság.
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Az asszír művészet eredete tehát nem organikus, nem is lehetett ennél
fogva önálló, eredeti, az anyag és a mester jellemét önkéntelenül tükröző. Ez a 
jelenség nem páratlan a művészetek tör
ténetében, szükséges tehát vele foglal
koznunk.

Mint délen, úgy Asszíriában is ter- 
rászokon emelkedtek a jelentékenyebb 
épületek. Mint ott, úgy itt is a fejedelem 
palotája és a templom a két fő épület
típus. Amit az asszíriai romok számunkra 
megőriztek, abból kiviláglik, hogy itt is 
három főrésze volt a fejedelmi palotának : 
a reprezentatív rész, ahol politikai és 
diplomáciai feladatait végezte a fejede
lem, aztán a családi lakosztály, végre a 
gazdasági rész, a major, az istállók, a 
színek, a béresek lakóhelye. Az ilyen 
palota olykor akkora terjedelmű volt, 
mint egy kisebb magyar város. Mint 
délen, úgy itt is a szükséglethez képest 
voltak széjjelosztva az egyes helyiségek, 
részarányos csoportosításnak nyoma sincs.

Bár bővében voltak a kőnek, mégis ill. kép. Kujundzsiki dombormű, amely 
vályog és égetett tégla a fal anyaga. kupolás épületeket ábrázol.
S ez is ép oly temérdek, mint a sumír-
babilóniai. A mennyezet vagy messzi földről hozott fagerendából készül, vagy 
—■ s gyakrabban —• boltíves. Domborművek ábrázolásairól (111. kép) arra 
következtethetünk, hogy ösmerték a boltív-szerkesztésből eredő kupolát is. 
Ablaknak itt sincs nyoma : a világosság az ajtón vagy a mennyezet nyílásán 
jutott a belsőségekbe. Egyes palotákon talán közvetlenül a mennyezet alatt 
keskeny nyílást is hagytak e célból. Mindez egyezik a dél építészetével. Csak a

fal és padló dísze mutat eltérést. 
Itt jut érvényre a kő vidék.

A palota téglafalait ugyanis 
kívül-belül kőlapokkal burkolják. 
Annak a színes dísznek, amelyet 
a délvidék mozaikkal vagy talán 
festéssel ért el, itt a kőburkolat 
válik hordozójává. Némely feje
delmi palota teméntelen ily díszt 
mutat, Szárgon korszabadi palo
tájának reprezentációs termeiben 
például mintegy 6000 négyzet- 

métert tesz ki a vésett dísz. Emellett a teremfalak felső fele mázas téglákból 
formált díszt és képeket is mutatott. A padlót, küszöböt alabástromlapok éke

112. kép. Oszlopok egy asszír domborművűn.
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sítették : ezekre a szobrász rá véste a régi szőnyeg domború képét (6. kép). 
A cikkurat is megmaradt déli formájában.

Űj elemnek tarthatjuk azt a néhány oszlopformát, amelyet leginkább 
domborművek ábrázolásairól ösmerünk (1 1 2 . kép). E formák faoszlopokra 
vezethetők vissza s talán délen is ismeretesek voltak. Bármint álljon is a dolog,

szerkezeti szerep nem 
jut az oszlopnak Asz- 
szíriában, lényeges al
katrészévé nem válik 
az épületnek. S azért 
nem is érdekel minket 
ezen a helyen köze
lebbről.

Nyilvánvaló, hogy 
ez a nép újító tehet
ség híjján szinte szó- 
szerint átvette a déliek 
építészeti formáit s kő
anyagát nem új szer
kezeti megoldásokra 
használta fel, hanem 
csupán másodrendű 
szerepet juttatott neki 
a falsíkok és padló 
díszítése körül.

Vájjon az asszír 
szobrászatra minő bé
lyeget nyomott a kő ?

A ránk maradt 
plasztikus művek szá
ma nagy, de alig talá
lunk köztük minden 
oldalról megmunkált 
szobrot. Majdnem va- 

113. kép. Asszurnazirpal király áldozata. lamennyie dombormű.
A természeti formák

nak az a szabad alakítása, amelyet a sumíroknál láttunk, kiveszett az 
egész folyamközön. Kötött művészet lép helyébe, amelynek feladata, hogy 
falsíkokat díszítsen. Innen az ábrázolások tárgya is : a királyi palotán bőbe
szédűn mondja el a szobrász a fejedelem hőstetteit, elmeséli az udvari szer
tartásokat, vadászatokat, áldozatokat (113. kép). Pedáns jegyzőkönyvek, ame
lyek a ruha minden rojtját, az ékszer minden részletét hiánytalanul, pon
tosan megszámlálva sorolják fel. A holttestekkel borított csatatéren az egymás 
mögött heverőket egymás fölé vésték, csak hogy egyetlen egyet se rejtsenek el. 
A főcél a közlés. Inkább képes írásnak, semmint művészi előadásnak tekintjük
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a plasztika e nemét. Ne csodálkozzunk, hogy a formák itt átlagosak, hogy minden 
arc egyforma, minden testmozdulat egy mintára készült. Az asszír művészetből 
hiányzik a természet közvetlen szemlélete, hiányzik az ezen alapuló egyénítés. 
Sok század pergett le a sumír szobrok keletkezése óta, fejlődés helyett azonban 
csupán elmerevedést látunk. Gondoljunk amazok naturalista mintázására s 
nézzük meg a 113. képen az arc, a karok sematikus formáit : nyilvánvaló, hogy 
itt kétféle, egymással benső rokonságot nem tartó művészettel van dolgunk.

114. kép. Kapuvédő szárnyasbika Khorszabadból.

Az asszír királyi palota kapunyílásait sajátságos szoborművek díszítik : 
szárnyas bikaszörnyek, emberfejjel (114. kép). Nagyméretű, erősen kimagasló 
domborművek, amelyek formáin élénken megérzik az asszír művészek sematikus 
előadási módja. A szakáll, a bikatest szőrözete merev formákba szorított sík
díszítménnyé lett. Még feltűnőbb azonban, hogy a bikának voltaképen öt lába 
van, hogy oldalról s élűiről nézve is 4—4 legyen látható. Jele annak, hogy a 
szobrász nem a természetszemléletből merítette a formákat, hanem elvont 
fogalmakból, puszta gondolatmunkából, spekulációból indult ki. A legtöbb 
asszír dombormű ezt a spekulatív észjárást mutatja : naturalizmusról itt szó 
sem lehet.
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Ahol a természetet leginkább meg kellett közelíteniök, állatképeiken, ott 
aránylag legszabadabbak is. Némely darabjukon, például a Kujundzsikban talált 
haldokló oroszlánon (115. kép), meglepő a mozdulat jó megfigyelése, de a rész
letek, az izmok, a kisebb formák itt is szinte ornamentummá lettek. A szobrászt 
ezeknek faragásánál kevésbé a közvetlen természetszemlélet vezette, mint inkább 
az a meggondolás, hogy hány s mekkora izom mozgatja annak az állatnak 
tagjait. Emberábrázolásaiknál a divatlap mintáinak pontosságával vetekedő 
képet kapunk egy ruha hímzésének öltéseiről, holott az arc egyetlen jellemző 
egyéni vonást sem mutat. Amit az asszír szobrászok a déliektől tanultak, azt 
nem tudták fejleszteni. A természet hiába kínálta kőanyagát e művészeknek :

115. kép. Haldokló oroszlán Kujundzsikból.

plasztikájuk egyoldalún sematikus, építészetük pedig megmarad idegen jellegű 
téglaépítészetnek. Az asszír tehetségnek nem a művészet volt igazi otthona.

Szemlénkben az ötlött föl nekünk főkép, hogy a folyamköz tipikus agyag
vidékén tipikus téglaépítészet keletkezett. Láttuk, hogy kevésbé tehetséges 
mesterek átvették s használták ezeket az agyagformákat kővidéken is. Elő- 
Ázsiában van erre más példa is. Elég, ha a sokféle hatás alatt kialakult perzsa 
építkezés egyik elemére, az oszlopra hivatkozunk (19. kép), amely nyilván
valón fa- és paszomántmunkából eredt, de amelyet meglehetősen rövid úton 
ültettek át kőbe. Meg is maradt ebben a formában, mert az ily egyszerű átvitel 
lehetetlenné teszi az egészséges fejlesztést.

Az egészséges alakulás példáját a Tigris-Eufrátesz folyam közedéli felében 
láttuk, az ott keletkezett agyagművészetben. Jóval közelebb hozzánk, Egyip
tomban, hasonló szerves alakulást látunk, még pedig a kő jegyében.
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2. A kővidék művészete.

A Nílus völgye régi műveltségnek fészke s erre a műveltségre félreismer
hetetlenül rányomta bélyegét ama völgy földtani alakulása. A nagy folyó rend
szeres áradásai évenkint friss televényt vetnek a völgybe s agyagot szolgáltatnak. 
Ezt a hosszú, termékeny völgyet jobbra-balra sivatag szegélyezi : minden 
kultúrának a Nílus mentén kellett tömörülnie. De a folyam és a Vörös-tenger 
közt hosszú láncokban kopár hegység fut végig, sok helyen oly közel a Nílushoz, 
hogy zúgókra szaggatja a folyam medrét. A Nílus és a Vörös-tenger köze hatal
mas kővidék, mely puha mészkövön kívül főkép kemény kristályos kőzetekből 
áll (100. kép). A völgy különleges növényzetet teremtett magának, bőséges 
mocsár-formációkkal, melynek képviselői közé tartozik a régtől híres lótusz 
és papirusz is. A da
tolyapálma ligetei he
lyettesítik itt az erdőt, 
igazi erdeje Egyiptom
nak nincs s nincs épü
letfája sem.

Ily természeti vi
szonyok közé került 
az a nép, amely bar
mait legelőről legelőre 
hajtva, talán Ázsiából 
szakadt a Nílus völ
gyébe s ott éppen e 
különleges viszonyok 
hatása alatt letelepült 
és államéletet alapí
tott. S teremtett mű
vészetet is, lebilincse- 
lőn érdekest, amelynek ezer meg ezer alkotása maradt ránk. A műtörténetek 
gazdag sorozatban, sok évszázados korszakokra osztva mutatják be e remeke
ket, mi céljainkhoz mérten a múlt e bányáinak mélyéből megint csak azt a 
választ hozzuk fel, amelyet e műemlékek arra a kérdésre adnak, hogy mint 
folyt be ennek a vidéknek alluviális és kőkaraktere a mesterek alkotásaira.

Figyelmünk elsősorban a régi rituális építkezések felé fordul : a kegyelet 
és babona ezeknek ősformáit legtovább tartja életben. A sír és a templom típusa 
a legmaradandóbb Egyiptomban is, tehát legmegbízhatóbban ad felvilágosítást 
származásáról. Egyik formája a sírnak a 116. és 117. képen látható, modern arab 
szóval masztabának nevezik. Legfontosabb része a sírkamra, amelynek agyag
vagy kőkoporsójában a halott pihent, míg hasonmása, lelke, egyiptomi fel
fogás szerint, különféle tisztuláson átesve, örök életet él. Nagy gondot kellett 
tehát fordítani arra, hogy a lélek földi hasonmásával, a testtel baj ne essék, 
meg kellett óvni a rongálódástól, melléje kellett tenni kedves ételeit, eszközeit. 
Egy előkamra és előcsarnok vezetett a halott lakásához, az utóbbi falai halotti

116. kép. Masztábák Memfiszben.
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imákkal tele vésve, áldozati asztalkával, amelyen az elhunytnak szánt aján
dékokat helyezték el. Ez a berendezés egyenes folyománya a hitnek. A sír külső 
formája voltaképen rendes kőkötéssel készített kőrakás, amely 4—9 méter 
magasra emelkedik, keleti oldalán van az igazi vagy csak véséssel jelzett bejáró. 
Ennek a formának eredete visszanyúlik azokba az időkbe, midőn a nép még 
nomád életet élve barangolt a pusztákon s halottjait sírgödörbe temetvén, jel 
gyanánt köveket halmozott egymásra. Az ily sírokat már akkor is babonás 
tisztelet óvta : a mellettük elvándorlók egy-egy kődarabbal gyarapították 
a halmot, amiből idővel kőrakás keletkezett. Széltében divatos ez ma is a 
Keleten, sőt a zsidó temetőkben napjainkban is kegyeletes szokás, hogy a láto
gatók egy-egy kövecskét tesznek a sírra. A laza kőrakásnak szilárdabb és kon-

117. kép. Neferbaupta masztábája.

struktív kiadása a masztába, az előkelő egyiptomiak sírja. Falainak lejtős 
formája is beszédesen szól a származásáról.

A fejedelmi sír régibb formája a piramis (118. kép), négyzetes alapra épí
tett tégla- vagy kőgúla, amelynek legfontosabb része a koporsót rejtő sírkamra 
és az ajándékok s áldozati tárgyak elhelyezésére szolgáló áldozati kamra. 
Mesébe illő munkapazarlással készültek ezek az épületóriások, némelyikük, 
például Kheopsz piramisa mai csonka állapotában is 230 méter magas, mintegy 
7 millió tonna anyag van benne földolgozva. Legtöbbjük rendes kőkötéssel 
készült, némelyiknek lépcsőzetes fölépítése emlékeztet a babiloni cikkurat for
májára.

Egyiptom keleti kőbányái szolgáltatták az anyagot, ezernyi ezer munkás
kéz szabta pontosan egybeillőre a temérdek munkakövet, amelyeknek szállítása 
szinte képzeletet felülmúló nehézségek legyőzésével járt. A piramist sem tekint
hetjük egyébnek konstruktív kőrakásnál, eredetét tehát körülbelül ugyanott 
kell keresnünk, ahol a masztábáét. Mindkét forma attól az anyagtól függött, 
amelyet a természet Egyiptomban az embernek kínált.



118. kép. Piramisok és a szfinx a gizei pusztán.
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Hegyes-sziklás vidéken harmadik tipusára akadunk a fejedelmi sírnak : 
a sziklasírra, amelynek legfontosabb része szintén a sírkamra, ebbe került a 
múmiát őrző koporsó. Hogy ne egykönnyen férjenek hozzá kegyeletien kezek :

a hegy mélyébe rejtették a sírkamrát, 
amelyhez az eleven sziklába vágott hosszú 
(néha 0  2  kilométeres) folyosó vezetett. 
Ez helyenkint kibővült, falait temérdek 
vésett mű, a csarnokot a szobrok egész 
sora díszítette. A mennyezetet az eleven 
sziklában meghagyott oszlopok támogat
ták, hasonló képet kapunk a bejáróról is 
(119. kép). Ezek az oszlopok voltaképen 
a sziklából kihagyott támasztó-pillérek, 
erre vall látszólagos fejük. Hogy a négy
zetes alaprajzú pillér éleit leszelték s a 

törzs sokszögűvé lett, annak oka talán az, hogy így több világosság juthatott 
az előcsarnokba.

Különböző rendszerű és díszű sziklasírok százai maradtak ránk, mind 
hegyes, sziklás vidéken, holott a masztábák és piramisok, amelyeket végig szer
keszteni kellett, leginkább fövenyes, laza talajon épültek, ahol hegynek nyoma 
sincs. így folyt be a geológiai helyzet az egyiptomi sírtipusok kialakulására.

119. kép. Benihasszáni sziklasír bejárója.

Amily gondot fordítottak a Nílus völgyében a holtak házára, akkorával 
készült az istenség lakóhelye is. A templom legfontosabb része, a szentek szentje, 
amelyben az istenség szobrát őrizték, az egyiptomi vallásból kifolyón csak a 
király és a főpap számára volt hozzáférhető : pecsét alatt őrizték. Elég volt szá
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mára egy kamara. De az istentisztelet alkalmával a szobrot felmutatták a hívők
nek : oly helyiséget kellett tehát a kamara elé építeni, ahol alkalomadtán több 
ember is elfért. Tágas csarnok került tehát a szentély elé, udvarral, amelybe 
hatalmas kapun (120. kép) át lehetett jutni. Ez az egyiptomi templom alapgon
dolata. A csarnok és a kapu közé gazdagabb templomokban még néhány udvar 
és csarnok került, magához a kapuhoz külön épített, töltésszerű zarándokúton 
jutottak a hívők. Az egészet hatalmas kerítésfal szigetelte el a profán világtól.

Minket az érdekel, hogy ezeknek a vallásadta követelményeknek minő 
formai megoldással tettek eleget az egyiptomi mesterek.

120. képünk mutatja be ennek a templom-típusnak egyik példáját. Külsején 
feltűnik a hatalmas, háromtagú kapuzat. Ezeknek a nagy falaknak magva 
tégla, burkolata kő, amelyet még gipszvakolattal vontak be. A nagy falsíkokra 
mélyített domborművek kerültek, amelyeket élénk színekkel festettek ki. A szí
nezés itt célszerűnek bizonyult már 
azért is, mert a fehér vakolat az 
egyiptomi nap verőfényében kápráz
tatta volna a szemet.

Feltűnik a kapu e külső képén 
a falak lejtőssége. Olyan forma ez, 
amelyet a földhányásra vezethetünk 
vissza, tehát oly technikára, ame
lyet ősidők óta gyakorolt itt a nép, 
szabályozván gátokkal és csatornák
kal a Nílus áradását. Az anyagával 
bátran pazarló gátépítő - technika 121. kép. Párkány a denderai templomról,
meghagyta nyomait a templomon is.

A két nagy tag közt van egy kisebb, a bejáró kapuval. Ennek nyílása 
fölött a szárnyas napkorong képe látható, rituális jegy, amelyet a vallás diktált. 
De mind a háromnak felső végződése párkányt kap, amelynek formája majdnem 
minden ránk maradt egyiptomi épületen azon mód ismétlődik. A homorú, előre 
hajló párkányt színezett dísz élénkíti (1 2 1 . kép).

Ha mindezeknek a formáknak szülőokát keressük, régi időkbe kell vissza
térnünk, amelyek, sajnos, alig hagytak ránk tárgyi emlékeket. Nyitva marad 
azonban a kombináció útja. Vannak, akik ezt az építkezést faszerkezetekre 
vezetik vissza s maradt néhány emlék, amelyről le volna olvasható, hogy az 
egyiptomiak bizonyos fokig ösmerték a faszerkezeteket. De már az a tény, 
hogy Egyiptom mindenkor szegény volt épületfában, megnehezíti ezt a fel
tevést s legfeljebb azt a lehetőséget engedi meg, hogy az egyiptomi építészek 
olykor importált fából is szerkesztettek épületeket. Sokkal valószínűbb az az 
újabb elmélet, hogy az imént bemutatott kőformák ősei a sátorban keresendők. 
Emellett szól az a körülmény, hogy az ős-egyiptomiak, mint aféle nomád nép, 
bizonyára szintén sátorban laktak s hogy ennek készítéséhez megvolt minden 
szükséges anyaguk. A Nílus partja adta nekik a nádat és vesszőt, barmaik bőre 
és szőre a takarót, szőnyeget, az egyiptomi ábrázolásokon is sűrűn szereplő 
strucmadár a tolldíszt. Uhde meg is szerkesztett egy ilyen nyomokon elképzelt

A művészet könyve. 6
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gazdag sátrat (1 2 2 . kép). A sátortartó póznák textil-díszűek, kis lobogókkal, 
ezeket az egyiptomiak ünnepnapokon csakugyan ki-kitűzték a templomkapu elé. 
Szőnyegből való a fal és a mennyezet, strucctolldísz adja meg a későbbi párkány 
formáját. A 1 2 1 . képen látható denderai párkány még híven mutatja, mint kötöt
ték a tollakat a vízszintes póznához, sőt a kötés lecsüngő rojtjai is jól láthatók 
rajta. A falakat képviselő szőnyegek ábrázolásai kerülhettek aztán, mint meg
szokott motívum, a bejáró falfelületére, még pedig most már mint kőbe vésett 
képek. Ajtóvédő, felgöngyölt szőnyeg képe látható Neferbaupta masztabájá- 
nak kapuján is (117. kép).

Hogy a Nílus növényvilága élénken beleszólt az egyiptomi építészeti formák 
kialakulásába, azt más nyomok is mutatják. Legfontosabb ezek közt a lótusz- 
nyaláboszlop. A templom oldalcsarnokának mennyezete kőgerenda-szerkezetű, 
a kőgerendákat különböző típusú oszlopok tartották. Közéjük tartozik az 
imént említett is, melynek néhány formája a 37. képen látható. Kőformáiban 
is híven mutatja, hogy eredetileg vesszőnyaláb volt, sőt az oszlop nyakán lát
ható a kötés is, amely alatt s felett a ruganyos nyaláb kiduzzad. Az ősi formát, 
mihelyt kő lett a szerkesztés anyaga, temérdekebbre, erősebbre szabták, néha

négyre apad a vesszők száma, míg végre hen
geralakúvá egyszerűsbödik. A legtöbb darabon 
még a kötés lecsüngő rojtja is megvan, a kő 
természetéhez képest egyszerűsbítve.

Az ily gerendatartó oszlopok egy másik 
fajtája-az ú. n. Hathor-oszlop, amelynek feje 
Hathor istenasszony ábrázatát mutatja. Ránk 

maradt emlékek felvilágosíta
nak minket ennek a formának 
keletkezéséről. Eredetileg ritu
ális jegyként egyszerűen ráfes
tették vagy rávésték a pillérre 
s oszlopra az istennő képét 
(123. kép a, b ) , később dombor
mű lett belőle (123. kép c) ,  
végre fejlett kőformában kü
lönböző bővítéssel gazdag díszű 
oszlopfővé lett (124. kép). De 
bármily formáját nézzük is az 
egyiptomi oszlopnak : kőter
mészete nyilvánvaló. A rideg 
és csekély ruganyosságú kő
anyag megkívánja, hogy az 
oszlop zömökebb, temérdekebb 
legyen mint a fából való ; hogy 
formái tömörek legyenek, hogy 
végre közel álljanak egymás- 

1 2 2 . kép. Ös-egyiptomi sátor. Uhde rekonstrukciója. hoz, nehogy a nagysúlyú kő-
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c
123. kép. Hathor-fejek 

Sinai-f élszigetről.

gerenda, amelyet tartanak, kettétörjön 
a nagy fesztávolság miatt. Akár faépít
kezés előzte meg ezeket a monumentá
lis templomokat, akár lenge sátor, az 
új kőanyag nevezetes változtatásokra 
kényszerítette a mestereket, beleszólt 
az ő szerkesztő és formaalakító mun
kájukba, kormányozta eszük és kezük 
járását.

Ugyanezeket a tanulságokat su
gallja nekünk a hosszúéltü egyiptomi
szobrászat is. Emlékeivel telvék a nagy múzeumok, e kincsből mi azokat a dara
bokat választjuk ki, amelyek minket felvetett 
szempontunkból elsősorban érdekelnek. Három 
mestermíi képét közöljük itt : Khafra király 
szobrát (125. kép), az íródiákot (126. kép) és a 
»falu bíráját« (127. kép). Tömör formájú Khafra 

szobra, karjai szorosan a tes
téhez simulnak, kezei tér
dein pihennek, törzse s lábai 
egybenőttek a trón formái
val. Egyetlen tömör kőszikla 
az egész, összefoglalt egysé
gét nem bontja meg egy mesz- 
sze elnyúló kar vagy szaba
don, áttört munkával vésett 
láb. Látnivaló, hogy a mester 
gonddal került minden for
mát, amely megbontaná a 
szikladarab tömör egységét.
Vájjon miért komponálta mű
vét ily módon ? Bizonyára 
azért, mert az életnagyság
nál nagyobb szobor kemény 
kőből készült, amelynek ne
héz megmunkálása arra kész
tette, hogy kerüljön minden 
áttört, filigrán formát. Ismerte 
anyaga ridegségét: egy sza
badon kinyújtott kar koc
káztatta volna azt, hogy a 
szobor kibírja a századok vi
harait. Le kellett mondania 
minden kicsinyes részletezés
ről, minden kiálló, törékeny,

124. kép. Hathor- 
oszlop Denderából.

125. kép. Khafra király szobra. 
Kemény kő. Gize.

6*
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vékony formáról s az alakot úgy kellett kifaragnia, hogy lehetőleg meg ne 
bontsa a kemény szikla egységét. Innen a szobor zárt, tömör jellemvonása.

Körvonalai köré szinte oda- 
rajzolhatnók annak a kőtömb
nek formáit, amelyből a mester 
véste.

Más jelemvonású az író
diák szobra. Ez puha mészkő
ből való, anyaga tehát enge
delmesebb és kevésbbé rideg. 
Eléggé tömör ez is, hisz kő
munka, de a mesternek itt már 
módjában állott nagyobb koc
kázat nélkül szabadabban adni 
elő a test formáit. A két kar 
már nem simul mereven a 
törzshöz, tehát szabadabb s 
közvetlenebbül sugalmazza az 
életnek jelenségét. E puhább 
kőanyag megengedte a mester
nek. hogy aprólékosabban mí
melje a természetet: élve ezzel 
a lehetőséggel bőven rávéste 

126. kép. Egyiptomi íródiák. Puha kő. Páris, Louvre. a test formáira a finomabb,
jelentéktelenebb formákat is, 

sőt be is festette az egész szobrot s hogy még közelebb férjen a valósághoz : 
a szemet tarka anyagból utánozta. Ez a szobor már távolról sem oly kötött, 
zárt formájú, mint amilyennek Khafra királyét láttuk.

A »falu bírája« végre még nagyobb szabadságot, még kevesebb kötöttsé
get mutat. Rögtön megértjük ennek okát, ha tudjuk, hogy ennek anyaga fa. 
Ez még kevésbbé rideg mint a mészkő, sőt ruganyosságánál, könnyűségénél 
fogva arra készteti a mestert, hogy a természetben látható szabad mozdulatokat 
utánozza. A bal kar itt egészen szabadon nyúlik előre, a lábak is külön állanak, 
semmi támasz vagy hátvéd nem kapcsolja össze azokat. Ez az engedelmes és 
ruganyos anyag tehát oly mozdulatok és taglejtések utánzására bíztatta a művészt , 
amelyektől alaposan óvakodott akkor, amidőn kemény kőből véste műveit. 
Mi több, a fa könnyű megmunkálása arra késztette, hogy most már a legkisebb 
részletek gazdag sorával ékesítse művét : formáról formára követi modelljét s 
friss örömmel faragja meg mindazt, amit szeme azon felfedezett. Ha már egy
szer anyagának sajátságai ily útra terelték művészi felfogását, ne csodálkoz
zunk azon, hogy tökéletesen híven utánozni akarta a természeti előképet, azaz 
naturalista művet alkotott. Mihelyt erre az útra lépett : segítségül vette a szín 
elemét is. Az egész alakot vékony szövettel s gipsszel vonta be (ami már le- 
hámlott) s erre került a szín. Ez az anyag tehát a legteljesebb természetután
zásra ösztökélte a mestert.

í>4
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Nincs módunkban e három mű születése idejét pontosan megállapítani. 
De mind a három egyazon korszakból való, amelyet a műtörténetek az »óbiro
dalom« korszakának neveznek.

Már ezeken a példákon is érthető hangon szól hozzánk az anyag s vilá
gosan látjuk, mint kormányozza és vezeti a mester kezét. De Egyiptom dús 
gazdag művészete valóságos fegyvertár : többi korszakai is számos példáját 
mutatják az anyag döntő befolyásának. Csak néhány közismert szoborműre 
utalunk még. Ilyen a hires Gize-melléki szfinksz, talán a »közép-birodalomból« 
(118. kép), ilyenek a Memnon-szobrok Medinet-Abu mellett (128. kép) vagy a
II. Ramzesz idejéből való abu-szimbeli sziklatemplom ülő szobrai (129. kép) 
az »új-birodalomból«. Mind a három mű szertelen méretű (16—£0 m. magasak), 
mind a hármon megérzik a kő 
bélyege. Zárt és kötött formájúak, 
tömegükkel hatnak, nyoma sincs 
rajtuk a naturalista részletezésnek, 
a valószerűségnek. A kő természete 
parancsolta itt is a monumentális, 
zárt formákat. Gondoljuk csak el, 
mily fonák mű állott volna elő, ha 
a »Memnon«-szobornak messze ki
nyújtott kart formált volna a mester.
Nyilván saját súlya alatt leszakadt 
volna e szabad forma.

Csak a leghatalmasabb urak
nak volt módjukban képmásaikat 
ily méretben s ily nehezen meg
munkálható anyagból készíttetniük.
A királyi udvar volt ezeknek meg
rendelője s azért ez az udvari mű
vészet magán viseli a zártság, kö
töttség bélyegét. Világos, hogy e 
zártság nem udvari parancsra állott 
elő. Sokkalta hatalmasabb úr szabta 
meg azt : az anyag.

E monumentális udvari művé
szettel szemben áll az olcsóbb, köny- 
nyebben megdolgozható anyagból 
készült, kisebb méretű szobrok egész 
serege. Ama feszes kolosszusokkal 
szemben ezek szabadabbak és termé
szetet utánzók. Gondoljunk a »falu 127 . kép. A »falu bírája«. Fa. Gize.
bírájára«, az »íródiákra«, azokra a
számos gyúró, dagasztó, vásárra menő, mindenféle aprólékos, köznapi munkát 
végző alakokra, amelyeknek nagy számát az újabb ásatások egyre gyarapítják. 
Mint mozog, jár-kel, dolgozik itt minden. Mint tűnt el róluk a feszesség. Mint



128. kép. Memnon-szobrok Medinet-Abu mellett.

129. kép. Az abu-szimbeli sziklatemplom.
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mutatnak száz és száz finom részletet, a szín segítségével is. Ez népies, naiv és 
naturalista művészet. Pedig sokjuk ugyanabból a korszakból való, amely a 
Fáraók irtó nagy emlékeit emelte.

Nem azért monumentális és stilizált a fáraók művészete, mert az udvar 
egyenest ilyennek kívánta s nem azért naiv és naturalista az apróbb művé
szet, mert az egy ptomi közönség éppen ezt várta szobrászaitól. Nem is a 
korszakok változása alakította át a szobrászatot Egyiptomban ily alaposan, 
mert hiszen akárhány monumentális és naturalista szobor hozzávetőleg egy
korú, hanem az anyag ihlette meg a mestereket s biztatta különféle felfogásra, 
így váltak a kemény kőből készült óriási szobrok zárt formájúvá. A többi 
anyag pedig, a puha kő és a fa megnyitotta a mesterek szemét, új lehetősé
geket engedett meg véső, faragó szerszámaiknak. Puha kőből, de még inkább 
fából utánozhatták az utcák, a piac sürgő-forgó alakjait, megmintázhatták az 
érdekes típusok sorát, mindennapi élményeiket. Itt bőséges tér nyílt a termé
szet utánzására s a mesterek mohón ragadják meg a kínálkozó alkalmat, 
hogy ezt az új területet is elfoglalják. Meg is látszik e kis szobrokon a munka 
kedve és öröme, a tanulmány frissesége és a mestereknek az a vágya, hogy 
mentül behatóbban mélyedjenek el a természet formavilágába. Szinte azt 
mondhatnék, hogy Egyiptomban a s obor formájának kérdése eldőlt abban a 
pillanatban, amidőn a mester elhatározta, hogy mily anyagból készíti művét.

A kő jellemvonásai rányomták bélyegüket a plasztikai művekre is.



A STILUS.

AROM nagy vidék művészetére vetettünk az imént egy pillantást. 
Az első a sumír-babilóniaiak alföldje, a második az asszírok hegy
vidéke, a harmadik Egyiptom. De egyben először említettünk itt 
népeket faj és nemzetiség szerint. A sumírok más kultúrát terem

tettek mint az egyiptomiak, ezek mást mint a keleti sémiták. Vallásuk, 
életfelfogásuk, tehetségük, az élet napi feladatainak megoldásai, vágyaik, ideál
jaik láthatón különböznek egymástól. Különbözők voltak tehát a szükségle
tek is, amelyek kielégítését művészeiktől várták. Hogy ezt megvilágítsuk, ves
sünk egy pillantást valamely műalkotásra, amely gyakorlati szükséget elégített 
ki mind a három fajnál. Ilyenül elsősorban a rituális épületek kínálkoznak. 
Gondoljunk például az egyiptomi masztabákra, piramisokra, sziklasírokra, 
amelyek a Nílus völgyében temetkezési helyül szolgáltak, vessük össze e nagy
méretű, sajátságos formákat azokkal az aránylag szerény sírokkal, amelyekbe 
a Folyamközön a halottakat temették. Mennyivel több gondot, fáradságot, 
gyakran évtizedekig tartó munkát fordítottak amazok a sír elkészítésére s mily 
egyszerűen oldották meg ehhez képest feladatukat a Tigris és Eufrátesz közé
nek lakói. Pedig Babilóniában, Asszíriában is értettek a kolosszális méretű épít
kezéshez. A különbség nyitját abban találjuk, hogy az egyiptomi embernek 
más volt a felfogása a halál után való életről mint a keleti sémitáknak. Egyip
tomi hit szerint a lélek a halál pillanatában különválik a holttesttől, hogy 
egy része a lelkek világában éljen, másik része azonban a holttest közelében 
lengedezik s olykor-olykor újra egyesül vele, rendes életét folytatva. Hogy ez 
lehetséges legyen, meg kellett óvni a holttestet az elporladástól. Innen a mumi- 
íikálás, innen a holttestnek hatalmas épületek mélyébe való rejtése, innen az 
óriás méretű sírok. Babilónia és Asszíria szémitái másként képzelték el a halál 
után való létet. A lélek szerintök soha többé vissza nem tér a testhez, amely
ből kiröppent. Sőt a túlvilágot egyenest a »visszatérés nélkül való országinak 
nevezték. A halott háza tehát nem mozgósított itt akkora apparátust, mint 
Egyiptomban, a sír és koporsó is aránylag egyszerű (105. kép). így folyt be 
maga a faj-teremtette vallásos hit a sír művészi formájára.
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Nem kevésbé jellemző a sumír-babiloni és az egyiptomi templom különb
sége. A Folyamköz vallása egészen a csillagimádáson alapul, nem lehet tehát 
meglepő, ha a cikkurat (104. kép) egy valóságos csillagvizsgáló képét kelti. A& 
egyiptomi templom merőn más alapgondolattól kapta formáit. Az istenség szobra 
miniatűr-bárkában volt elhelyezve, ennek számára kellett biztos hajlékot építeni. 
De a nagy istenség hozzáférhetlen volt : csak a főpap és király közeledhetett 
hozzá. Elég volt tehát számára egy díszes, de kicsiny méretű szoba. Az isten- 
tiszteleti rítus úgy hozta magával, hogy e szobrot ünnep alkalmával felmutat
ták a profán embereknek is : a szoba elé tehát csarnokot kellett építeni ezeknek 
befogadására. Hogy rend és rang szerint elkülönödhessen az imádók serege, 
nem is egy, de több csarnok sorakozott egymáshoz, az egész elé pedig hatalmas 
kapuépítmény került, méltó belépő a szentélybe. Mi több, a hívőt még sok más 
feltűnő jellel is figyelmeztették annak a helynek kiváltságos voltára, amelyhez 
közeledett. Karcsú obeliszkek magaslottak a bejáró előtt. Jobbra-balra a 
szfinkszek sorfala mutatta a szentély felé vezető útat. És minden falsík, minden 
nagyobb felület telistele volt vésett és dússzínű ábrázolással, szent képírással. 
Itt már nem csupán az anyag befolyásával van dolgunk, hanem érvényre jut 
két, egymástól eltérő kultúra hatása is.

A szobrászati művek is hasonló különbségeket mutatnak. Asszíriában, 
a katonaállamban, a hadsereg ura, a király mindenekfelett áll. Az ő hőstettei, 
az ő vadászatai, az ő ceremóniái foglalkoztatják a szobrászokat. Egyiptom 
művészei nemcsak az efajta művekre szorítkoznak, dúsan virágzik a népiesebb 
szobrászat is : szobrok mutatják a pék, a kőmíves, a rabszolgatartó, a paraszt 
alakját foglalkozása közepette, a domborművek pedig a napi élet piacáról szedik 
jeleneteiket, alig van mesterség, amelynek menetét, fogásait, jellemző epizódjait 
meg ne találnék a közönséges élet jó megfigyelésének gyümölcse gyanánt. 
Asszíriában csak az udvar foglalkoztatja a művészeket, Egyiptomban minden. 
S gondoljunk arra a finom különbségre is, amely az asszír szobrászatot oly 
élénken elválasztja a sumír szobrászattól : amott alig találunk minden oldalról 
megmunkált szobrot, a plasztika is képszerű, — emitt virágzik az igazi, szabad 
szobrászat. Az asszír művész egyazon arctipust ábrázolja, a sumír arcképet ad.

Az efajta különbségek többet jelentenek az anyag befolyásánál. Itt oly 
tényezők közreműködését látjuk, amelyeket eddig nem említettünk. E ténye
zők : a faj, a faj különleges jelleme, kultúrája. Ez is hat a művészre, ez is 
sugallója, ez is hozzájárul ahhoz, hogy valamely műtárgy megkapja a maga 
bélyegét.

Imént szerzett tapasztalatainkat most abban összegezhetjük, hogy vala
mely műtárgy jellemére több tényező hat : ezek egyike az anyag, amelyből 
a tárgy készül, a másika a cél, amelyet az a tárgy szolgál, a harmadika a faj, 
azaz a kulturkör, amelyben a tárgy készül. Ami ezekből a hatásokból a mű
tárgyon megnyilatkozik, azt röviden stílusnak szoktuk nevezni. Azért beszélünk 
kő-, fa-, bronzstílusról, templomstílusról, egyiptomi, asszír stílusról.

Ha az ősi múltból egy lépéssel a jelen felé közeledünk, a stílus még fino
mabb differenciálódását látjuk. Ha Egyiptomban vagy a Tigris-Eufrátesz közén 
egyes műtárgyak feltűnő formai azonosságot mutatnak, bár az évszázadok
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egész sora választja el azokat egymástól, ha továbbá Egyiptom épített emlékei 
közt nem egy olyan is akad, amelynek születési idejét a legbehatóbb kutatás 
sem képes évszázadokra terjedő ingadozás nélkül megállapítani, úgy ebből 
az következik, hogy az időbeliség e művészettörténeti körökben még nem vált 
oly döntő tényezővé, mint amilyennek látjuk, ha egy áttekintő pillantást 
vetünk Görögország és Itália régi műemlékeire.

1. A görög  föld.

A g ö r ö g  művészetnek gazdag formavilága szintén lassú fejlődés gyümölcse. 
Legrégibb nyomai oly időkből valók, amelyekből nem maradt ránk felvilágosító 
tudósítás. Vágyakozva tekint a tudomány a Kréta szigetén ránk maradt fel
iratokra : azok mindmáig megfejtetlenek. Közvetlen tanúi a kor műveltségének 
csupán a Tirinsz, Mikene, Knosszosz s más helyeken talált romok, műtárgyak. 
Még az sem bizonyos ma, hogy mily népfaj kezemunkájával van itt dolgunk. 
E művek egyrészt kapcsolatot mutatnak Egyiptom és a Kelet művészetével, 
másrészt folyamatosan átvezetnek minket a görög művészethez.

Azt a műveltséget, amely a Kr. e. harmadik és második évezredben alakult 
ki s virágzott a görög szárazföldön s az égéi tenger több szigetén, égéi vagy 
krétai vagy mikénéi kultúrának szokás nevezni. Jóformán egészen a bronz-

130. kép. A mikénéi vár kapuja.



A stílus. 91

131. kép. Oszlop képe 
a mikénéi várkapuról.

korszakba esik. A ránk maradt emlékek főanyaga a kő, a vályog, a réz, az 
arany, a bronz, az agyag, a földfesték. Első kérdésünk ismét az, hogy ezek az 

ősi mesterek mily formát adtak anyagaiknak s mily 
cél szolgálatába szegődtették azokat.

A célról hozzávetőleges képet adnak nekünk a homé
roszi költemények, amelyek lefestik a törzs fejének, a 
fejedelemnek palotáját, a hozzátartozó építményeket, 
azok felszerelését. Ezeknek a leírásoknak hűségét sorra 
bizonyítják a ránk maradt romok, nevezetesen a Mikene, 
Tirinsz, Knosszosz helyén fennmaradt faltöredékek és 
kincsleletek. Templomnak nyoma sem m aradt: az épí
tész legnagyobb szabáséi feladata a bástyás várlak. Közel 

a tengerparthoz, sziklás dombon épül az, bástyái ciklopikus vagy poligon kőfalak 
(60. és 61. kép), amelyeket helyenként hosszéi, kezdetleges fedésű folyosók törnek 
át (6 6 . kép). A 7—17 méter temérdekségéí bástyafal kapujának jó példája maradt 
fenn Mikénében (130. kép) : a kapunvilást fedő szemöldökkövet két hatalmas, 
függélyesen állított kapufél támasztja, felette jobbról-balról előretolt, haránt- 
metszett kövek háromszögletes nyílást hagynak a falon, hogy a fal nagy terhe 
ne nehezedjen a szemöldökkőre. A nyílást aránylag vékony kőlap borítja, két 
oroszlán időmegviselte domboréi alakjával, köztük egy oszlop egy része látható 
(131. kép). Sokatmondó emlék, amely arról beszél, hogy ez időben a faszerkezetű 
építkezés még divatos volt, hisz az oszlopfő felett látható kerek formák a 
fagerenda keresztmetszeteit mutatják. Egy Mi
kénében talált féloszloptöredék restaurált képe 
(132. kép) is mutatja, hogy az oszlop törzse 
lefelé vékonyodott, amit csak a földbe verés 
megkönnyítésére alul vékonyra faragott faosz
lopnál tarthatunk megokoltnak. Világos tehát, 
hogy ebben a korban az oszlop és gerendá- 
zata vagy fából készült, vagy a faépítkezés 
emléke még élénken élt az emberekben, midőn 
a mikénéi várbástyák épültek.

A térelrendezés meglehetősen egyszerű 
volt. A bástyafalakon belül tágas udvar veze
tett a férfiak terméhez (megaron), amely ismét 
előtérből s a tulajdonképeni teremből állott.
Ettől nem messze kapott helyet a nők terme, 
azután a gazdasági helyiségek. A fent bemu
tatott oszlopemlékekről ítélve, a termek meny- 
nyezetét faoszlopok tartották s a mennyezet 
is fagerendázatból állott. Az elhatároló falakat 
vályogból készítették, amelynek megkötésére
a vályogba fektetett gerendák szolgáltak. Valószínű, hogy a belsőségek falait 
stukkó- vagy domborműtől ékes alabástromlap borította.

E várlakok urai díszes temetkezési helyről is gondoskodtak.

132. kép. Mikénei restaurált fél
oszlop.
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Formális szempontból legérdekesebb ránk nézve a kupolasír, amelyről fogal
mat ad nekünk a mikénéi »Atreusz kincsesházának« nevezett (133. kép), földdel 
lehantolt álboltozatú kőmű, amelyhez hosszú, kőből falazott folyosó vezetett.

133. kép. Álboltozatú sír Mikénében, »Atreusz kincsesháza«.

A méhkasformájú főterem mintegy 15 méter magas, belsejét minden valószínű
ség szerint bronzdíszítmények ékesítették. A melléje épített kis kamrába került 
a koporsó.

E maradványokból arra kell következtetnünk, hogy az égéi művészet 
szintén hatalmas faltömegeket használt, hogy ismerte az álboltozatot, de 
ismerte az oszlopot is s hogy oszlopos építkezésének eredeti anyaga a fa volt. 
A mikénéi oroszlánkapu (130. kép) mutatványt ad e kor szobrászatából is.

Sok jel arra vall, hogy a falak s oszlopok más anyagú díszt is kaptak. 
A 132-ik képen bemutatott féloszlop nem a legegyszerűbb faoszlopot utánozza, 
hanem feltűnő ornamentikát is mutat, amely azt látszik elárulni, hogy a díszes- 
paloták faoszlopait vésett bronzlapokkal borították, eredetileg nyílván abból 
az okból, hogy a faanyag védett legyen. Más nyomok arra vallanak, hogy 
sok épülettag s durván kinagyolt kődombormű stukkó-díszt kapott : vékony 
gipszhabarccsal vonták be s erre került a finomabb mintázás, mészmetszés. 
A fal és a stukkó azután alkalmas mező ama sokszínű képek számára, amelyeket 
a mesterek a textilmunkákról s egyszerűbb kiadásban díszes edényeikről 
megszoktak. Számos kezdetleges falfestménytöredék maradt ránk, beszédes 
bizonyítékai annak, hogy mily kiterjedt mértékben gyakorolták a festés techni
káját is. Teljes joggal idesorolhatjuk az égéi kultúrkörből fennmaradt edények 
képdíszét is. Ha a kerámia már keletkezésénél fogva megkívánta a díszt (v. ö. 
a 8 . old.), úgy ez a dísz itt az egyszerű ornamentumtól egész a természeti tár
gyak, növények, tengeri állatok, stilizált utánzásává is fejlődik (134. kép). 
Minden műtárgy között azonban leginkább meglepő a két vafioi aranyserleg 
(135. kép), amelyeknek domborított és azután cizelált dísze rendkívül élet
teljes s mutatja, hogy mestere mily közvetlenül merült el a természet szemléle
tébe. Az egyik bikák fogását, a másik szelidítésüket mutatja a legrészletesebb 
előadásban, amennyire ezt a domborítás technikája megengedi. Vésett arany
gyűrűik többnyire naiv, de beszédes előadásai egy-egy eseménynek (136. kép), 
a képünkön látható női alakok mozdulata, gesztusa félreismerhet]énül jel- 
lemzetes.
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Az égéi kultúrkör ilyfajta termékei a természet megfigyelését és beható, 
bár sokszor naiv jellemzését mutatják. Egy pillantás a vafioi serlegekre meg
győz minket arról, hogy itt naturalista művészettel van dolgunk, amely ugyan 
olykor átvett formákat is mutat, egészben azonban a maga lábán jár, a maga 
környezetét a maga szemével nézi s kifejező eszközei is nagyjában eredetieknek 
hatnak.

Teljesen eltérő művészet töredékes képét adják ama vázák, amelyeket 
az aténi dipilon (kettős kapu) mellékéről ismerünk a legnagyobb számban, 
hozzávetőleg a IX. és VIII. századból Kr. e., tehát oly időből, amidőn az égéi 
művészi stílus már elham
vadt. A görögség dór, ion, 
eól törzsei ereszkedtek alá, 
nagyrészt a Balkán északi 
részeiből s lehet, hogy az 
ő honfoglaló harcaik vetet
tek véget az imént jellem
zett művészetnek is. -  
A dipilon-stílus azonban 
nem oly szűk helyre szo
rítkozik, mint ahogy neve 
után vélhetnék. Nyomai 
elterjedtek Közép-Euró-

134. kép. Mikénéi edények festett dísszel.
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páig. Időrend dolgában sem korlátozható a IX. és VIII. századra, mert nyomai 
messze meglelhetek az égéi korszakban, sőt talán még régibb időkben is. Mégis 
két okból fontos ránk nézve. Egyrészt ugyanis a görög föld e századokból alig 
őrzött meg számunkra egyebet e dipilon-edényeknél, másrészt a későbbi görög 
vázadíszítésen e műveknek befolyása kétségtelen. Többnyire temetői rituális 
edényekkel, olykor 1 — lVo méter nagyokkal, van. itt dolgunk, amelyeknek 
dísze csupa egyenes vonalból áll elő s magán viseli textil-eredetének bélyegét. 
E geometriai díszt szalagforma mezőkbe komponált alakos ábrázolások élén
kítik : temetési jelenetek (137. kép), hadi események stb. Gondoljunk a vafioi 
aranyserleg ábrázolásaira s rögtön meggyőződünk róla, hogy kétféle művészi 
felfogással van dolgunk. A dipilon-váza emberalakjai sematikusak, már-már 
megközelítik a hieroglifek átlagos merevségét. Inkább képes írás ez, semmint 
képírás. Annak a naturalizmusnak, annak a beható természetszemléletnek,

135. kép. A vafioi aranyserleg dísze.

amely oly érdekessé és közvetlenné teszi a vafioi munkát, itt semmi nyoma sincs. 
A nyurga lovak, a jajveszékelő asszonyok alakjai nem arra valók itt, hogy 
jól megfigyelt természeti formákat tükrözzenek, hanem csupán arra, hogy 
félreérthetlenül tudomást szerezzen a néző az esemény krónikájáról. Szinte azt 
vélnők, hogy elszegényedett, sémává koptatott művészettel van Ht dolgunk. 
Viszont a díszítő elemek világos tagolása, jól áttekinthető beosztása (ami a 
134. képen közölt mikénéi edényekről hiányzik), oly elemek, amelyek később a 
fejlett görög művészetet is jellemzik.

*  *  *

Az égéi művészet és a dipilon-stilus kettős rétegébe mélyednek a görög 
művészet alapjai. Ezek a rétegek hol egymás felett terülnek el, hol áttörik
egymást, akár a földtani rétegek a nagy geológiai katasztrófák alkalmával.
S talán hasonló katasztrófák eredményeinek tekinthetjük e két műtörténeti 
réteg alakulását is : talán a bennszülött ősnép s a beözönlő három nagy görög 
törzs élet halál-harcának tudhatjuk be ezeket az eltolódásokat.

Ez a rétegződés, a többé-kevésbé egységes korszakok egymásutánja
ezentúl határozottabban jelentkezik, világosabban ismerhető fel s figyelhető 
meg. A görög földön fejlődött művészet szemléltető képet ad erről az egymás
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136. kép.
Mikénéi aranygyűrű.

utánról, sokkalta világosabbat, mint amilyennel a Folyam
közön vagy a Nílus völgyében találkozhattunk.

Figyelmünket most azokra a műemlékekre fordít
juk, amelyek mintegy vezérmotivumai a görög építészet 
és szobrászat e korszakainak. Célunkhoz mérten itt is 
csak a legfontosabbakra szorítkozunk. Keresni fogjuk, 
mint nyomja bélyegét a stílusra egy-egy korszak s mint 
válik az fontos művészeti tényezővé.

Az épített művek közt e részben legtanulságosabb 
Hera istenasszony olimpiai szentélye, amelynek eredete Kr. e. 1000—800-ra 
tehető. Mindenesetre a legrégibb ránk maradt temploma a görög szárazföldnek. 
Ma romban hever, de 
fontos részeiről elég 
világos képet adnak 
a megmaradt töredé
kek is.

Számos bizony
ságból tudjuk, hogy 
templom volt, tehát 
oly épület, amilyen
nek példája nem ma
radt ránk az égéi kor
szakból. Ebben új 
típus. Mégis számos 
szál kapcsolja az égéi 
korszak építészeté
hez : ez az ősi tem
plom ugyanis elren
dezésében, formái
ban körülbelül fej
lesztett kiadása a 
mikénéi vár úr házi 
otthona legfontosabb 
részének, a megaron- 
nak. A templom itt 
az istenség otthona, 
megaronja, amelyben 
szobor képében lakik 
s fogadja híveit. Az 
építésznek tehát la
kást kellett számára 
építenie, méltót ha
talmas lakójához s e 
célt a görög mester
nyilván úgy vélte 137. kép. Dipilon-váza.
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legjobban elérhetőnek, ha az ősi fejedelmi megaron formáit veszi segítségül. 
Ezt látszanak bizonyítani a Hera-szentély egyes formái, amelyeket most köze
lebbről kell megtekintenünk.

Az istenség lakóházát lépcsővé alakított kettős terrászra építették már 
a talaj kiegyenlítése és az egyenletes teherbírás kedvéért is. Négy fal emelkedett 
ezen (138. kép) s körülzárta az istenség lakóhelyét, a hajót (nacsz), ebben állott 
szobra. Mint az égéi korbeli megaron, ez a terem is előcsarnokkal bírt (pronaosz), 
a hajó másik végéhez hasonló csarnok (opisztodomosz) csatlakozott.

Csaknem másfél méter vastagok a hajó falai, alsó részük mintegy méternyi 
magasságig mészkő-kváderekből épült, folytatásuk pedig vályogfal, egészen 
oly módon építve, mint azt a mikénéi maradványokon látni lehet. Mivelhogy 
a vályog kevéssé időtálló anyag : nagy temérdekségűvé kellett tenni. A mikénéi 
vályogfalat többféleképen szilárdították, fagerendákat ágyaltak beléje, külsejét

kőlapokkal borították. Ugyanezekhez a fogásokhoz nyúlt a Hera-templom 
mestere is. bár a kőből falazott részt immár fölösleges volt újabb kőlapokkal 
burkolni. De az egykor szükséges s azután megszokott formához szigorúan 
ragaszkodott.

Erre kellett a tetőnek kerülnie. A falakra vízszintesen fektetett gerenda 
s rájuk hordott és ledöngölt föld kínálkozhatott a legegyszerűbb megoldásnak 
itt is, mint Mikénében. De a vályogfa] nem bírja el állandóan az ilyen nagyobb 
tető súlyát : helyesnek bizonyult tehát már Mikénében is a mennyezetgerendák 
messze elényúló végeit közönkint faoszloppal alátámasztani. Csakugyan, a 
Hera-templomnak mennyezetgerendáit is eredetileg ilyen faoszlopok tartották 
s ezzel a tető súlya áthárult a hajó falairól az oszlopokra, ami többféle fontos 
következménnyel járt.

Elsősorban a hajó falai régi tehertartó feladatukat elvesztették s ezentúl 
a görög építkezésben főszerepük az, hogy a hajót a külvilágtól elhatárolják.

Másodsorban az építészeti szerkezet főfeladatává a vízszintes gerenda s 
a függélyes oszlop helyes összekapcsolása válik.

Harmadsorban a vízszintes, lapos tetőt az esővíz levezetésére sokkal 
alkalmasabb nyeregtető váltja immár fel.
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Hera temploma mai romjaiban átmenetet mutat a mikénéi építkezés s az 
új görög szerkezet közt. Vályoggal vegyes kőfalairól már szóltunk. Biztosra 
vehető, hogy fából szerkesztett nyeregtető födte, mert a romok közt kőgeren
dának nyoma sincs, de tetőfedőcserép töredéke bőven akadt. Hogy oszlopai 
fából voltak, azt nemcsak a hagyomány bizonyítja, hanem egyet még látott 
közülük az opisztcdomoszban Pauzaniasz író Kr. e. a második században. 
A faoszlopok időnkint elkorhadtak s helyükbe kőoszlopot állítottak az ép diva
tozó formában, innen ezeknek nagy különfélesége. (139. kép).

Ezzel nagyjából vázoltuk azt a fejlődési folyamatot, amelynek révén az 
ősi megaron századok múltán létet adott a görög templomnak. Az építészeti 
alakítás kisebb formái szervesen hozzásímulnak az itt bemutatott alaprajzhoz 
és szerkezethez s oly formákat hoztak létre, amelyek lényegesen jellemzik a 
görög építőművészetet. Már bent a hajóban is oly formák nyomaira akadunk, 
amelyeket az új építészet követett. A hajó hosszabb két falából derékszögben 
rövid falrészek állottak elő, nyilván azzal a rendeltetéssel, hogy a nehéz, földdel

139. kép. Oszlopfők az olimpiai Hera-templomból.

döngölt mennyezet tartásában segédkezzenek. Ezeket a falakat később oszlo
pokkal helyettesítették : megszűntek tehát a falmenti fülkék. A kettős oszlopsor 
viszont három hajóra osztotta a régi egységes naoszt.

A két előcsarnokot jobbról-balról a hajó előhúzott falai szegik be, közéjük 
2— 2  oszlop kerül tehert art ónak. De mert a fal vastag volt vályoganyagánál 
fogva : a fal homloka is aránytalan vastaggá lett. A velük egy sorba állított 
oszlopoknak hasonló vastagoknak kellett lenniük, hogy biztos tehertartó képes
ségük kifejezésre jusson. Az oszlop vastagsága úgy volt elérhető, hogy több 
gerendát kötöttek nyalábbá s azt fönt is, lem is — talán abronccsal — össze- 
szorították ; ennek nyoma az oszlopfő alatt későbbi időkben is meglátszik, mint 
dísz. Azon a fontos ponton, amelyen az oszlop a ránehezedő gerendával talál
kozik : az oszlop megszélesbiil, fejet kap, amivel növekszik a tartás biztonsága. 
Ez két részre tagozódik (139. kép) : a felső négyzetes kőlap (plinthosz), az alatta 
levő kiduzzadó echinosz, ennek formái idővel lassú változáson estek át, mint 
azt képünk is mutatja. Az oszlop törzse közvetlenül a kőterraszon (sztilobatosz) 
nyugszik, kő-anyagánál fogva most már nem szélesből fölfelé, mint a mikénéi 
oszlop, hanem keskenyedik. Hosszant húzott barázdák futnak végig testén. 
Az ily szabású kőoszlop neve dór oszlop.

A művészet könyve.
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Az oszlopokon eredetileg fagerenda feküdt, ezeken haránt mennyezetgeren
dák, amelyek homlokképei kerek vagy négyszögletes formát mutattak az oszlo
pok felett. Hogy az eső e gerendavégeket ki ne kezdje, már korán bronz- vagy

terrakotta lappal burkolták. Mindez elpusztult. 
A kőből való építkezés folyamán e gerendák is 
kőből készültek, homlokképüknek neve ily kiadás
ban triglifosz, az alattuk fekvő, egész hosszában 
látható kőgerendáé pedig architráv. De ennek nyo
maira sem akadtak Hera templomának romjai közt.

A gerendákon pihent a nyeregtető, ennek 
homlokképe nyílt háromszög, neve timpanon, orom. 
Hogy ezt a nyílást mint zárták el e templomon, 
azt nem tudjuk biztosan. A tető cserepei azonban 
nagy halom töredékben megmaradtak : terrakotta- 
lapok azok, amelyek összeérési vonalaira üres fél

henger alakú cserepeket raktak. Ugyanily cserép födte a tető gerincét, amely
nek homlokát nagy félköralakú cseréptányérral zárták le (akroterion). Ennek 
töredékei megmaradtak (140. ábra).

E fontos szentély romjai hozzávetőleges képet adtak nekünk arról, hogy 
a történelmi időkben mint formálta át új típussá a görög mester az ősi megaront, 
mit vetett ki belőle, mily újítással tetézte a régi alapokat. Az égéi építészeti

140. kép. Oromdísz az olimpiai 
Hera-templomból.

141. kép. Az athéni Parthenon.
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réteg után meigsmertetett minket a Kr. e. 1000—800. évek építészeti kor
szakával.

Ami ezután következik, az ezeknek az alapoknak fejlesztése, egybehan
golása. Két újabb rétegből vesszük ennek szemléltetésére példáinkat. Az egyik 
körülbelül a Kr. e. VI. és V. század határáról való Pozeidon temploma Alsó- 
Olaszországban, a régi Paestum helyén (47. kép), amely éppoly törzsökös görög 
föld volt akkor, akár Athén, a másik az athéni Parthenon (141. és 142. kép), 
amely Kr. e. 447—438. épült az Akropoliszon. Mind a kettő megviselt állapotban 
maradt ránk.

Lényeges elváltozást nem látunk a régi Hera-templom s e két újabb mű 
alaprajza közt : azt a célt szabta meg. A különbség abban jelentkezik, hogy a 
görög mesterek a szerkezetet egyre céltudatosabban finomítják, a lényeget egyre 
határozottabban hangsúlyozzák, a támasz és teher közt 
egyre logikusabbá, világosabbá teszik a viszonyt.

Mindkét templom kőből épült : elesik tehát a régi 
vályogfal s annak módfelett nagy térfogata. Minden teher 
az oszlopokra hárul : a hajó falainak feladata pusztán az. 
hogy elzárják a szentélyt a külső világtól. Nem is hangsú
lyozzák tehát annak kőkötését: az egyes kövek élei fino
man megmunkálva kerülnek egymásra, végül pedig össze
csiszolják azokat úgy, hegy érintkezésük alig látszik. Elvették 
a faltól az őt immár meg nem illető szerkezeti jellemvonást, 
hogy azt annál behatóbban hangsúlyozzák az oszlopon és 
gerendán.

A terrasz, amelyen e két templom áll, époly lépcsőzetes, 
mint az ősi Hera-templomé, csakhogy itt háromfokú. De a 
lépcső már nem a közlekedés célját szolgálja : hatalmas, nagy
méretű, nem emberi léptek számára való, hanem rendületlen 
alépítmény, amelynek tömege arányban áll a ránehezedő 
teherrel. A közlekedés számára az ajtók előtt kisebb lépcsőfokok kerülnek a 
terrasz fokai közé. E terraszon vetik meg lábukat az oszlopok, tulajdonképeni 
talapzat nélkül, maga az alépítmény helyettesíti azt s egyben szerves egésszé is 
foglalja az oszlopsort. Az oszloptörzs, amely a vályogfal-korszakban s faanyagból 
szerkesztve még nagyon vastag volt, most karcsúbbá válik. A Pozeidon-templo- 
mon már vékonyabb, még karcsúbb a Parthenonon. Mentül jobban halad a 
görög építészet a fejlődés felé, annál kevesebb anyagpazarlást látunk : ki tudják 
immár számítani, mekkora temérdekségű tartó képes a ránehezedő terhet hor
dani. A súly- és támasznak ez az egyensúlya az akkori anyagismeret mellett 
a néző szemében a biztonság és művészi ökonómia érzetét keltette.

Hegy most, kőkorában, az oszlop nem lehetett alul vékonyabb mint 
felül, amint ezt még Mikéné maradványai közt láttuk, az természetes. A Pozeidon 
temploma oszlopai a Parthenonéhoz képest még tömzsik, vaskosak s alacsonyak. 
Az anyag megértése és az egyensúly-érzés javított ezen is a Parthenon-korszakban.

Függélyes, homorú barázdák szelik végig az oszlop törzsét. Ha ez talán 
a régi köteges oszlop emléke, úgy most új szerepet vállal : nemcsak hangsú-

7*

142. kép.
Az athéni Parthe

non alaprajza.
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lyozza az oszlopnak, mint függélyesen álló tartónak e jellemvonását, hanem 
fokozza a szemlélő szemében a biztos tartás érzését is. A barázda nélkül való 
oszlop egyik fele világos, másik fele árnyékeit : az árnyékolt fél egybemosódik 
a háttér árnyékával s a szem csak a megvilágított részt látja, azaz az oszlop sokkal 
vékonyabbnak, gyöngébbnek látszik, mint amilyen. A barázdák révén viszont 
hosszú árnyékvonalak esnek a megvilágított, —fényvonalak az árnyékos félre is. 
Az egyensúly, a szerep hangsúlyozása el van érve.

Tartó természetét még egy fogással húzza alá a görög mester. Az oszlop 
törzse alsó felében alig észrevehetőn megduzzad (entazisz), a Parthenonnál ez 
a duzzadás az alsó átmérőnek mintegy századrészét teszi ki. Éppen elég arra, 
hogy a törzset megfossza a geometriai ridegségtől s az eleven teherhordás kép
zetét keltse bennünk s szemléltesse a rá nehezedő tető oldalnyomásával szem
ben kifejtett ellenállását.

Az oszlopfő echinosza, mint a Hera-templomnál már láttuk, hasonló válto
zásokon esett át. Eleinte puha formájú, messze kidagadó. A Pozeidon-templom 
mérsékeli ezt, a Parthenon megfosztja duzzadó vánkos-formájától s a kőnek 
megfelelő, szilárdabb vonalú, kevésbé lágy formát ad neki.

A Hera-templomnál az eddigi kutatások szerint az oszlopokra fageren- 
dázat került, mint a mennyezet és tető tartója. A Pozeidon-templomon s a Par- 
thenonon kőgerendázat váltja fel ezt a régi szerkezetet. A hatalmas kőgerenda 
vízszintesen fekszik végig az oszlopfőkön, oly darabokban, amelyek mindig az 
oszlop tengelyén érnek össze. Erre az architrávra kerül egy újabb kőgerenda, 
a zoforosz, amelyen triglifosz és metópa váltakozva fut végig. A triglifosz a 
régi faépítkezés gerendavégeinek emléke : a gerendák nyílt közeit most metópa 
takarja. A Pozeidon-templomon a metópa sima kőlap (talán mert nem fejez
ték be az építkezést), a Parthenonon plasztikai ábrázolástól ékes. Egy har
madik kőgerenda, a főpárkány, geiszon, fekszik ezek felett. Előrenyúlik, az eső 
ellen védve a zoforosz ábrázolását, festését.

A Pozeidon-templomon e hármas kőgerendázat még nagy temérdekségű. 
Mintha a mesterek még nem bíztak volna anyag-érzésükben. A födél tartását 
csak ekkora gerendákra merték bízni. A Parthenon nagyobb anyagösmeretet és 
művészi gazdálkodást mutat : a három kőgerenda veszít anyagfölöslegéből. 
A főpárkány is csak az épp szükségesnek látszó mértékben szökik elő. A szemlélő 
immár megnyügodhatik abban, hogy a célt a mester az épp szükséges erő és 
anyag igénybevételével érte el.

A három kőgerendaréteget vékony, párkányszerű kőszalagok választják el. 
Ezzel hangsúlyt kap a gerendák vízszintes tagoltsága. A triglifosz és az eresz 
alján látható apró formák (»csöppek«) a faépítkezés ősi emlékei s a fakötés és 
szögezés formáira nyúlnak vissza.

Az enyhe hajlású tető timpanonjait gazdag szobrászi munka ékesítette.
A Pozeidon-templom a maga egészében leginkább abban kiilönödik el 

a Parthenontól, hogy vaskosabb, tömegesebb az összhatása, zömökebbek, töm
zsibbek a tagjai, a tartó-szerkezetnél bőven bánik a kőanyaggal a mester s 
gondja van rá, hogy a szilárdság kedvéért inkább kelleténél többet adjon, sem
mint kevesebbet. Mindezek a jellemvonások egy még minden ízében tökéletes
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ségre nem fejlett, archaikus művészet bélyegei a Parthenonnal szemben. Az 
athéni műremek felszabadulást jelent a régibb mester tétovázása alól. Keresi 
s megtalálja azt a minimumot, amivel azon idők anyagérzése mellett a szer
kezetet szilárddá lehet formálni. Gondoljunk vissza a babilon-asszíriai, az egyip
tomi, az égéi építkezés anyagpazarlására s rögtön megértjük, mint nyilvánul 
a görög mesterben az európai népeket kiválóan jellemző művészi ökonómia. 
De magában a görög földön ránk maradt emlékeken is feltűnő ennek az ökonó
miának rétegenkint, korszakonkint való biztos 
fejlődése.

A görög mester azonban nem állott meg az 
ökonómiánál. Amint láttuk, a formák egész sorát 
(barázda, szalagok, triglifosz) használja abból a 
célból, hogy világosan meg is mutassa, rögtön 
evidenssé tegye, miként szerkesztette meg épü
letét. A szerkezetnek ez a megmutatása világossá, 
logikussá, magától értetődővé tette művét. Az a 
nép, amelynek a világ legpontosabb tudományos 
terminológiáját köszönjük, rányomta a tiszta, 
átlátszó okfejtés bélyegét építőművészetére is.

E néhány példán, amelyeket a görög építé
szet gazdag múzeumából ragadtunk ki, be akar
tuk mutatni, mint fejlődik egy építészeti gondolat 
korszakról korszakra. A művészi stílus, amelynek 
néhány együtthatóját már ösmertük, befolyása 
alatt áll tehát a fejlődés egyes korszakainak is.
Ugyanaz az építési alapgondolat egyazon nép 
kultúrkörén belül is mutathat tehát egymástól 
eltérő s egv-egy kort jellemző formákat is. Nemcsak 
az építészet igazolja ezt, hanem a maga egészen 
különleges technikájában a szobrászat is. A görög 
föld kincsesházából keressünk példát erre is.

^  % %

Faragott kép formájában volt jelen a görög 
isten az ő templomában. Míg a szentély fából 
készült, valószínű, hogy maga az istenszobor is fafaragású volt, amelyet iro
dalmi források szerint befestettek, felöltöztettek. Az ily fafaragású istenszobor 
— xoanon — egy sem maradt ránk, de régi kőszobrok formái világosan mutat
ják, hogy bennök a szobrász megtartotta az esi faszobor jellemvonásait. 
Deloszban került napvilágra egy a Kr. e. VII. század végéről keltezhető női 
alak (143. kép), mely márványból való ugyan, de ebben az anyagban is 
elárulja, hogy előképe fadarabból vágott mű volt : minden forma le van simítva, 
a mell, törzs, ruházat szinte deszkaszerűen lapos, a haj, öv, lábak formái mintha 
egyszerű rovátkolás révén keletkeztek volna. A vallásszentesítette ősi isten
képen mentül kevesebbet változtatott a mester akkor is, amidőn már nem fa,

143. kép. Női alak Deloszról.
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hanem márvány volt munkájának anyaga. Mindazoknál a munkáknál, amelyek 
a vallás valamely rítusával vonatkozásban állanak, megvan ez a konzervatív 
vonás : mentül régibb valamely templom-, sír- vagy istenforma, annál gyöngé- 
debben ragaszkodik hozzá a vallásos érzés. Xe csodálkozzunk, hogy ez a merev
ség, kötöttség sokáig kormányozza a faragó mester kezét : egy valamivel késeibb 
mű, az ú. n. teneai Apollon, valószínűleg egy ifjú sírszobra (144. kép), részletei
ben fejlettebb ugyan, de egészében oly merev és zárt, hogy szinte köréje rajzol
hatjuk azt a facölöpöt, amelyből ősi előképe készülhetett. A törzs formái még 
lesímítottak, a test helyzete még nem vall arra, hogy közvetlen szemlélet inspi
rálta volna a mestert : az élet halvány jegyét tudta csak ráerőszakolni a száj- 
végek felhúzásával, ami valamely bárgyú mosoly képzetét kelti. De az arc többi

izma mozdulatlan, a szem merev s éppoly élet
telen, mint a test többi része. Ha ezeket a 
szobrokat élénk színekkel befestve, színes kövek
ből készült szemmel ellátva, esetleg bronz- vagy 
aranyékszerrel feldíszítve képzeljük magunk elé, 
megkapjuk hozzávetőleges képét annak, hogy 
minő lehetett a görög szobrászat azokban az 
időkben, amidőn a fa volt főanyaga.

Az ősi xoanon sajátságos jellemvonásait 
megleljük egyszázaddal később is oly műveken, 
amelyeknek egyéb részei világosan mutatják, 
hogy a merev, rituális formát nem a mester 
készületlenségének kell betudni. Hivatkozunk 
arra a terjedelmes szoborcsoportra, amely egy
koron az éginai Afaja-templom nyugati ormát 
díszítette s két hadrend küzdelmét mutatja egy 
elesett harcos körül (145. kép). A küzdők alak
jairól immár eltűnt a xoanon zártsága és merev
sége : dárdavetők rohannak elé (146. kép), íj já
szok féltérdre ereszkedve pattantják el nyilukat, 
emberek sietnek az elesett hőshöz. Minden két
séget kizárón beszédes és félreérthetetlen itt 
minden mozdulat. Csak maga a harcot szem
lélő istenség, Pállasz Athéné áll merev mozdu
latlanságban, mint egy földbe vert cövek a 
küzdő felek közt; arca, törzse szimetrikus, ruhá
zata egyenes, függélyes redőkben omlik le, 
mintha még mindig a faragókés követné a fa 
rostjait, a redők zegzugos szélei még a geo
metrikus díszítmény benyomását keltik. Az 
istenszobor e harci mozgalomban is megőrizte 
ősi merevségét. (145. kép).

Kétségtelen, hogy a küzdők alakjai is tele 
vannak régies vonásokkal. Arcukon még meg-
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145. kép. Az eginai Afaja-templom oromdíszének egy része.

van az archaikus mosoly (147. kép). Mozdulataik tipikusak, határozottak, nem 
differenciáltak. Szinte két kézzel adja azokat a mester. Árnyalat, fokozat nem 
kerül elénk itt : puszta, egyszerű tőmondatban kapunk itt felvilágosítást arról, 
hogy melyik alak mit csinál. Ezzel együtt jár az alakok szétszórtsága, laza for
mai összefüggése.

Alig egy-két emberöltő választja el e műveket a diszkoszvető bronzalak
jától, amely csupán márványmásolatokban maradt ránk (148. kép) s amely Miron- 
nak munkája. Ha itt a mozdulat kifejezését egybevetjük az éginai harcosokéval, 
jelentékeny fejlődést ismerünk fel. A pillanat izgalma, amelyben a diszkoszvető 
a eél felé röpíti a réztányért , szétárad az egész testre s e gyönyörű mechanizmus 
minden izma válaszol rá. Az egész súly a ruganyos, felpattanni készülő jobb 
lábra jut, a hasizmok összehuzódnak, a mell és jobb kar izmai nekifeszülnek. 
A lábtól a fejig teljes félfordulatot végez a test. Minden tag hatalmas funkcióba 
lép, még a pillanatra pihenő bal kar és láb is kifejezi, hogy a következő percben 
kipattan tétlenségéből. Csak az arc kifejezéstelen még, ha ugyan teljességgel 
hű ez a másolat.

Miron mintázása az éginai hősök mesteréhez képest gazdag, változatos, 
a fokozatokat kiemelő. Emellett érdes erejű, csak a lényegre vet súlyt. Szűk
szavú, de nem szegényes. Minden részén meglátszik, hogy műve közvetlen élmény 
szülötte : a görög mesternek semmivel sem pótolható alkalma nyílt az emberi 
test formáinak mozgás közben való tanulmányozására a gimnaszionokban, 
ahol ruha nélkül végezték atléta-gyakorlataikat a görög ifjak. Nem valamely 
modell egyszerű leírása, formáinak közlése ez a diszkoszvető, hanem a mozdu
latok minden változatát a napi szemléletből ismerő mester átérzett munkája.

Ha e szobrot eredeti bronz-anyagában képzeljük magunk elé, a lábakat 
támogató tuskó nélkül (amire a másolónak szüksége volt, amidőn márványból 
készítette a munkát), elgondolhatjuk, hogy a szobor hatása még fokozódik 
azzal, hogy a sötét bronz kevésbé láttatja a részleteket, viszont éleseb-



ben írja a háttérbe a karok, lábak és törzs gazdag változatú és kifejező 
silhouettejét.

A delosi női szobor, a »teneai Apollon«, az éginai hősök és a diszkoszvető 
megannyi állomás azon az úton, amelyen a görög szobrászat a test eleven életé
nek, ruganyos munkaképességének, szabad mozdulatainak kifejezésére elindult. 
Megannyi rétege egy stílus fejlődéstörténetének.

De az ősi, rituális xoanon még a Kr. e. V. században sem tűnt el nyom
talanul a görög műhelyekből. Igaz, hogy csak anyagában él tovább : formái 
hatalmasra dagadtak, megjelenése nagyszabású, a görög írók ünnepies lelke
sedéssel írnak róla. A xoanon e század fennen dicsért remekművében, Fidiász-
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146. kép. Részlet az eginai Afaja-templom oromdíszéből.
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147. kép. Részlet az eginai Afaja-templom oromdíszéből.

nak a Parthenon számára készített Athena Parthenosz-szobrában éri el kiala
kulásának legmagasabb fokát. E mű elpusztult, még másolatban sem maradt
ránk, csak néhány esetlen s apró 
utánzat emlékeztet rá. Minket az 
Athena Parthenosz e helyen külön
leges szempontból érdekel s erre 
nézve elégséges adatot szolgáltat
nak nekünk a görög írók. Tőlük tud
juk, hogy a hatalmas méretű szobor, 
amely a Parthenonban kapott he
lyet, nem kőből vagy bronzból ké
szült, mint az imént bemutatott 
görög szobrok, hanem tulajdon
képpeni anyaga fa volt, ebből na
gyolták ki az istenasszony alakját. 
Alig egykoron az ilyen faszobro
kat felöltöztették, vagy befestették, 
addig most drága és nemes anyag
gal pótolták az ősi színezést; a 
ruha és fegyverzet aranylemezből, 
a test mezítelen részei elefántcsont
lemezből készültek s most már e 
két anyag lett a plasztikai formák 
tulajdonképeni hordozójává, a fa 
csupán magva a szobornak. A rítus
szentesítette anyagot így lassankint 
elrejtette a jobb anyagot kereső 
mester, végre pedig —• s épen az
V. században —• végleg el is ejtette 
s a xoanon alapelvének ez az utolsó

148. kép. A diszkoszvető. Márványmásolat 
Miron bronzműve nyomán.



106 A stílus.

■csökevénye is eltűnt a görög műhelyekből, hogy bronznak, márványnak adjon 
helyet. Az Athéna-szobor nem volt a Parthenon egyetlen művészeti csodája. 
Pidiász vezetése mellett a szobrászok egész csapata dolgozott e nagy szentély

149. kép. Részlet az athéni Parthenon keleti oromfalának szobordíszéből.

•ormainak, metópáinak, hajófalának plasztikai díszítésén. E művek egy része 
ránk maradt megviselt állapotban, de így is fogalmat ad ama kor szobrászati

150. kép. Részlet az athéni Parthenon keleti oromfalának szobordíszéből.

jellemvonásairól. Vessük össze Miron diszkoszvetőjét az orom néhány ilyen 
alakjával (149., 150. kép), vagy a hajófal egyik domborművével (151. kép), 
hogy Fidiász munkatársainak stílusát a maga különlegességében közvetlenül 
felismerjük. Istenek és istenforma emberek alakjaival van itt dolgunk, akik
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komoly és ünnepies szenvtelenségben, a fizikai lét gyarlóságaitól le nem nyű
gözve, rendületlenül élik éltüket. Miron izzadó, erejét megfeszítő atlétája egy 
köznapi esemény hű dokumentuma : a Parthenon alakjai messze kiemelkednek 
ebből a köznapiasságból. Egyetlen mozdulat, egyetlen tag fordulata sem szól 
itt fizikai erőfeszítésről : könnyed-hanyagon, a mindenható erő nyugodt tuda
tában pihennek e hatalmas tagok (vagy más domborműveken egyetlen kéz
mozdulattal fékeznek meg toporzékoló paripákat). Nem versenyre készülő 
atléták, hanem minden versenyen felül álló istenek ezek. nem Olimpiára, hanem 
az Olimposzra gondolunk láttukra. Természetes, hogy ennek előadására nem

151. kép. Istenek csoportja az athéni Parthenon naoszának faláról.

volt elégséges a közvetlen természettanulmány egyszerű átvitele a kő anyagára : 
e hatalmas lényekről el kellett hagyni minden cicomát, minden esetleges formát, 
ami közelebb hozta volna őket a hétköznap piaci életéhez. Csak a fontos, a 
döntő formákra esik súly, de itt azután minden láb, minden kar egy-egy kiszá
míthatatlan, sokat mondó, evidens mozdulattal fejezi ki a nagyszabású alakok 
rendületlen benső egyensúlyát. Ahol a motívum megengedte, ott a törzs, a 
tagok e mozdulatait aláhúzza, új hangsúllyal látja el a ruha redőzete : figyeljük 
meg, mily magyarázó szerep jut ennek például a 150. képen, ahol a redők járása 
és omlása új s újabb fordulatban tolmácsolja a törzs, a lábak hajlását. A diszkosz
vetőn még a lábujjak is szinte görcsösen kapnak a talajba, a pihenő balkéz 
ujjai is új funkcióra terpeszkednek : ezeknek az isteneknek ily fizikai megeről
tetésre nincs szükségük, mintha elég volna a cselekvéshez akaratuk egyszerű



152. kép. Hermész. Praxitelesz márványműve.
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nyilvánítása, amit oly beszédesen tolmácsol szemünknek a törzs, a nyak, egy 
kar halk, szinte csak jelzett elhajlása. A mozdulat ezeken az alakokon mini
mális és mégis teljes erejű, olyasmi, amit fejedelminek szoktunk nevezni. Ha 
egészen át akarjuk érezni, hogy mily végtelenül csekély eszközzel érte itt el 
a mester a fenséges megjelenés kifejezését, úgy gondoljunk a keleti művészet 
drasztikus erőlködésére, amidőn egy-egy istent vagy királyt akar előadni s 
e célból mozgósítja az egész királyi ruhatárt, szertelen méretekhez nyúl, attri
bútumokat halmoz egymásra. Mily szerény eszközökkel adja elő velük szemben 
a fidiászi kör mestere a halhatatlan isteneket !

Hozzávetőleg egy évszázad múlt el, míg ismét egy nagy görög mester 
eredeti remekműve kerül elénk. Praxitelesznek Hermesz-szobrát (152. kép) 
a Parthenon márványaitól és Miron diszkoszvetőjétől egy egész világ választja 
el. Emennek érdes erejét rugalmas lágyság váltja fel, amazok megközelíthetlen 
fenségét emberies, finoman 
differenciált vonások. Karcsú, 
nyúlánk itt az ifjú isten, 
símulékony formáin nyoma 
sincs az olimpiai játékokra 
felkészítő trainingnek. Néz
zük dereka lágy hajlását, azt 
a hullámos, rugalmas vona
lat, amelyet a mell, a csípő, 
a comb formái adnak, vessük 
vele egybe a fej könnyed el
hajlását s megismerjük, hogy 
nem a zömök erő és súlyos 
akció előadása itt a cél, 
hanem a könnyed, lágy ru
galmasságé, az előkelőségé.
Praxitelesznek egy másik, 
bronzból készült műve, amely 
csupán márványkópiában ma
radt ránk (l5"„ .kép), meg
ismétli mindezeket a jellem
vonásokat s még szemlélte- 
tőbben tolmácsolja, mi lett 
e mester kezén a Parthenon 
hatalmas istenségeiből. Nem 
az Olimposz tanácsában lát
juk itt viszont Apollont, ha
nem amint egy fatörzsre kúszó 
gyíkot les, jobbjában (a ké
pen hiányzó) nyílvesszővel
A tétlen boldogság idilli képe, 153. kép. A gyíkölő Apollon. Márványmásolat
ez, félelmetesség híjján, ro- Praxitelesz műve nyomán.
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kona a Hermesz-szobornak, ahol az ifjú isten a karján ülő kis Bacchusszal ját
szik, (ma már csonka) jobbjában szőlőfürtöt mutogatva neki. A fidiászi körnél 
az eféle egészen emberi vonások el sem képzelhetők : itt pedig épp e jelen
téktelen, játszi-könnyed motívumok okolják meg Praxitelesz szobrászatának 
új fogásait. S ezek felette érdekesek. Ügy a Hermész, mint az Apollon egy- 
egy fatörzsre támaszkodik. Ezzel a test súlyának egy része a bal karra és 
bal vállra hárul s a lábak könnyedebb mozdulatot mutathatnak. Ezzel együtt 
jár az is, hogy a váll, mell, csípő, térdek sehol sem adnak vízszintesen egymás 
mellett pihenő formákat, hanem minden sík eltolódik, minden ringó vonalakba 
omlik. Figyeljük meg e két szobor körvonalainak nyomról-nyomra változó 
folyamatos hullámzását : minden arra tör, hogy egy deli test rugalmas, játsza
dozó formái kerüljenek érvényre. Aki ilyesmit keres, az bizonyára súlyt vet 
arra, hogy a formáknak e friss omlóssága a test minden részén hangsúlyt kapjon. 
S úgy is van. Praxitelesz egyetlen ránk maradt kezemunkáján, a Hermeszen, 
a mintázás kiterjed a bőr puhaságainak, a formák enyhe kapcsolatainak eddig 
rejtett változataira is. Keresi, mint lágyul, mint keményedik egyik forma, amint 
átmegy a másikba s mint takarja rugalmas élő réteggel az izmok e crescen- 
dóját a lágy bőr. A Miron- és a Fidiász-korszak sohasem keresett hasonló 
szobrászati momentumokat. Ők a nagy erő, az érdes komolyság, a hatalom 
művészei, Praxitelesz a frissen üde, előkelő, munkátlan test gazdag világának 
felfedezője.

Ha most még abból a szempontból vetjük össze az eddig bemutatott 
görög szobrokat, hogy azok mily fokban fejezik ki a benső, lelki életet, az érzel
mek világát, úgy észre fogjuk venni, hogy a diszkoszvető — ha ugyan másolat 
nyomán beszélhetünk e tárgyról — még jóformán pusztán a fizikai embert ma
tatja, a lelki emóció, a pillanatnyi hangulat niégnem rezdül meg arcán. A fidiászi 
kör művészei az arcot komoly rendületlenségben mutatják, amely oly jól egybe
vág a hatalmas testek mozdulataival. Praxitelesz fejein már megcsendül a 
differenciáltabb benső élet, valamely boldog gondtalanság mellett ezeknek 
az isteneknek arca egy-egy finom vonást mutat ama gyengéd emberi hangulatok
ból. amelyek futó árnyként e g y - e g y  új változatot írnak az arcra. Míg a fidiászi 
körnél inkább a jellem, addig Praxitelesznél inkább a lelki hangulat csillan 
meg az arcokon. Most, mikor széltében divatba kerül a képmás-szobrászat r 
az arcképtanulmány velejárójaként megjelenik az istenek szobrain is a lelki 
élet egy-egy pillanatnyi, futó képe.

S mentül jobban belemerül a görög szobrászat e belső motívumok tanul
mányozásába, annál inkább siet szobrain érvényesíteni mindazt a sok új dolgot, 
amit e téren felfedezett. Jóval Praxitelesz után, talán másfél századdal vagy 
kettővel Kr. e., készül a Laokoon-szoborcsoport (154. kép), amely az ijedtség, 
kín, halálfélelem, rémület és vonaglás márványba rögzített élő képe. Az izgalom, 
amelyet a régibb görög szobrászat nem ismert, itt tragikus nagyságban válik 
a mesterek (Agezandrosz, Athanodorosz és Polidorosz, Plinius szerint^ 
motívumává. Magának a főalaknak, Laokoonnak teste, megmintázása már 
túlmegy a puszta természetszemléletből levont tanulmányokon és szinte a 
boncoló-asztal mellett folytatott elemző munkára vall. A végső fizikai erő-







154. kép. Laokoon. Márványmásolat.
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kifejtés és lelki tragédia e mesterműve már alapvető jellemvonásánál fogva is 
tökéletesen elüt mindazoktól a plasztikai művektől, amelyeket idáig a görög 
szobrászat létrehozott. Ez a mű is újabb állomást jelent e művészet fejlődésében.

E példák szemlélete után nem kételkedünk, hogy a görög földön az egyes 
szobrászati korszakok, rétegek közt nagy különbségek jelentkeznek. S épen 
ez az, ami minket most érdekel.

Miután a nagy mesterek legtöbb eredeti műve elpusztult, nincs módunkban 
az ő egyéni jellemvonásaikat oly biztosan felismernünk, mint például a modern 
mestereknél. Sok ránk maradt műnek nem ismerjük szerzőjét. Mások csak oly 
másolatokban maradtak ránk, amelyekről nyilvánvaló, hogy a másoló nem 
követte nyomról-nyomra előképét, hanem önkényes vagy az anyag-diktálta 
változtatásokat tett rajta. Egyes ily másolatok a Kr. e. első vagy második 
századnak kezevonását mutatják, holott egyéb njmmok arra vallanak, hogy 
a szobor eredeti koncepciója két-három századdal régibb. A műtörténeti kutatás 
a legtöbb ránk maradt műnél már csak annyit állapíthatott meg, hogy az eredeti 
típust melyik nagy mesternek körében lehet bizonyos valószínűséggel keresni. 
Ezeknél az okoknál fogva hiú kísérlet volna a nagy görög mesterek egyéni 
jellemvonását oly pontos képbe rögzíteni, mint az az újabb művészeknél lehet
séges. A legtöbb ránk maradt régi görög szoborról talán csak a másolat hozzá
vetőleges kora s az a tág művészkör állapítható meg, amely a másolattól már 
meglehetősen különböző eredeti típust megteremtette. A görög szobrászat 
e körülmények folytán úgy jelenik meg előttünk, mint művészkörök, művészeti 
korszakok rétegzete, amelyben egy-egy művész nevét igen gyakran csak mint 
gyűjtőnevet vagy hozzávetőleges korbecslést szabad kiejtenünk.

Ezeknek a rétegeknek azonban megvan a maguk határozott jellemvonása. 
Mi néhány fontos korszaknak egy-egy reprezentatív alkotását mutattuk be. 
De már e néhány műnél is feltűnt az, hogy egyiknek-másiknak nemcsak azért 
nem állapítható meg a szerzője, mert erre nézve történeti adatok nem maradtak 
ránk, hanem egyes nagyobb munkákon a résztvevő számos szobrász meg
lehetősen egyező jellemű munkát végzett. Gondoljunk vissza a Parthenon 
szobordíszére, amelyet rövidesen Fidiász körébe szokás utalni. Nemcsak kény- 
szerűségből, hanem teljes joggal : az egész fidiászi kör művészi jellemvonása 
egységes s ugyancsak munkát adna, ha valaki megkísértené e nagy plasztikai 
sorozat egyes részeit szerzők szerint elkülöníteni. Igaz, hogy e munkasorozatban 
akad jelesebb, akad kevésbbé jeles részlet : a művészi egység azonban teljes.

De nem csupán a Parthenon művészei mutatják ezt az egyezést, nem csupán 
Fidiásznak volt meg a maga művészi köre, hanem épp oly joggal szól a műtör
ténet Praxitelesz vagy más nagy művészek köréről, oly munkáknál is, amelyek 
cél és elhelyezés szempontjából sohasem függtek össze oly bensőn, mint a Par
thenon dísze. S e művészkörök egységes jellemvonásából kiérezzük egy-egy 
korszak vérének lüktetését, vágyait, lelki hangulatát is. Gondoljunk csak a 
fidiászi kör komoly, hatalmas, megközelíthetetlen isteneire s vessünk egy pillan
tást Praxitelesz Hermeszére vagy Apollonjára s érezni fogjuk, hogy az istenek 
emberiebbek lettek, előkelő társai az előkelővé és gazdaggá lett Athén ifjainak. 
Nem az ég mindenható urai többé, hanem nyájas, finom, tétlen s játszi

A művészet könyve. 8
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155. kép. A milói Vénus. Páris.

életet folytató embe
rek, akiknek szívé
ben épp oly finoman 
árnyalt érzelmek és 
hangulatok váltakoz
nak, amilyeneket a 
kor írói az ő embe
reiken bemutatnak. 
Az ősi, naiv hit pa- 
thosza eltűnt, az elő
kelő társadalom böl- 
cselkedve s nem hittel 
nézi a világot s azon 
van, hogy jól meg
látok elvek szerint 
harmonikus szépség
ben és jólétben mor
zsolja le élete napjait.

Még később, a gö
rög önállóság elveszte 
után készül a Lao- 
koon eredetije. Ide
gen fejedelmi udva
rok számára dolgo
zik a görög szobrász, 
igaz, mint elkényez
tetett kedvenc s egy 
világkultúra csodált 
képviselője, de ez a 
görög kultúra e feje
delmek hellenisztikus 
udvartartásában a 
törzsökös görög erőt 
és méltóságot elvesz
tette s mint Nyugat 
kincsesházából hozott 
csemege gyönyörköd
teti a művelt udva
rokat. A raffinált 
udvari élet már csak 
a különlegességet, az 
ínycsiklandozót ke
resi : megrendítő tra
gédiát, amely egy 
percre az elpuhultak
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156. kép. A kapitoliumi Vénus. Róma.
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hátát megborsóztatja, hogy a következőben annál kellemesebb legyen a lét 
örömeit élvezni, vagy negédesen játszik archeológiái játékokat, hogy magát az 
ősi forrásból merített kortyon feliidítse. Ez a hellenisztikus korszak az, amely 
most már egyenest utánoztatja a szobrászokkal a legrégibb mesterek érdes és idő
viselte műveit : archaikus istenképek keletkeznek újra, vagy utánzatként vagy 
régi idők mesterkélten újra-elképzelt szellemében. A negyedik, ötödik század 
nagy műveit tanulmányozzák tehát újra a szobrászok s támad egy a régit utánzó 
művészet, amelynek mutatványai közül nem egy ránk is maradt, legtöbbnyire 
kései másolatban s ezeken az átvett vonások, a régi tanulmányozása s az archaizáló 
ügyesség olykor annyira tömör egységgé forr, hogy a műtörténeti tudomány 
máig is ingadozik, mely korszaknak ítélje oda az oroszlánrészt e művek jellem
vonásai közül. Beszédes példái ennek a korszaknak például azok a különböző 
Afrodite-szobrok, amelyek mint milói Vénus, capitoliumi Vénus, medici Vénus 
stb. szerepelnek a nagy gyűjteményekben (155. és 156. kép). Míg a törzsökös, 
szabad fejlődés folyamán termett eredeti görög szobrok magukon viselik a kor, 
a művészi réteg bélyegét, addig a különböző korszakokra visszatekintő helle
nisztikus szobrászok alkotásai épp e tekintetben zavarosak.

Midőn a görög szobrászat néhány korszakát röviden vázoltuk, arra a követ
keztetésre jutottunk, hogy ezen a földön a szobrászat feltűnő rétegzettséget mutat, 
hogy az egyes korszakok élesen elkülönülő plasztikát teremtettek, amelynek kiváló 
alkotásain jól megérzik egy-egy kor jegye. A művészi stílus fejlődésére tehát az 
anyagon, a célon, a kultúrkörön kívül még egy más faktor is hat : a kor, amely ime 
elkülönült rétegekre bontja egyazon föld egyazon anyagban dolgozó művészeinek 
alkotásait. Már Egyiptomban is észrevehető a művészi jellemvonásoknak kor sze
rint való bizonyos elkiilönödése. De ott az időközök oly óriási nagyok, az elválto
zások ezzel egybevetve oly csekélyek, hogy beszédes képét nem adják a stílus e 
komponense hatásának.

2. Itália.

Nápoly és a Tiberis közt húzódik az a vonal, amelytől északra új jellegű 
művészet születik meg Itáliában. Homályos eredetű, kevéssé ismert népek 
telepednek itt le az ősidőkben, etruszkok, oszkok, ligurok s a Tiberis táján 
egy népkeverék, amely Rómában székvárost épít magának, meghódítja a szom
szédait s mint római nép, mint a latin kultúra megalkotója jelenik meg.

A harcokkal teljes őskor kevés pozitív történeti adatot, de annál több 
kulturnyomot hagyott ránk. A mi szempontunkból az a kérdés merül fel, vájjon 
mily stiláris sajátságokat mutatnak e földön azok a műemlékek, amelyeket a 
későbbi fejlődés előfutárainak tekinthetünk. Megtaláljuk-e itt is példáját annak, 
hogy a művészetek stílusa nem csupán a cél és az anyag szerint alakul, hanem 
hogy magán hordja a kor bélyegét is ? E kérdésnél azok az épített művek 
tűnnek fel első sorban, amelyeket etruszk mesterek teremtettek oly időkben, 
amidőn ez a nép még nem olvadt bele a rómaiba. Ily maradványok azok a 
ciklopikus és poligon kőtömbökből emelt falak, amelyek nyilván a városok védel
mére szolgáltak. Láttukra eszünkbe jutnak az égéi mesterek várfalai; mint ezek, 
úgy az etruszkok is használták az álboltozatot, de ennél sokkal gyakrabban
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szerkesztettek valódi boltívet, amire jellemző példa a volterrai kapu (157. kép), 
ahol a zárókő és az ív két talpkövének szobrászi dísszel való ékítése kissé 
ormótlanul, de annál erélyesebben hangsúlyozza ép e három szerkezeti pont 
kiváló fontosságát s arra mutat, hogy a mester az ívszerkesztés lényegét

is tisztán ismerte s hogy munkája nem 
pusztán a gyakorlat szentesítette szokás. 
Az egyszerű boltívből előáll a dongabol
tozat, amelynek máig is jó karban levő 
egyik emléke a római cloaca maxima 
(158. kép) nevű gyűjtőcsatorna, hozzá
vetőleges hossza 320, fesztávola 3 méter. 
Hidak, csatornák, városkapuk épülnek 
a bolt ozás segítségével, más jelleget 
sütve ezekre az építményekre mint ami
lyent a görög mestereknél megszoktunk.

Ezt az eltérő jelleget bizonyára 
viszontlátnék az etruszkok házain és
templomain is, ha csak egy is ép álla
potban ránk marad. De emlékek híjján 
ezeknek művészi karaktere csak hozzá
vetőleg sejthető. A régi faépítkezés 
bélyege megvan egy-egy etruszk szikla
sír belsejében (159. kép), amelynek kőbe 
faragott és szerkezeti feladattal itt nem 
bíró mennyezete nyilván famunkát utá
noz. Az a bő munka, amely a festőnek 
jutott falakon, oszlopokon, szintén az 
ősi faépítkezés egyik velejárója. Templom 
egy sem maradt reánk, de építésének 
alapgondolatát megőrizte számunkra a 
római irodalom s e feljegyzések éppen 
elégségesek arra, hogy bizonyos követ
keztetéseket vonjunk le belőlük. Ter- 
raszon állott az etruszk templom is, hár- 

157. kép. Etruszk kapu Volterrában. más hajójában a három fó-istenseg kepe
foglalt helyet. Az oszlopok-tartotta elő

csarnok azonban minden jel szerint jóval nagyobb volt a tulajdonképeni isten
házánál, mert az etruszkok vallásának egyik különleges célját szolgálta. Itt 
helyezkedtek el a jósok, akik a madarak röptéből s más természeti jelensé
gekből elmondogatták a hozzájuk forduló hívőknek, hogy mit rejt számukra a 
jövendő. E jósok, augurok, kémlelő munkája számára megokolt volt a magas 
terrasz s a három irány felé nyílt előcsarnok : a helyi rítus, amely annyira eltér 
a görögtől, maga szabta meg ezt az új alaprajzot.

A templom felépítéséről meglehetősen keveset tudunk. Bizonyára itt is a 
faépítkezés a szerkezet őse : a gerendázat, a mennyezet, a tető fából készül még
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aránylag kései időkben is. A tartó elem az oszlop, ennek egy töredékét a 160. kép 
mutatja ; bizonyos részeiben emlékeztet a görög-dór oszlopra, de lába van, kiduz

zadó vánkossal. Ezeken az oszlo
pokon pihentek a mennyezet fa
gerendái, amelyek fölé nyeregtető 
került, ez a homlokzaton a görög
höz hasonló háromszögű oromme
zőt mutatott. Gazdagon festett 
terrakotta-lapok burkolták a fa
művet. Bár alaprajza más, távol
ról a görög szentély képét mutatná 
az így rekonstruált etruszk tem
plom külseje, csak tömzsibb, lapul- 
tabb, oszlopai messze állanak egy
mástól (amit a fagerenda enge
dett meg).

Ezeket a bélyegeket mutatja 
az első korszak.

Erre az architektonikus ré
tegre egy másik következik, amely
nek ideje körülbelül egybeesik a 
római köztársaság korával. A ránk 
maradt kevés emlék közül főkép 
Herkules temploma Coriban (161. 
kép) és az ú. n. Szibilla-templom 

158. kép. A római cloaca maxima. Tivoliban (162. kép) érdekel min
ket, mert mindkét kőépület élén

ken emlékezetünkbe idézi a görög építkezést. Herkules templomában megmarad 
az ősi ritus-diktálta nagy 
előcsarnok, az etruszk épí
tési formák közül viszont
látjuk a különben görög-dór 
oszlopok lábazatát. Az osz
lopok karcsúbbak is, maga
sabbak is, a rajtuk pihenő 
gerendázat vékony, a trig- 
lifoszok az oszlopokra való 
tekintet nélkül sorakoznak 
egymás mellé. Míg tehát 
néhány elem az etruszk épí
tészetből került ide, a többi 
a görög templom formáira 
emlékeztet s mint helytele
nül felfogott és szervetlenül
alkalmazott forma él itt 159. kép. Etruszk sír Cornetoban.
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tovább. A kerek alaprajzú Szibilla-templomnak is van a görög építészetben 
nem egy előképe : az oszlopok merevebb kiadású korintusi oszlopok, a hármas 
gerendázat és a folyosó mennyezetének kaszettái görög formák.
Ha már az etruszk templom formai megjelenése is emlékeztet 
a görög templomra, úgy ezekben a szentélyekben sokkalta 
közvetlenebb, bár durvább kiadású átvételeket látunk, amelyek 
a görög művek egészen meg nem értett utánzásán alapulnak.

Ez a második architektonikus réteg, amelyre Itáliának 
latin kultúrkörében akadunk. Azt mondhatjuk, hogy ez az 
utánzás korszaka, mert az épület ezeken az emlékeken a görög 
oszlop-és gerenda-szerkezetből váltja ki jellemző formáit. Még 
a másodrangú részletek is többé-kevésbé hű utánzatai a görög 
formáknak. Egy hódító katona-nép utánozza itt sokkalta maga
sabb kultúrájú szomszédját.

Jelentékenyen megmásul a kép mihelyt annak a kornak 
emlékeit keressük fel, amelyben Róma elérte hatalma és fénye 
tetőpontját. A császárok birodalma emlékekben is hasonlíthat- 
lanul gazdagabb : mi e páratlan múzeumból célunkhoz mérten csupán néhány 
mesterművet szemelünk ki, amelyek felvetett kérdésünkre a leghatározottab
ban megadják a választ.

A császári Róma egyik legrégibb épülete Marcellus színháza (163. kép), 
amely felette megcsonkított állapotban, csak részleteiben maradt ránk. De így is 
már az első pillantásra elárulja, hogy merőn más építési gondolat vezette a

mestert, mint amilyent a 
görögöknél megszoktunk. — 
Négyszögletes pillérek sora
koznak egymás mellé s eze
ket egy-egy boltív kap
csolja össze (árkád). A bolt
ív-szerkezet, amelyet az 
etruszk mesterek egykor 
oly bőven használtak, íme 
újra jogaiba lép. Már a köz- 
társasági Rómában is fel
használják a boltíveket, de 
ama kor emlékei csak szo
morú töredékekben marad
tak ránk, úgy hogy a bolt
íves építkezés első fejlett 
s megvizsgálásra alkalmas 
példája a Marcellus - szín
ház. A mester e munkán 
világosan két részre tagolja 
a szerkezetet : a pillérre és 
a b o l t ív r e ,  e kettőt váll-161. kép. Hercules temploma Coriban.

160. kép. Etruszk 
oszlop Volciból.
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párkány választja el egymástól. Emellett az itáliai szerkezet mellett viszont
látjuk — mintegy beléje ojtva — a görög oszlopos, gerendázatos szerkezetet

162. kép. Szibilla temploma Tivoliban.

is. Nem szervesen többé, hanem csupán járulékosan, mert íme a görög gerenda 
és párkány igazi hordozója nem az oszlop többé, hanem maga a boltíves^ fal. 
Ősi szerepétől megfosztva, mint afféle dísz áll az oszlop a pillér előtt, mi több : 
beléfalazzák s féloszloppá törpítik. Ami egykoron a görög mester kezén minden
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súly és tömeg szabad hordozója volt, azt Marcellus-színházán s azután a római 
épületek végtelen során csupán mint a falat tagoló, élénkítő díszt látjuk viszont.

Emeletekben is egymásra kerülhetnek az ily árkádsorok, mint az épp 
Marcellus-színházán is látható. A fal temérdeksége a felsőbb emeleteken kisebb 
mint a földszinten, ami a dolog természetében rejlik, vele változik most már az

oszlop, a féloszlop is. Dór formájú a földszinti, ion 
az emeleté, azt pedig még könnyebb korinthusi forma 
szokta követni. A dísszé vált oszlop hozzájárul tehát 
ahhoz, hogy az épület alsó részének tömör temér- 
dekségét, a felsőnek könynyedségét hangsúlyozza.

így egyesül e példán a görög forma az itáliai 
szerkezettel. S oly szerkezettipust teremt meg, ame
lyet napjainkig is használ az építészet.

Mindezeket a jellemvonásokat élénken mutatja 
Róma egyik legnagyobb épülete, a Flaviusok amfi
teátruma, köznéven Colosseum (164. kép). Az árká
dos épület emeletsorain alulról fölfelé dór, ion, 
korinthusi féloszlopformák követik egymást, legfelül 
pedig félpillérek tagolják mezőkre a falat. Idézzük 
emlékezetünkbe a görög épületek bármelyikét s ves
sünk egy tekintetet a Colosseumra : a görög s az 
itáliai új szerkezet hatásainak különbségét az első 
pillanatban átérezzük.

Mintegy másfél évszázad választja el Marcellus- 
színházától a régi Róma egyik legszebb szentélyét, 
a Pantheont (épült 120—130. Kr. u.). Szerencsére 
meglehetősén ép állapotban maradt ránk, ami alkal
mat ad arra, hogy bizonyos közvetlenségben kapjuk 
ott az új építészetnek érdekes bélyegeit. E szentély 
alaprajza köralakú, előcsarnokának négyszögletes 
alaprajza, oszlopos-gerendás szerkezete, a felette 

163. kép. Helyreállított részlet maSas10 oromfal a görög építészetet utánozza. Min- 
a római Marcellus-színházról. denekfelett azonban felejthetetlen benyomást kelt

a nézőben a szentély betetőzése : a hatalmas, fél
gömb alakú kupola, amely kiválón fontos helyet juttat e mesterműnek a művé
szetek történetében.

Ma sem ismerjük biztosan a mesterfogásokat, amelyekkel ez a 33-5 méter 
átmérőjű kupola készült. Lehet habarcsba öntött, lehet a boltfalazás szabályai 
szerint készült téglaszerkezet, lehet, hogy csak a bordái téglából szerkesztett 
ívek, a közök pedig öntött mű. Perspektivikusan kisebbedő kaszetták borítják 
belül (165. kép), oly elem, amelyet a görög épület mennyezeteiről ismerünk, 
mint a gerendakötésből származott formát. Itt, ahol gerendáról már szó sem 
lehet, a kaszetta teherhárítóvá lett : könnyebbé teszi a kupola óriás tömegét 
s egyben a kupola közepén nyitva hagyott, világosság bebocsátására szolgáló 
nyílás felé tereli a tekintetet. Magától értetődő, hogy e hatalmas kupolának
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164. kép. A Flaviusok amfiteátruma (Colosseum) Rómában.

megfelelő temérdekségű falon kell pihennie. Nem is egy, de két párhuzamos 
körfal az alépítmény : ezek közeit nyolc helyen tölti be egy-egy támasztófal-pár, 
amelyek ily módon a teherhárító szerepét viselik.

165. kép. A római Pantheon belseje.
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A támasztófalak közei befelé nyitva maradtak : ott fülkék keletkeznek,, 
amelyek nemcsak élénkítik a falat, hanem megóvják a felesleges tömegesség- 
látszatától. Látnivaló, hogy a szerkezetét már 1 itünően ismerő mester semmi- 
képen sem akar több anyagot pazarolni, mint amennyi felfogása szerint a szer
kezet biztonságához épen szükséges : nemcsak a kupolát könnyíti meg a kaszet-

tákkal, hanem a falakat 
is fülkékkel bontja meg 
oly helyeken, ahol a teher
hárító támasztófalak úgyis 
biztosítják a szilárdságot.

Ami most a kupola 
és alépítménye ily szerke
zetéből adódik, az merőn új 
az építőművészetben. Tér
hatásnak szokás nevezni s 
valóban, aki a Pantheonba 
belép, oly új művészi be
nyomást kap, ami a leg
nagyobb szabású görög 
templomból is hiányzik. 
Az építész azzal, hogy bár
mily négyszögletes vagy 
kerek alapot is be tud 
kupolával fedni, az alap
rajzot bőven változtat
hatja. Azzal, hogy a szer
kezeti elemek tömegén 
könnyíthet: hatalmába ejt 
minden dimenziót. Elvben 
nincs többé lehetetlen mé
ret. Kis és nagy területe
ket sorakoztathat egymás 
mellé, szobák, termek, fül
kék váltakozhatnak egy
mással : a tér minden irá
nyában szabadon alakít- 

166. kép. Diodetianus palotája Spalatóban. ható S az építész ezt az új
lehetőséget nemcsak arra

használja fel, hogy palotáit, fürdőit, bazilikáit szorosan a gyakorlati cél köve
telményei szerint ossza be, hanem arra is, hogy egy épület belsőségeit bizonyos 
fokozatban, jelentőségükhöz mért arányokban képezze ki s nagyszabású távlati 
hatásokat érjen el. Ezzel az építészet szinte a tér szabad plasztikai alakítójává lett.

A görög építészeti szerkezet nem nyújtott ily lehetőségeket. Az oszlopos
gerendás építkezés megszabta az alaprajz, a területbeosztás határait, a tér
alakítás a többi dimenzióban is korlátolt veit. Innen van az, hogy míg a görög



167. kép. Constantinus diadalíve Rómában.

J
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168. kép. Etruszk agyagkoporsó Cervetriből.

épületek külseje nagyjában egyforma : a rómaiaké felette változatos s szembe
tűnően elárulja célját, rendeltetését. A római mesternek az ő új szerkezeti fogá
saival módjában állott az épület formáit egészen a célhoz mérten alakítani : 
a belső rendeltetést híven tükrözi az épület külseje.

Szükséges ezeket az újításokat hangsúlyozni, hogy világossá váljék a különb
ség, amely a fejlett római építkezést úgy a görögtől, mint a régibb itáliai épít
kezéstől elválasztja. A Pantheon így marad jelképe a császári Róma új művé
szetének is.

Midőn Rómában az építész így a téralakítás bűvös mesterévé lett, egymás
után old meg oly feladatokat, amelyek vagy egyáltalán nem vagy csupán elenyé
sző arányokban kínálkoztak a görög mestereknek. Most, a császárság korában 
épülnek mind a nagy színházak, cirkuszok, s azok a rengeteg épületek, amelyek 
fürdő címén a római közönség üdülő, mulató, pletykázó helyei valának. Most 
épülnek a császárok fényes palotái is — egész városrészek, amelyek még mai 
romjaikban is megdöbbentőn nagyszabásúak Egy ilyen császári palota egyik 
részletét mutatja 166. képünk. Diocletianus építtette azt sebbel-lobbal Spalató- 
ban, öreg napjai pihenőhelyéül. Bár magán viseli a sietség bélyegét, mégis sok 
érdekes tanulsággal szolgál ez a mű. Az ív itt közvetlenül az oszlopfőn pihen,, 
holott annak előtte az oszlopfő görög módra gerendázatot hordott s csak erre 
került a boltív. Legfeltűnőbb a képünkön bemutatott részleten az oromfal 
új formája. A régi görög háromszög megtörik, hogy helyet adjon az itáliai ív



A stílus. 127

uralmának. De az ív itt nem oly egyszerűn szerkezeti, mint Marcellus színházán 
(163. kép.) láttuk : miután az architrávból ágazik ki, magán viseli az architráv 
tagoltságát is (arcliivolt). Az ív új dekoratív elemek hordozója most már, mihelyt 
változatosan tagolt arcéit kapott.

Az oszlopnak a rajta pihenő gerendázathoz való viszonya is megmásul 
s új ízt kap, amit Constantinus diadalíve (167. kép) szemléltet. Itt is oszlopok 
állanak a pillérek előtt, de e két tartó elem nem forrt egybe : az oszlop és a 
pillér közt rés maradt. Hogy az oszlopnak legalább némi, látszólagos tartósze
rep jusson, a gerenda 
és párkány azokon a 
helyeken, ahol az osz
lop áll, kiszökik s így 
mintegy átfogja, át
öleli az oszlopot . Ezzel
együtt jár az is, hogy 
a párkány erősen kiáll 
a falból, súlyát az apró 
konzolok egész sora 
tartja. A homlokzat kiválóan erős relie
fet kap ily módon, ami gazdag fény- s 
árnyékhatást ad napsütéskor. A régibb 
római és görög építkezés szigorú és 
szűkszavú logikája helyett most játszi, 
festői hatások sugárzanak le a hom
lokzatokról.

A diadalkapu, amely egy impe- 
rátor dicsőségét volt hivatva hirdetni, 
nem felelt volna meg egészen a hőn 
óhajtott célnak, ha csupán az épület 
dísze, a magyarázó szobrok és dombor
művek hirdették volna a diadalt. Helyet 
kellett hagyni rajta hosszú feliratoknak 
is, amelyek hízelgő mondatokba foglal
ják a császár hadi tetteit. Építettek 
tehát a diadalkapura, a koszorúpárkány 
fölé, egy új falat, az attikát, amelynek 
nagy, középső mezeje feliratos táblává 
alakult. Az attika azóta mint díszítő 
elem más épületekre is átterjedt.

A császárság korában így alakult 
ki egy különleges építkezés, amelynek 
egyik eleme a boltív, másika a görög 
oszlop s gerendázat. A kettő közül az 
előbbié a főszerep, az utóbbi legtöbb
ször pusztán dísz. E hosszú korszak,

169. kép. Aulus Metellus bronzszobra. 
Firenze.
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amely egy új építkezési módot alkotott a maga céljaira, merőn eltér a régibb 
itáliai építkezéstől: az etruszk korszaktól és a görögöket mímelő köztársasági 
korszaktól. Szertelen méreteivel, fennhangú pompájával, embertömegeket 
magába fogadó nagy térarányaival egyben kifejezi az imperátorok korá
nak jellemét is. Ennek előadása azonban már a kultúrtörténet körébe vág. 
Célunkhoz képest megelégszünk annak megállapításával, hogy Itáliában is kor 
és rétegek szerint különödik el az építészet fejlődése.

A szobrászat is megőrzött számunkra egy egész sor emléket, amelyek a 
kialakulás, a fejlődés elkülönített korszakairól számolnak be. Etruszk földből, 
Cervetriből került ki a British Museumban őrzött agyagkoporsó, amelyet 
168. képünk mutat be. A józan és csekély fantáziájú etruszk mester ezen a 
nagy agyagművön a mindennapi élet megszokott helyzetében mutatja be 
az elhunyt házaspárt : nemcsak az alakok beállítása, mozdulata reális, félre
érthetetlen, hanem a mintázás is nagy mértékben naturalista ízű, tetézte ezt 
a szín, amellyel végig bevonta az egész művet. A mesternek ezzel az ábrázolással 
nem volt semmi messzebb kalandozó célzata, nem derít fel vele rejtett vonat
kozásokat : adja egyszerűen az élet közönséges prózáját, az ékszer, az öltözet, 
a hajtincs minden aprólékosságával együtt. Szinte bizonyos, hogy ebből az 
etruszk rétegből való Aulus Metellus bronzszobra is (169. kép), amely fejlettebb 
kiadásban ugyanezeket a jellemvonásokat mutatja. A szónok kissé nehézkes, 
elterpedt állása, az ügyetlen balkar, a nehezen mozgó jobbnak gesztusa meg
annyi portré-vonás, tetézi a természeti előképhez szorgosan tapadó arckép, 
viharverte barázdáival, fanyar és érdes vonásaival. Még az öltözeten is a véletlen
adta redőket hagyta meg a mester. Aki mindezt fogyatékosságnak véli, talán 
megváltoztatja véleményét, ha felismeri, hogy itt egyszerű eszközökkel a 
maga nemében mesteri közvetlenséget ért el a szobrász. Reális képmás ez, 
a próza nyelvén előadva, de pontos felvilágosítással szolgál egy emberről.

A második réteg szobrászata merőn eltér ettől. A római köztársaság idejé
ben a győztes hadvezérek trofeumaik közt temérdek görög szobrot is hoznak 
Itáliába. S a szobrokat szobrászok követték : a gazdag Róma magához csalo
gatta Ázsia, Egyiptom és Görögország görög művészeit. Azzal a jelenséggel 
állunk szemben, amely a köztársaság korában az építészet terén kínálkozott 
nekünk : Róma kölcsönkéri a görög művészetet. Nemcsak hajórakomány- 
számra hozzák a szobrot, nemcsak görög művészeket szegődtetnek szolgála
tukba, hanem a nagyhírű példányokat serényen másoltatják s e munkán a 
görög szobrászok nemzedékeinek egész sora dolgozik itáliai földön. Másolás 
alatt azonban itt nem éppen pontról-pontra való átvételt kell képzelnünk. 
Sokszor csak a motívum ismétlődik, gyakran változtatnak valamit a formákon, 
az előadás hol elegánsabbá, hol archaikusan-szigorúbbá válik, a kor uralkodó 
kedve szerint. A szobrászat, amely így keletkezett, nem lehetett egyenes foly
tatása az imént bemutatott itáliai szobrászatnak. Egy pillantás a farnesei 
Herkules márványszobrára (170. kép) meggyőz minket arról, hogy ez a szob
rászat görög átvétel.

Ily jellegű a római szobrászat második rétege. Kezdődik mintegy 150—200 
évvel K. e. s mélyen belenyúlik a császárok korába. De ugyancsak a császárok



170. kép. A Farnese-Hercules. Nápoly.

A művészet könyve.
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korában kezd kibontakozni különleges jellemvonásaiban a harmadik réteg, 
amely — akárcsak az építészetben — ismét életre kelti az elszunnyadt itáliai 
bélyeget, szóhoz juttatja a naturalista képmás-szobrászatot. Caracalla mell-

171. kép. Caracalla császár mellszobra. Róma, Vatikán,



172. kép. Marcus Aurelius bronzszobra. Róma.
9 *
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szobra (171. kép) tősgyökeresen naturalista előadása e kegyetlen uralkodó 
vonásainak : a mester minden jel szerint még csak meg sem kísérli, hogy császári 
urának brutális vonásait kellemesebbekké alakítsa. Az európai múzeumokban 
temérdek a száma az ilyen naturalisztikusan felfogott képmásoknak, amelyek 
olykor még a ruhához vagy hajhoz használt másszínű anyaggal is közelebb 
akarnak férkőzni a lehető természethű ábrázoláshoz. Arányaik olykor meg
nőnek : szoborkolosszusok támadnak, vagy nagyságuk oly módon gyarapszik, 
hogy az ábrázoltat lóhátra ültetik. Ebből a típusból, amely a realitás minden 
bélyegét mutatja, pompás állapotban maradt ránk egy példány : Marcus 
Aurelius lovasszobra, most a római Piazza del campidoglión (172. kép).

Minket ezen a helyen az itáliai szobrászatnak ez a rétegződése érdekel 
elsősorban. Midőn így célunkhoz képest csupán egyes nagy, századokat is átfogó 
korszakokat vettünk figyelembe, nem hallgatjuk el, hogy e korszakok sem 
Itáliában, sem a görög földön nem kezdődnek s nem végződnek éles határokkal. 
Számos lassú átmenet közvetíti két-két korszak jellemvonásait. S az egyes 
rétegek keretein belül ismét kisebb-nagyobb körök, csoportok alakulnak, amelye
ket apróbb jegyek különítenek el egymástól. Ezek előadása azonban a rendszeres 
műtörténet feladata. A mi szemlénkből olyasforma kép bontakozik ki, amilyent 
az organikus természet tár elénk. Vannak növények, amelyek csupán egy föld
területen nőnek s kiválóan jellemzik azt. Ugyanezeknek a növényeknek rokon 
fajai lepik el a szomszédos földterületet. Határaik sehol sincsenek fix pontokkal 
lezárva : átmeneti alakok, közbeeső változatok közvetítik őket. Aki e földterü
leteket figyelmesen bejárja, változatról változatra megkapja a két faj össze
kötő alakjait s az átmenetek révén nem látja a különbséget köztük akkorának, 
mint az, aki a két szélsőséget veti egybe, amelyekben egymástól eltérő növény
földrajzi vonások jegecednek ki.

A művészi stílusok tehát nem csupán a felhasznált anyag szempontjából 
különödnek el egymástól. Nem is pusztán a földrajzi fekvés vagy faj vagy kultúr
kör szabja meg a stílus jellemvonásait. Mert a görög és itáliai művészet törté
netéből vett példák mutatják, hogy gyakran ugyanazon földön ugyanolyan 
anyaggal dolgozó mesterek eltérő jellegű művészetet teremtenek. Sőt megesik, 
hogy ugyanannak a fajnak, ugyanannak a kultúrkörnek keretén belül is neve
zetes stílusváltozatokat találunk, mint azt például Görögországban láttuk. 
A művészi stílusnak van tehát mindezeken kívül még valamely együtthatója, 
amely e változatokat elősegíti. Keresnünk kell ezt a tényezőt is.
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AI ÉLETÜNKBEN a napi szükségletek fedezése a piac feladata. 
A kereskedelem hatalmas empóriumokba hord össze mindent : a 
vevő a sok közül kiválaszthatja azt, ami céljainak, ízlésének, 
tehetőségének éppen megfelel. De ez nem mindig s nem mindenütt 

volt így. A művészeti szükségletek kielégítése sem folyhatott ily módon. Min
den egyébtől eltekintve, már bizonyos műtárgyak nagysága sem engedte meg a 
szerzés e kényelmes módját. Gondoljunk csak oly épületekre, amelyek példáid 
valamely vallás szent gyakorlatai számára épülnek. Itt feltétlenül szükséges, 
hogy a vásárló vagy megrendelő eleve érintkezésbe lépjen a mesterrel, mielőtt 
az még munkához fogna. S ezen a ponton kezdődik a vásárló, a megrendelő — 
mondjuk röviden műhelynyelven: a mecénás — beavatkozása a készítendő 
műtárgy formájába.

Lehet-e ennek a beavatkozásnak oly jelentőséget tulajdonítani, hogy annak 
helyet adjunk a stílus együtthatói közt ? Az első pillanatban talán tagadó volna 
a válaszunk. De ha közelebbről nézzük meg ezt a kérdést, rájövünk, hogy a 
mecénásnak sokkalta nagyobb a befolyása a stílus sorsára, semmint azt álta
lában vélik. Szerepének egész fontosságát megértjük, ha a művészettörténet oly 
korszakait vizsgáljuk meg ebből a szempontból, amelyekben a megrendelő, a 
mecénás mindenekfelett hatalmas volt s hatásának köre messzi vidékekre terjedt 
ki évszázadokon át. Látni fogjuk, hogy e mecénás jellemvonásaiból mennyi 
áramlik át a műtárgyakra, mint kormányozza a művészek kezét s ezek mily 
értelmesen tudnak intencióinak, sőt hangulatainak is megfelelni. A mecénás e 
nagy szerepe végighúzódik az egész művészettörténeten : mi e bő keretből azt 
a részt fogjuk itt kiemelni, amelyet ókeresztény, román, gótikus, renaissance, 
barokk korszak címen foglal össze a rendszeres műtörténet.

A mecénás szerepét e korszakokban — hozzávetőleg másfélezer esztendőn át — 
kisebb-nagyobb mértékben a római katolikus egyház játssza. Dicsősége ragyogó, 
szervezete mindent áthat s egyike a történelem legbámulatosabb csodáinak. 
Csakugyan megtalálta hatalmának emeltyűje számára az archimédeszi pontot 
s nincs eddig versenytársa az emberi szervezetek történetében. Jelleme teljesen 
különálló s nem hasonlít semmi máshoz, ami előtte vagy vele a világhatalomért
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versenyzett. Ha a mecénás jelleme csakugyan visszatükröződik a művészetekben, 
úgy e világhatalom bizonyára nyomot hagyott rajtuk. S éppen ez érdekel minket.

E nyomoknak beszédes hordozói azok a műemlékek, amelyek a Kr. u. 
IV—XVII. századból európaszerte ránk maradtak. Kis csemetéből nőtt hatal
massá ez a fa, a művészet repkénye pedig lépést tartott vele : derekához simulva 
magasb-magasbra vitte indáit, míg végre együtt nagyra nőve, a repkény is 
kibonthatta virágainak sátrát.

A kezdet nem ígért ilyesmit. A nyomorult koldusoknak az a kis csapata, 
amely a ragyogó Rómának szemétjén titkon vallotta Pálnak tanításait, sohasem 
álmodta, hogy egykor a világ legbüszkébb trónjáról fognak ugyanazok az igék 
elhangzani ellentmondást nem tűrő parancs gyanánt. Mikor az új tanítás még 
csak vigasztalás volt e földhöz ragadt páriák számára : igazi egyházról még 
szó sem lehetett. Akik a katakombákban lopva temették el vértanúik széttépett 
testét, nem vethettek ügyet arra a művészetre, amely márványait, bronzait, 
mesés díszű palotáit még egyszer felragyogtatta ugyanabban a Rómában. Ha volt 
ezeknek az együgyű proletároknak valamely érzése a földfeletti Róma mester
művei iránt, úgy az a gyűlölet érzése lehetett csupán. A szobrászat nem művé
szet volt nekik, hanem azoknak a hamis isteneknek gyártási módja, amelyek 
ellen Pál oly dörgedelmesen prédikált.

De aki egyszer leszáll a katakombák sikátoraiba, mégsem tér vissza onnan 
művészi élmény nélkül. Azon a tenyérnyi folton, amelyet rőt fényével meg
világít a gyertya, ügyetlen kéz karcolatait látja a falon : egy név, a szívből 
fakadt búcsú egy mondata, egy szimbolikus hal, egy rózsa, egy olajágat vivő 
galamb, vagy a jó pásztor ábrázolását leli itt-ott. Csupa rejtett vonatkozású 
jegy, amelyet csak a közösség tagjai értettek. Egy neme a képes írásnak, amelynél 
az értelmi tartalom volt a fődolog s nem a vonal vezetése, a forma előadása. 
Nem lehet e karcolatokat, e festést meghatottság nélkül szemlélni : a szívnek 
nagyobb része van megalkotásukban, mint a kéznek, de a kéz együgyű vonásai 
minden ízökben elárulják azt a mély elmerülést és áhítatot, amely a vésőt és 
ecsetet e durva, kérges kezekben vezette. Amekkora ben nők a formai fogyaté
kosság, akkora az áhitatos őszinteség.

A vésőt és ecsetet tehát megmozgatta az új hit már akkor is, amidőn 
még a föld alatt kellett rejtőznie. A sírdíszítés szükséglete előállott : vele elő
állott annak legegyszerűbb megoldása is.

Volt-e az egyház e szerény előfutárának egyéb szükséglete is, amelynek 
teljesítését a művészettől várhatnék ? Eleinte aligha. A rítus még fejletlen volt. 
Valószínűleg abból állott, hogy a család s annak meghitt barátai összegyűltek 
a szegényes vacsorára a házban, a legöregebbjük megtörte a kenyeret a názáreti 
nevében s kiosztotta a bort. Valaki felolvasott vagy elmondott néhány mondatot 
az apostolok leveleiből : az igét, a jó hírt, evangéliumot. Az pedig örök üdvös
séget ígért ezeknek a szerencsétleneknek. Az estebéd e fenkölt hangulata meg
adta nekik már e földön a boldogságot.

E rítus koldus-egyszerűsége nem kívánt a művészet mestereitől semmit.
De az új hit terjedt, rítusa formát öltött, gyakorlata helyet kívánt. Az úri 

keresztény kőkoporsójára domborművű faragás kerül : a megszokott római
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formák, csupán fogalmi tartalmuk változik. Bátran lehetett ismételni a régi 
szőlőfürtös bacchusi ábrázolást, mert a bor immár az Űr vérét jelzi s nem Dioni- 
zosz mámorát. A klasszikus tengeri szörnyeteg most Jónást, az új életre ébre- 
dettet, veti ki szájából. A mitológia képeibe keresztény tartalmat ojtanak. 
Szerény bélyege az új mecénásnak, de már jelent valamit.

Megváltozott az egykor oly egyszerű ritus is. A közösség tagjainak száma 
nagy : a családfő, aki egykoron megtörte a kis szobában a kenyeret s szétosztotta 
a családtagok közt, ezt a munkát immár nem győzi. A közösség választ tehát 
valakit erre a tisztségre : ő az első keresztény pap, a püspök őse. Idővel segé
deket kap, bogy a sok száz főből álló gyüleke
zetét el lehessen látni az Ur vacsorájával: meg
jelennek az áldozópapok, velők a papi rend, 
különféle fokozataival, mint különálló életpálya, 
mint foglalkozás. Az egyszerű asztalból külön e 
célra készült rituális asztal lesz : oltár a neve.
S nem magánlakásban folyik immár a vacsora 
szertartása, hanem sok hívőt befogadó épület
ben : a bazilikában.

Az új mecénás ezzel már többféle szükség
letet teremtett meg. Legkevesebbet kívánt a szob
rásztól : a faragott kép, ha kerek szobor, még min
dig gyanús. A legnagyobb munka természetesen 
az építőmesterre vár.

Az ókeresztény bazilika formáit különböző 
forrásokra iparkodnak visszavezetni a műtörténet- 
írók. A kérdés még megoldatlan, de bár az eredet 
problémája magában véve fontos, minket most 
inkább az érdekel, hogy ezen az épület-tipuson 
miként nyilvánul az új mecénás, a keresztény 
egyház hatása.

Változatlan állapotban egyetlen bazilika sem 
maradt ránk. De ösmerjük a régi római Péter-bazilika alaprajzát (173. kép) 
s többé-kevésbé híven újjáépítve áll a San Paolo fuori le mura bazilika Rómá
ban (174. kép).

Az alaprajz eltér a görög és római szentélyek területbeosztásától. A hívek 
először falaktól körülvett négyzetes udvarba kerültek, amelynek közepén 
oszlopsor tartotta tető alatt vízmedence állott. Mielőtt isten házába beléptek 
volna, e medencénél rituális mosakodást végeztek : az új vallás egyik keleti 
bélyege, amely íme már hatással van az alaprajz elrendezésére. Három vagy 
öt ajtó nyílt innen a tulajdonképeni bazilikába. Ennek területbeosztása szorosan 
az új mecénás szükségletéhez simul. Az építőmester elsősorban azzal vetett 
számot, hogy sok hívőt kell egyszerre elhelyezni, az evangélium közös meg
hallgatására, a közös úrvacsorához. Nagy termet kellett tehát kiszabnia az 
alaprajzon. A terem végén helyet kellett juttatnia az oltárnak, amely körül 
a papság, mint az úrvacsora kiszolgáltatója, helyet foglal. Ez a hely a terven

173. kép. A régi római Péter- 
bazilika alaprajza.
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látható félkör-alaprajzú fülke (apszis). Az új mecénásnak legfontosabb szük
ségletét ezzel kielégítette a mester : az alaprajzon rajta van a rítus bélyege.

E fővonásokon kívül kisebbrendű követelmények jelentkeznek. A keleti 
vonásokban még bővelkedő rítus megkívánja, hogy a gyülekezet férfitagjai 
az istentisztelet idején különválasztassanak a nőktől. Amazok a bazilika északi, 
ezek a déli hosszfal mentén kapnak helyet. Már maga a rítus is hosszant tagolja 
ezzel a bazilikát : három vagy később öt hajó fogadja magába az embereket. 
A felépítés fix pontjai tehát immár meg vannak szabva az új mecénás szükség
letei értelmében, következik az építőmester szerkesztési munkája.

Az oldalhajók lejtős, fagerendás tetőt kapnak, amely a középhajó falaihoz 
támaszkodik. A középhajó azonban magasabb az oldalhajóknál, hogy falain 
a magasban ablakok kaphassanak helyet, amelyek a bazilika belsejét meg
világítják. A középhajót lapos fagerenda-mennyezet födi, föléje nyeregtető kerül.

A falat, melyen a tető nyugszik, oszlopok vagy pillérek tartják, ezek 
egyúttal elválasztják a középső hajót a mellékhajótól. Többnyire ívek kötik 
össze e jnlléreket s ezzel árkádsor keletkezik. Ha a boltív oszlopokon nyugszik, 
úgy a vállpárkány elmarad : az ív egyenest az oszlopfőn pihen. Az apszist fél
kupola födi.

Nagyjából ilyen vagy ezzel rokon felépítés és födés kerül az alaprajzra, 
amely szintén kisebb-nagyobb változásokon esik át itt is, ott is. Legfontosabb 
ezek közt az, hogy az apszis és a hajók közé, ezekkel derékszögben, kereszt- 
hajó kerül : a számban egyre növekvő papság befogadására bővített hely. 
Másutt elmarad az udvar a rituális mosdómedencével. Ismét másutt elhagyják 
a középső hajó mennyezetét, úgy hogy belátni a födémszerkezetbe. A belső kép 
térhatását jellemzi a középső hajónak az apszis felé eső végén két oszlopon 
nyugvó óriási boltív (diadalív). (174. kép). A belső kiképzésnél gyakran régi 
római formákat használtak fel : oszlopokat antik épületekből szedegettek ki, 
vagy elnagyoltan utánozták ezek formáit. A külső kiképzésre kevés ügyet vetet
tek, többnyire egyszerű s dísztelen az. Az új mecénás még nem kívánja a külső 
pompát. Még nem diadalmas jel neki a bazilika, hanem a gyülekezés, bűnbánat, 
magábaszállás helye. Minden, ami ezen kívül esik, a siralom völgye, amelytől 
boldogság megszabadulni.

Amint az új vallás megerősödik, papsága hatalmassá válik, a bazihkában 
is megérzik a rang és rend szerint való elkülönödés nyoma. A papság nem jelent 
többé patriarkális, időhöz kötött szerepet, a pap már régóta nem egy a család
tagok közül, hanem a hívek felettes hatósága. A papok helyét, a kórust tehát 
korlát zárja el a néptől. A korlát jobb és bal végén egy-egy szószék (ambo), 
az északin az evangélium, a délin az episztolák felolvasására. így differenciálódott 
az egykor oly egyszerű rítus s így látszik meg a bazilikán az új vallás fejlődésének 
a mecénás formaváltozásának egy-egy bélyege.

Míg a bazilika így alakult, a római birodalom politikai egysége széjjel- 
mállott. A keleti imperium elvált a nyugatitól : vele a művelődés formái, a szo
kások, sőt az ifjú egyház rítusa is más színt kezdett ölteni keleten, mást nyuga
ton. A helyi szokások hangosabb beszédűek lettek, a helyi hatalom függet
lenebbé. Természetes, hogy a keresztény építészet formái is mások lettek keleten,
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mint nyugaton. De más események is beleszólnak a művészi formák alakulá
sába. Római légiók elviszik a kereszt jelét a barbárok közé. S barbár népek 
ereszkednek le a málladozó imperiumba, magukhoz ragadják a hatalmat, de 
egyúttal átveszik a legyőzött fél műveltségét s vele a kereszténységet. Vad 
harcok tombolnak európaszerte, népek keverednek, kultúrkörök olvadnak 
össze. Az egyetlen hatalom, amely rendületlenül állja ezeket a viharokat, sőt 
úrrá lesz felettük, a római egyház. Európa jó része immár keresztény s e nagy 
nyájnak pásztorává a római püspök, a pápa válik. A mecénás tehát nemcsak 
új birodalmakat szerzett magának, hanem meggazdagodott kincsben, tekin-

174. kép. San Paolo fuori le mura. Kóma.

télyben, befolyásban. Az egyház helyzetének változásával változnak szükség
letei is és az a művészet, amely ezeknek a szükségleteknek eleget akar tenni.

Míg a pápaság nagyszabású párbaját vívja a császársággal s kisebb bal
esetek ellenére is lassan, de biztosan eléri világhatalmát, azalatt az egyház 
szervezete uj színt, új zománcot kap s ez megérzik majd az őt szolgáló művé
szeteken is. A XIII. századig nemcsak egy sor északi népet hódított meg magá
nak, hanem a megtért barbárok maguk is részt vesznek az egyház sorsának 
intézésében, jelleme kialakításában. Nem az a fontos, hogy egy sor idegen ember 
is kerül a római püspök székébe, hanem hogy az északi népek közt nagyszámú 
papság szerveződik, akik saját püspökeik kormányzata alatt működnek. A frank 
hatalom, Németország számtalan egyházi központján a helyi viszonyokhoz 
alkalmazkodik a papság. A főpapok pedig nem pusztán lelki hatalmat kép-
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viselnek, hanem — s gyakran elsősorban —• a vagyon és a politikai befolyás 
hatalmát is. A császár püspöki pásztorbotot adogatott jó pénzért, hogy harcait 
folytathassa. S a püspökök épp oly hatalmas várurak, mint a császár hűbéresei. 
Minden érdekük a helyi viszonyokhoz való alkalmazkodást kívánta : a német- 
országi püspök egészen más fogalom mint az itáliai.

Gondoljuk el azt is, hogy épp ezekben az időkben a háborúk szakadatlan 
sora tombolt végig Európán. Előbb a népvándorlás, aztán a keresztes had
járatok és a császárok harcai az imperiumért. E harcokban északon a városi 
élet nem indulhatott különösb virágzásnak. Az urak, hogy vagyonukat s 
magukat megvédhessék, hatalmas várakat építettek. Az egyház, amelynek 
most már volt mit vesztenie, hatalmas épületeket emelt erős templomai 
tövében s e kolostorokba hordta kincseit. De e szinte várszerü építmények 
adtak menedéket a papságnak is. Nemcsak az egyház szentségszolgáltató szerve 
a kolostor, de egyben a mindenféle tudománnyal foglalkozó papok vára is. 
A szegény ember nemcsak lelkét, hanem testi nyavalyáját is ott gyógyíttatta. 
Kórház, patika, könyvtár, iskola, levéltár, műterem volt a kolostor. Ezek a 
hatalmas építmények érdekes és jellemző formát festenek ama kor tájképébe.

Mindenki, aki békén akart művelni valamely tudományt, e falak közé 
volt kénytelen menekülni, ha esetleg nem is vonzotta különösképen a hit
tudomány. A kolostorok száma felette megszaporodott Középeurópában s 
vagyonuk, befolyásuk is nőttön nőtt. Nemcsak Róma volt köztük a kapocs, 
hanem a szerzetesek gyakori vándorlása, áttelepedése is. Egy-egy rend olykor 
messzi földre küldi emisszáriusait, akik aztán ott az anyakolostor mintájára 
új kolostort építettek. De a noviciusokat már az új környezetből, idegen 
fajból vették. E vándorúttal szerteterjedt mindaz a tudomány és művészet is, 
amit távoli helyekről hoztak s most meghonosítottak. Az egyház nemzetközivé 
lett. S a kolostorok révén nemzetközivé lett az akkori tudomány és művészet is. 
Nem szabad itt valamely merev sémára gondolnunk. Mentül több idegen elem 
kerül az egyház szolgái közé, annál több helyi bélyeget ölt a kolostorok tudo
mányos és művészi munkálkodása, is. Igaz, hogy a vándorútra kelt szerzetesek 
otthonról magukkal vitték kolostoruk és templomuk tervrajzát. De már a 
felépítés alkalmazkodott a helyi sajátságokhoz s az új filiale új formákkal bőví
tette meg az anyakolostor tervezetét. így végigjárja ugyan Európát egyazon 
építkezési felfogás és rendszer, de mindenütt helyi változatoknak is enged teret. 
Mint ahogy az egyház latin nyelve nemzetközi elemet jelentett e soknyelvű 
papság világában. S mint ahogy a latin nyelv táj szólásaiból s elkeveredéseiből 
származtak az olasz, francia, spanyol, azaz a román nyelvek, úgy ennek a 
gyökerében egységes, részleteiben táj beli változatokat mutató építkezésnek 
is román építkezés, román stílus lett az általánosan elfogadott neve.

Jellege és fejlődéstörténete a legvilágosabban a templomokon tükröződik. 
Ne várjunk itt merőn új típust : a régi keresztény bazilika még megfelel a szük
ségleteknek, csak oly részeit kell megbővíteni, amelyekben nagy és csillogó 
apparátussal végzik a szertartásokat. Mert a X I—XIII. században a régi egy
szerű istentisztelet felette meggazdagodott formákban, körülményessé lett 
s mint maguk az egyházfők, ez is fényesen reprezentatív. Az oltár tájékán a
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nagyszámú és hierarchikusan csoportosuló papság bővebb helyet kap. A kereszt
hajó is meghosszabbodik észak és dél felé. S támad egy alaprajz a régi nyomán, 
amelyről fogalmat ad a 175. kép. Előudvarnak nyoma sincs többé : a katholikus 
egyház német és francia földön végleg szakított a keleties ízű ceremóniákkal. 
A főhajó meghosszabbodik a kereszthajón túl s csak azután következik a fél
körű apszis. Az alaprajzforma, amely így keletkezik, kereszthez hasonló.

Mindössze annyi a lényegesb eltérés, amely a román templom alaprajzát 
a bazilikától elválasztja. Ezen az eltérésen pedig a mecénásnak, az egyháznak 
fejlődése is tükröződik.

Az alaprajz most felépítményt és tetőt kíván. A régi bazilika lapos gerenda
mennyezete vagy fedélszéke elvesztette hitelét : túlontúl sokszor drágán fizették 
meg tűzveszélyes voltát. Tisztán gazdasági szempontból más befödési rendszerhez 
kellett nyúlni. Olasz- és Franciaországban készen kínálkozott ez is, a még fenn
maradt antik épületek bő mintával szol
gáltak. Ezekről az épületekről sok helyen 
a római dongaboltozatot vették át s 
támadtak templomok, amelyekben a 
főbaj ót vagy a mellékhajókat is végig 
dongaboltozat födte. Az alaprajzon tehát 
még megvan a régi bazilika bélyege, de 
a belső hatás tetemesen megváltozott: 
a derült világítású főhajó komorabbá vál- 175- kép. A braunschweigi dóm alaprajza, 
tozik, a dongaboltozat súlyos teherként
ül rajta. Más födési módra az antik kupola adott példát : egyes templomok 
mennyezete tehát nyomott kupolák sorából áll elő. De kínálkozott a római 
keresztboltozat is s épen ennek jegyében fejlődött azután leginkább a román 
templomépítés.

Mihelyt a mesterek a keresztboltozatot fogadták el, mint nekik leg
kényelmesebb födést, ez rögtön visszahat az alaprajzra is annyiban, hogy bizo
nyos értelemben megköti azt, szabályozza, szőkébb korlátok közé szorítja. 
A keresztboltozatnak tektonikusán legegyszerűbb alapja a négyzet : helyes 
volt tehát az összes hajókat négyzetekre bontani (1. a 175. képet). Négyzetessé 
lesz az apszis új toldaléka, négyzetessé a kereszthajó két szárnya. S bogy a 
keskenyebb mellékhajók is ugyanezt a födési rendszert vállalhassák : szélessé
güket ép félakkorára kellett venni, mint amekkora a középhajó szélessége. 
Ennek következtében mégegyszer annyi négyzetre bomlik egy-egy mellékhajó, 
mint amennyit a középhajó számlál. Végül természetszerűen négyzetes a főhajó 
és kereszthajó metszési területe is : a középnégyszög, amelynek födése külön
féle rendszerű, leggyakrabban négy vagy nyolcszögű alapra szerkesztett kupola, 
amely sok helyütt toronnyá magasbodik. A toronynak szerepe jelentékennyé 
válik. Feladata nem szerkezeti, létét tehát nem pusztán technikai, hanem más 
egyéb szükségletnek köszöni. Gondoljuk meg, hogy egy-egy templom — kivált 
ha kolostorral kapcsolatos — az egész környéknek fontos központja. Egykorú 
híradásokból tudjuk, hogy veszedelem idején ide menekült a környék apraja, 
nagyja. Béke idején pedig jóformán ez volt az egyetlen hely, ahol az istenadta
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176. kép. Oszlopfő a 
St. Trophime tem

plomból. Arles.

nép ügyes-bajos dolgokban tanácsot, segítséget kaphatott. A templom és kolostor 
ily módon épp úgy hatalmában tartotta a népet, mint a templomot minden 
beneficiumaival a püspök. A templom hatalma s jelentősége száz finom fonállal 

kezdett a nép életéhez kapcsolódni, ami fontos érdeke volt 
az egyháznak. A templom hirdette messzi kongó harang
szóval nemcsak az istentisztelet és magábaszállás óráját, 
hanem jelezte a hívek valamelyikének halálát, jelezte 
temetési idejét, a félrevert harang tűzoltásra csődítette 
össze a környék apraját-nagyját, jelzett égszakadást és 
árvizet, jelezte a fegyveres ellenség közeledését, a sáska- 
vonulást. Mindent, ami a nép együgyű életében fontosnak 
vagy an}Tagi érdekeit veszélyeztetőnek látszott. A templom 
harangszava volt e kor fürge hírlapja.

Már a bazilika-építkezés idején is ismerték a tor
nyot, mint a templom közelében álló építményt. Francia 
és német földön a toronyépület eggyé lesz a templom- 

épülettel. A középnégyszög négy erős pillére megadta a szerkezeti lehetőséget 
arra, hogy a koncentrált védekezés e korában az annyira fontos harangláb 
torony-formában a templom legkevésbé hozzáférhető helyén emelkedjék. Elha
gyatott vidéken a nagyon szerény méretű templom leggyakrabban a közép
négyszög felett tartja a tornyát. Másutt a torony, mint hasznosnak, sőt elkerül
hetetlennek felismert épülettag meg is sokasodik. Tornyot emelnek a főbejárat 
jobb s bal sarkán, esetleg a homlokzat mindkét keskeny oldalán. Az épület
tag, amely így fejlődött, nemcsak egyszerű építészeti forma, hanem tanú
bizonysága annak a hatalmi szerepnek, amelynek az egyház akkortájt örven
dett. A mecénás jellemének egyik bélyegét mutatja ez ríj épületforma.

A román torony alapjában véve négyszögletes alaprajzéi magas falazat, 
amelynek belsejében lépcső vezet a haranghoz. Néhány formáját ép 
a neki juttatott rendeltetés magyarázza meg. Elsősorban réseket 
kellett hagyni a falon, hogy a harangszó kihallassék. Ezt ablak 
formájával érték el. De az ablak a toronyőr kémkedő szemét is 
szolgálja : minden irányban megtalálható tehát. Hogy a lépcső vilá

gosságot kapjon, emeletközökben ismétlődik egy-egy 
soruk.

Midőn nagyjából megtekintettük a templom alap
rajzának és befödésének néhány lényeges vonását, egy 
tekintetet kell vetnünk arra a falazási rendszerre is, 
amely e két elemet egyesíti. Mennyezet, torony és tető 
falakon, vagy pillérré redukált falakon, vagy oszlopo
kon nyugszik. Ezek természetes hordozói a felső szer
kezeteknek, de egyúttal közvetítői is az alaprajznak 

s a befödésnek. Előre várható tehát, hogy bizonyos mértékben 
egyesítik magukban mindkettőnek bélyegeit. A külső falak, amelyek a templo
mot elszigetelik a külvilágtól, két okból rendkívül temérdekek. Először, mert 
a boltívek esetleg a tornyok óriási súlyát tartják, másodszor, mert ezekben

177. kép.
Oszlopfő 
a speieri 
dómból.

178. kép. 
Oszlopfő 
a laachi 

tem
plomból.



179. kép. A speieri dóm.
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a zivataros időkben a bástyafal szerepét is vállalniok kellett. Mindkét ok arra 
is bírta a mestereket, hogy az ablaknyílásokat rendszerint kicsinyre szabják.

Azok a falak, amelyek csu
pán a boltívek terhét tart
ják, de nem szigetelik el 
egyúttal a templomot a kül
világtól, egyszerű pillérekké 
redukálódnak s azon a vo
nalon sorakoznak, amely a 
főhajót a mellékhajóktól el
választja (175. kép). Sok 
templomban azokat a pil
léreket, amelyek csupán az 
oldalhajók keresztboltozatát 
támasztják alá, erős, tömzsi 
oszlopokkal cserélik fel. Oly 
vidékeken, ahol sok antik 
épület maradt fenn, egysze
rűen megrabolják azokat s 
a kész római oszlop kerül a 
templomba. így Olaszország 
nem egy vidékén. Másutt, 
ahol élénk emlékezetben él 
még a római oszlop formája, 
azt utánozzák. Ennek nyo
maival találkozunk például 

Franciaország déli részében. Az utánzat ügyefogyott s barbár ízű (176. kép). 
Sokkal eredetibb az oszlop kiképzése ott, ahol a római művészet kevés vagy 
csupán vidékiesen eldurvult emlékeket hagyott : ott az oszlopfő pusztán töme
gében emlékeztet régi formákra, még megmunkálatlan kőkockának hat (177. 
kép). De midőn így felhasználható klasszikus előkép nélkül a maga tehetségét 
szólaltatja meg a mester, egyben érdekes új vonásokkal gazdagítja egyszerű 
művét: a kockaforma oszlopfő, hogy a kerek oszloptörzshöz szervesen illesz- 
kedhessék, mind a négy oldala alsó élein félköralakot ölt. A helyi ornamentika 
is átköltözködhetik rá, vaskos formái jól illenek a tömzsi törzshöz (178. kép).

Rendszerint mérsékelt díszűek a homlokzatok : e bástyaszerű falak nem 
kívánhatnak dúsfonatú ékességet (179. kép). A puszta falsíkot közönkint füg
gélyes, kevéssé kiálló pilaszterek tagolják (lizénák), amelyeket apró félkörívekből 
formált szalag köt össze vízszintesen (180. kép). Ahol az egyház gazdagsága 
kifelé is érvényesülni kíván, ott a főbejárat, a kapu az a hely, amelyen 
a díszítő művészet bemutathatja fejlettségét. A kifelé táguló kapubélésben 
jobbra-balra apró karcsú oszlopok tartanak dúsan díszített íveket, ezeket 
orommező tetézheti, amely, mint azt hazánk egyik nevezetes kései román 
műemlékén, a jaáki templomon is láthatjuk (181. kép), fülkébe állított szobrok
tól is ékes.

180. kép. A jaáki templom hátsó homlokzata a helyreállí
tás előtt.
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Midőn a román templomépítészet néhány lényeges jellemvonását ele
mezzük, szemlélődésünk végeredménye abban foglalható össze, hogy az alap
rajz gondolata a bazilikából vezethető le, tehát Olaszországba utal, a boltozás 
római rendszeren épül, egyes formák, például az oszlopé, közvetlen vagy távoli 
utódai némely római formáknak. Ami változást látunk, az vagy technikai elő
nyök felhasználásából ered (például az alaprajz négyzetekre bontása) vagy abból, 
hogy az olasz gondolat hozzásímul a francia vagy német helyi szokásokhoz, 
az új igényekhez, megalkuszik a helyi anyaggal és technikával, magára vesz 
valamit a helyi ornamentikából. Eredete itáliai, színe, zamatja nemzetenkint 
különödik el. De van benne erős nemzetközi vonás is : nem lehet tagadni, hogy 
az olasz, francia, spanyol, angol, német, magyar »románstílű« templom meg
annyi édes testvér. Mert építési vezérgondolatuk azonos.

Szószerint ugyanezt mondhatjuk a X I—XIII. századbeli katolikus egy
házról. Külső s belső viharok közt terjedt ki hatalma Olaszországból Közép- 
Európára is. Az ősitáliai szegény egyház beleilleszkedett az északi császárság 
feudális világába, magába szívja idegen népek jellemét, gazdaggá lesz, végre 
a világ ura, nemzetközi hatalma szuverénül parancsol fejedelmeknek, átokkal 
sújt országokat, diktál háborút és békét. A román építészet a katolikus egyház 
e korszakának kőbe épített élettörténete. A mecénás jellemrajzát, arcképét 
festik Európa tájképeibe e 
szentélyek.

Midőn így a megren
delő, a mecénás tükörképét 
kapjuk e kor építészetében, 
nem szabad felednünk, hogy 
ezzel a stílus kialakulásának 
csak egyik tényezőjét érin
tettük. Mindazok a többi 
tényezők, amelyeket az előző 
fejezetekben mutattunk be, 
épp úgy működnek e kor
szakban is : az építés anya
gának, a technikának, a faj 
s kultúrkörnek befolyása itt 
is érvényesül. Mi több, épp 
a technika fejlődése oly vál
tozatot, oly szecessziót te
remt a román stílusú épít
kezésben, amely a legna
gyobb mértékben leköti a 
figyelmünket. Még pedig oly 
időkben, amidőn világszerte 
a románstílus uralkodott.
A vidék, amely ezt a régi
től eltérő építkezést meg- 1 8 1 . kép. a jaáki templom főkapuja.
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születni látta, Észak-Franciaország. Ott érezték a mesterek legkevésbé az antik 
formák lekötő hatását, ott volt tehát a legkedvezőbb talaj a szabad kisérle- 

tezésre. Azokból az adatokból, amelyeket e részben a mű
történet kikutatott, érdekes képét kapjuk annak a friss
kedvű buzgalomnak, amellyel e vidék különböző helyein a 
régi bazilika románná alakult formáit önállóan átalakítani 
igyekeztek a mesterek. Néhol csak szerény próbálkozás, 
másutt merész új koncepció nyomára akadunk, amelyet 
tanulékony versenytársak felkapnak, tökéletesbítenek. így 
látjuk, hogy a félköralakú román boltív itt is, ott is helyet 
kénytelen engedni a csúcsívnek (182. kép.) Magában véve 
még nem nagy újítás, de rögtön jelentékennyé válik annak 
a kezén, aki a csúcsívet először használta fel a templom
hajók kereszt-

182. kép. Csúcsívek.

boltozatainak 
alakítására. — 
Ez a kísérlet 
már a XII-dik 
század első fe
lében egészen 
új lehetősé
gekre nyitott 
kilátást. Mily 
egyszerűen le
hetett most 
az oldalhaj ót 

épp oly magasra boltozni, mint a 
főhajót. A félköríves bolt ozásnál 
a mellékhajónak alacsonyabbnak 
kellett lennie a főhajónál, mert 
keskenyebb az alap, amelyen falai 
emekednek. Csúcsív azonban bár
mily magasságig emelhető, tekin
tet nélkül az alaprajzra. De az 
új fogás még egy szabadságot 
adott s ez nem kevésbé fontos. 
A félköríves boltozás rendkívüli 
temérdekségű falakat kívánt, hogy 
azok a boltozat súlyát elbírják. 
Rendkívül nagy volt tehát a be
épített anyag. Az új boltozat fel
menti a mestert a kőpazarlástól. 
Mert a csúcsíves boltozás csont
vázát, gerincét az ívbordák adják 
(183. ábra), amelyek fenn záró- 183. kép. Az amiensi székesegyház szerkezete.
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kőben egyesülnek (e) . Ha e bordák jóféle kőből valók, úgy tökéletes szilárdan 
megállanak egymagukban is. Közeiket könnyű falazással lehet kitölteni, amely
nek nincs szerkezeti jelentősége, feladata csupán az, hogy födjön, hogy elhatá
rolja a teret. Ezek a bordák lefelé köteggé egyesülnek (184. kép), amely a szintén 
köteggé tagolt pilléren nyugszik. Látnivaló, hogy az egész boltozat most pillére
ken pihen (183. kép), a román templom vaskos falaira nincs többé szükség. 
Az új szerkezeti móddal való kísérletezés, amelynek szép példái láthatók 
Franciaország északi felében, még egy újításra vezette a mestereket, amely 
megadja ennek a friss 
építkezésnek a teljes 
fejlettséget. A csúcs
íves boltozat terhét 
nem pihentetik csupán 
a hajók pillérköt egein, 
hanem az oldalnyo
mást áthárítják külön 
e célra a templomon 
kívül épített pillérekre 
(183. kép a). Teszik 
ezt oly módon, hogy 
ahol az ív nekifeszül 
a pillérnek, oda pillért 
építenek támasztékul 
(támasztópillér) vagy 
pedig, mint képünkön 
is látható, ívelt hidak
kal (c)  viszik át a 
nyomást egy pillérre, 
amely már nincs is 
a templomhoz hozzá
építve, hanem szaba
don áll. Ezzel a bolt- 184. kép. Az amiensi székesegyház egy bordakötege
ívek terhe az épületen és pillérfejezete,
kívül álló támaszokra
hárul: a belső megmenekül minden vaskos tehertartó elemtől és sugár könnyed
ségében mutatja a szerkezetet.

Minden forma, amelyet az ily rendszer alapján épült templomon látunk, 
a meredeken magasba hajló csúcsívhez, a függélyes pillérekhez simul. A tem
plomon s a templomban már alig látunk vízszintes tagozottságot. Azt egy darabig 
még párkányok képviselik (185. kép), idővel —'főként Németországban — ez a 
jegy is elvész s a templom csúcsívbe hajló vagy függélyes vonalak értelmében 
tagolódik. Minden díszítő elem ehhez simul : a tornyok kiképzése, a csúcsíves 
fülkékben álló szobrok, a fontos szerkezeti pontokat kiemelő fia-tornyocskák 
(183. kép b). Falra, mint tehertartó elemre, nem lévén többé szükség, a pillér
közökbe óriás ablakok kerülnek, a tornyok áttört mívűek, a főbejárat fölé

A művészet könyve. 10



185. kép. Az amiensi székesegyház.
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186. kép. Az amiensi székesegyház alaprajza.

olykor szertelen nagyságú ablakrózsa kerül. Mintha a fal fölöslegességét egy
szer felismerve : ki akarnának küszöbölni mindent, ami falra emlékeztet. Igazá

ban a templomot 
most már csak az 
ablaküveg s a ma
gasságban könnyű 
boltozás választja 
el a külvilágtól.

A francia kí- 
sérlezetők az első 
gondolat rendszeres 
fejlesztésével olyan 
építési módot talál
tak ki, amely min- 
denekfelett a szer

kezetet mutatja, a szerkezetet hangsúlyozza s pedig oly erélyesen, oly világos 
tudatossággal, hogy szinte megelégszik e mesterien kieszelt gerinc megépítésével 
Minden egyéb, a díszek egész sora, csupán járulékos.

Egy pillantás az amiensi székesegyház homlokzatára (185. kép), nyomban 
felvilágosít minket, mily más benyomást kelt az ily rendszerű templom kül
seje, mint a román-stilusúé.

Még más befolyással is volt az új rendszer, még egyéb lehetőségeket is 
adott, olyanokat, amelyeket a román építkezés nem ismert. A román félköríves 
bolthajtás megkívánta a négyzetes, vagy legalább derékszögű négyszögletes 
alapot, ott tehát a 
templom alaprajzát 
csupa négyszögre 
kellett felbontani.
A csúcsíves bolto
zásnak már korai 
kísérletezői rájöt
tek, hogy az ú j rend
szer erészben szinte 
alig ösmer korlátot.
Oly szabadságokat 
ad, hogy például be 
lehet vele födni egy 
három- vagy sok
szögű alapot is. —
A mesterek rögtön 
felhasználták ezt az 
Új lehetőséget és 187. kép. A kassai székesegyház régi alaprajza,
egyre bővebben él
tek vele. Hamar mássá fejlesztették a templom alaprajzát mint amilyen az 
régen volt. Mindenekelőtt eltérhettek a latin kereszt sémájától, amelyet szinte

10*
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a felismerhetlenségig alakítanak át. S eltérnek a merev négyzetekre-bontástól, 
amely oly fontos a román templomoknál. A helyi kívánalmak szerint osztották 
tehát be templomuk területét; a 3—5 hosszhajót, ahol kellett, egész sor kereszt
hajóval kombinálták, ezek pedig nem kerültek okvetlenül az apszis közelébe, 
hanem esetleg akár a templom közepe tájára is (186. kép). A mellékhajók pedig 
körüljárhatják a kórust s esetleg csillagosán apró kerek vagy sokszögű fülkékben, 
kápolnákban végződhetnek. A területkiszabás sokféle változata születik most 
meg, egyet a sok közül bemutathatunk a kassai székesegyház régi alaprajzában 
(187. kép). S ha elgondoljuk, hogy a román építkezés tömör falai, tömzsi pillérei 
és oszlopai, nyomott boltozata, apró ablakai eltűntek s a hajókat egymástól 
csupán sudár, karcsúra redukált pillérkötegek választják el, hogy a boltívek 
szinte a végtelen magasságokba látszanak törni, hogy óriási ablakokon át 
özönlik a világosság a belsőségbe : megértjük azt is, mi más az új rendszerű 
templom belsejének hangulata, térhatása (188. kép) mint amilyent a román 
templomokban láttunk.

Az új rendszerű építési módot gótikus stílusnak szokták nevezni. Az olaszok 
gúnyolták e névvel az északi »barbárok« találmányát. Ma általánosan elfoga
dott terminus technikus.

A gótikus építkezés hamar elterjedt Európában; hol i y 2 — 2  évszázadig, 
hol még tovább gyakorolták különféle változatban.

Képzelhető-e azonban ennek az építkezési módnak ily gazdag kifejlődése 
és terjedése, ha mindössze néhány északfrancia mester helyi újításáról volna 
itt szó ? Alig hihető. Más természetű alakulásoknak is kellett történniök, amelyek 
e szecessziót lehetővé tették, talán elősegítették. Igaz, hogy az újítás nagy gya
korlati előnyei jó útlevelet jelentettek a gótika számára. De hány praktikus 
újítást senyvesztett el a részvétlenség, a meg nem értés, a csökönyös maradiság ! 
Maga a technikai előny még nem biztosíthatott volna a gótikának sem ily hosszú 
életet, ha időközben a megrendelő, a templomépítő mecénás nem esik át maga is 
bizonyos változásokon.

Már ott, ahol a gótika első kísérletezői éltek és munkálkodtak, más jelben 
folyik a templomépítés mint a Róma hatásához közelebb fekvő vidékeken. 
Különféle okokból, amelyek közt a gazdaságiaknak fontos szerep jutott, a francia 
értelmiség épen nem volt vak követője a kifejlett római merev dogmatizmusnak. 
Egyre-másra támadtak jeles készültségű férfiak is, akik a kereszténységben az 
érzelem, a szív vallását látták s minden erejükből ellenkeztek Róma ama külső- 
séges vallásával, amelyet különben is a hamar hírre kelt botrányok egész sorával 
kompromittált a kúria. A kudarcot vallott keresztes hadjáratok sem járultak 
hozzá a pápaság tekintélyének vagy épen népszerűségének növeléséhez. Ezt a 
hangulatot, amikor kellett, ügyesen a maguk céljaira használták ki Francia- 
országban a hatalom birlalói. Észak-Franciaországban nem Rómáé volt az első 
szó : a hatalmas lovagok, a király sokkalta közvetlenebb befolyást gyakoroltak 
az emberekre. Most kezdődik a városi élet igazi kifejlődése s a városok új hatalmat 
jelentenek. Gazdagodnak s kiváltságokat tudnak maguknak szerezni. Fejlődés
nek indul az ipar, a finomabb mesterségek kisiklanak a kolostorokból s laikus 
kezekben virulnak fel. A gótikus templomok nem kolostor-művészet. Egész
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sereg laikus építőmester foglalkozik velük, kifejlődik a céhrendszer a 'maga 
külön gazdasági programmjával és kiváltságaival. Kezdődik egy kor, amelyben 
a mesterség apáról fiúra száll, a mester és legényei családiasán ölnek együtt, 
dolgoznak együtt. Legfelsőbb hatóságuk nem Róma, hanem a város vagy a hűbér- 
úr vagy a király. A formákhoz törhetetlenül ragaszkodó kolostorszellem helyett 
a technika hathatós fejlesztését nem gátló laikus testületek veszik kezükbe a

188. kép. A bécsi szent István-templom belseje.

templomépítést. A megrendelő pedig vagy a gazdag város vagy a Rómától 
független hűbérúr vagy esetleg egyike ama püspököknek, akik, ha érdekük 
úgy kívánta, királyuk mellé sorakoztak Róma ellen. Ez a függetlenebb szellem 
megcsillan azokban a pápa ellen dörgő reformátorokban, azokban a költői lelkű 
misztikus szentekben is, akik egy egyéni, átélt s átérzett vallást prédikálnak. 
S nem hiába. Mert a kúriának éppen a gótika korszakában nemcsak a politikai 
hatalmasságokkal kellett keserves harcokat vívnia, hanem az úton-útfélen fel
bukkanó »eretnekek« ellen is. Egyesek veszedelmes tanításait, például assisi
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Ferencét, még idejekorán sikerült ártalmatlan formulába préselni. Másoknál 
csak az erőszak, a máglya használt. Elősegítette ezeknek a népszerű »eretnekeké
nek munkálkodását az is, hogy a kúria politikai hatalom lévén, a francia, angol, 
német ember idegennek érezte és saját anyagi érdekeit fenyegetve látta Rómától, 
így zsugorodik lassan össze Róma hatása, az egy akol egy pásztor világa elmúlt. 
Az egyes országok uralkodó rendjei sikerrel törekednek arra, hogy a saját maguk 
ízlése és érdeke szerint rendezkedjenek be, ha kell : még Róma ellenére is. Egy 
elkülönített, helyi függetlenség bontakozik ki, a helyi érdek mind jobban ért 
a maga jussát védeni, a maga talpára állani. A hatalmi osztályok, köztük a fel
virult városok is, megszokták, hogy életrendjüket, szokásaikat, ízlésüket maguk 
határozzák meg. Templomaik építésénél is ezt a szabadabb, függetlenebb állás
pontot foglalták el, amely oly jól beleillett eszíikjárásába. Nem akadályozták 
meg az új formák fejlesztését, mert nem ütközött érdeikbe. Nem érezték 
a klasszikus formautánzatok hiányát az új templomokon, mert a klasszikus 
formák szinte idegenek voltak ott. Ellenben jól eshetett nekik a gótikus pillér- 
kötegeken, a kapubéléseken, a templom sok más helyén viszontlátni a bizalmas 
díszítöformákat, amelyeket a mesterek a hazai természettől lestek el : indát, 
venyigét, lomblevelet, borostyánt. Megváltozott maga a megrendelő is : a 
mecénás nem egy szerzetesrend vagy egy Rómát tüskön-bokron át követő püspök, 
hanem a fejedelem vagy maga a város, gazdag céheivel, vagy a feudális lovag, 
vagy ha főpap, úgy az sokkal inkább érzi magát nagyúrnak, a büszke lovagok 
egyenrangú társának, mint Róma alázatos szolgájának. Mi több : míg a román 
stílus formái csaknem mindig templomok és kolostorok falairól szólnak hozzánk : 
a gótika dúsan virágzó világias építkezésre adja magát, a városháza, a céh-ház, 
gazdag iparosok és kereskedők családi házai alkalmat adnak a mestereknek 
az egyházi vonatkozásoktól tökéletesen mentes művek alkotására. Hogy az új 
művészet mint simul e világi mecénásoknak új szükségleteihez, arra példa anrn i 
egyéb között az yperni posztósok csarnoka (189. kép).

A mecénásnak, a megrendelőnek ez az átalakulása tette lehetővé, hogy 
a gótika újításai szabadon fejlődhettek. Magában Rómában ily gyökeres átala
kulásra akkor gondolni sem lehetett. Olaszországban a gótikus templomok száma 
szinte egyenes arányban növekszik Rómától való távolságukkal. S igazán gyö
keret verni nem tudott Itáliában a gótika sohasem.

Azt sem szabad felednünk, hogy más volt az egyház a »barbárok« közt 
s másmilyen otthon. Franciaországban, Németországban s másutt csak kezét 
látták a kúriának, amely pénzt kér vagy pénzt ad, villámmal fenyeget vagy 
áldást oszt. Szíve, az Rómában volt, egész élete olasz élet. Nem lesz fölösleges 
e nagy mecénást otthon, a maga napi kedvtelései, benső vágyai és ábrándjai 
közepette megfigyelni. Látni fogjuk, hogy otthonában, itáliai földön miként 
hat a szolgálatába szegődött művészekre.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy mialatt Középeurópában a román és gót 
templom virágzik, Délen az építészet minden részében rómaibb. Odafenn elő
segítette az új formák kialakulását az, hogy kevés fejlett antik minta bilincselte 
le a mesterek szemét ; idelenn épen a császári kor maradványainak bősége 
nehezítette meg a régitől való elkalandozást. Itália földjén tulajdonképen soha-
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sem szakadt meg a régi római időkkel való szellemi kapcsolat. Hisz ugyanaz a 
nép lakta most is, ugyanaz a nyelv járta, amelyet klasszikusnak ismert el a 
világ. A nagy költők sohasem szűntek meg olasz mellett latin verseket és traktá
tusokat írni. S mi más volt ez a latin nyelv, mint az, amelyet egy normann szer
zetes tört kerékbe a kolostorában. Csupa régi hagyomány ülte meg Rómát, 
minden gyermek azokat a nagy neveket emlegette a piacon, amelyeket Északon 
a tudósok oly nagy fáradsággal voltak kénytelenek megtanulni. Még állott a 
Panteon s hatalmas boltíveit a magasba emelte Constantinus bazilikája. A pásztor, 
aki a forum romanum bozótjában legeltette ökreit, ez ívek alá bújt a déli nap 
elől. A gyep sűrűjéből pedig kiállott egy antik oszlopfő, egy klasszikus márvány
relief darabja, amelyen vacso
ráját elkölt hette. Mindez itá
liai művészet volt, az ő ősei
nek művészete, meghitt, ma
guktól értetődő formák s nem 
valamely idegen import. Két
szeresen érezhették a genius 
loci e szavát Róma művelt 
emberei s legelső sorban a 
kúria szent családja. Ha a 
pápa olykor angol vagy német 
származású volt is : a Rómát 
lakó főpapok, az egész pápai 
udvar mégis itáliai vér volt.
Mi mást jelentett nekik Ho- 
ráciust olvasni egy tivolii ki
ránduláson, vagy Ciceróra em
lékezni a Kapitolium tövében, 
mint az Észak bármely jeles 
filológusának, aki az egész 
ókorból csak egy nagy sereg 
betűt láthatott. Érthető, hogy 
ebben a Rómában, a XIV. században Cola di Rienzo restaurálni akarta a régi 
római köztársaságot, a pápaság leggyászosabb napjaiban. S érthető, hogy 
akadtak pápák, akik a római császárságot itt tényleg restaurálták a pápaság 
új emelkedésének napjaiban.

Tehették, mert Rómában a pápa az emlékezetes XV. és XVI. század jó 
részében nem sumrnus pontifex vala, hanem fejedelem, nem szent Péternek, 
hanem Augustus vagy Caracalla vagy Hadrianus császár utóda.

Közönséges dolog volt e két században, amelyeket a renaissance korának 
szokás nevezni, hogy a bíborosok gyakrabban forgatták Virgiliust, Platont 
és Arisztotelészt, mint az egyházatyákat. Épp oly közönséges, hogy érzésben, 
világfelfogásban tökéletesen pogányok. Az a derült életfilozófia, amely az antik 
fényűzés idejéből kéziratokba letéve maradt fenn s amelyeket naiv barátok 
másoltak a kolostorokban, most a kúriában új életet kezd élni. Finom epiku-

189. kép. Az yperni posztósok csarnoka.
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reusok viselik a bíboros ta lá rt; nem istenes jámborságban versengenek többé, 
hanem az előkelő reprezentációban, vagyonban, hatalomban, remekbe csiszolt 
műveltségben. Kincsekért határt nem ismer a vetélkedés, végső esetben tőrhöz, 
méreghez is nyúlnak. Mert csak a vagyon és hatalom képesíti most az embert 
arra, hogy díszes palotában lakjék, nagy szolgasereget tartson, gyönyörű sely
mekkel kedveskedjék előkelő barátnőinek, felkutattassa a világ minden részében 
a klasszikus kéziratokat, régiségeket szerezhessen: élhesse világát. A pápai 
trónra olyan emberek kerülnek, mint X. Leó, aki mély megvetője a keresztény
ségnek és vérbeli antik nagyúr. Vagy II. Gyula, nagy műértő, de egy condottiere 
vére forr ereiben : veszedelmes hadvezér, aki maga is nyeregbe ül és szent Péter 
gyűrűjével a kezén igazítja az ágyút Bologna falaira. A csatatérről Rómába 
jövet, maga köré gyűjti Itália legnagyobb művészeit, leromboltat mindent, 
ami más pápákra emlékeztet : az ő nevét hirdető terveket ad föl nekik. Sír
emléket, amely oly szertelenül nagy, hogy meg sem lehet építeni. Az egyházat, 
amelyben szent Péter csontjai nyugosznak, egy intésére lerombolják, hogy a 
világ legnagyobb temploma kerüljön helyébe. Ü maga létrákon mászik le a föld 
mélységeibe az alapkőletételhez, veszekszik a művészekkel, csaknem botoz- 
kodik, mert nem dolgoznak neki eléggé gyorsan. Égő vággyal várja, hogy a 
remekművek egész sora elkészüljön s hirdesse az ő halhatatlan dicsőségét.

190. kép. A firenzei dóm.
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191. kép. A San-Francesco templom Riminiben.

Igaz, hogy ebbe a világias, becsvágyó és gyakran kicsapongó életbe bele- 
dörgött Luther hangja és hogy a kúria egyszeribe hatalmas területeket vesztett 
az északi népek közt. De e területek csupán lelki fennhatóságot jelentettek. 
Amit jövedelemben vesztett ott, azt megszerezte II. Gyula ágyúval : Bolognától 
Terracináig minden föld az övé s ő az első, aki Itáliának legalább nagy részét 
egyesíteni tudta. Világi hatalommá lett, amelyet most már mint ilyent voltak 
kénytelenek respektálni azok a nagyhatalmak, amelyek a pápák egykor félelmes 
fegyverén, az egyházi átkon most már csak mosolyogni tudtak volna.

Ilyforma képet ölt magára az egyház otthon a XV., XVI. században. 
Ez az a mecénás, akit most már az itáliai művészet szolgál. Még pedig nem 
éppen csak Rómában. Mert az az életideál és hangulat, amely a kúriában ural
kodik, több-kevesebb változatban megtalálható Itália többi művelt részében is. 
Az antik világot Firenze előkelő elméi nem kevésbé ismerik mint a rómaiak, 
az antik régiségek épp oly bűvös vonzóerővel hatnak egy bankárból lett oligar
chára, mint a Vatikán valamely főpapjára. S nemcsak tudósok, papok, írók, 
költők tanulmányozzák itáliaszerte a hazai régiségeket, hanem az építészek is. 
Firenzében a gótikus dóm mindjárt a XV. század elején oly kupolát kap, amely 
merészségével vetekedni van hivatva az antik kupolákkal (190. kép). 42 méter 
a fesztávola s mint szerkezet a kor első mesterműve. Akinek e merész technikai 
mű megoldásában oroszlánrésze volt, Brunellesco, fáradhatatlan kutatója volt 
a régi épületek formáinak, szerkezetének, arányainak. A század elején nem
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egy helyen találkozunk azzal a sokatmondó eseménnyel, hogy egyes, még 
gótikus formákban megkezdett templomok kiépítésénél a mesterek eltérnek 
az északi formanyelvtől s az antik művek formáival burkolják a gótikus magot. 
Csak egy példát mutatunk be a 191. képen, a riminii befejezetlen San Francesco- 
templomot, amelynek homlokzatán már egyetlen forma sem emlékeztet a 
gótikára s viszont nincs rajta egy tag, egy forma sem, amely ne a római építé
szetet hívná emlékezetünkbe. Oszlop, ív, pillér, párkány, mind antik előképek 
nyomán készült ; aki tervezte, Leon Battista Alberti, nemcsak szenvedélyes 
kutatója az antik művészetnek, hanem teoretikus könyveivel egyúttal hathatós 
terjesztője ennek az iránynak.

Az ily felemás építkezéseknél semmi sem természetesebb, mint hogy 
a gótikus alaprajz vagy a gótikus épülettöredék megköti a mester kezét s az 
eredmény az, hogy a homlokzat kiképzése nem vág egybe az alaprajzzal. De 
az antik világ formái annyira lebilincselik a mestereket, hogy inkább e har
móniát törik meg, semhogy friss tanulmányaik értékesítéséről lemondanának. 
Az egyház rítusa Olaszországban különben sem kívánt valamely különleges 
formát az alaprajztól, a területkiszabástól. A bazilika alapformái még élnek, 
megváltoztatására nem kényszerít valamely új egyházi gyakorlat. Ha mégis 
azt látjuk, hogy a XIV. században a bazilika hosszúhajós alaprajza korán 
helyet enged a centrális templom alaprajzának, amelynek sémája egy egyenlő
karú görög kereszt, úgy ez nem rituális okokra vezetendő vissza. Ellenkezőleg, 
a centrális alaprajz annak a tudatos törekvésnek válik kifejezőjévé, hogy az új 
építészet az antik római építészetnek frissen fakadt virága legyen, hogy magában 
rejtse mindazt a pompát, erőt, nagyszabást, amelyet annyira megcsodált a 
régi Róma maradványain minden művelt olasz, a pap, a tudós, a milliomos 
és a művész is. Ugyanaz a Brunellesco, aki a firenzei dóm kupolájával az antik 
világ merész szerkesztőinek sorába áll, mihelyt szabad a keze, centrális kupolás 
épületben fejezi ki e kor új ideálját. A Cappella dei Pazziban (192. kép), kis 
méretei ellenére is, ugyanazokkal a téralakító elvekkel találkozunk, amelyek 
a római centrális építményt jellemzik, a külső kiképzés is merőn római formákból 
áll elő. Amit itt mint kezdeményezést látunk, az megdöbbentően hatalmas 
arányokban áll előttünk szent Péter templomában. Több mint száz esztendő 
építészettörténete sűrűsödött össze benne ; alaprajza csaknem 19.000 Q  méter 
területet borít, a főhajó 20 méter széles, 46 méter magas, a kupola magassága 
körülbelül 130 méter. E hozzávetőleges számok csak arra valók, hogy az építészeti 
feladat szertelen nagyságát illusztrálják. Aki ebbe az épületóriásba belép, rögtön 
érzi, hogy nem egy szegény palesztinai halász kultuszát szolgálja az, hanem 
egy szertelen becsvágyó fejedelemét. Gyula pápa nem azért bízta meg Bra- 
mantet a tervek elkészítésével, hogy ezek közt az oszlopok közt a világ hiúságát 
megvető hívek gyülekezzenek önsanyargató csöndes áhítatra, hanem azért, 
hogy örök dicsőséget szerezzen önmagának holta után, éltében pedig riadó 
evvivákkal kísérje őt a tömeg ama reprezentatív misék egyikéhez, amelyeket 
strucctollas legyezők árnyában, vértes testőrök, nemes apródok és elegáns 
disztichonokat pergető bíborosok közt mint a föld egyik legnagyobb fejedelme 
hallgat végig. A római cézárok utódához stílszerűen illett az az oszloprend,
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az a dúsfaragású párkány, az a merész kupola, az a csillogón kaszettált tonna
boltozat, amely alatt egykor a római császár áldozatot mutatott be egy isteni 
rangra emelt ősének, hasonlóan díszes udvartól körülvéve.

192. kép. Cappella dei Pazzi. Firenze.

Minden művészettörténet bőven szól e templom építésének sorsáról, 
fázisairól. Mi ebből csak azt említjük fel, ami felvetett kérdésünket megvilá
gítani alkalmas. Az eredeti terv centrális kupolás épület volt, ilyennek mutatja 
Bramante egyik rajza (193. kép). Egészen római gondolat s hű kifejezője a 
kor vágyainak, érzületének. Bramante halála után az építészek egész sora fog
lalkozik a problémával, a munka meg is akad, közben toldoznak-foldoznak 
rajta, átépítik egyes részeit. Michelangelo ismét visszatér a centrális, kupolás
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tervre (194. kép); vessük 
ezt egybe a 193. képpel s 
rögtön látjuk, mily más ará
nyok lebegnek az ő szeme 
előtt. Bramante falai és pil
lérei elbírják a kupolát, de 
nem azt a kupolát, amelyre 
Michelangelo vágyik. Hány
szor járt mérőszalagjával a 
Panteonban, hányszor me
rült el a fórumon Constan
tinus bazilikája boltíveinek 
szemléletébe, hányszor sar
kalhatták e hatalmas for
mák az ő olthatatlan becs
vágyát. Mert a mű nem 
csupán a pápák dicsőségét 
fogja hirdetni, hanem az

193. kép. A római Péter-templom egyik Bramante-féle alaprajza. Övét is. Tervezte tehat azt
a kupolát, amely az ő mo

dellje nyomán aztán el is készült s ma is dicső koronája a Péter-templomnak. 
De a hatalmas kupolát nem bírta volna el egy olyan aláfalazás, mint amilyent

a Bramante-féle terv mu
tat : nagy temérdekségűvé 
formálta tehát a falakat és 
pilléreket . Ily arányok mel
lett nem maradhattak meg 
a Bramante-féle fülkék : kis
szerűeknek hatottak volna. 
Michelangelo tehát össze
vonta őket, tömörebbé, egy
szerűbbé tette az alaprajzot. 
Az ő terve sem került ebben 
a formában kivitelre, a 
kupola s annak dobja azon
ban ily értelemben készült. 
A templom többi része aztán 
más mesterektől kapta mos
tani formáját, hosszú hajóit, 
előcsarnokát, homlokzatát.

Nem sikerült eddig el
dönteni, vájjon a rómaiak 
az ő nagy kupoláikat egy
től - egyig öntéssel, vagy

194. kép. A római Péter-templom Michelangelo-féle alaprajza. szerkesztve készítették-e.—



195. kép. A római Péter-templom hosszmetszete,
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A Panteon kupolaszerkezete máig is vitás. Ha a rómaiak öntötték a kupolát, 
úgy a renaissance kupolái azokkal szemben jelentékeny szerkezeti vívmányt 
jelentenek. Formai hatás dolgában azonban elvitathatatlan a rokonság amazok 
s ezek közt. A Péter-templom kupolájának külső képe karcsúbb, lengébb, köny- 
nyedebb mint a Panteoné. Fokozza ezt a hatást a dob, amelyen a kupola 
pihen (195. kép) s amelyet ablakok törnek át, párkányok s félpillérpárok tagol
nak s élénkítenek. A térhatás, amely a római mesterek kezén indul fejlődésnek, 
itt nagyszabásúvá alakul. Az építészeti formanyelv azonban legalább is annyira 
rokona az antik rómainak, mint az olasz nyelv a latinnak. Pontos mérések, 
beható tanulmányozások révén, amelyekről a renaissance egész kis könyvtárt 
mutathat fel, a római mesterek egyetlen fogása sem maradt felfedezetlenül, mi 
több, tudatos a törekvés e régi arányokat és formákat lehetőleg híven és 
tisztán új életre kelteni. Ebben az értelemben a renaissance elnevezés, amely 
újjászületést jelent, minden művészetek közt a legjogosabb az építészetben. 
A római mester egész arzenálisát viszontlátjuk a renaissance építkezésein : 
az oszlopok, megfelelő talapzatukkal és fejükkel, az erős párkány, a félpillérek, 
megfelelő gerendázatukkal, a konzolok, a kaszettált dongaboltozat, a boltív, a 
kupola, végül pedig a centrális elrendezésű alaprajz is. Bizonyos, hogy ezt az 
elrendezést, ezt a formanyelvet nem a keresztény rítus követelte s hogy az 
nem fejez ki semmit a kereszténység intim hangulatából. Époly pogány, mint 
amilyen Leó pápa volt, époly gyönyörűen rezonálja az ősi klasszikus nyelvet, 
mint Bembo bíboros disztichonjai, époly ragyogón büszke és hatalmas erejű, 
mint Gyula pápa, époly világiasan reprezentatív, mint a kúria, époly kevéssé 
van benne misztikus hangulat, mint Machiavelliben. A római egyház dicsőség- 
vágya, pogány-antik műveltsége s újjászületett hatalma testesül meg benne. 
Az olasz renaissance templomai is hű tükrei mecénásuknak.

A római kúria pompázó és világias életére északon megadta a választ 
a reformáció. Országok, népek szakadtak el a pápaságtól és úgy látszott, hogy 
a katolikus egyház végórája ütött. De a hatalmas szervezet kiállotta ezt a láz
rohamot is, sőt mi több, önmagából fejlesztett oly ellenmérget, amely csakhamar 
hathatósnak bizonyult. Az egyház kebelében megindult az ellenreformáció 
mozgalma, ennek vezérei és közkatonái a világ legnagyobb szabású szövet
kezete, a jezsuiták voltak. Fegyelmük bámulni való, iskolázottságuk elsőrangú, 
ők a legjobb szónokok, a legügyesebb diplomaták, a legelőkelőbb nevelők, a leg
gy öngédebb gyóntatok, a legkörmönfontabb cselszövők, a legrajongóbb hittérítők. 
E rend jegyében folyik a harc az elszakadt népek visszahódításáért, a még 
ingadozóknak biztosításáért. Az ő templomaik válnak az előkelők s a nép leg
látogatottabb gyűlőhelyeivé, mert oly mesteri szónoklatokat sehol másutt 
nem lehetett hallani, oly zenés mise sehol sem búgott, mint ott. Nem a pokol 
szörnyűségeivel rémi tgették az előkelő bűnösök nyáját, hanem világfias elegan
ciával festették Mária szépségét, bizonyították az egyház örök dicsőségét. 
A hely, ahol e választékos díszelőadások folytak s amelyet elárasztott Róma 
minden gavallérja és úrhölgye, természetesen nem lehetett ugyanaz a templom
típus, amelyet eddig vázoltunk. Az első jezsuita templom, a chiesa Gesu 
Rómában, már alaprajzában is egészen más ízű (196. kép). Egyetlen, hosszú
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hajóba gyülekeznek a hívek, — vagy jobban mondva : hallgatók és nézők — 
a hajó a nagy gyülekezet befogadására rendkívül szélessé válik s ennek meg
felelőn magas is. Az oldalhajók 
eltűntek : az egyház nem kí
vánta, hogy a hívek csöndes 
áhítatra vonuljanak meg a 
pillérek és oszlopok mögött, 
hanem azt óhajtotta, hogy 
mindenki jó helyről lássa a 
prédikáló jezsuita izgatott, pa- 
thetikus gesztusait, jó helyről 
hallja előkelőn világfias vagy 
elragadtatástól izzó szónokla- 196- kéP- A római Gesü-templom alaprajza,
tát. Az apszis kicsiny. Rég
elmúlt az az idő, midőn még hierarchikus rendben, a hívektől szorgosan elkü
lönítve foglalt helyet a klérus a főoltár környékén. Az egyház szolgája most 
belevegyül a hívek közé, keresi velük az érintkezést, hozzájuk beszél, tüzeli 
őket. A szószék, szemben az egész gyülekezettel, a legfontosabb hely. így 
alakította az új hangulatú egyház számára az új templom alaprajzát első 
mestere Vignola. A felépítésnél a belső hatásra esik a legnagyobb súly: a

templom külseje (homlokzata Giacomo 
della Porta műve) még nem mutat 
mélyreható változásokra. Vízszintes ta
goltságát az adja, hogy emeletekre van 
osztva, függélyes tagoltságát a kettős 
oszlopok s kettős pillérek. Tornya nincs, 
a kupola is alacsony, külseje tehát tömö
rebbnek hat (197. kép). Hisz nem olyan 
épület kell a jezsuitáknak, mint amilyen 
Gyula pápának kellett. Nem arra volt 
szükség, hogy a templom arisztokratikus 
büszkesége a tömeggel nyomorult voltát 
éreztesse, hanem arra, hogy behivogassa 
a népet a szent színjáték végigélvezé- 
sére. Egy tekintetet kell vetnünk e szen
tély belsejébe (198. kép). A hatalmas 
hajót dongaboltozat födi, ebbe vannak 
az ablakok belevágva. Lenn a pilléreket 
drága sárga márvány borítja, magát a 
mennyezetet nem többé kaszetta-dísz, 
hanem óriási freskó, viharosan tova
lebegő alakok sokaságával. Ez erőtelje
sebben képes a nép érzékeire hatni mint 

az architektonikusabb kaszetta. Mi több : az építész boltívét szinte megsemmisíti 
a festő, mert a freskó itt nem faldísz többé, hanem azt a látszatot igyekszik
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kelteni, mintha megnyíltak volna az egek s a magasságbeliek diadalmas légiója 
özönlenék alá. A nehezebben élvezhető építészeti műforma helyett a nép itt 
magát a mennyországot kapja, szinte kézzelfoghatón. A kereszthajó balszárnyá
ban, ahova az alacsony kupola világossága jól beszűrődik, aranyozott bronz
koporsóban pihennek Szent Ignác hamvai, felettük lapiszlazuliból és aranyozott 
bronzból való oszlopoktól díszes oltár, amelyet a szentháromság koronáz. 
A világ legnagyobb lapiszlazulijából, egyetlen darabból való a földgömb. 
A hívőknek vonzóvá kellett tenni a templomot még ily ásványtani ritkaságok 
mutogatásával is. Még egy unikumot mutathat itt a sekrestyés az ámuló láto
gatónak : súlyos ezüstből öntött szobrát Szent Ignácnak, aki elragadtatva, 
szent deliriumban tekint a mennyek felé. Minden arra való, hogy ámulatba 
essék a látogató, hogy káprázzék a szeme a diadalmas egyház e pompájától, 
hogy örömöt jelentsen e ragyogó eklézsiának tagsága. Mi más világ ez, mint 
amiért egykor szerzetesek kínozták magukat a Nitria vadonban, vagy amit 
assisi Ferenc prédikált ! S mily jól megfelelt ez az új templom az egyház új 
jellemének, hatalmas térhatásával, dús anyagpazarlásával, az érzékek intenzív 
foglalkoztatásával. Mert a szem ki sem pihenhetett a sok látványosságtól. 
Mindjárt szent Ignác síroltára mellett ott látható annak a diadalmas egyház
nak allegóriája, amelyet ő a jezsuita-rend alapításával juttatott ismét világ
jelentőségre : viharos mozgalmú szoborcsoportok mutatják kézzelfoghatón 
az egyház győzelmét, külön a pogányok és külön az elszakadt eretnekek felett. 
Minden azt sugallta itt a hívőnek, hogy a diadalmas, a legyőzhetetlen párthoz 
tartozik.

Ilyen a jezsuitáknak első és fő-temploma. Ez az épület hű képe, mi több : 
mesteri jellemrajza az ellenreformáció egyházának. Az új mecénás legrejtet
tebb gondolatai is testet öltenek ebben az alkotásban.

A jezsuita-rend világgá vitte ezt a templomtípust. Több-kevesebb vál
tozatban megtaláljuk Európa kulturállamaiban, az Antillák és Filippini-szi- 
getek ősnépei közt s Ázsia szárazföldjén. Nem mindig az itt vázolt kiadásban, 
de mindig az új egyház lelkiiletét tükrözőn. Mert sok elem, amit e templomban 
még csak pedzve látunk, valamivel később szabad fejlődésnek indul, esetleg 
szélsőségekké is kinövi magát. A XVI. század vége felé a templom achitekturája 
még sokkalta mozgalmasabbá válik : gondoljunk azokra a műformákra, amelyeket 
együttvéve barokk-stílus néven 'ösmertetnek a művészettörténetek. E stílus 
eredete, fejlődési menete nem tartozik előadásunk körébe, mi csupán arra 
fogunk még uta’ni, hogy a barokk templom miként tükrözi a lelkületében meg
újult mecénásnak, a római egyháznak jellemét. Itt is elég lesz hangsúlyozni, 
hogy az a hangos páthosz, az a nyugtalanság és mozgalmas élet, amelyet a 
Gesú szobrai és festményei mutatnak, lassankint kiárad magára az achitekturára 
is és pathetikussá, hol pedig szenvedélyt sugárzóvá teszi azt. Ehhez az előfeltéte
leket, a kiindulási pontot megtaláljuk már a Gesú-templomban, amelynek 
architektúráját még a renaissancehoz, belső díszét már a barokkhoz szokás 
számítani. Ott belül minden mozgalmas s még mozgalmasabbá válik a XVI. 
és XVII. században. Aki valaha látott olasz jezsuitát prédikálni, meg fogja 
érteni, hogy a római barokk templom minden ízében stílszerű környezetet
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ad neki, oly tökéletes ensemblet, amelyet mesteribben nem lehet elgondolni sem. 
Beszéde hevében izgatottan jár-kel a szószéken, gesztusa heves és meglepő, 
testtartása simulékony parafrázisa a beszédének : görnyedten szól az eretnek
ség borzalmairól, magasba lendülve az egyház diadaláról, s hevesen hátra
vetett fővel, szinte az égbe nyúlva festi az égi gyönyörök deliriumát. A szónok 
e típusát szokták meg a hívek. De ezt a típust adja a templom szobor-készlete 
is. Amit a szónok pathetikus frázisban mond, azt elmondja a szobrász egy sajátos 
átvitt nyelven : adja 
az erények, a dicsőség, 
a küzdelem allegóriáit, 
heves és túlzott moz
dulatokban, bemutatja 
a vértanúk és szen
vedő szentek vagy a 
diadalmas egyház ve
zéreinek alakjait, nem 
is egyenként vagy elszi
getelten, hanem gyak
ran rajszámra. Az oltá
rok felett csillogó fehér 
márványfelhők, azok 
közt aranyozott szár
nyú kőangyalok lebeg
nek merész mozdulat
ban, a párkányokon 
kherubok ülnek, elra
gadtatásukban ég felé 
fordított fővel, mesz- 
sze kilendülő karokkal 
vagy hátrariadt moz
dulattal fújva az égi 
harsonát. Tőrökkel át
szúrt, bitóra feszített, 
vízióktól remegő, kín- 
zatásuk eszközeit ha
talmas gesztussal mu
tató szent férfiak és nők fehér vagy többszínű márványból faragott alakjai 
népesítik a kupolák alját, ük azok, akik a diadalmas egyház alapjait meg
vetették. Az orgona búgása mellett a szenteknek e mozgalmas és fényes 
galériája kézzelfoghatón utalt az egyház diadalára, ragyogó múltjára s hipno
tizálta a híveket. Ahova már nem fért szobor, a kupolák és dongaboltozatok 
magasságaiba, a freskofestők oly mozgalmas égi életet hintenek, amelyre nincs 
példa sem azelőtt, sem annakutána. Mennybeli seregek törnek alá a kupolára 
festett égből és dicsőülő szentek, láthatatlan erőtől hajtva, extatikus mozdulat
ban röppennek a magasságba. A festőknek nem elég az a tér, amelyet maga a fal

198. kép. A római Gesú-templom belseje.

A művészet könyve. 11
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199. kép. A római San Carlo alle quattro 
fontane alaprajza.

nyújt : merész perspektíváiú csarnokokat, 
sőt kupolákat festenek a mennyezetekre, 
hogy még azokat is áttörve, egyenest fel
vigyék a néző tekintetét az égbe. S e 
levegő zsúfolva van felhővel s e felhők 
közt rajszámra, megszámlálhatatlan meny- 
nyiségben sürög, röppen, alászáll s feltó
dul az angyalok népe, mind merész, soha 
nem látott rövidülésben, teljes alálátással 
festve, hogy azt az illúziót keltsék, mintha 
csakugyan ott játszódnék le az egész vízió.
Itt is nyüzsgő, nyughatatlan, szenvedé
lyes, extatikus minden mozdulat: az assun- 
ták elragadtatása, a mártírok diadalmas megdicsőülése, a harsonát fúvó angyalok 
zúgó röpte csupa mozgalom, csupa hirtelenség, csupa szenvedély. De még ez a

terület sem elégíti ki a fes
tőket : a kupola párkánya 
fölé balusztrádot festenek 
és hogy az égi látvány má- 
morító hatását bemutas
sák : közönséget is festenek 
oda, hívőket, akik íme már 
megizlelik a nagy diadal 
édességét. Vagy a faragott 
párkány fölé kherubokat 
festenek, hirtelen röppe- 
nésre tárt szárnyakkal, me
részen előrenyúló testtel s 
mert a párkányra magára 
nem festhetnek semmit : 
az angyal lelógó lábát már
ványból mintázzák a fest
mény kiegészítésére. Illú
ziót kelteni, mennybeli pa
norámát adni, egy újfajta, 
dicsőségtől mámoros Divina 
commedia színjátékát vetni 
a közönség elé, íme a cél, 
amit most a festők, szobrá
szok és prédikátorok egész 
serege szolgál.

Nem kellett-e szük
ségszerűen bekövetkeznie 

200. kép. A római San Carlo alle quattro fontane. Francesco annak, hogy a templom, 
Borromini műve. e színjáték helye, architek
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túrájából is kivesse a szilárd, egyenes, rendületlen és nyugodt formákat ? Ha 
más okok nem hatottak volna közre, — mint ahogy hatottak — akkor is izgal
masabbá, nyugtalanabbá vált volna annak a templomnak architektúrája, amely 
ily célokat szolgál.

Minket az érdekel, hogy ez a mozgalmasságra való törekvés miképpen 
jelentkezik a templom architektúráján a barokk-időkben. Az alaprajz elhagyja 
a nyugodt, egyenes vonalakat. Példa rá a római San Carlo alle quattro fontane 
(199. kép), amelynek kanyargó vonalai elég beszédesen fejezik ki az új hangu
latot. Amilyen az alaprajza, olyan jellegű a felépítése, a homlokzata is (2 0 0 . kép). 
Egy tekintet e képre elég, hogy lássuk, mint igyekezett itt Borromini az egyenes 
vonal lehető elkerülésére, mint formálja a tagokat lehetőleg hullámos, kígyózó, 
ovális, elliptikus vonalúra. És ovális a kupola is. Más templomokon még nagyobb 
a mozgalmasság, még több a változékony és pittoreszk, meglepő, kicsavart 
forma. Áttörik az ablak és ajtó oromzatát, vagy homorúvá alakítják azt (2 0 1 . 
kép), laza, szétfolyó, vegetábilis életet 
élő növényből formálódik a plasztikus 
dísz, az oszlopok egyszerre pathetikusan 
nagyhangúvá válnak azzal, végig magas- 
lanak a homlokzat előtt, hatalmas töme
gük erős árnyékvetéssel szinte bombasz
tikussá válik, mi több, törzsük is részt 
vesz az általános mozgásban s végső szél
sőség gyanánt támadnak a dugóhúzó
formára csavart oszlopokon kívül a tér
delő oszlopok, amelyek úgy hatnak, mintha 
kaucsukból készültek volna s nem bírván 
el saját súlyukat, alsó felük vízszintesen 
a földre lapult. Az új egyház pathetikus, mozgalmas lelkületét mesterien kife
jező templomok mellett ily szertelen szélsőségek is tarkítják a barokk-idők 
múzeumát. De még ezektől sem tagadhatjuk meg, hogy kifejezői az ellenrefor
máció egyházának. A nagy mecénás befolyásának bélyegét magukon viselik.

Az a színjáték, amelyet a templom belseje tár elénk, az illúziókeltésre 
szánt freskóival, csupán látszatra számító panorámáival, a maga nemében 
mesteri megoldást is sugallhat egy jelentékeny művésznek. Amit Pozzo páter 
merész perspektivafestései elértek, azt a hatást egy Bernini sokkalta rokonszen
vesebb formában tudta elérni az architektúra terén egy oly alkotással, mint 
amilyen a pápa otthonában, a Vatikánban épített díszes lépcső, amely a scala 
regia pompázó nevet kapta (202. kép). A hely, amelyet e lépcső elfoglalhatott, 
rövid, a fejedelmi mecénásnak s művészének mégis grandiózus hatás volt a 
vágya. Befelé egyre szűkülő alaprajzot szabott tehát a lépcsőnek s így mester
ségesen fokozta azt a hatást, amelyet kisebb mértékben kapott volna, ha a 
lépcső két hosszfalát párhuzamosnak hagyja. Az építészet területére csapott 
tehát át az a fogás, amellyel Pozzo a festményein a világ tapsai közt oly 
bravúrral élt. Ezzel már elhagytuk a szorosan vett egyházi építkezés területét; 
a scala regia nem az egyház rítusát, hanem egy világi hatalmasság büszke

11*
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fejét szolgálja. S éppen Itáliában s éppen a renaissance és barokk korszakban 
ügyet kell vetnünk a világi építkezésre is. Mert épp ezekben az időkben az egy
házon kívül álló hatalmi tényezők is befolyásos mecénásai lettek a művésze
teknek.

Egész Itália apró hercegségekre, signoriákra van bontva a renaissance 
korában s a fejedelmi udvarok és a városi hatalom központjai kicsiben foly
tatják azt az úri fényűzést, amit a kúria nagyban folytatott. Sőt van idő, 
amidőn Rómát e részben felülmúlja Firenze vagy Velence. Mindé hatalmas
ságok munkát adnak a mestereknek. A számos központ közül csak Firenzét

“0—. kép. A Scala Regia a  ̂atikanban. Lorenzo Bernini műve.
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203. kép. A Palazzo Pitti Firenzében. Homlokzat. Tervezte Filippo Brunellesco.

emeljük itt ki, amely egymagában is eléggé illusztrálja, hogy a világi mecénás 
mint folyt be az építészet sorsára.

A gazdag és művelt posztókereskedők és bankárok e városa nagyon változó 
sorsú a XV. és XVI. században. Az 1400-as évek legelején még mindig hábo
rúkba, zavarokba van bonyolódva. Odakiinn vagy zsoldosai győznek, vagy 
a város jó pénzen vásárol új területeket, odahaza pedig néhány dúsgazdag család 
vetekedik az uralomért. A hatalomért való korteskedés eszközei nagyon külön
félék voltak egész Itáliában : emlékezzünk a Borgiák tőrére és mérgeire, a hir
telen támadásokra, az összeesküvések láncolataira, a nagyszabású házassági 
tervekre. Firenzében a hatalomért versengőt nemcsak a személyes merészség, 
a jó kard és teli pénzeszsák ajánlották, hanem oly tulajdonságok is, a melyek 
a művészetek felvirágzásának kiválóan kedveztek. Aki tetszeni akart a nép
nek : maga köré gyűjtötte a legelmésebb írókat, a legkitűnőbb művészeket, 
velük építtette palotáját, velük festette képeit, mintáztatta szobrait. Megesik, 
hogy egy-egy művészért szinte fegyveresen kap egymásnak két hatalmasság. 
Termei a régiségek és ritkaságok múzeumává lettek, csarnokaiban a legelegánsabb 
társaság gyűlt egybe, hogy klasszikus műveltségét ragyogtassa. Kertjeiben 
s az utcákon fényes felvonulásokat rendeztek jeles művészek, selyem, brokát, 
arany és drágakő az uraságokon és paripáikon. A firenzei népnek bőségesen meg
volt a kenyere, de nem tudott betelni elég cirkusszal. A látványosság, a dal,
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zene, a nagyszabású improvizáció kedves sallangjai annak a nagyúri életnek, 
amely e gazdag családok otthonában pezsgett. A klasszikus régiségeket, írókat, 
szobrokat, kameákat és érmeket épp oly szenvedéllyel gyűjtik, Plátót, Arisz
totelészt épp úgy ösmerik, mint a kúria világában. A dúsgazdag bankárcsalád 
ezzel tudott a népre hatni, ezzel tudta vetélytársait lefőzni. De nem mindig 
ily békés a képe e vetekedésnek. Megesik, hogy a versenytársak megrohanják 
egymás házát fegyveres cselédeikkel, valóságos ostromokat rögtönöznek és a 
fegyverre bízzák sorsukat. Kivált a XV. század zivataros. A XVI. és XVII-ben 
a régi demokrácia lassanként monarchiává alakul át. A trónra jutott Medici- 
családot kétszer is elkergetik ugyan, de ez kétszer jut újra a hatalomhoz, míg 
végre külső segítség trónon tartja.

Az építész, aki e gazdag családok számára dolgozik, különleges feladatot 
kénytelen megoldani. Eleinte számot kell vetnie azzal, hogy az uraságnak nem
csak előkelő, tágas szalonra, reprezentatív helyiségekre, a saját maga és cseléd
sége számára való hajlékra van szüksége, hanem arra is, hogy ez a hajlék dacolni 
tudjon egy esetleges ostrommal. E kényszerűségből, a mecénás igényeinek 
ily szemmeltartásából származik a firenzei palota, a palazzo típusa, mint egyik 
mesterműve a kor művészetének.

A firenzei palota, amely ily igények szavára született meg, nem tartja meg 
formáit változatlanul. Hogy alakulásait figyelemmel kisérhessük, bemutatunk 
négy ily művet, amelyek mind Firenzében épültek, de meglehetős időköz, kerek 
számban mintegy 50—50 év választja el azokat egymástól. Az elsőnek, a palazzo 
Pittinek, koncepciója még a nagy összeesküvések, a hatalmas versengések 
korából való (203. kép), tervét Brunellescora vezetik vissza, a palota 
képét azonban a később hozzáépített toldalékok megváltoztatták. Hom
lokzata dacos erejűnek hat, van benne valami az erődítmény hozzáfér- 
hetlenségéből. A fal kőkötésű, de az egyes munkaköveknek csak éleit 
dolgozták meg, a többi részét elnagyoltan hagyták. Az ily jellegű fal — rustica — 
megőriz valamit a hegyből frissen fejtett terméskő elemi erejéből ; a meg
munkálás látszólagos gondatlansága azt sugallja a nézőnek, hogy a gazdának, 
aki e falakon belül éli világát, oka van, hogy kincseit s bőrét féltse s hogy kevés 
súlyt vetve a külsőre, mindenképpen hozzáférhetlenné igyekszik tenni magát. 
Régebben is építettek rusticát, akkor pusztán azért, mert a megrendelő csak 
éppen erősített tanyát kívánt és semmi egyebet. A palazzo Pitti rustica-fala 
ebben a kiadásban nemcsak a védelem célját szolgálja, hanem gondosan össze
illesztett rétegeivel, hatalmas tömegével, rendületlen nyugalmával szinte szim
bólumává lett a benső erőnek. E hatalmas kövek közé nem kerülhetett semmi 
díszítő tag. A kapu- és ablaknyílás félkörű boltívvel zárul, az alsó ablakokon 
is viszontlátjuk a római formákat : az oromzatot, a konzolt stb.

A másik palota, a palazzo Rucellai (204. kép), Leon Battista Albertinek 
tervei nyomán készült a XV. század közepe táján, Cosimo de’ Medici nyugodal- 
masabb urasága idejében. A rustica enyhébb formát vált, a földszinten is sima 
a tükre, csak a munkakövek különböző nagysága és szabálytalan rétegződése 
emlékeztet még a Pitti-palota köveinek rendetlen elnagyoltságára. A régi 
harcias erő kifejezését csak halvány emlékképen, stilizálva látjuk itt viszont.



204. kép. A Palazzo Rucellai Firenzében. Tervezte Leon Battista Alberti.
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S mert a rustica ily gyenge beszédű : a díszítő tagok egész sora lepheti el a 
palota homlokzatát. Nemcsak párkányok tagolják s választják el egymástól

nagy határozottsággal az 
emeleteket, hanem függé
lyes tagok, félpillérek is 
díszítik a homlokzatot eme- 
letsoronkint. S most már 
érvényesülhetnek azok a ta
nulmányok, amelyeket oly 
buzgalommal végeztek a kor 
mesterei a római építészet 
maradványain. A pillérfők, 
a koszorúpárkány és gyám
kövei, a boltív megannyi 
római forma. Nemcsak a 
renaissance templomán, ha
nem a palotán is újjászüle
tik a klasszikus formanyelv.

Érdekes figyelemmel 
kísérni, hogy egy oly jeles 
építész, mint Rafael, mire 
használja fel a régi rusticát. 
A XVI. század elején készí
tette a tervet, amelynek 
nyomán Firenzében a pa- 
lazzo Pandolfini épült (205. 
kép). A homlokzat falsík
járól eltűntek a dacos kövek 
s csak szegélyként vonul- 

205. kép. A Palazzo Pandolfini Firenzében. Tervezte Rafael. nak me» a homlokzat két
szélén. Ami egykoron külön 

bélyeget adott az egész épülettestnek, az itt puszta keretté válik, amely egy
séggé foglalja a homlokzatot. S nem csupán messze kiszökő, gyámköves koszorú
párkány adja a felső befejezést, hanem a vékony rusticaszegély összefoglaló 
munkáját kiegészíti a párkány alatt végigvonuló fríz is. Minden forma a régi 
Róma nyelvén szól hozzánk : az ablakok oszlopai, azok gerendája, a föléjük 
vont oromzat. Csak egy helyen akadunk még a rustica ősi erejére s ez a kapu. 
E fontos helyet, amely a ház szívébe vezet, súlyos munkakövekből szerkesz
tette az építőmester s az ezen a helyen még abban a korban is megokolt- 
nak hat.

A rustica sorsát még tovább követhetjük, elernyedtebb időkig Firen
zében, mi több, éppen annak a hatalmas épületnek egy későbbi toldalékén, 
amelyről első példánkat vettük. A palazzo Pitti hátsó homlokzatát értjük, 
amelyet a XVI. század második felében épített Ammanati (206. kép.). Jele a 
viszonyok változásának, hogy a hajdan erős rustica itt már semmitmondó
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játékká vált. Pillér, oszlop készül belőle, durva árnyékjátéka mellett elvész az 
ablakok minden formája.

Csak négy palotáról szólottunk, holott Firenze épp e két században palotát 
palota nyomán épít. Azokon a változás és fejlődés különböző típusait tanul
mányozhatjuk. A mi kérdésünk megvilágítására azonban elég volt e példákra 
hivatkozni, a más utakra tért palotaépítés emlékeinek méltatása a rendszeres 
műtörténet körébe tartozik.

Hátra van még, hogy e paloták díszére, belső berendezésére vessünk egy 
pillantást. Említettük már, hogy a díszítő tagok, például a féloszlopok és fél-

206. kép. A Palazzo Pitti Firenzében. Hátsó homlokzat. Bartolommeo Ammanati műve.
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pillérek, a párkányok, az oromzatok, frí
zek, amelyeknek itt ritkán jut szerves 
funkció, a római emlékek tanulmányo
zása nyomán keletkeztek. Példáinkat 
ismét Firenzéből vesszük s bemutatjuk 
a 207. képen a Palazzo Strozzi koszorú
párkányát, Cronaca művét (1500), ame
lyen a fogsor, a tojásfüzér, a gyámkövek 
Rómából ösmert formáit látjuk viszont. 
Ugyanennek a palotának udvarába en
ged betekintést a 208. kép. Nyilt árkád
soron nyugszik az első emelet zárt 
folyosója, mindkettő bolthajtásos, míg 
a második emelet nyílt folyosója lejtős 
födelét fagerenda-szerkezet tartja. Míg 
az oszlop, ív, pillér és dísz a régi Róma

207. kép. A Palazzo Strozzi koszorúpárkánya. 
Firenze. Cronaca műve.

208. kép. A Palazzo Strozzi Firenzében. Metszet.
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formakincséből került ki, addig a terület kiszabása, a téralakítás, a termek és 
szobák beosztása egészen a megrendelő, a mecénás igényeihez alkalmazkodik. 
A hatalmát, vagyonosságát mutatni vágyó gazda a palota összes helyiségeiben 
megkívánja a nagyszabású hatást, a grandiózus alakítást. Ez a kor teremti meg 
mindenütt a nagyúri lépcsőházakat. Ezek egyikét, amelyet Michelangelo rajzai 
nyomán Vásári épített a XVI. század közepén, a Biblioteca Laurenzianaban, 
a 209. kép szemlélteti. Azok a reprezentatív termek, amelyekben a közélet vagy 
a dúsgazdag patrícius egész díszében és hatalmában mutatja magát, az összes 
művészi technikák együttműködésének köszönik hatásukat, amely hol a plasz
tikus grandezza, hol az üde díszben való gyönyör, hol az epikureus élvezetvágy,

209. kép. Lépcsőház a Biblioteca Laurenzianaban, Firenzében. Tervezte Michelangelo.

hol az ernyedt érzékiség hangulatát tükrözi megrendelőjük ízlése szerint, aki 
mindig megtalája a neki megfelelő művészt. Egy ily nagyszabású termet, a 
Palazzo Vecchio tanácstermét mutatja a 2 1 0 . kép s talán szükségtelen arra utal
nunk, hogy ennek az alakításnak egyes formái szintén a klasszikus Róma művé
szetében gyökereznek. De nem mindig ily ünnepélyesen nagyszabású a terem 
dísze : ugyanaz a barokk művészet, amellyel a jezsuita-templomban meg- 
ösmerkedtünk, beköltözik a jezsuita gyóntatóval a szalonba is, ugyanoly nyug
talan, merész, meglepő és túlzott formában, mint amilyeneket sok templom 
belseje mutat a barokk-időkben.

A XVII. század közepéről mutatunk be egy mennyezetdíszt, Pietro de 
Cortona művét, a 2 1 1 . képben. Festmény s plasztikai mű zsúfolódik össze, 
egymásba átnyúlva, a technikák természetes határai lerombolva : minden
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arra tör, hogy mozgással, nyugtalansággal, pompázó színekkel a néző érzé
keire hasson. A kor mecénása itt is megtalálta a neki való művészt.

210. kép. A firenzei Palazzo Vecchio tanácsterme.

Az épületnek sok helyütt szerves kiegészítője a kert. A mecénás az épí
tészre bízza e területet is, amelyre nagy ünnepi játékaihoz, vendégei szóra
koztatására, szobrai elhelyezésére, ritka növényeiben, vizi műveiben, szikla
fülkéiben való gyönyörködésre s gyönyörködtetésre szüksége van. A mecénás-
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nak e szükségletét egészen architektonikus értelemben elégíti ki a mester, palazzi- 
nok és kaszinók kerülnek az architektonikusan szabott utak és virágmezők

közé, s a növényvilág életét kiemeli, hangsúlyozza a víz élete, amelyet meden
cébe vezet, kútból szöktet vagy sziklákról csorgat a mester. Mindaz a munka, 
ami itt szorosan az építésznek jut, a palota szerkezeti és díszítő formáit ismétli. 
A kert is ugyanazt a lelkületet tükrözi, amelyet a palota. A 212. kép a firenzei
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Boboli-kert egy részletét mutatja, amelynek mestere Buontalenti. A XVI. szá
zad végéről való.

Csak futólagos szemlét adhattunk egyetlen város, Firenze, gazdag urainak 
építkezéseiről, otthonáról. Pedig Firenzében temérdek az idevágó műemlék. 
S Róma, Velence, Verona, Génua, az olasz városok hosszú sora telve van a 
paloták nagy fejlettségű és sokszor különleges típusaival. Nekünk csak e néhány 
részlet bemutatására kellett szorítkoznunk, hogy nagyjában szemlélhetővé 
tegyük, mint alakítja a mester a klasszikus Rómától eltanult formákat az új 
mecénás napi életét szolgáló, de egyúttal lelkiiletének megfelelő művekké. A meg-

212. kép. Részlet a firenzei Boboli-kertből. Buontalenti műve.
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213. kép. Krisztus, a jó pásztor. Galla Piacidia síremléke. Ravenna.

rendelő, a mecénás itt is beleszólt a mester munkájába : a dacos firenzei rustica 
egy zivataros kor becsvágyó urát tükrözi, a klasszikus formák pedig szinte 
ismétlik kőnyelvükön azokat a görög és latin mondatokat, amelyeket a kor 
művelt ura és úrasszonya hibátlan tökéletességgel idézett az antik költőkből 
és filozófusokból.

Midőn az imént példákkal világítottuk meg, miként tükrözi a műtárgy a 
mecénást s mint kerül az a megrendelőnek bizonyos hatása alá, — jóformán 
kizárólag építészeti emlékekre figyelmeztettük az olvasót. Csakugyan, a templom 
és palota nem titkolta el formáival, hogy gazdája mily gazdasági és műveltségi 
viszonyok közt él, mik a vágyai, mik céljai. De vájjon igazolják-e állításainkat 
a többi művészi technikák is ? Nem-e csupán az építészet jellemvonása, hogy 
ily pontos visszhanggal felel a mecénás szavára ?

Ha a festészetre és szobrászatra gondolunk, számolnunk kell azzal a műtör
téneti ténnyel, hogy a katolikus egyház uralomra kerülésétől fogva több 
évszázadon át ez a két művészi technika főképp a templom díszítését szolgálta. 
S ha ösmerjük az egyház jellemét Nagy Constantinustól a renaissance-ig, tud
hatjuk azt is, hogy az egyház nem igen tűrhetett meg templomaiban az épp 
dívó szabványaival ellentétes vagy csak közömbös képeket és szobrokat. Érdeke 
megkívánta, hogy a kép és faragvány segítőtársa legyen a prédikátornak, emelje 
a ceremóniák hangulatát, Jézus és a szentek csodáiba vetett hitet. Aszerint,
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a mint a hitfelfogás változott, változtak a templom képei, szobrai is. A templom 
fala sokáig illusztrált bibliája volt az írni-olvasni nem tudó népnek, e falak 
mozaikjai, vagy később freskói és a gótikus dómok üvegfestményei behatón 
mondták el a híveknek mindazt, amit a kúria tudtukra kívánt adni, vagy amit 
a kor vallási nézete diktált. Egy ravennai mozaik (213. kép) Krisztust mint jó 
pásztort mutatja ; oly motívum, amely visszanyúlik a pogány időkbe. De itt 
szemléltető allegóriává lesz : a jóságos üdvözítő köré bizalommal gyülekeznek a 
báránykák, a keresztény hívek. Amennyire a mozaik stílusa (v. ö. a 61-ik lapot) 
megengedi, a környezet gazdag növényzetű, barátságos, Krisztus maga szelíd, 
szeretetet sugárzó. Állítsuk szembe ezt a mozaikot, amely a Kr. u. V. század 
közepéről való, a velencei szt. Márk-templom ama mozaikjával, amelyet a 214. 
kép mutat, — e jelenetek, amelyek központja szintén Krisztus, egészen más 
felfogást mutatnak. Hozzávetőleg a XII. századból keltezik e művet, az egyház 
már hatalmas, Krisztus sem a szelíd pásztor többé, arca mogorva, szigorú, körü
lötte levő tanítványai szinte rang és rend szerint való udvartartás képét adják, 
nagydíszű glóriájukkal, merev, szertartásos mozdulatukkal. S eltűnt a földről 
minden gazdagság, a természet kihalt s felette mint a végítélet kérlelhetetlen

bírája emelkedik e sira
lom völgyében Jézus dísz
ruhájú alakja. Bizonyos, 
hogy efféle ábrázolások 
mást fejeznek ki mint az 
egykori, szegény egyház 
kát a ko mb a-festményei, 
amelyek főtárgyai a vi
gaszt hozó galamb, a jó 
pásztor, vagy amelyek 
csöndes, vigasszal teljes 
együttlétben mutatják a 
keresztény családot.

Az egyház jellemének 
lassú alakulásával lépést 
tart az ábrázolások jel
leme is. A második szá
zadban a madonna (215. 
kép) még egyszerű római 
nő, aki gyermekét szor
gosan táplálja. De mint 
ahogy Jézus a jó pász
torból az idők folyamán 
a világ szigorú bírája, 
hatalmas fejedelme lett, 
úgy lett anyjából az ég 
királynője, aki sok ábrá-

214. kép. Jelenetek Krisztus életéből. S. Marco, Velence. zoláson bizánti szertartá-
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sóssággal, dús öltözékben jelenik meg, kimért tartása, pici szája, éles orra, 
komor tekintete rá vall a korra. Egészen kiemelték a földi életből s tagjává 
tették egy zord Olimpusnak, amelynek semmi köze az emberi szív szelíd rezdü
léseihez. Jóval később, a XIII. században, amidőn az irodalom már számos 
nyomát mutatja annak, hogy az emberek a siralom völgyén kívül a paradi
csomot is szeretnék hinni, lassan-lassan emberibb érzések jelei költözködnek 
a madonna-típusba, amelyet az egyház felfogása oly hosszú időre megkötött. 
Guido da Siena madonnája (216. kép) előkelő trónuson foglal helyet, ruhája 
fejedelmi, testtartása méltóságos, még van benne valami a szertartásosságból. 
De gyermekéhez hajlik, keze feléje nyúl s a gyermek felnéz rája. A régi sémába

215. kép. Mária a gyermek Jézussal és egy prófétával. S. Priscilla katakom
bája. Róma.

halkan belecsúszik valami családias vonás. Egy évszázaddal utóbb északon, 
tehát Rómától jó távol, egészen családias idillt teremt Vilmos mester (»Meister 
Wilhelm von Herle«) az ő madonna-képében (217. kép) : a kis Jézus egészen 
gyermekmódra játszadozik anyjával, aki boldog mosollyal tekint reá. Északon, 
ahol e kép megszületett, a vallás hamarább vetette le a hieratikus fagyot és 
formaságot, az emberi érzelmeknek út nyílt a szent ábrázolásokhoz is.

Nyilvánvaló, hogy az apostolok, szentek, vértanúk épp ama típusai, ame
lyeket régebben formált s állapított meg magának az egyház, legtovább marad
tak az egyszer kialakult forma békóiban. Változnak ugyan ők is, de e változá
sok lassúak és csak akkor feltűnőek, ha nagy időközökből szedjük példáinkat. 
Más eshetőség áll elő, ha hirtelenül oly hangulat támad, oly események történ
nek, amelyek előadására nincs kész mintakép az egyház gazdag ikonográfiájá
ban. Umbria füves, sáfrányos halmain megjelenik assisi Ferenc s égi ihlettel 
prédikál az embereknek szeretetről és evangéliomi szegénységről, hatalmasan

A művészet könyve. 12
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megragadja a lelkeket, egy egész áramlat indul meg, amely már-már kiforgatja 
az egyházat külsőséges jelleméből, de az még idejekorán óvatos formák közé 
terelheti a mozgalmat s 1228-ban még szentté is avatja e nagyszívű, gyermeteg 
lelkű költő-reformátort. Midőn Giotto (1267—1337 körül) ez új szentnek élet- 
történetét festi : nem köti kezét minta, sem pontos instrukció. S támadnak oly 
freskók, mint például assisi Ferenc halála (218. kép), ahol merőn új művészi 
szándékokkal talájuk magunkat szemben. A hagyományos rideg, mozdulatlan 
és érzéstelen szentek helyett oly embereket látunk itt, akik mindegyikét az 
érzések más-más neme és foka járja át. Keseregve borulnak Ferenc holttestére, 
ki szerető testvérük, hű vigasztalójuk volt. Ahitattal csókolják lábát s kezét; 
mások — az imént érkezettek —- ijedten látják, hogy csakugyan kiszenvedett. 
Hátul egy barát csendesen zokog. Ki mutathatja fel az emberi érzelmek ily 
gazdag skáláját mindama mesterek közül, akik a kereszténység megszületése 
óta Dante koráig munkálkodtak? S figyeljük meg, mint kerül e sokféle érzelem

előadásra. Nagy, határozott 
mozdulatok, taglejtések árul
ják el a bensőben lefolyó érze
lemáradatot. Az öltözet súlyos 
redői a mozdulatok kieme
lésére kiválóan alkalmasak. 
A bizánti himzéstől és arany- 
brokáttól merev díszruha ilyes
mit meg sem engedett volna. 
A kéz, az ujjak mozdulata 
merő konvenció volt azelőtt : 
most ezek is félreérthetlen 
tolmácsai annak, ami a szív
ben buzog. Az arcok merev 
sémák valának, kifejezéstele
nek és leginkább arcélre vagy 
homlokképre voltak fordítva. 
Most egyszerre kifejező lesz 
az arc is, a fej pedig még 
perspektivikus rövidülésre is 
fordulhat. Dús dísz, a ki var
rás, hímzés, ötvösmunka min
denféle csecsebecséje került 
régebben a ruhákra : most az 
egész képen nem találunk 
semmi mellékest. Még a szín
hely is inkább jelezve, sem
mint adva van. A kompozíció, 
a formák sorozata, az alakok

216. kép. Madonna. Guido da Siena festménye. Siena, taglejtése, minden csak arra 
városháza. való, hogy egy esemény beha-

#
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tón, meggyőzön közöltessék velünk. Egy másik freskója, Szűz Mária visszatér 
az eljegyzéséről (219. kép), újabb jellemvonásokat mutat. A mord arcok, a kér
lelhetetlen szentek eltűntek : Má
ria mitsem veszít fenségéből, hogy 
az ifjúság bája költözött arcára, 
amelyet tetéz a nagy esemény 
sugallta szűzi komolyság. S néz
zük meg a násznépet, barátnőit, 
ünnepélyesség ez a ceremóniásan 
rideg vagy fenyegetőn szigorú 
régibb ábrázolásokhoz képest !
Ünnep van s a menyasszonyt 
nászzene fogadja : mily kevéssel 
s mégis mily meggyőzőn adja ezt 
elénk a mester. Ez a szűkszavú
ság felette feltűnővé válik a szin
tér ábrázolásában. Odáig megy, 
hogy egyetlen erkélyből meg kell 
éreznünk a várost. Dísztelen és 
üres a háttér : csak az alakok fon
tosak a mesternek. Nézzük meg, 
mit ért ő növényi formák alatt.
Egyetlen galy, vastag pamutgom
bolyaggá formálva, emlékeztet 
minket a flórára. Más képein a 
hegyek zegzugos, sematikus réte
gekké formálódnak, mintha pléh- 
ből volnának. Az erdő pedig egy 
vagy két fa, a fa pedig húsos 
törzs, két-három pamaccsal. Virá
gok nem nyílnak, pázsit nem
borítja a földet, sőt föld is alig van : kemény sziklatalajon játszódik le a jelenet. 
A nagy, viruló természetet, a föld és kő formációját, a víz erecskéit, a felhők 
játékát nem ismeri Giotto. A természet még nincs felfedezve. De van helyette 
más : az ember. Amit róla, belső világáról mondani akar, azt félreérthetetle
nül, hatalmas tőmondatban meg is mondja.

Oly vívmány, amely emlékezetessé lett a festészet történetében.
Minek köszönheti ezt Giotto ? Sugalmazott-e néki valamit erről a mesterin 

ábrázolt emberről a kor, a megrendelő, a mecénás ?
Az az áramlat, amelyet az assisii »poverello« megindított, nem szorítkozott 

vallási mozzanatokra. Egy költő tárta fel lelkes, bár gyakran gyermekded dalok
ban és beszédekben a nagy, a szép természetet az embereknek. Assisi Ferenc, 
aki testvéreinek mondotta a rózsatőt, a madárkákat, a napot és holdat, aki 
csak a szívre appellált, visszhangra talál a szívekben. Mikor a koldusok, szegé
nyek és betegek szeretetét hirdette csodába illő lemondással és hő részvéttel :

217. kép. A »babvirágos« Madonna. Vilmos mester 
festménye. Köln, dóm.

12*



218. kép. Assisi Ferenc halála. Giotto festménye. Firenze, S. Croce.
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megbűvölte azokat, akik más emberben csak legyűrni való versenytársat, fel
használható eszközt vagy terhes lomot láttak. Ez a vallás mélyen befúródott 
az emberek leikébe. Talán legmélyebben, midőn a pápaság dicstelen harcot 
vivott Franciaországgal, s végre Avignonba került Rómából, ama »babiloni 
fogságba«, amely alatt megszűnt az örök város kormányzó, diktáló központ 
lenni. A vallás ebben az időben más színt ölthetett Itáliában mint akkor, amidőn

219. kép. Mária visszatér eljegyzéséről. Giotto festménye. Padua.

a pápaság Rómában uralkodott s erős volt. A vallás érzést jelentett a legdere
kabbak lelkében. S ennek az érzületnek tolmácsaivá szegődtek e freskók is.

Az egyszer megindult áramlat messze kihat. Szaporán felkapták a festők az új 
ábrázolást. A »Halál diadala« a pisai temetőben (220. kép), amely körülbelül 1350 
táján készült, de szerzője eddig nincs beigazoltan kiderítve, mutatja, hogy a kifeje
zés mily behatóvá válik csakhamar. Balra lent nyílt koporsóban hullák hevernek. 
A feléjük lovagló úri társaság meghatottan nézi, egy részük elfordul a borzalmas 
látványtól, van egy, aki orrát befogja. Paripán, kutyán egyaránt meglátszik ez a 
hatás. Felette a remeteélet egyszerű napi eseményeit látjuk. Itt is félreérthetetle
nül világos és jellemző minden mozdulat. De hogy mit értettek akkor hegy, erdő, 
mező, épület alatt, azt a szintér ábrázolása egész fogyatékosságában mutatja.
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Igyekeztünk rámutatni arra, hogy bizonyos fokig a kor új érzülete is 
lecsapódik e képeken. De csak lecsapódik. Mert amit itt mint jelentékeny 
érdemeket emeltünk ki, az nem magyarázható ki csupán a kor szelleméből, a 
vallás új színéből, sem a kor kultúrájából, sem gazdasági viszonyokból, sem iro
dalomból. Egy oly elemnek jut itt rész, amelyet eddig nem emeltünk ki. A stílus
nak kialakításában, amely ily meglepő fordulatot mutat, van még egy együtt
ható, amelyet eddig tudatosan elhanyagoltunk, hogy külön emelhessük ki 
jelentőségét. Ez az együttható a művész.

Eddig arról szóltuk, hogy a természet-kínálta anyagokat bizonyos körül
mények közt művészi célokra használta fel az ember. Láttuk aztán, hogy e fel- 
használás módja nagyon sokféle. S hogy e sokféleséget megértsük, kerestük 
azokat az elemeket, amelyek e sokféleséget okozzák. Már megösmerkedtünk a 
művészi célra használható anyagok egész sorával, sőt kitűnt, hogy ezek az anya
gok döntő befolyással lehetnek egy műtárgy formájára. Ugyancsak a stílus együtt
hatói közt találtuk a kort, amely temérdek kulturhistóriai elemet foglal magában, 
a művészet képét pedig megannyi jól tagolt rétegre bontja. Láttuk azt is, hogy 
a cél mint hat a műtárgy formájára, végre a stílus egyik együtthatójaként 
állott előttünk a mecénás is. De mind e faktorok nem hozhatnának létre puszta 
jelenlétükkel semmit, ha valamennyien nem találkoznak, nem sűrűsödnek egy 
tégelyben, amely tömör egésszé olvasztja őket. Ez a tégely pedig a művész.

Ha eddig a műtörténeti jelenségek egész sorát mindig csak kizárólag 
egyetlen szempontból vizsgáltuk és mellőztük a stílus kialakulásának bemuta
tásánál a művészt csak azért, hogy az ő szereplésének fontos előfeltételeit beha
tóbban lássuk, helyén lesz most a műtörténet gazdag múzeumát abból a szem
pontból vizsgálni, hogy mit jelent a művész a stílus együtthatói közt s mily 
formákban jelentkezhetik az ő befolyása.

220. kép. A halál diadala. (Részlet.) Pisa, temető.



A MŰVÉSZ.

g
 ELÉRKEZTÜNK annak a viszonynak megfigyeléséhez, amely a 
iJJ műtárgy és a művész közt fönnáll. Joggal tehető fel, hogy e viszony 
=n alapvető sajátságait a műhelyben tanulmányozhatjuk legközvetle- 
,J  nebbül. Hisz ott születnek meg a képek, a legtöbb szobor, sok más 
technika alkotása és az épületek tervei. De már ez a futólagos felsorolás is 
figyelmeztet minket arra, hogy nem minden mű kerül ki közvetlenül annak 
a kezéből, aki alapvető formáit kieszelte. Az építész nem sajátkezűleg építi 

a templomot és házat, lehetetlen tehát azt kívánnunk, hogy az épületen meg- 
ösmerjük keze járását. Egy fametszet nyomtató-lemezét még maga a művész 
metszheti : a nyomtatást azonban — amely tönkre is teheti az ő munkáját, — 
más mester kezére szokta bízni. A mozaik vagy bútor is csak első koncepcióját 
vagy tervét nyeri a művésztől : más művész , mozaikos vagy asztalos dolgozza 
azt ki végleges anyagából. A porcellánedényt, a bronzszobrot megmintázza 
agyagban vagy viaszkban az, aki a formát alkotta : mások sokszorosítják. Ma 
már sok kőszobrász is decentralizálja a munkát, nem éppen a minőség 
javára : az agyagmintát idegen kéz vési kőbe. Mindazonáltal vannak manap is 
szobrászok, akik a munkafelosztás elvét e téren nem fogadják el s maguk 
vésik kőbe művüket vagy cizellálják át a bronzöntvényt. A festő azonban — 
s éppen manap kivétel nélkül — végesvégig sajátkezűleg alkotja meg a művét, 
mi több : élénken tiltakoznék az ellen, ha valamely idegen kéznek egyetlen vonása 
is betolakodnék képébe.

Ha tehát a művész és a műtárgy közt fönnálló viszonyt akarjuk megérteni 
úgy bizonyára a festő műhelye kínálja nekünk a legközvetlenebb és legtanul
ságosabb példákat. Nemcsak esze-, de kezejárása is rajt van a művén. Amily 
fontos az előbbi, oly érdekes az utóbbi s egyszer már rámutattunk arra, mily 
értékes felvilágosítást adhat valamely mű épp a kéznek, a kézimunkának 
rajta látható bélyegénél fogva. Ez az elem természetesen egészen hiányzik 
az építész művéről, akinek alkotási processzusa egyebekben is különbözik a 
mintázó vagy festő, ki varró vagy metsző művészétől. Mert míg az utóbbiak 
munkájuk alakításánál kisebb-nagyobb mértékben a valóságban látható elő



1 8 4 A művész.

képekhez, természeti formákhoz ragaszkodnak s azokat többé-kevésbbé utá
nozzák, addig az építésznél ilyesmiről nem lehet szó. Régóta utánzó művészet
nek is nevezik a festészetet és szobrászatot, az imént mondottak helyes mérle
gelésével. Igaz, hogy a gótikus dómról is nem egyszer olvastuk, hogy annak 
függélyes tagoltsága emlékeztet az északi nagy fenyőerdőkre, vagy hogy a kunyhó 
vagy ház emlékeztethet az ősi barlanglakásra. Még sem lehet azt mondani, hogy 
a mesterek dómjaikban a fenyvest vagy házaikban a barlangot utánozták, 
mert a dóm is, a ház is egészen más szerkezeti és téralakítási elvekből indul ki, 
olyanokból, amelyeket az erdőben vagy barlangban senki sem mutathat ki. Mind
két hasonlat tehát pusztán költői metafora s nem elvi jelentőségű. A szobrászat 
és festészet minden egyes műve azonban bebizonyítható módon utánoz már 
meglevő formákat, esetleg azok kombinálásával, vagy oly szabad átalakításával, 
amelynek burkán át még mindig elécsillan az utánzott természeti jelenség.

Mi tehát a festő és szobrász műhelyében oly emberrel fogunk találkozni, 
aki a valóságban létező formákat, színeket, árny- és fényjátékot, hangulatképet 
ad elő többé-kevésbbé a látott formákhoz, színekhez, árny- és fényekhez ragasz
kodva. Mi sem természetesebb, mint hogy a művésznek — se  fejezetben rövid
ség okából művész alatt mindig utánzó művészt fogunk érteni — e természeti 
jelenségeket ösmernie kell, mert enélkül vagy éppenséggel semmit sem tudna 
létrehozni vagy gépies másolójává válnék más művészeknek. Ezt a lelketlen 
másológépet eleve kirekeszthetjük szemlélődésünk köréből s a művészt kísérjük 
inkább figyelemmel, aki a körülötte levő jelenségeket — amelyeket együttvéve 
műhelynyelven röviden természetnek fogunk ezentúl mondani — megfigyeli, 
tanulmányozza, magába fogadja, alakítja. A művész tehát szembe kerül a ter
mészettel. Mint minden emberre, úgy rá is hat a természet, tapasztalatokkal 
látja el, gondolatainak bizonyos menetet sugalmaz, homályos vagy jól elemez
hető érzéseket kelteget benne. Egy és ugyanaz a természeti jelenség más-más 
hangulatot, érzést, gondolatot kelthet külömböző emberekben : Petőfi például 
maga bevallja, hogy az Alföld rónája mennyivel jobban megragadja őt mint 
a Kárpátok, holott tudjuk, hány más nagy költőt ihletett remekművekre a hegy
vidék. A természettel szemben tehát külömböző emberek s külömböző művé
szek nagyon külömböző álláspontokat foglalhatnak el s ebből az következik, hogy 
két festőnek ugyanazon jelenség nyomán készülő képe merőn külömböző lehet. 
Még akkor is, ha nemcsak modelljük egy. ha nemcsak anyaguk egyezik, ha nem
csak ugyanannak a fajnak a fiai, hanem ha ugyanazon mecénás számára egy
azon korban, egyazon helyen, egyazon gazdasági viszonyok s egyazon művelt
ségi körülmények közt dolgoznak is. Ami őket egymástól ily viszonyok közt 
elkülöníti, azt egyéniségnek mondjuk. Az egyéniséget eddig senkinek sem sike
rült pusztán külső körülmények elemzésével minden maradvány nélkül meg
magyarázni. Annak hordozója maga az a rendkívüli ember, akit művésznek 
nevezünk. Ha őt kiejtjük számításainkból, hiába sommázzuk az őt körülvevő 
összes többi körülményt. Nem mondhatjuk tehát, hogy a művész egyenlő a fel
sorolt összes külső körülményeknek összegével.

Ha így egy művész elkiilönödik a másiktól egyéniségében, mégis sok közös 
vonás összekapcsolja őket, sőt valamennyi művészt. Mi már ösmeríink néhány
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ily közös vonást. Elég ha itt arra utalunk, hogy például a felhasznált anyag, a 
kő, bronz, mozaik, akvarell, üveg már eleve bizonyos határokat szab a mester
nek, még pedig a világ minden mesterének. Ebben az esetben tehát az anyag- 
adta korlát közös vonás valamennyiben. Ember a művész is, hatnak rá is a 
kor fájdalmai vagy örömei, az ő lelkét is tépdesheti a vallásos rajongás egy áram
lata, hevítheti őt is valamely nemzeti becsvágy, tépelődhetik ő is a kor bölcse
leti vagy gazdasági problémáin. S ha ezek az áramlatok erősek s ha irántuk 
fogékony a művészek egy sora : műveiken e külső körülmények valamely erős 
jellemvonása tükröződhetik és már az is bizonyos rokon vonással láthatja el 
azokat. Van azonban ezeken kívül még egy kapocs, amely oly jelentékeny, 
hogy kivétel nélkül minden nagy művészegyéniség munkáit közös jellem
vonással tetézi s alapjában elválaszt minden művészi munkát a művészet körén 
kívül eső emberi művektől. Ez közelebbről érdekel minket.

Állítsuk szembe a művészetet az emberi lélek egy másik nagy teremt
ményével, a tudománnyal. Alapjában véve mind a kettő az embernek állás- 
foglalását jelenti a természettel, a világgal szemben. Mind a kettő világosan 
ki is fejezi, hogy minő állást foglalt el. De míg a tudomány eddig nem jutott 
oly álláspontra, amelyet nem kellett vagy nem kell ezután egyszer elhagynia, 
vagy amely az embereket tökéletesen kielégítené, addig a művészet nem egy 
oly munkát mutathat fel, amely igenis kielégítette és kielégíti az embereket. 
Nincs tudomány, — még a matézist sem véve ki — amelynek korrektúrája 
bizonyos időkben ne mutatkozhatnék szükségesnek. De nincs remekmű, amelynek 
korrektúráját valaha óhajtották volna. A tudomány azzal halad céljai felé, 
hogy az eddigi ösmeretekhez újabb ösmereteket csatol, lényege az összeadás, 
amelyet esetleg valamely alaptévedés felismerésekor elölről kell kezdenie. Midőn 
bebizonyult, hogy nem a nap forog a föld körül, revideálni kellett az egész kér
dést s újra kezdeni az összeadást az új alapokon. A műremek nem ösmer revíziót. 
A műremek nem összeadás révén válik naggyá. Két elsőrangú mű egyesíté
sével nem produkálhatunk egy harmadikat, sőt leszállítjuk mindegyik hatását. 
A remekmű nem tűri meg, hogy hozzáadjunk vagy belőle levonjunk valamit, 
minden ilyes kísérlet kudarccal végződött. A tudomány — hogy hasonlattal 
világítsuk meg a kérdést — folyam, amely egyre gyarapszik forrás, patak, mel
lékfolyó beömlése, eső, ár révén, de amelynek torkolata ismeretlen végtelen
ségbe vesz el. A művészet — hogy Nietzsche képét használjuk — hegyrend
szer, amelynek vannak halmai, hegyei, ormai, havasai, hozzáférhetlen bércei, 
de nem egymáson, hanem egymás mellett : egyik sem lett azzal naggyá, hogy 
a másik gyarapította. A tudós azzal a biztos tudattal fáradozik és kutat, hogy 
a tudomány munkája végtelen és hogy sohasem lesz oly idő, amidőn az utolsó 
tudós bejelentheti : kész a mű, semmi hozzátenni vagy elvenni valónk sincs 
többé. A művészet azonban felmutathatja az oly művek egész sorát, amelyről 
nyilvánvaló, hogy befejezettek, hogy azokon semmit sem módosíthat senki, 
a mű értékének kockáztatása nélkül. Bizonyosak vagyunk, hogy ezer év múlva 
többet fogunk tudni. De senki sem biztosíthat minket megokoltan, hogy ezer 
év múlva nagyobbszabású lesz a művészet mint ma. A tudomány eddig fokról- 
fokra haladt. A művészetről nem mondhatjuk ugyanezt.
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Ha a művészetnek ez a különleges vonása meg is van minden nagy egyéni
ség mesterműveiben, valamennyit összekapcsolja s a rokonság bélyegét süti 
rájuk : viszont éppen az egyéniség állít közéjük válaszfalat. Bizonyára érdekel
het minket ezek után, hogy mily vonások különítik el egymástól e nagy egyéni
ségek mestermüveit s miképpen jelentkeznek ezek a műveken. Abban a válasz
ban, amelyet erre a kérdésre a műtörténet néhány kiváló példája ad, bennfog- 
laltatik a felelet arra a kérdésünkre is, hogy mily szerepet játszik a művészi 
stilus együtthatói közt a művész.

I. E g y én iség .

Megható példája az emberi szolidaritás érzésének, hogy a köztudat oly 
sok kitűnő művészt avatott hőseivé. Igaz, hogy néha csak holtuk után, de aztán 
annál maradandóbban. A műtörténet feladatai közé tartozik e hősök bemuta
tása, minden reájuk vonatkozó adat rendszeres előadása. A mi célunk más. 
Csak nehányukat ragadhatjuk ki a gazdag sorból s e néhány mestert is program- 
inunkhoz híven csupán egyetlen szempontból méltathatjuk itt. Hogy példáinkért 
nem térünk vissza a görög-római vagy még régibb időkbe, annak oka egyebeken 
kívül az, hogy az ily régi emlékek szerzőségét mindmáig nem tisztázhatta a

221. kép. Dürer magafestette arcképe. Lipcse, Felix- 
gyűjtemény.

műtörténet. A Kr. u. XV. 
századtól kezdve kedvezőb
bek a viszonyok. Rengeteg 
fáradozás révén sikerült ez 
időtől kezdve a főbb meste
rek főbb műveit meghatá
rozni, a műtörténet szolgál
tatta alap tehát kevésbbé 
ingatag. — Németországban 
Dürer és az ifjabb Holbein, 
Spanyolországban Velazquez 
és Murillo, Németalföld íla- 
mand és hollandiai részei
ben Rubens és Rembrandt 
élete műve meglehetősen 
tisztázva van, legalább leg
fontosabb munkáikra nézve 
talán nem éri többé a mű
történetet semmi kínos meg
lepetés. Hat elsőrangú festőt 
említettünk i t t : legyen sza
bad az ő munkáikhoz fűz
nünk szemlélődésünket.

Dürer és az ifjabbik 
Holbein művészete csaknem 
egykorú, amaz 1471-ben, ez
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1497-ben született, haláluk dátumát is mintegy húsz év választja el egymástól: 
amazé 1528, ezé 1543. Mind a kettőtől oltárképek, arcképek, grafikai művek, 
rajztanulmányok marad
tak ránk, meglehetős meny- 
nyiségben. Mind a kettő 
dolgozott a nép napi szük
séglete számára, de dolgo
zott fejedelmek számára is.
S mind a kettő korának 
elsőrangú mestere.

Mégis egy egész világ 
választja el őket egymás
tól. Már ha mindkettőnek 
magakészítette arcképét 
nézzük, tisztában lehe
tünk azzal, hogy egymás
tól külömböző egyénisé
gekkel állunk szemközt.
Huszonkétéves volt Dürer, 
midőn magát lefestette 
(221. kép), Holbein is ifjú
korát élte még, midőn a 
bázeli múzeumban őrzött 
raj za keletkezett (222. kép).
Amannak képe egész hatá
sában szárazabb, nyersebb, 
emezé omlósabb, lágyabb, 
a formákat finom tónus
köti össze. Már a beállítás is jellemző. Mindkettőnek tükörből kellett magát 
rajzolnia, illetve festenie : Dürer arcképén híven meglátszik ez a kényszeredett 
állás, Holbein elsimítja azt. Amaz nem törődik egyébbel, csak azzal, hogy 
nyomról-nyomra híven rögzítse meg a tükörben látott formákat, emennek 
gondja van rá, hogy a testtartás szabad, könnyed, előkelő legyen. Dürer könyör
telenül megfesti az arca csontos, kemény formáit, a munkás, szegletes kezet. 
Holbeinnél az arc minden részlete háttérbe lép : az együttes hatás a fő. Világ
életében előkelő szeretett lenni; azt, hogy kezemunkájával keresi kenyerét, 
dehogy is mutatná az arcképén. Gondosan elrejti tehát a kezét, bizonyára 
azért is, mert a kép nobilis egyszerűségét, nyugodt egyöntetűségét zavarná a 
kéztő vagy az ujjak világos foltja. Dürer vasárnapi ünneplőjét öltötte magára, 
amely tiszta, rendbe van szedve, egy ráncocska sem pongyola. így mehetett 
a templomi prédikációra. Holbein nyalka legény, öltözéke úri nonchalance-ot 
árul el, s nem a mesterlegény módja-keresését. Egy virágzó növényt tart Dürer. 
A virág itt mellékholmi, de oly pontosan, oly részletesen van megfestve, hogy 
nehézség nélkül botanikailag is meghatározható. Már az, hogy két kézzel tartja 
ezt az apró jószágot, rávall a kissé esetlen mesterlegényre. Parasztlegények

222. kép. Holbein magarajzolta arcképe. Bázel.
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szokták így kétkézre fogni a kalapjukat, mikor zavarba jönnek, hogy mit csinál
janak a kezükkel. A gavallér Holbein ilyesmit sohasem festett volna az arc
képére. Erről hiányzik minden mellékes holmi. Az egész rajzlapot az ő alakja 
tölti ki, a szem önkénytelenül csupán az ő arcát nézi, az ő szemét keresi. 
Dürer mély komolyságban mutatja be magát. Holbeinen könnyed, világfias 
mosoly dereng.

Ezek az apró, de jellemző külömbségek egyszeribe élesebben domborodnak 
ki, ha e két mester egyéb munkáit állítjuk szembe egymással. Grafikai műveik 
erészben is nagyon tanulságosak.

»Melankólia« a címe Dürer egyik rézmetszetének (223. kép). Egy elvont 
fogalom megtestesítése, a kor humanista szokása szerint. De mit formált belőle 
Dürer ! Koszorús fejét tenyerére hajtva mélyen eltöpreng a kép hőse, szárnyas 
angyal, démon vagy asszony. A messzeségbe néz, nem kémlelve, hanem azzal 
a réveteg tekintettel, amely az intenzív gondolkodással együtt jár. Jobbja 
körzőt tart, de nem úgy, amint azt munka közben fogni szoktuk : bágyadt 
tétlenségben csak éppen, hogy tartja. Az elterpedt ülés, az előre hajoló derék, 
a marokra fogott balkéz megannyi jegye ennek az önfeledt elmélázásnak. Ez 
az alak magában is képes volna nekünk azt az érzést sugalmazni, amit itt Dürer 
ki akart fejezni. De mindez kevés neki. Nem csupán az érzést kívánja tolmácsolni, 
hanem okait is. A tudományok, a mesterségek a misztikus foglalkozások egész 
fegyvertárát metszi tehát alakja köré. Vészt jóslón vonul a látóhatár fölé két 
rejtélyes égi jegy : az üstökös és a szivárvány. Homokóra méri az elröppenő 
időt, lélekharang áll megrántásra készen az élet kalendárioma felett. Mindjárt 
a közelben a mérleg. Ebben a környezetben bizonyára nem arra való, hogy rajta 
bolti portékát mérjenek. Szög, fűrész, gyalu, lénia hever a földön, mintha valaki 
fölösleges lomként vetette volna oda. Egy gömb s egy kristály — tudományos 
problémák szubstrátumai — egészítik ki ezt a laboratóriumot. Csupa rejtett 
célzás az épp divatozó tudományra : feleslegesen hevernek itt. Ebben a csoportosí
tásban, így az előtérbe tolva, nem lehet ez pusztán csendélet . Hisz közepettük. ül 
mély töprengésben maga a Melankólia : az emberi lélek, amely mindé sok ravasz 
szerszámnak, e sok tudományos apparátusnak íme semmi hasznát sem látja. 
Nem-e előlegezése ez Faustnak ? Nem ugyanaz az érzés járta Dürer agyát, 
amelyet később Goethe öltöztetett formába ? Ha végiglapozzuk Dürer grafikai 
munkáit, e példának számos rokonára akadunk. Egy tizenöt lapból álló met
szetsorozata a bibliát illusztrálja. S a bibliának épp legmisztikusabb részét, 
amelyet János írt meg : a Jelenések Könyvét. Vad lovagok zúgnak át a levegőn, 
a gomolygó felhők végítéletre hasadnak szét, fantasztikus állatok és szerszámok 
céloznak homályos teológiai vonatkozásokra (224. kép). A bölcselkedés mellett 
tehát a teológia is. Nyilván sorra veszi azokat a borús problémákat, amelyek 
a gondolkozó embert leginkább foglalkoztatják. Igaz, hogy Dürer Luther kor
társa s belé is nyilallott a kör általános érzése, amely a legélesebben a reformá
cióban jegecesedett ki. De nem pusztán a kor, nem pusztán a reformáció ter
melte benne ezt a töprengő, kutató vágyat. Mert vannak rajzai, metszetei és 
iratai, amelyek Dürerben kimutatják az oknyomozó, mindent felderíteni, min
dent tudni vágyó embert. Mennyi időt tölt el azzal, hogy az emberi lélek tit
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kainak mélyére hatoljon ! Szeme fürkészve csügg a körülötte sürgők-forgók 
arcán, keresi fiziognómiájuk jellemvonásait. De nem elégszik meg azzal, amit 
így készen kap a természettől. Egy sor fejet rajzol arcélben egymás mellé s kombi-

223. kép. Melankólia. Dürer rézmetszete.

nálja, variálja, permutálja az orr, a homlok, az áll mindenféle formáit. Ezekkel 
a »torzképek«-kel fürkészi az emberi karakter minden lehető változatát, amint 
az az arcon tükröződik. Hévvel tanulmányozza a testet, keresi a »proporciók 
törvényét« egy alchimista szenvedélyével. Es amit a világ elébe vet : mindent
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áttanulmányoz, mindennek végére akar járni, még ha a végsőig is kell feszí
tenie a türelmét és kitartását. Egy ruha redőinek omlását, egy levél erezetét 
szinte kétségbeejtőn részletes előadásban kapjuk. Még megdöbbentőbb, midőn 
a mező pázsitjának finom fűszálait, a virágok szirmait, a rovarrágta levelet 
hiánytalan pontossággal, egy szálacskát sem engedve el, lerajzolja. Szálanként 
megrajzolt mező ! Hamupipőke jut eszünkbe, akit jó tündér segített az efajta 
munkában. Dürer egymaga elvégezte ezt a rettentő tanulmányt, aprólékosan, 
hogy e rajzokat tudományos célokra használhatja a botanikus.

Ilyennek mutatkozik Dürer az ő grafikai lapjain.
Holbein is hallgatott a kor szavára. Grafikai lapokon meglátjuk az ő állás- 

foglalását is azokkal az eszmékkel szemben, amelyek épp a felszínen voltak. 
A Haláltánc-sorozat, amelyeket fametszet számára rajzolt, nem az ő talál
mánya : divatos tárgy volt. Körülbelül egy évtized választhatja el ezt a sorozatot 
Dürer Melankóliájától. Egy-egy lapon ott látjuk a halált jelképező csont
vázat a pap, a katona, a paraszt, a kézműves, a kereskedő mellett, részt vesz 
munkájukban vagy sürgősen elszólítja őket a másvilágba. De ez a csörgő csont
váz nem félelmes, sőt olykor csak éppen furcsa. Azon a lapon, amelyet 225. 
képünkön reprodukálunk, a mors imperator ugyancsak nem kelthet borzon
gást kontyrakötött kendőjével, hitvány kötényével. Sőt a tragédiának még csak 
szellője sem csap felénk ebből az ábrázolásból, a fő benne a citerás gavallér 
és a kacér apáca idillje. Mily más ember beszél itt hozzánk a lét problémájáról, 
mint a Melankólia rajzlapján ! A Melankólia Dürernek a költő-filozófusnak 
álma, megrezzenti minden idegét, egész énje részt vesz a problémával való fog
lalkozásban. Holbein kívül áll e kép hangulatán. A téma fel van adva : ő hideg
vérrel megoldja. Almai, látomásai közt ily jelenetek nem fordulnak elő. Dürer a 
Melankólián szinte halmozza a temérdek mellékholmit, csakhogy azt az ő alap
vető érzését a nézőben is mentül meggyőzőbben kiválthassa. Minden apró forma 
arra való, hogy a lelki vívódások szülte gondolat világosan, uralkodón kapcso
lódjék a néző leikébe. Holbein csak előad. Nem lelki vívódás csapódik le a Halál
táncon, csak a kor Ízlése. Ha van az ő rajzán aprólékos részletmunka, úgy az 
csak arra való, hogy a gavallér még elegánsabbnak lássék, a kerevet még pom- 
pásabbnak, a berendezés még úribbnak. Neki ez a haláltánc nem volt lelki élmény, 
nem kétségbeejtő töprengések gyümölcse. Kívüle áll, sőt fölötte áll. Még mókát 
is megenged magának a halállal.

A reformáció szellője meglegyinti őt is. De míg Dürer minden tapasz
talatra, minden eseményre egész leikével reagál, Holbeint ezek a dolgok is csak 
annyira kötik le, amennyire a szemet foglalkoztatják. Munkái közt nincs egy 
sem, amelyben a maga szántából, benső szükségességből előadná állásfoglalá
sát, meggyőződését, mint Dürer teszi a Melankóliában. Igaz, van fametszetű 
lapja, amely a reformációval foglalkozik, de ez megrendelt illusztráció. A Búcsú
val való kereskedés (226. kép) nem több ennél. Balfelőli részén látni az igazi, á 
töredelmes bűnbánást, a jobb oldalon a pénzért való bűnbocsánatot. Olcsó, 
szinte útszéli antitézis, amely — bárki találta ki — nem lelki emóció, hanem 
nyugodt meggondolás gyermeke. Maga a búcsúval való kereskedés jelenetezése 
gazdagabb : itt sok minden megfigyelést lehetett értékesíteni : gyóntatok serken
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tik a híveket, hogy adakozzanak, ott a nagy pántos láda, amelybe egy bűneitől 
immár megszabadult asszony veti garasait, a túloldalon serényen folyik az incasso

224. kép. Az apokaliptikus lovagok. Fametszet Dürer nyomán.

és a nyugtázás. Jól megfigyelt leírás ez, nem vitairat, nem olyan állásfoglalás, 
mint amilyent Dürertől várhatunk. Holbein tisztes távolból megrajzolja a jele
netet, de csak úgy, mint ahogy megrajzolna egy piacot, egy házi idillt. A nagy
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kavarodásban nem ugrik a verekedők közé, csak nézi őket. És hogy nézi ! 
Kutató szeme tévedhetetlenül kilesi egy-egy alak jellemző mozdulatát, egy-egy 
helyzet jellemző gesztusát. Nézzük az utóbb említett képen a garasvető asszonyt : 
teste hajlása, a ruhát felfogó jobbkéz, a bal előrenyúló gesztusa félreérthetlen, 
találó, intenzív kifejezése ennek s csakis ennek a ténykedésnek. Vagy az asztal 
körül sürgő csoport : mennyi élénkség, mint tesznek-vesznek ; aki a pénzt szám
lálja, aki az írást átnyújtja, aki egy érintésre hirtelenül hátra fordul, csupa 
erélyes határozottsággal előadott mozdulat, nincs köztük egy sem, amelyen a 
tétovázás, a bizonytalanság nyomát látnok. Holbein biztos kézzel szemelgeti ki 
őket az életvásárból s úgy szögezi a helyükre, mint egy ember, aki szuverénül 
tisztában van minden formájukkal. S most gondoljunk arra, hogy ezt az

intenzív jellemzést mily meglepőn kis appará
tussal éri el. Akinek kedve van, egy perc alatt 
megszámlálhatja, hány vonalból áll elő egy- 
egy ily alak. íme egy művész, akinek nincs 
vérében a körülményesség : pár szóval is elő 
tud adni mindent. Nézzük meg még egyszer 
Dürer Melankóliáját, a főalak ruhájának meg- 
számlálhatlan tömegű ráncait, az öv orna
mentikáját, a szárny tollainak ornithológiai 
teljességét, a homokóra csöpp díszeit, a sok 
kilométer távolságban levő város apró házait, 
jól megszámlált pötty ablakaikkal: Dürer, ha 
mindent alaposan áttanulmányozott, nem is 
enged el semmit belőle, elénk számlálja az 
összes meglátott formákat. Holbeinnek elég 
egy épp oly meggyőző előadáshoz néhány vonal. 
Dürer szinte detektívje az apró formáknak, 
rendszerező s rendszerető, — Holbein vérbeli 
festő, akinek művészi ökonómiája fellázadna 
az ellen, hogy több formát és vonalat halmoz

zon, mint amennyivel felfogását épp tolmácsolni tudja. Pozitív, kétkedést nem 
ismerő ember, akinek éles a szeme és hallatlanul biztos a keze. Két szóval beha
tóbban tud előadni, mint egy körülményes látlelet.

Ez a szűkszavúság valósággal bámulatos ránk maradt eredeti rajzaiban. 
Egyetlen odahúzott vonalba sommázza az orr, egy száj formáinak teljes tartal
mát. Egy forma gyenge jelölése elég, hogy egészet és teljeset tudjon adni. Egy 
arcéi vonala, egy szemhéj átmetszete, egy orrcimpa futólagos jelzése érezteti 
velünk a test rugalmasságát, a hús puha párnáját, a porcogó rugalmas kemény
ségét.

Amit mások töredezett kontúrral, a temérdek forma egymás mellé fűzésé
vel tudnak csak elérni, az nála megvan egyetlen vonal sommázó futamában. 
Ezek a fej tanulmányok ékes okmányai szeme és keze hibázhatatlanságának.

De vájjon e két művész festményei is ennyire elkülönödött egyéniségeknek 
mutatják-e be őket ?

D íí N U t V i f *

225. kép. Az apáca. Holbein »Halál
tánc« sorozatából.
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Az összehasonlítás e ponton nem esik Dürer javára. Mert főereje a grafikai 
kifejezés. Legtöbb festett képe, mint például a Napkeleti bölcsek (227. kép),
szinte felnagyított miniatűrnek hat, a 
cossága a leggondosabb megmunkálás 
ellenére kisszerűnek mutatják ezt a fes
tést, ha melléje állítjuk Holbein düssel
dorfi madonnáját (228. kép). Mekkora 
szakadozottság amott s mily egység és 
nyugalom itt. Amekkora Dürer képén 
az áhitat, oly nagy itt a festői érzés. 
Sőt áhítatról e madonnánál talán be
szélni sem lehet. De nézzük meg a két 
gyermektest lágy modellaturáját s 
valamennyi arc egyszerűen nobilis 
előadását : ez nem a hithű festőmun
kásnak, hanem az előkelő szellemű 
mesternek műve. Külön tanulmányt 
érdemel az összes alakok tónusának 
finomsága, a színek halk crescendója, 
gyengéd átmenetei, élő valószerűsége. 
Német festő idáig nem jutott sem az
előtt, sem azután. Ez az eltanulhatat- 
lan tónus menti meg a képet a tarka
ságtól, anélkül hogy megfosztaná a 
színgazdaságtól. Hasonló vágyat érez
hetett egyszer Dürer is, élete vége felé, 
midőn a müncheni négy apostolt meg
festette (229. és 230. kép). Itt hatal
masra fokozott minden formát s monu
mentális egyszerűséget tudott elérni. 
De e feledhetetlen alakok — bár kép
keret fogja körül őket — mégis inkább 
óriás szobrok hatását keltik bennünk.

Nem is az a célunk e szembeállí
tásokkal, hogy akár az egyik, akár a 
másik alkotásai rang szerint osztályo- 
zódjanak. Az ilyesmi meddő vállalko
zás volna. A szembeállítást még sem 
kerülhettük el, mert így véltük leg
élesebben kidomboríthatni e két mes
ter egyéniségének elkülönítő jellem
vonásait.

A másik két művész, akikre már 
hivatkoztunk, Velazquez és Murillo. 
()k is egyazon faj, egyazon kultúrkör

színek tarkasága, átlagossága, zomán-

A művészet könyve. 13
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képviselői. Őket is csak mintegy húsz év választja el egymástól. Amaz 1599— 
1660, ez 1618—1682-íg élt, jó időn át tehát kortársak voltak. Mind a kettő 
ugyanannak a Spanyolországnak a fia, amely már nem bírta ugyan garmadá
ban a száz év előtt felfedezett Amerika aranyait, de amelynek előkelő családai 
megszokták a jobb időkből a fényűzést és díszes passziókat. Zsenge korában 
mind a kettő Sevilla utcáin és piacain töltötte szabad idejét s nézte a sürgő-

227. kép. A napkeleti bölcsek. Dürer festménye. Firenze, Uffizi.

forgó, henyélő, mulatozó népet. Szemük nyomon követte a vízhordók ballagó 
lépteit, hatalmasan feszülő izmait, a piac apró lovagias ügyei közepette meg
figyelték, mint íródik az arcra egy indulat : a gyűlölködés, a hirtelen fellobbanás, 
az öröm. Művészi ösztönük első sorban tökéletesen meg akarta ösmerni a 
látókörükbe eső embereket, Sevilla csavargóit, kószáló énekeseit, munkásait, 
naplopóit, zöldséges parasztjait, mindazokat az embereket, akiknek homlokára 
feltűnően rávésődött életmódjuk bélyege s akik mozdulatában, tartásában, 
indulatkitöréseiben minden nagyon keresetlen és természetes. E tanulmányok 
jegye nem veszett el műveikről. Velazquez, midőn Ezópust megfesti (231. kép),







228. kép. Madonna. Holbein festménye. Darmstadt.





229. kép. János evangélista és Péter apostol. Albrecht 
Dürer festménye. München.

230. kép. Pál apostol és Márk evangélista.' Albrecht 
Dürer festménye. München.
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a legtávolabbról sem gondol valamely antik görög alakra, nem archeologizál, 
hanem egyenest az utcáról szedi föl s amúgy frissiben és közvetlenül adja elő ezt

a felejthetetlenül jellem- 
zetes ábrázatot. Murillo 
pedig a szó szoros értel
mében vett népszerűségét 
éppen azoknak a képek
nek köszöni, amelyeket a 
sikátorok zugaiban, a piac 
hulladékai közül vont elő 
s vetett vásznára. Oly ké
pek, mint a Falatozó gye
rekek (232. kép), semmi 
kétséget sem hagynak ben
nünk az iránt, hogy a mes
ter a keresetlen jelenetet 
himezés-hámozás nélkül a 
maga természetes közvet
lenségében kívánta elénk 
adni. Ugyanazzal a meg
figyelésben lelt örömmel 
festi meg a gyümölcs ham
vát, mint a ruha rongyait, 
a mezítelen lábat s a talpra 
tapadt port. Velazquez is, 
Murillo is a tizenhárom- 
próbás valóságfestésből in
dultak ki. A végső cél, ahol 
azután mind a kettő kikö
tött, nagyon is messze esik 
egymástól.

Velazquez, bár tanul
mányaiban az utca né
pét keresi, kívül-belül spa
nyol grand. Ha megtekint
jük magafestette arcképeit 
(233. kép), mély komoly- 
ságú úriembert ösmerünk 
meg benne ; szénfekete sze- 

231. kép. Ezópus. Velazquez festménye. Madrid, Prado. mében biztos nyugalom,
fölény és valamelyes me

lancholia. Azt hinné az ember, hogy sohasem vonja ajkát mosolyra. Ez a 
szempár nem plebejus kíváncsiságból nézi az életvásárt, hanem, hogy úgy mond
juk, sub specie aeternitatis. így nézte az utca sihedereit, így az arisztokratákat, 
a királyi hercegnőket, az udvari bolondokat, a királyt és Ince pápát. Ember
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tanulmányozó s emberek megértője. Az efféle magas szintű életszemlélet 
mentette meg a tönkremenéstől, midőn élete nagyot fordult : IV. Fülöp király 
kinevezte palotamarsallá, udvari festőjévé. Teljesedett leghőbb vágya : benn 
volt a világ legzárkózottabb társaságában.

232. kép. Falatozó gyerekek. Murillo festménye, München.

Mily környezetbe jutott ebben az udvarban ! A hirhedt spanyol etikett 
éppen a csekély tehetségű IV. Fülöp alatt érte el merevségének netovábbját. 
Az élet ott stilizált unalmat jelentett. A hermetikusan elzárt palotában, amelybe 
a nagy festő is csak úgy juthatott be, hogy előbb egy a művészettel semmi 
összefüggésben nem levő hivatalra nevezték ki, minden fagyos és gépiesen



mozgó szertartások közt folyt. A király szellemi ténykedése abban merült ki, 
hogy olykor aláírt egy okmányt, amelyet vígjátékba illő, khínai körülményes
séggel terjesztettek megközelíthetetlen felsége elé. Mint egy elkorcsosult család 
sarja, csak egy pár udvari bolond elmésségeiben tudott gyönyörűséget lelni. 
E lőcslábú, elkínzott arcú törpék voltak meghitt barátai. Volt ezeken kívül 
még egy kedvence : Velazquez. Órákig ült szótlanul a festő műtermében s nézte 
munkálkodását. Rendkívül bizarrnak hathatott a felségre az a felfedezés, 
hogy íme, vannak a világon emberek, akik a kezüket ide-oda járatják valamin : 
dolgoznak. E felfedezés annyira imponált neki, hogy a kegy egy fel
buzdulásában kizárólagos privilégiumot adott Velazqueznek, hogy arc
képét fesse. A művész elég gyakran élt az engedelemmel : ezen a dege- 
nerált ábrázaton fenntartás nélkül értékesítette megdöbbentő emberisme
retét (234. kép). Most kinccsé vált kezén az a sok tanulmány, amelye
ket Sevillában és Madridban is normális embereken végzett. Sokszor 
látjuk attól fogva a spanyol Habsburgok sápadt, megnyúlt arcát, a királyi 
kisasszonyok szenvtelen képeit Velazquez ecsetétől festve. De kívülük meg
festi az udvari bolondokat is, a törpe El Primot, a nyakigláb Juan de Austriát, 
az összes korcsalakokat és királyi buffókat. Megfesti az infánsnőket, egyet-

egyet rettentő abroncs-szok
nyában (235. kép) : az egész 
alak borzalmas torzkép, 
amely nem is emlékeztet 
emberi formára, ha nem 
festi Velazquez a csodásán 
elkapott arcot föléje. Az ud
vari nevelés szívtelen trai- 
ningje mint tükröződik a 
szegény gyermek e képén !

Egy kis túlzással szinte 
azt mondhatnék, hogy a 
művész a királyi udvarba 
lépve, emberi abnormitások 
közé került. Maguk a királyi 
család tagjai is folytonos 
családbeli házasságok révén 
degeneráltak, vegyük hozzá 
az udvari bolondok és tör
pék szomorú hadát : csak
ugyan kétségbeejtő egy kör
nyezet. Emberek helyett 
korcsok, ruha helyett ször
nyű terjedelmű maskarák, 
természetes mozdulatok he
lyett automata-taglejtések. 

233. kép. Velazquez magafestette arcképe. Róma, Kapitólium. De megmaradt Velazquez
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nagy problémája : az emberi arc, a még kendőzetlen szempár, a lelki indulatok 
halvány, de önkénytelen tükröződése. Mennyire kapóra jönnek most azok az 
embertanulmányok, ame
lyeket még palotamarsall- 
korszaka előtt, mint ifjú 
legény végzett! Velazquez 
kolumbusává lesz ezeknek 
az arcoknak. Mily hatal
masan érezzük ki e nagy 
sor képből annak a szo
morú életnek terhét, ame
lyet mindezek az emberek 
éltek. Velazquez egyszerre, 
szinte mohó hirtelenséggel 
ragadja meg e jellemeket, 
mint valaki, aki már túl 
van azon, hogy fáradságos 
elemzéssel kutasson. Nem 
részletenként vagy nyom- 
ról-nyomra, hanem egy
szerre, egy darabban, a 
jellemvonások egész kom
plexumával ragadja meg 
őket. Szélesvonású, egy
szerű előadásában rögzíti 
vásznára, mintha két kéz
zel fogná meg ezeket az 
összetett fiziognomiákat s 
élő életben állítaná elénk.
Vessünk egy pillantást X. Ince arcképére (236. kép) : itt nincs habozás, nincs 
kísérletezés, nincsenek félmondatok, sem hosszas leírások : készen húzza oda 
széles formáit, mint egy teremtő, aki fejébe veszi, hogy hirtelenül valóra váltson 
valamit, ami készen él benne. I tt minden teljes és minden le van zárva. Nem 
szólhatunk külön rajzról, külön színről és tónusról, mindez egyetlen szerves 
egésszé kapcsolódik nála. A pápa szinte hirtelenül jelenik meg előttünk, itt 
van egész teljességében. A spanyol királyi törpéket is leleplezi: hiába mókáz
nak, Velazquez kérlelhetetlenül előállítja igazi alakjukat, mély benső szomo
rúságuk kiült ajkukra, szemükből pedig elévillan a megalázottság.

Ilyen emberábrázoló volt ő tulajdonképpen. De arcképeken kívül festett 
egyebet is. Mindegyikben naturalista vágyak jelentkeznek és leszűrt, senkiéhez 
sem hasonlítható egyéni stílusban teljesednek. A Szőnyegszövő asszonyok 
(237. kép) jó példa rá. Sehol egy nyomnyira sem távozni attól, amit a termé
szetben jól megfigyelt s mindennek a legintenzivebben adni a jellemvonásait, 
mintha ez volna az igazi szándéka. Nem csak emberarcokon, hanem — mint 
e képen — a beözönlő napfény és a tompa műhely világosság ellentétein, a nyu-

234. kcp. IV. Fülöp arcképe. Velazquez festménye. Madrid, 
Prado.
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godt alakon s a hirtelen mozdulaton, a szín erején, a tónus átlátszó lágyságán 
is. Gondoljunk Dürer és Holbein már bemutatott műveire s közvetlen képét 
kapjuk annak, mily másként közelíthetik meg a természetet egymással semmi 
rokon vonással sem bíró mesterek.

Vájjon Murillo, aki szintén a piacon és sikátorokon szemelgette embereit, 
milyen utakra jutott ? Munkálkodásának jó része Sevilla falai közt folyik.

235. kép. Mária Terézia infánsnő. Velazquez festménye. Madrid, Prado.

Nem a Habsburgok az ö mecénásai, mint Velazquezé, hanem az egyház rendjei 
s Sevilla gazdag, hithű urai. Ezek az egykor hirtelenül meggazdagodott mil
liomosok szívesen hálálkodtak a szenteknek és a madonnának szerencséjükért. 
Amazok, az egyház urai és rendjei, megtalálták Murilloban azt a festőt, aki 
az ö vallásos célzataiknak tökéletesen megfelel. Magától Murillotól sem lehet 
megtagadni a vallásos rajongás egy nemét. A spanyolországi kolostorok cellái-
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ban pedig ez volt az uralkodó hangulat. Nap-nap után csodák történnek. Szen
vedélyes, az önsanyargatástól extázisba eső barátok előtt megnyílnak az egek : 
Krisztus maga mutogatja nekik sebeit, szentek szállnak alá s személyesen

236. kép. X. Ince pápa arcképe. Velazquez festménye. Róma, Palazzo Doria.

hozzák az Űr izenetét. A víziók e híres földjére menekülnek Rómából is azok 
a papok, akik ott megborzadtak a Kúria nagyvilági életétől : itt, egy rideg cella 
falai közt, vallási láztól remegve ízlelik meg a túlvilág boldogságát. E szentek, 
e madonnák, e látomások, e csodák kerülnek most a templomokba az oltárok 
fölé. Murillo festi a leghíresebbjeiket, ő ecsettel végzi azt a munkát, amelyet 
az ellenreformáció szerzetalapítói, az inkvizíció szentjei író tollal, prédikálva,
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betegeket gyógyítva végeztek. Ily képekért hiába fordultak volna Velazquezhez, 
akinek volt ugyan vesékig látó szeme, de nem voltak víziói. Murillo, a Dinnye
evők festője, eljutott e látomások világába is.

Nem mintha egyszerre s végkép elhagyta volna az utca szedett-vetett 
népét. Nyílt alkalom arra is, hogy szükséges kiegészítői legyenek egy nem e föld
ről való jelenetnek. Beleviszi őket, ha kell, félelem nélkül vallásos képeibe is : 
az egyiken, például, Magyarországi szent Erzsébet mosogatja s gyógyítja a
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fekélyes koldusokat (238. kép) ; elül egy nyomorék kötözi be sebeit, egy fiú 
a mosdótál fölé hajlik, a szent nő pedig tulajdon kezével áztatja fekélyét. Alcalai 
szent Diegot szintén betegek és koldusok veszik körül. Mindez nem érdekelne

238. kép. Magyarországi Szt Erzsébet. Murillo festménye. Madrid, Akadémia.

minket, ha e réven nem mutatkoznának a képeken tisztán festői értelemben 
vett konzekvenciák is. E népies, közvetlenül tanulmányozott alakokat ugyanis 
oly erővel festi meg, hogy a közéjük állított csodatevő szentek szinte bágyad
taknak hatnak. De meg tud szabadulni ettől a földi salaktól is, mihelyt nem
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egy ily mirákulum közvetlen szemléltetése a főcél. IV. Fülöp egyik uralkodói 
ténykedése az volt, hogy a Szeplőtelen Fogantatás patronátusa alá helyezte 
az országot : Mária koncepciójának képei tehát nem csupán a kolostorokban 
uralkodó szellemnek, hanem az állami követelményeknek is megfeleltek. 
Murillo egy sor ilyen koncepciót festett, az ő gyöngéd és vallásosan rajongó 
lelke most égi makulátlanságot festhetett : az utca sihederjeit és koldusait 
e képeken az angyalkák raja helyettesíti (239. kép). E madonnák megfeleltek 
az akkori spanyol női eszménynek, kultuszuk rajongó nőkultusz. Valamennyi 
feltűnőn fiatal, hosszan leomló hullámos fürtjeik szénfeketék s tüzes fekete a 
szemük. E rajongó szempár pedig a magasba tekint, mozdulata az égi elragad
tatásé. Az imádó lovag mily hő szeretetével rendezgeti Murillo az utolsó 
redőcskét is a ruhán, a dús fürtöket a homlok körül, a lágy, földi munkához 
nem szokott kezecskéket ! Gondja volt rá, hogy e makulátlan testet az öltözet 
is csak félénken, illemtudón lengje körül. Felhőgomolyagokon ereszkedik alá 
az angyalok kara, kicsiny, rózsaszínű gyermektestek, nem e földről valók. Itt 
eltűnik a reális élet, szent Erzsébet koldusai, a piac sihederei : vízió jut helyébe. 
A madonna, kiről Dürer oly családias képet festett (227. kép.), Murillo ecsetje 
alatt mennybéli fenomenné válik, akinek nincs többé semmi köze a földi élet 
nyomorúságához. Most már logikus, hogy párássá, omlóssá formál mindent, 
hogy a régi naturalista ecsetvonást aranyporral permetezi, hogy gyöngédek, 
könnyűk, testtelenek az alakok s hogy a kép formái, színei, levetve a valóság 
minden érdességét, enyhe sf urnát óban olvadnak fel.

Ez a festés más festés, ez az ember más ember mint Velazquez. Egy 
egészen más világfelfogás, egészen eltérő lelki élet jelentkezik ennek is, annak is 
képein. Nem mintha Velazquez kora nem ismerte volna a víziók e világát. 
Sok spanyol festőt ihletett az meg, köztük Velazquez legszorosabb értelemben 
vett kortársait is. Nem az választja tehát el e két nagy művészt egymástól, 
hogy amaz húsz évvel idősebb volt emennél. Hanem az, hogy Velazquezben 
e víziós világ nem talált visszhangra. S bár egyforma mindkettőjük kiindulási 
pontja, az állomás, ahova megérkeztek, merőn más. Két különálló egyéniség, 
akiknek mindegyike a maga módjára lett naggyá.

Ugyanebből a szempontból még két nagy művész néhány munkáját 
vesszük szemügyre : Rubens és Rembrandt képeit. Mind a kettő északi ember, 
mind a kettő Németalföld egy-egy törzsének fia, életüket, halálukat harminc 
év választja el egymástól. Rubens 1577—1640, Rembrandt 1606—1669-ig élt. 
Az a másfélszáz kilométer, amely munkálkodásuk színhelyét, Antverpent és 
Amsterdamot elválasztja, elenyészik azzal a távolsággal egybevetve, amely 
a két mester művészi lelkületét oly messzi szférákba tolta egymástól. Nagyon 
általános jellemzés volna, ha csak azt mondanók, hogy Rubens maga a kicsat
tanó életöröm, hogy Rembrandt maga a tragikum. Érzékelhetőbbé válik ez az 
ellentét, ha oly műveiket állítjuk egymás mellé, amelyek egyazon tárgykörből 
valók.

Jézus viselt dolgait sokféle kiadásban adta elő mind a kettő, Rubens 
gyakran óriási méretű olajfestményeken, Rembrandt olykor kisméretű réz
karcokon is. Vessünk egy pillantást Rubens ama festményére, amely Krisztus
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240. kép. Lázár feltámasztása. Rembrandt rézkarca.
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és a házasságtörő nő címen egyik dísze a müncheni Pinakotékának (lásd a színes 
mellékletet). A férfialakok tagbaszakadt atléták, viruló erejűek, szinte túltengnek 
testükön a jólét nyomai. A szép bűnösön is hatalmas formákban pompázik 
ugyanaz a fizikai jólét. Semmi sincs távolabb tőlük, mint a benső vívódás, a 
töprengés vagy a nehéz munka nyomorúsága. A Megváltó jól ápolt haja és szakálla, 
mind az öt alak makulátlan s elegáns redőkbe omló ruházata nem az ügyes-bajos 
napi élet képét hozza emlékezetünkbe. A festő láthatón azon van, hogy ezeket 
a jellemvonásokat kiemelje : ahol teheti, leveti az alakokról a ruhát, csak hogy 
a test duzzadó egészségét, a lüktető élet pirját mentül bővebben adhassa. Nem 
a feldolgozott tárgy késztette arra, hogy Krisztus egész felső teste mezítelen 
legyen, hogy karjaira lehetőleg kevés ruha kerüljön, hogy a bűnös asszony 
még a bűnbánat e pillanatában is oly bőven mutassa teste bájait. Ezt Rubens 
a tárgytól függetlenül rendezte így, nyilván az a célja a képpel, hogy viruló 
és sok húst festhessen, annyit, amennyit a tárgy kompromittálása nélkül még 
éppen szabad. Mert e mezítelen testen mutathatta be a legintenzivebben az 
ember fizikai életének pompáját. Csak egy példa a sok száz közül, de jellemző. 
Rembrandt élete-művében ilyesmire sohasem találunk példát. Nem mintha 
feltett szándékkal kerülné a test előadását, de csak ott szokta bemutatni, ahol 
a felvett tárggyal motiválható. Ami Rubensnél a fődolgok egyike, az nála 
járulékos. Célzatai tehát egészen mások s e célzatok végigvonulnak összes művein, 
bármily technikával készítette légyen azokat. Egy rézkarca, amelynek hőse 
szintén Krisztus, amint Lázárt halottaiból feltámasztja (240. kép), ez esemény
nek éppen legmeglepőbb fordulatát mutatja : az összeaszott, beesett szemű 
holttest lassan fölemeli fejét s ijedten, ámulva, kíváncsian és megdöbbenve 
retten fel a jelenet minden résztvevője. Oldalt betóduló fény áraszt világosságot 
épp az esemény gócpontjára, elsiklik Lázáron, végigszalad Krisztus egyszerű 
ruhájú alakján ; hátul még megvillan két kézén, egy arcélen. A jobb oldalon 
pedig éppen arra az alakra téríti tekintetünket, akiből a legélénkebb moz
dulatot váltja ki a csoda. Köröskörül minden egyéb szürke félhomályba merül, 
el egész a tompa sötétségig. S valamennyi alak a napi élet egyszerű képvise
lője : munkásemberek, szegény asszonyok, kopott ruhájú aggastyánok. Itt 
szó sincs arról a derült Olimpusról, amelybe Rubens képe révén kaptunk bepil
lantást. Jézus itt nem Apolló, a résztvevők sem Herkulesek vagy félistenek, 
hanem az utcáról felszedett alakok, a közönséges élet fakó pongyolájában. 
S nem a bacchusi jólét, a pompás hús előadása a főcél itt, mint Rubens képén, 
hanem egy drámai esemény hirtelenségének hű impresszióját kapjuk a fény, 
homály és árnyék oly játékában, amely úgy rendeződik, hogy épp a csodás 
esemény gócpontja váljék a legfeltűnőbbé. Nem a gazdag életöröm itt a vezér- 
motivum, hanem a fény és árnyék egymást áttörő, egymásba belesikló, egy
mást kiemelő és legyűrő harca.

Nem is kellett e két mester legellentétesebb felfogású műveit egymással 
szembeállítanunk : e kettő is meggyőzhet minket arról, mi más célok és vágyak 
teremnek ily különböző egyéniségekben. E példa nem önkényes, mert ugyanezt 
a különbséget mutatja egész életük műve. Jézus és a gyermekek a címe Rubens 
egyik olajfestményének (1. a színes mellékletet), de lehetne talán az ifjú Bacchus
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is. A kép legnagyobb részét puha, piros hús tölti be, a törzs, a kezek, a lábak 
szabad és önkéntelen fordulatai gazdag formajátékot adnak. Minden világos, min
den derült itt, a sötét háttér csak egyszerű kulissza s láthatólag nem az eseményt 
akarja lokalizálni, hanem a test üde hamvát kiemelni. Ezt az üde, naptól nem 
barnult epidermist minden képén a színeknek azzal a világító erejével festi, 
amely ezt a képet is jellemzi. Már a fürtös haj is az arany egész skáláját variálja. 
A test pedig rózsaszín : pirosabb az orcán, a csuklókon és térdeken, az elefánt- 
csont meleg sárgája csillog a hájasabb részeken. Lüktetve buzog e bőr alatt 
a vér s általszövi azt finom kékes ereivel. E színváltozatok még nem látszottak 
eléggé gazdagoknak : élénkpiros kendő kerül az előtérbe, hogy visszfénye pirosán 
tükröződjék a kis Jézus combján. Egy kosár tarka s ragyogó gyümölcs emeli 
a kép színhatásainak élénkségét, egy fehér párna, fehér lepel, fehér bárány 
az inkarnáció tüzét és teltségét. Csakugyan, a képnek minden mellékholmija 
arra való, hogy kiemelő színakkorddal kísérje azt a himnuszt, amit a mester itt 
a hús pompájáról dalol.

Rembrandtot nem jellemzik hasonló célzatok. Egyik mesterművén, Jákob 
áldásán (241. ábra) nem csupán azt az elvét látjuk érvényesülni, hogy az esemény 
gócpontjára özönlik a legtöbb fény, s hogy a kép többi részét homály fogja 
körül, hanem azt is, mily alárendelt szerep jut ily körülmények közt a szín 
tüzességének, kicsattanó elevenségének. Csakugyan, ez a festmény majdnem 
inonokróm. Az öt alak ruhája színe közt csak csekély a különbség. Rubensnek 
A házasságtörő nő képén gondja volt, hogy alakjain hangos szavú, egymástól 
messze eltérő színű ruha legyen : cinóberpiros, tiszta fehér, tiszta kék foltok 
kerülnek ott egymás mellé, a haj színei fehér, gesztenyeszín és aranysárga. 
Rembrandt Jákob-képén az összes alakok ruhája csak a barnássárga és a sárgás
barna fokozatai közt mozog, az arcok és haj színe egyazon skálájú, a fal bizony
talanul fakó, a lelógó nagy függönyök oly tónusuak, hogy csak sejthetjük lokális 
színüket, az ágytakaró pirosa is annyira megtört, hogy alig marad határozott 
színemléke bennünk. A szín tehát, amelynek feladatát Rubensnél pedzettük, itt 
egészen másféle feladatokhoz jutott. Alárendeltje s függvénye a fényhomály 
játékainak s csupán ezeket van hivatva kiemelni vagy tompítani.

Vessük egybe azonkívül e kép szomorú, fülledt hangulatát, a mozdulatok 
bensőségét, az arcokon tükröző karakterek beszédességét, az öreg haldokló 
viharvert ábrázatát, az anya fáradt eltompulását, küzködéses, szenvedéssel teli 
életünk megannyi átérzett vonását : mi más művész áll itt előttünk mint Rubens, 
aki dúskál a színben, a fizikai élet örömteljességét sugározza, kerüli a szenvedés, 
a munka, az elgyötörtség bélyegeit, ünnepel, díszít, egy új Olimpust tükröz.

Az antverpeni mester, aki így fogta fel az életet, nem válhatik hűtlenné 
egyéniségéhez akkor sem, amikor borzalmas tragédiák megfestése a feladat. 
Festett Rubens ilyeneket is. Nemcsak a keresztrefeszítést, ahol Krisztus ismét 
hatalmas atlétaként jelenik meg, hanem megfestette a világösszeomlást, a 
katasztrófák katasztrófáját is (242. kép). Utolsó ítéletén fönt, szinte elérhe
tetlen magasságban ül Krisztus, egy új Jupiter, akinek egy intésére megdicsőül 
s elkárhozik az emberiség egy-egy fele. Hosszú rajban, messze hátul röppennek 
a magasba amazok. S mint egy emberhúsból való lavina hömpölyög a mélységbe
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a kárhozottak serege. Kibogozhatatlan embergombolyag, amelyet szédítő salto- 
mortálékban zúdít lefelé a démonok egész hadserege. Rettentő viaskodás folyik 
itt az öröklétért, mérföldekre zúdítva kalimpálnak e hústömegek a levegőben, 
fejjel le, háttal előre, soha nem látott, soha el nem képzelt, de itt meggyőző 
mozdulatokban. A birkózó testtömegek néhol oly gomolyagba keverednek, 
hogy a lábak, karok hozzátartozandósága felől egy pillanatra zavarba jutunk.

241. kép. Jákob áldása. Rembrandt festménye. Kassel.

Amit Rubens merész mozdulatok dolgában el tudott képzelni, itt megdöbbentőn 
evidenssé válik.

De e hatalmas emberforgatag szerzője itt is ugyanaz marad, aminek a kis 
Jézus és a Házasságtörő ríő képén láttuk. Mert e birkózó, zuhanó, vonagló alakok 
a test virulását, akcióképességét, életretermettségét sugározzák. Erőtő duzzadó 
daliák és amazonok forgataga ez a kép s mintalapja lehetne annak, hogy mily 
változatos mozdulatokra, cselekvésekre képes a viruló test mindenható gépe
zete. Mily távol állanak e testek a sírból elévonszolt múmiától, mily kevéssé 
sugallják a halál gondolatát ! Mennyire kicsattan belőlük a szenvedélyes élet
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heve, mint virul epidermisükön az egészség ! Még a végső világösszeomlás e 
képén is ott van, sőt mindenek felett uralkodik Rubens egyéni jegye : a kicsat
tanó életerő.

Tegyük e kép mellé Rembrandt egyik legszebb rézkarcát, a »százforintos 
lap« néven ösmertet, melynek címe : Krisztus betegeket gyógyít (243. kép). 
Semmi sem emlékeztet itt Rubens Olimpusára, minden az emberek nyomorú
ságára, dísztelen nyavalyáira, szenvedéseire. E penészes pincebolt nyirkos fél
homályában áll Jézus, nem a diadalmas bíró, hanem a szenvedők barátja s 
körülötte koldusok, bénák, nyavalyatörősek, mankón, talyigán, egy zsúp szal
mán. Az utca söpredéke, Amszterdam ghettójának hajótöröttjei, rongyosan, 
hő bizalommal sereglenek a rabbi köré, aki szelíd arcának sugarával vigasztalást 
osztogat. Valóban, ennek az előadásnak alaphangja tökéletesen elüt Rubenstől. 
S amire már céloztunk Rembrandtnál, azt itt nagyraf ej letten látjuk : a bolt
ívek fülledt homályába belenyilallik a világosság, végigszalad a sokaságon, 
a fény és árnyék tarka arabeszkjét rajzolva rá s hatalmas sugárzással emeli ki 
a tompa háttérből e társaság központját, Jézust. Itt is a fénynek és homálynak 
az az izgató küzdelme, amely egészen sajátos hangulatba meríti Rembrandt 
műveit. Mind e sok rongyon, piszkon, szegénységen ott dereng a fény e szomorú 
játéka, valamely különleges, magasabbrendű életet juttatva mindenre. Aki 
valaha bejárta azt a piszkos városnegyedet, amelyben Rembrandt napjai lepereg
tek, tudni fogja, honnan vette a mester a fény és homály e küzdelmét : Amszter
dam sikátorainak fulladt homályába így tör felülről egy-egy fénysugár, meg
csillan a nyirkos köveken, az ószeresek holmiján, a ténfergő népen, hogy egy 
pillanat múlva tovaillanjon. Mily beszédes ellentét e tiszta sugár s a nyirok 
és penész, a rongy és szemét ez odúk közt ! Rembrandtot, e negyed lakóját 
s később e negyed megvetett koldusát mélyen megragadhatta, amit így napról- 
napra látott : sorra ismétlődik az valamennyi képén, valamennyi metszetén, 
előadási módszerré, fejlett vízióvá válik nála, amely hol koncentrált, hol natu- 
ralisztikusan motivált kiadásban válik főelemévé műveinek. Ha festett művei 
közt keresünk rá példát, úgy az »Őrség kivonulása« (244. kép) beszédesen mutatja 
nekünk, hova fejlesztette ő ezt a jellemvonást. Hogy a polgárőrség zászlósán, 
dobpörgetve kivonul az utcára, itt csak ürügy volt, hogy egy sor arcképet fest
hessen, a tulajdonképpeni feladatot. S maga a kivonulás is csak motívum, hogy 
a homályos helyiségbe a nyíló ajtón át beomolj ék a világosság hatalmas kévéje 
s különleges, lebilincselő életet kölcsönözzön e különben érdektelen nyárspolgár- 
csoportnak. S éppígy élednek az ő bibliából vett alakjai, az ő szentképei: min
denütt Amszterdam szegény, törődött, viharvert népsége jelenik meg, rongyosan, 
vagy a ghettó ószereseinél felszedett exotikus kendőkben, turbánokban s mindet 
összekapcsolja, jelentékennyé, újszerűvé avatja a fény és homály dramatikus 
küzdelme. E tompa, mélyhangú világításba kerülnek arcképei is. A félhomály 
fátylán át nem az epidermist látjuk, a redők kusza töredezettségét, a csontok 
keménységét, hanem elénk dereng egy-egy karakter meglepő hirtelenséggel. 
Es mentül jobban üldözi őt a sors, mentül nyomorúságosabbá válik élete s 
gyötri az öregkor : annál szilajabban, annál hevesebb ecsetvonással, az energia 
utolsó, izzó fellángolásával adja elénk az efajta emberképeket.
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242. kép. Az utolsó ítélet. Rubens festménye. München.
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Még e vég is mi más mint Rubensé, a gazdag Rubensé, akinek műhelye 
kincstár, barátai fejedelmek, aki, lia kell, nagykövet, ha kell, az ünnepi cécók 
hőse, a város első gavallérja. Az életöröm, amelyet hatalmas vásznain felszított, 
hű maradt hozzá. A napsugár és a sikátor ernyedt félhomályának drámai harca 
pedig szinte szimbólumává lett Rembrandt tragikus életének is. Valóban, ha 
egymást kizáró ellentéteket keresünk, egymás mellé állíthatjuk Rembrandtot 
és Rubenst.

*  *  *

E messze kimagasló mesterek művészetét csak éppen annyira volt szük
séges megvilágítani, hogy nyilvánvalóvá legyen, mily alapvető különbségek 
különítik el egyéniségöket. így beállítva azonban úgy tűnnek fel, mint valamely 
pusztaságból a felhőkbe meredő hegyóriások, amelyek tetői egyformán mér
hetetlen magasak s amelyeknek semmi közük egymáshoz. Ez a kép helytelen 
volna. Mert ha szemügyre vesszük a művészettörténet tényeit, csakhamar rá
jövünk, hogy ezek az önálló nagy mesterek nem állanak ennyire elszigetelve. 
Rubens is, Rembrandt is tanítványokat nevelt, akik közt akadtak jeles tehet- 
ségűek, s ha önállókká fejlődtek is : műveiken megvan a nyoma annak, hogy 
tulajdonképpen kinek keze alatt nőttek naggyá. Mások más módon merítettek 
okulást a nagyobb mesterek munkáiból. Magának Rubensnek égető szüksége 
volt az ő szellemében dolgozó ifjú festőkre, mert az ö segítségük nélkül fizikailag 
nem győzte volna a rengeteg megrendelésnek eleget tenni. Egész sor növen
déke aláfestette képeit s a mester némelyiken csak épp mégegyszer általsiklott 
ecsetjével. E tanítványok egyike-másika később kiváló mesterré fejlődött maga 
is s ha művészete természetesen nem is puszta mímelése a mesterének, mégis 
rokoni kötelék fűzheti hozzá. A hegyóriás mellé, vele szerves láncolatban, más 
hegyek s apróbb halmok egész serege sorakozik. Az elszigeteltség megszűnt.

Elég, ha Anthonie van Dijckre (1599—1641) hivatkozunk, mint aki Rubens 
körének legjelentékenyebb mestere. Elég egy pillantást vetnünk Krisztus meg- 
siratása című festményére (245. kép), hogy megérezzük, mily hatásokat váltott 
ki belőle Rubens közelsége. Elsősorban Krisztus hatalmas tagjai, a súlyos és nagy 
formák, kissé szelidültebb kiadásban, az antverpeni mesterre emlékeztetnek ; az 
egész kép kompozíciója, színeinek tömör, dús volta mind rubensi emlék. Hogy 
van Dijck azután másutt is merített tanulságot s a maga világfias, kissé melan
kóliával áttüzdelt, keserédes gavallér-finomságából annyit tett arcképeibe, épp 
az emeli az utánzók fölé. Rubens műhelyéből került ki Jakob Jordaens 
(1593—1678), de mily más utakra tért mint van Dijck ! Míg ez kerülte, vagy 
legalább temperálta Rubens hatalmas lendületét és szertelenségét, addig a másik 
tanítvány, Jordaens, vallásos képeiben túlságba vitte azt. Sőt némely művében 
szinte vaskossá, durvává lesz, míg humoros családi hangversenyei és ünnepei 
kevesebb brutális erőt, de egyben kevesebb művészi érzést is mutatnak.

Ha itt két mesterre utaltunk, akik egyet-mást, többet vagy kevesebbet 
átvettek Rubenstől, vagy akiknek fejlődését legalább is nem tudnók megérteni, 
ha Rubenst ignoráljuk, úgy egy kis kört kapunk, amelynek tagjait bizonyos 
szálak fűzik egymáshoz. De tévednénk, ha azt hinnők, hogy maga ez a kis kör
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elszigetelten élt s nem volt semmi köze a többi kortárshoz vagy az elődökhöz. 
Már Jordaensnél láttuk, hogy családias életképeivel ki-kitör e körből. Hisz 
Rubens is, Van Dijck is az udvarok, az előkelő világ, a dúsgazdag és pompázó 
egyház művészei. Semmi vagy elenyészőn csekély közösséget tartanak a flamand 
néppel, amely ebben az időben sajátszerű, derült és könnyűvérű életet élt. Ennek 
az életnek is akadtak festői s Jordaens említett képeivel belenyúl ebbe a Rubensre 
nézve teljesen idegen festőkörbe is.

Ennek a sajátszerű flamand népéletnek képeit szorgalmasan terjesztették 
rézmetszők és rajzolók. A falánk, kövér, jólétnek örvendő nép vaskos tréfáit, 
vásári mulatozásait, csapszékjeleneteit Rubens nem, de egész sor flamand 
festő ragadta meg s a gazdag kereskedők és céhmesterek szobái megteltek az 
ily tréfás jelenetekkel, bebocsátották oda a leg vaskosabb, életképeket is. 
Adriaen Brouwer (1605 ?—1638), egy cigányvérű kalandor, felszedi a vásáros 
bódék kóborló falurosszáit, nagyorrú, potrohos, részeg, verekedő legényeit : a 
durva formákat megvesztegetőn mélyre hangolt színe enyhíti (246. kép). David 
Teniers, az ifjabbik (1610—1690), bemutatja a vásáros- és búcsújeleneteket, 
a nép dáridóit töméntelen alakkal (247. kép) : nem oly vaskos, de szárazabb 
is mint Brouwer, viszont nem oly finom a színe mint amazé. S a festők egész 
serege dolgozgat hasonló szellemben. Egyenes kapcsolatot az efajta festészet 
s Rubens művei közt bajos volna találni. De a tanítványok révén finom szálak 
bogozzák össze e heterogén műveket is.

Hasonló jelenségekre akadunk Hollandiában. Rembrandtnak is voltak 
tanítványai s akadtak más festők, akik Rembrandt kincsesbányájából a maguk 
javára értékesítettek egyet-mást. Ferdinand Bol, Nicolas Maes, Gabriel Metsu 
művein megcsillan egy sor Rembrandt-emlék. De az egész amsterdami művész
sereg, ha nem is közvetlenül, úgy esetleg másodkézből kap valamit, amit Rem
brandtra vezethetünk vissza. Megcsillan ez még olyan látszólag elkülönödött 
művészeken is, mint Willem van de Velde vagy Paul Potter, az előbbi viharos 
tengerein magasba tornyosuló felhőivel, az utóbbi állatképeivel válik népsze
rűvé : Rembrandt nagyságát egyikük sem közelíti meg. De Amsterdamon kívül 
Delft is, Leyden is, Haarlem is művészközpont. Ezek sincsenek hermetice elzárva 
egymástól, az összekötő szálak egész sora fűzi őket egybe. Megesik, hogy e 
szálak időről-időre nagyon meglazulnak, leginkább olyankor, amidőn itt is, 
ott is valamely nagyerejű tehetség gyűri a maga hatása alá földiéit. Tgy történt 
például Haarlemben, ahol Frans Hals (1580 ?—1666) nemcsak él s működik, 
hanem valóságos festőiskolát is tart. Vegyük figyelembe azt a sokatmondó 
esetet, hogy Hals egy s más művét tévesen Rembrandténak minősítették s meg 
fogjuk érteni, mily kapocs kötötte Rembrandt művészetét a haarlemiekéhez 
s mindazokhoz, akik innen merítettek. Hals rendkívüli egyénisége hozzájárult 
ahhoz, hogy egész köre támadt : nyers közvetlenségben megfestett arcképei 
elbűvölték a festőket, akik még sohasem láthattak oly durcás erővel, szinte 
dévajon a vászonra csapott karakterképeket, mint amilyenek e merész ecset
járású mester műhelyében keletkeztek (248. kép). Az ő köréből való Adriaen 
van Ostade (1610—1685), viruló színű mester, parasztszobák derengő félhomályá
nak, táncoló, pityókos legények, vastag kofák előadója. Azt mondhatnók,





------------------------- ------------- ' —



243. kép. Krisztus betegeket gyógyít. Rembrandt rézkarca.
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Hille Bobbe rokonságából valók, de Hals duhaj erejét a dússzínű előadás és a 
tónus finomsága helyettesíti. Van Ostade ismét sok más festőre hatott, követői 
is támadtak, úgy hogy a kör egyre tágul s új s újabb elemek keverednek beléje, 
amelyből végeredményben egymástól meglehetősen elkülönült művészek merül
nek fel, mint Jacob van Ruisdael, a sziklák, erdők, zuhogó patakok festője, 
Philips Wouwerman, a lovas csatározások mestere, Gerard Terborch, a jobb
módú polgárosztály szenvtelen életének festője.

244. kép. Az őrség kivonulása. Rembrandt festménye. Amsterdam.

Rembrandt hatása átnyúlt a delfti, leydeni csoportba is s a félhomály igéző 
játékainak szeretetét hintette el ott is. A nagy amsterdami mesternek egy ifjan 
elhunyt tanítványa, Karel Fabritius egyszerű, keresetlen képeken mutat be 
egy-két alakot, például a vártán elszunnyadt őrszemet, a szürkület derengésé
ben. Tanítványa, a delfti Jan van der Meer a félhomályt, a fény és árnyék játé
kait már önálló festői problémának fogja fel, szintúgy Pieter de Hoogh. Igazi 
festők, akik arra használják fel az alakokat, a bensőségeket, az udvarokat, 
hogy az árnyékjáték érdekességeit kutassák ki bennük. Jan van Goyen e kutatást 
átviszi a levegőre, keresi a tengerpart finom páráját, a levegő átlátszó fluidumát. 
A festők egész sora kapcsolódik hozzájuk.
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E pár sornyi vázlatnak az a célja, hogy utaljunk egy minket itt érdeklő 
jelenségre, arra, hogy a nagy vezető egyéniségek köré a tanítványok, követők 
s azok követőinek egész sora tömörül s hogy e sor, e kör egyet-mást magában

245. kép. Krisztus megsiratása. Anthonie Van Dijck festménye. München.

rejt a vezető mester művészetéből s így megszünteti annak teljes elszigetelt
ségét. Csakugyan — hogy felvett hasonlatunkat folytassuk — nem magukban 
álló hegyeket jelentenek ők, hanem egész hegyrendszert, amelynek ők az ural
kodó csúcsai, de amelynek tömegességéhez hozzájárulnak, csatlakoznak a kisebb
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hegyek láncolatai is. Nem is mind egyazon ősanyagból valók, de gránitjuk egy- 
egy kiágazása belenyúlik azokba is.

A nagy mesterek iskolái s követőik köre azonban még egyéb figyelemre 
méltó jelenségeket is mutatnak fel. Gondoljunk ismét van Dijckre, aki Rubenstől 
sokat tanult ugyan, a magáéból is sokat juttatott a művészetnek, de mindezen 
kiviil éveket töltött Olaszországban, ahol temérdek más festő műveivel ismer
kedett meg s azok műveiből is értékes tanulságokat merített. Mi több, maga 
Rubens is dolgozott Olaszországban, sőt dolgozott Spanyolországban is s benső 
ösmeretséget kötött ott 
a nagy mesterek művei
vel. Ezek az ösmeretségek 
nem oly mulandók mint 
a közönséges élet ösmeret- 
ségei. Egész életére tele
szívta magát oly érzések
kel és tanulságokkal, ame
lyekre ama útjai nélkül 
bizonyára nem bukkant 
volna. S e vérré vált tanul
ságok leolvashatók a mű
vekről is. A művészegyé
niség tehát nemcsak a 
maga közeli körének, a 
maga személyes iskolájá
nak juttat a magáéból, 
hanem ez a személyes 
művészet esetleg táplál
kozik idegen művészi kö
rökből is, bizonyos színt, 
bizonyos zamatot merít 
onnan is. Nyilvánvaló, 
hogy a művészegyéniség, 
amely a stílusnak oly első
rendű együtthatója, maga
is felette bonyolult valami, egész sor hatás eredménye s egész sor hatás okozója 
egyben. Bonyolulttá teszi az ily nagy egyéniség szemléletét, ha nemcsak a saját 
kultúrköréből, szűkebb világából, nemcsak a vele hasonló körülmények közt 
teremtő tanítójától fogad magába hatásokat, hanem messzi, nagyon eltérő 
jellemű kultúrköröktől, idegen művészettől is. Számba kell ezt vennünk, midőn 
azzal a kérdéssel szemben találjuk magunkat, hogy tulajdonképpen milyen 
ezeknek az értékes, nagy, világot teremtő egyéniségeknek a fejlődéstörténete. 
Ha ezt meg akarjuk érteni, úgy az imént szerzett tapasztalatok alapján a mű
történet gazdag múzeumában oly korszak, oly művészkör, oly művészet felé 
kell fordítanunk a tekintetünket, amely a problémát mentül kevésbbé bonyo
lultan tárja elénk s amelyben a fejlődés menetét mentül kevesebb külső beavat-

246. kép. A kuruzsló. Adriaen Brouwer festménye. München.
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kozás, külső hatás bolygatja meg s ahol az események és körülmények szerencsés 
csoportosulása révén a fejlődés menete megszakíttatlan. Azt hisszük, hogy mind 
e feltételeket megtaláljuk az olasz festészet és szobrászat történetében.

Mielőtt ennek szemléletéhez fognánk, újból magunk elé állítjuk a kérdést. 
Ismételjük azt a tapasztalatunkat, hogy bizonyos művészi formákra a szükség 
vezette az embereket s hogy azok megtartója, fejlesztője, továbbplántál ója a 
megszokás. Tapasztaltuk, hogy szüksége kielégítésére egész sor anyagot kínált 
a természet az embereknek : ezeknek külön-külön jellemvonásaik vannak, ame
lyek megszabják, hogy mit lehet, mit nem lehet belőlük formálni. Az anyag 
azonban nemcsak tilt, hanem bizonyos körülmények közt sugalló múzsája is 
a mesternek. A mester viszont munkálkodásában hatása alatt áll a célnak, 
amelyet anyagával el akar érni s a kor felfogásának, amelyben él. Mindezek a 
művészi stílus együtthatói, a legnyersebbek, a legelemiebbek. Annak finomabb 
differenciálódásánál rögtön új szempontok merülnek fel. Láttuk e stílus egyik 
együtthatóját a mecénásban s láttuk másikát a művészben. Valamennyi közt 
a legfontosabb az utóbbi. A művész, aki a maga képére és hasonlatosságára 
teremt. Ö a kohó, amelyben minden új formát, új színt ölt. Ha ő a nagy átala
kító médium, elsőrangú fontosságú vele megösmerkedniink. E munkánkban elő
ször úgy ösmerkedtünk meg vele mint egyéniséggel, amely elkülönödik a többi
től, más, s munkáján is meglátszik ez az elkülönödés, ez a más jellemvonás. 
De mindjárt utána láttuk azt is, hogy ez az egyéniség egy más egyéniségtől 
tanult egyet-inást s hogy gyakran tőle nagyon távoleső művészetek visszhangját 
is kiérezzük belőle. Tudjuk tehát, hogy az egyéniség fejlődik, hatásokat fogad 
be, kialakul. De hogyan ? De mily rendben ? Van-e ennek külön módja, van-e 
külön törvénye ?

El kell gondolnunk azt is, hogy amit művészetnek nevezünk, sok kitűnő 
mesternek, kisebbnek-nagyobbnak együttműködéséből alakul ki. E művészeket 
és műveiket temérdek szál kapcsolja össze, dús szövedék az, sehol és soha sem 
egyforma. Hely, kor s egyéniségek szerint alakul, változtatja színét-ízét, jellem
vonását. E gazdag szövedék, a művészet, tehát az élő organizmust juttatja 
eszünkbe, amely épp azáltal élő, mert formáját változtatja, növekszik s elsorvad, 
magábafogad, asszimilál, a kívülről érő hatásokra reagál. Ha ily élő organiz
musnak tekinthetjük a művészetet, úgy annak alakváltozásai, asszimilációja, 
reakciói bizonyos különleges módon folynak le. De hogyan ? De mily rendben ? 
Van-e ennek valamely törvényszerűsége ?

E nagyérdekű kérdésekre a feleletet annak a tömör, folyamatos, zavarta
lanul alakult olasz művészetnek történetéből olvassuk ki, amely a XV. századtól 
a XVII-ig a becses fölvilágosítások egész sorát szolgáltatja.

II. Irányok.

Amit a művészettörténetek az olasz művészet újjászületésének, renaissance- 
jának neveznek, csodálatosan kerek, magában lezártnak látszó fejlődési folya
mat, amelynek látjuk erőteljes megindulását, nyomon követhetjük növekedését, 
alakváltozását, betetőzését s ösmerjük a formákat, amelyekkel ez a fejlődés
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247. kép. Parasztlakodalom. Ifj. David Teniers festménye. Brüsszel.
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bezárul. A mi céljainkra tehát becses példatár az olasz renaissance, amelyből 
kiolvashatjuk e fejlődés mikéntjét, nyomon követhetjük, hogy minden alaku
lásnak mi lett a következménye, hova vezetett. Építészet, festészet, szobrászat 
egyformán gazdag virulásnak indult, de nem egyformán mondhatjuk vala
mennyiről, hogy benne csakugyan újjászületett valamely régi művészet, amely 
egy ideig csak lappangva élt vagy tetszhalottnak látszott. Ha a XV. és XVI.

248. kép. Hille Bobbe. Frans Hals festménye. Berlin.

században az építészek újra előveszik, tanulmányozzák és alkalmazzák a klasz- 
szikus oszloprendeket, a római ívet, a görög-római párkányt, pillért, architrávot 
és archivoltot, úgy kétségtelen, hogy ebben az építkezésben újjászülettek oly 
formák, amelyek a román és gótikus építkezés idején kikerültek a gyakorlatból. 
Kevésbbé beszélhetünk ily értelemben e kor szobrászatéról, legkevésbbé festé
szetéről s kivált az utóbbi már csak bizonyos, nem is elsőrangú bélyegekben 
mutat a klasszikus formanyelvből való átvételeket. De a renaissance immár 
mesterszóvá lett s rövidség okáért mi is ezzel jelöljük meg az olasz művészet

15*
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ama két századát, amelyre most szemlélődésünket irányítjuk. S e keretben 
leginkább a festészet és szobrászat sorsa érdekel minket, mint amely technikák 
fejlődése folyamatosabb és szervesebben kötődik közvetlen előzményeihez 
mint az építészeté.

De bármily kerek s szerves képet nyújt a festészet és szobrászat a XV. 
és XVI. században, mégis alapvető különbség választja el az előbbit az utóbbi
tól. A XV. század, vagy olaszosan : a quattrocento, más jellemű mint a XVI., 
a Cinquecento. Amaz a kezdeményezés kora, emez a végső kialakulásé. Amaz 
minden erejével a természetet kutatja át s a felfedezések egész sorával gazdagítja 
a festészetet és szobrászatot, emez értékesíti, a maga új értelmében átdolgozza, 
érleli elődei eredményeit. A magunk elé tűzött cél érdekében szükséges lesz 
a renaissance e két nagy korszakára kitérni, külön a festészetre, külön a szob
rászatra, megfigyelni s műtörténetírók által kikutatott adatokkal egybevetni 
egy sor oly művet, amelyek alkalmasak, hogy felvetett kérdéseinkre megadják 
a választ.

1. Naturalista festészet.

Joggal mondják, hogy a renaissance-kor fedezte fel igazában a világot : 
az embert és környezetét. S minő hévvel vetette magát erre az új igéret-f oldj éré ! 
Mint ahogy egykoron assisi szent Ferenc a rét apró virágait, a lombok közt 
daloló madárkákat, az éjszaka csillagait belevitte himnuszaiba, úgy népesítik 
a festők a művészetet e világ minden díszével. Gondoljunk Giottonak és a többi 
régibb monumentális festőnek képeire : majdnem pusztaságban, kopár terek
ben élik éltüket alakjaik s állítsuk melléjük a quattrocento dúsgazdag képtárát : 
itt teljes a teremtés katalógusa, gazdag és változatos tájak pihennek a háttér
ben, a monumentális antik ruhát felváltja a divatos, színes kosztüm, állatok 
simulnak a szentek mellé, a lovagok egész fegyverkészlete, az asszonyok hímes 
brokátjai, a lakások teljes felszerelése együtt van e képtárban. Mohó díszítő 
kedv izgatja a művészeket : ők is emberek voltak, ők is résztvettek Firenze 
pazar életében, segítettek a gazdag patríciusok festői ünnepeit rendezni, lakásai
kat, templomaikat díszíteni, de főkép őket is izgatta ennek a kornak pompa- 
szeretete, csevegő kedve, élvezetvágya, dicsőségszomja. Mindent, amit érdekes
nek, szépnek találnak, átvisznek képeikre. Ez a világias hajlandóság éppen ebben 
a korszakban élte pezsgő életét. A festett teológiának nyoma sincs többé : a 
szentek leszállnak a spekuláció viránytalan egéből e díszes földre, amely koránt
sem a siralom völgye többé. S együtt élik életüket az emberekkel, akik szintén 
átalakultak az új kultúrával : nem püspökök és szerzetesek által dirigált enge
delmes nyájak többé, hanem urai és úrnői ennek a földnek. És egyszerre érvé
nyesül egy sor olyan erény, amelyet nem ösmert a múlt századok teológiája : 
nem nagyszabású böjtölés és kegyes, irgalmas cselekedetek, átimádkozott éjszakák 
és önsanyargatás teszik nevezetessé az embert, hanem a szépség, műveltség, 
férfias erő és verekedési ügyesség, a dús ruha és szépen bodorított hajfürt, pom
pásan csengő szonettek rögtönzése, éleselméjű viták Platon és Arisztotelész 
felett. Szóval a személyes derekasság. A verseny szabad volt : híressé lehetett 
mindenki, akiben volt talentum és ügyesség. Az élet minden ága egybefolyt, mint
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ahogy a társadalom rétegei is egybefolytak a személyes kiválóság révén. Lehe
tetlen, hogy ez az új világrend ne hatott volna a festészetre. Hatott is, de nem 
egyedül. Nem szabad felednünk, hogy ha ezek a művészek gyakran könnyűvérűek 
és kalandos hajlamúak voltak is, művészetükben ugyanazt a friss lázt mutatják, 
mint a többi emberek az élet berendezésében. Hévvel és egészen elmélyedve 
vetették magukat mesterségük tanulmányozására, friss fogásokon törték a fejü
ket, minden megpedzett újítást, ha életrevaló volt, azonnal felkaptak és tökéle
tesítettek. S ily merőn művészi probléma elég kínálkozott nekik. Nem feledték 
elődeiket, sőt megható, minő bámulattal csüngnek egynémelyikükön, de nem 
vakok amazok fogyatkozásaival szemben sem. Mérlegelik és birálgatják, való
ságos kritikai és tudományos tanulmányokat végeznek. Észreveszik az elődök 
gyenge távlattani készültségét : egész sereg festő vesződik most a problémával, 
sőt némelyik egészen ennek szenteli életét. Érzik, hogy a freskó és tempera nem 
felel meg minden festési feladatnak : hosszasan és körülményesen kísérleteznek 
az olaj festéssel, míg végre az Olaszországba telepedett számos németalföldi festő 
révén eltanulják az Eyck-féle technikát s a század közepe tájától fogva az olaj- 
festés egyenrangú a freskóval és temperával. Ez rendkívül fontos körülmény : 
az olajfestékkel átlátszóbb, mélyebb, tüzesebb színhatásokat lehet elérni mint 
a régibb technikák bármelyikével is, új hangszer ez a művészek kezében, hamar 
kilesik minden fortélyát és kicsalnak belőle minden festőileg értékes tulajdon
ságot. De a falfestés is tökéletesedik, tulajdonképpen freskó-technikáról igazá
ban a quattrocentóban lehet szó, azelőtt vagy temperával festettek falra, vagy 
al fresco végezték az aláfestést és száraz falon dolgozták ki véglegesen a képeket. 
A quattrocento idején az egész kép al fresco készül, azaz nedves vakolatra festik 
minden részletével együtt. Ez természetesen nagy készültséget követel, de e 
készültséget meg is szerezték e kor művészei páratlanul szorgalmas és mélyreható 
természettanulmányaikkal. Nagyobbára már zsenge gyermekkorukban valamely 
műhelybe kerültek, igen sok közöttük az ötvösségen kezdte, ahol kitűnő és 
pontos rajzot tanultak, nevelték plasztikai érzéküket, csiszolták díszítő ízlésüket. 
Benn élvén az eseményteljes firenzei élet sodrában, gazdagon tanulmányoz
hatták a szenvedélyeket, különleges helyzeteket, tipikus gesztust, az arckifejezés 
játékait, amelyeket felhasználtak képeiken, mint csupa új dolgot, amelyet elő
deik mellőztek. Műveik legnagyobb része bibliai kép, de itt is alaposon meg
változott a tárgy felfogása. Sem a pokol borzalmai, sem a mennyország langyos 
lírája nem izgatta őket, mint egykoron a skolasztikus teológia idején : a szentek 
nagyobbára nem agyonkínzott emberroncsok, hanem deli férfiak és nők, akik 
egészen közel állanak hozzánk : a szent jelenetek firenzei stílusú paloták előtt 
vagy toscanai tájakban játszódnak le, olykor egy-egy divatos ruhájú gavallér vagy 
delnő is ott van a társaságukban, sőt valósággal a firenzei közönség körébe 
helyeződik át a bibliai színtér : a régi események nézői, előmozdítói megannyi 
modern ember. Nem voltak tehát ezek a képek elsősorban áhitatkeltők, hanem 
inkább emberségesek. A madonna a legkedvesebb földi anya, a kisded Jézus 
játszadozó gyermek, szent József nem unalmas, tétlen mellékalak többé, hanem 
pater familias. Látnivaló, hogy itt voltaképpen merőn naturalista felfogással 
van dolgunk : a festők azokat az alakokat festik vallásos képeikre, akiket minden-
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nap láttak. És éppoly naturalisták a képek megcsinálásánál : a természet minden 
ízét fáradhatatlan küzdelemmel iparkodtak kifejezni. Miért ? Miért nem elégí
tette ki őket mindaz, amit elődeik, Giotto és iskolája, készen juttattak nekik ?

Ha visszagondolunk e nagy mester műveire (218. és 219. kép), megértjük 
az okot. Giotto alapjában véve befejezett művészetet adott, amellyel a maga 
nemében kimondta az utolsó szót. Szűkszavú festése, amely mindenből a lényeget 
vette ki, monumentális szegénysége, amely megvetett minden mellékholmit, 
lezárt s kiaknázott területnek mutatta azt a kört, amelyet feldolgozott. Azóta 
egy új kultúra lepte el Olaszországot s elsősorban Firenzét, megváltoztak az 
emberek vágyai, örömei, tapasztalataik köre hirtelenül kibővült: a hegy, ame
lyet Giotto festett, nekik nem fejezte ki többé a hegyet, egy karóra tűzött vastag 
levélpamacs nem volt nekik többé erdő, embert, állatot, növényt másnak, sok
félébbnek, dúsabbnak láttak. Miért elvetni e sok felfedezést, e sok új éleményt, 
s folytatni valamit, ami tovább úgy sem fejleszthető ? Kétségtelen, hogy a világ 
egészen más gazdagságban, egészen más formákban és színben bontakozott ki 
a quattrocento művészei előtt s hogy e sok új élmény nagyobb művészi izgalmat 
keltett bennük mint egy már lezárt előadási forma, egy immár elhervadt világ
felfogás utánzása.

Teljes tűzzel vetették tehát magukat erre az új, derűsebb, érdekesebb 
világra. A színhely, ahol ez a mindent átkutató, mindent áttanulmányozó munka 
folyik, elsősorban Firenze. Gazdasági és kulturális körülményei tették erre 
alkalmassá.

Az első festő, aki a quattrocento új művészetét megnyitja, Massaccio 
(1401—1428.) A firenzei San Carmine-templom Brancacci-kápolnája, amelyet 
falfestményeivel díszített, valóságos iskolája lett a quattrocento és még későbbi 
korok művészeinek. Akkora mesterek jöttek oda tanulmány céljából, mint 
a két Lippi, Verrocchio, Botticelli, Lionardo da Vinci, Michelangelo, Rafael 
és a többi kisebb is mind. Pedig egészen ifjú művész alkotásai : Massacciot 
huszonhetedik életévében már elragadta a halál.

Mi vonzotta őket oda ? Eleinte talán néhány újszerűén rajzolt test : Adám 
és Éva alakja és néhány akt a »Péter keresztel« című falfestményen. Ez új volt 
akkor, nem annyira azáltal, hogy Massaccio a mezítelen emberi testet belevitte 
képeibe, hanem mert itt először jelenik meg élő organizmusként, először szerepel 
a formák minden részletével, holott odáig nagy, átlagos vonalakkal szokták volt 
ábrázolni ; a mellkas, a hát, a comb egy-egy részlettelen tömeg volt, a térd, 
a karízületek mechanizmusát meg sem értették. Massaccio szeme látott be elő
ször a test nagyszabású gépezetébe, — joggal ünnepelték tehát felfedező, újító 
gyanánt. De jóval túlment az anatómiai tanulmány határain is. Ezek a testek 
funkciót végeznek és tükrei a lelki és fizikai hatások egész skálájának. A bukott 
emberpár megrendítő fájdalmát érezzük Adámon és Éván (249. kép). Amaz 
tenyerébe rejti arcát, Éva azonban szenvedélyes fájdalmának szabad kitörést 
enged : zokogva veti hátra fejét. Ha a Péter keresztelésén látható térdelő alak 
(250. kép) mint pompás akt késztette a fiatal festőket a másolásra, úgy viszont 
megbámulták a mögötte álló didergő férfiút mint az első nagystílű természet
megfigyelést. Már Vasari dicséri az Adógaras című falfestményen (Brancacci-
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kápolna) a háttérben gug
goló Péter alakját, amint a 
vér a fejébe tolul. Ezek 
mind az élet véletlenei
nek tanulmányozásai, amik 
eddig hiányzottak a festé
szetből s amelyek a korhoz 
képest mély és új megfigye
lések, bevezető mozzanatai 
a quattrocento naturalista 
művészetének. Massaccio az 
első nagy kémlelő, aki a ter
mészet minden jelenségét 
kutatásra érdemesnek tart j a, 
új kincseket emel ki belőle 
s meggqzdagítja vele a fes
tők szemléletét. Massaccio 
későbbi utódai, akik az ő 
jóvoltából már benne éltek 
ebben a természetszemlélet
ben, megbámulták benne a 
monumentális egyszerűséget 
is, a cselekvények egyszerű 
és egyenes előadását . S éppen 
ebben vannak oly értékek is, 
amelyeket Massaccio talán 
Giottónak köszön : a mo
numentális vonás, a nagy 
akciók rendületlen komoly
sága.

Sokkal fiatalabban halt 
meg, semhogy művészete 
minden részében egyforma 
tökéletességet érhetett volna 
el. Ami nagyot hagyott ránk, 
az alakok igazi testiessége, 
a rajz, a mozdulatmegfigye
lés dolgában, ahhoz nem ha
sonlítható színe. Még egy
hangú s bár erőteljes, de nem 
naturalisztikusan jellemző ; 
olykor sematikus rőtszínű az 
egész kép.

Massaccio hatalmas 
alapköveket rakott le : eze-

249. kép.
Ádám és Éva kiűzése a paradicsomból. Massaccio festménye. 

Firenze, Carmine.
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ken épül a quattrocento. Nem mintha utánzókat nevelt volna. Ellenkezőleg : 
egy kor sem bővelkedik oly változatos festőegyéniségekben mint ez. Mégis 
hatalmas szuggesztiv erő áradt a Brancacci-kápolna képeiről az eléjük sereg
lett firenzei művészekre. E falakon sokféle probléma volt megoldva, sokféle 
pedzve : kiki vérmérséke, kedve szerint merített ott inspirációt.

Massaccio művészete még nem gyökerezett egészen a naturalizmusban, 
még vannak benne emlékek a múltból. Andrea del Castagno (1390—1457) azon
ban már könyörtelen keresője azoknak a szembeszökő erős jellemvonásoknak, 
amikkel a természet egy egyéniséget elkülönít a másiktól. Viharvert arcok, 
szenvedés-barázdálta testek kerülnek elénk. Szentjeinek, hőseinek arca talán 
nem rokonszenves, de meglepőn rezeg rajtuk az élet. Megannyi dacos, komor 
jellem, az egykorú Firenze erős emberei, világos színekkel odafestve. Sőt talán 
kevésbbé festve, mint inkább mintázva : majdnem plasztikailag hat egy-egy 
ilyen alak a térben. Egy tekintet Pippo Spano (Firenze, Museo di S. Apollonia) 
hatalmas alakjára meggyőz arról, hogy Castagno, mint korának hű fia, könyör
telen erőkultusznak volt embere. Életnagyságon felüli méretben festette a török
verő temesi ispánt. Ugyanott van utolsó vacsorája, hasonlóképpen óriás mére
tekben, tagbaszakadt erejű alakokkal. A firenzeiek jól tudták, miért rendelték 
meg éppen ennél a festőnél Niccoló da Tolentinonak, az utolsó nagy firenzei 
condottierenek képét. Kortársai közül senki sem tudta volna a dacos uomo 
famosot ilyen erővel jellemezni. (Firenze, dóm.) Benne a quattrocento elejének 
egyik ideálja, a lovasszobor, festve jelenik meg. Ez az erő azonban nem sema
tikus nála : törődött arcú asszonyok, viharvert koldusalakok mutatják natura
lizmusát. A Santissima Annunziata-templomban (Firenze) megfestette a szent- 
háromságot. Lenn a középen Szent Jeromos összeaszott remetearccal, jobbra- 
balra egy-egy női alak : mindannyian vad extázisbán bámulják a szentháromság 
csodáját. Jézus pedig, a fiu-isten hirtelenül kiemelkedik a sötétből. Előrehajlott 
testén bravúros távlati megoldások lepnek meg.

Ez is egyik archimedesi pontja a quattrocentonak : a távlat. Reá támasz
kodva, új világba emelték át a művészetet. Még Giotto korában is csak érzés 
után, bizonytalan tapogatódzással rajzolták meg az épületek perspektivikus 
képét, — a test rövidült rajzához nem mertek nyúlni. Ezért hatnak a régebbi 
képek zsúfoltaknak, alak alak hátán tolong s természetszerűen kevés a válto
zatosság a mozdulatokban. A gyengébb mesterek alakjai úgy hatnak, mintha 
színes papirosból vágták volna ki s falra ragasztották volna. Sokszor távol álló 
alakok épp akkorák, mint az előtér emberei. Még gyakrabban magasabbak az 
emberek a lakásuknál. Giotto hatalmas festői ösztöne révéi kilábol e b 1 a naiv 
hibából, talán anélkül, hogy észrevette volna, minő veszedelmes mélységet 
ugrott át. De a quattrocento nyíltszemű festői csakhamar rajtakapták magukat 
a tudatlanságukon. Semmi sem jellemzi jobban ezeknek az embereknek izzó 
művész-ösztönét és természetkutató szellemét, mint az a körülmény, hogy 
egyszeribe seregestül törik magukat a távlati rajz törvényeinek kifürkészésére. 
Egészen rendszeres tudományos kísérleteket végeznek és megállapítják a fes
tészet művészetének tudományos részét. Alberti könyvben hagyta ránk a 
művészet elméletét, példáját többen követték, nemcsak festők, szobrászok és







250. kép. Péter pogányokat keresztel. Massaccio festménye. Firenze, Carmine
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építészek, hanem matematikusok is, mint Manetti és Toscanelli. A renaissance 
tudományos, természetbúvár, felfedező szelleme ime besurran a művészek mű
helyeibe és ott megtermékenyít mindent.

A távlati rajz sok fogós kérdéseinek megoldásáért már kortársai előtt is 
nagy becsülésnek örvendett Paolo di Dono Uccello (1397—1475.). Fáradhatatlan 
»prospettivista«, valóságos búvára a távlati törvényeknek. Nem nagy, de 
inkább érdekes alakja a quattrocentonak : sok általános jellemvonás tömörült 
össze benne. Természet- és állatkedvelő, maga is egész állatseregletet tart. 
(Innen az »uccello« név. Ennek említésénél eszünkbe juthat, hogy minő más 
szemmel nézik a kor festői a természet formáit, élő alakzatait mint annakelőtte : 
mint vonul a paradicsom egész állatraja a képekre, nem többé száraz teológiai 
szimbólumként, hanem mint a természet szép dísze.) A természetkedvelőben 
azonban szüntelenül dolgozik a renaissance tudós-hajlandósága is : hosszú időkön 
át pihenteti az ecsetet, hogy végére járjon távlattani problémáinak.

Egy másik művész, Domenico di Bartolommeo Veneziano (1400?—1461.) 
a szín területét vette megmunkálás alá. O is fáradhatatlan kísérletező : a német- 
alföldiektől függetlenül igyekszik a színadás eszközét, a festéket tökéletesíteni. 
Még temperával fest ő is, de hogy a színek mélységét, világító erejét fokozza, 
firniszekkel vegyíti.

Látnivaló, minő hévvel vetik magukat a művészek a legkülönfélébb új 
problémák megoldására. Ne feledjük, hogy a quattrocento második harmadában 
Cosimo de Medici volt Firenze ura, aki maga köré gyűjtötte a város minden 
jelentékeny elméjét. Tudományos kutatások és viták folytak a udvarában, de 
nem a régibb idők barát-veszekedéseinek stílusában, hanem raffináltan, tökéle
tes formában, antik életderültség közepette. A fanyar teológia uralmának vége, 
még csak hírmondó sem maradt belőle. A szerzetes típusa most már egészen 
más. Fra Filippo Lippi (1406?—1469), a vidám karmelita, széles kedvű világfi, 
egészséges kedélyű tereferélő. A csuhán kívül semmi sem fűzi a kolostorhoz és ez 
megérzik képein is. Mária koronázásán (Firenze, Akadémia) Firenze szép hölgyei 
és lánykái derűsen tekintenek a nézőre, a kép maga virágdíszes látványosság 
(251. kép). Mintha csak azért festette volna meg, hogy valamennyi szép nőisme
rőse rajta legyen hű arcképben e festményen. De táblaképein nyilatkozik meg a 
legközvetlenebbül világias kedve. A szertartásos, más világból való madonnák 
után az ő Máriái földi anyák, akik paradicsomi trónus helyett firenzei szobákban 
vagy kertekben foglalnak helyet, a kép maga házias és nem kívánkozik a tem
plom mirrhaillata után. Nyilván nem egyházi útmutatás, hanem oly jelenetek 
nyomán készült, amelyeket maga is látott. A Pitti-képtár (Firenze) madonnája a 
finoman részletező naturalistára vall: a háttérben szent Anna a gyermekágy
ban, szomszédasszonyok jönnek hozzá látogatóba : egészen házias történet egyet
len keretbe szorítva (252. kép). Filippo itt a Cosimo-korbeli tereferélő, történe
teket mesélő firenzei. De nemcsak a kép tárgyának ily felfogása jellemzi stílusát, 
hanem a festése módja is. Firenzében, a plasztika városában, legtöbb kortársa 
plasztikus hatásra törekszik a képen is : Filippo azonban elsősorban festő, 
finoman fürkészi, latolgatja a tónuskülönbségeket és nemcsak a formák rajzá
ban, hanem a színkeresésben is kedvvel jár utána minden részletnek.
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Elbeszélő hajlandóságban rokona Benozzo di Lese di Sandro, köznéven 
Benozzo Gozzoli (1420—1497 ?), rendkívül termékeny, könnyen és szaporán 
dolgozó művész. Nagyszámú falfestményeiből a legközvetlenebbül megtudjuk,

minő volt az élet, a szokások, a divat a quattrocento közepe táján, Cosimo 
de’ Medici utolsó évei körül. Inkább korát illusztrálja, semmint azokat a bibliai 
tárgyakat, amelyek festésével megbízzák. A pisai temető egyik egész falát 
borítja huszonnégy képe : tömérdek alak forog-sürög, dús változatú épületek, 
kertek, erdőrészek közepette, firenzei urak, hölgyek, diákok, parasztok, katonák,
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munkáslegények a maguk korszerű ruhájában, holott a cselekmény valamely 
bibliai eset. Noé apánk története (253. kép) például voltaképp modern firen
zei szüret, fiatal vincellérek szedik a szőlőt, amelyet a fehércselédek a taposó 
legény hordójába öntögetnek ; néhány madárka ugrál az előtéren, egy kutya 
két kis gyerekkel ingerkedik s mindjárt a közelben ittasan fekszik a földön 
Noé, finom urak és hölgyek általános sajnálkozása közepette. Firenzében Piero de’

252. kép. Madonna. Filippo Lippi festménye. Firenze, Pitti.

Medici megrendelésére képekkel diszíti a Palazzo Medici (Riccardi) kápolnáját, 
a téma a napkeleti bölcseknek Betlehem felé való utazása. Voltaképpen azonban 
firenzei nagyurak és kíséretük nagyszerű pompájú vadászkirándulása lett belőle : 
száz meg száz tipikus firenzei tart gyalog és lóháton erdőn-völgyön át, a nagy
szerű díszruhák, pompás csatlósalakok között feltűnően naturalista-erejűek 
a paripák és öszvérek. így megy ez három falon át : csupa kortörténet, krónika, 
a Medici-város fényes napjaiból, semmi áhitat, semmi archaikus elem, semmi 
bensöség, hanem változatos tereferéje egy kitünően megfigyelő causeurnek. 
S mennyi életet, mennyi közvetlenséget vitt e falakra ez ábrázolások révén,
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s minő mesés fürgén és könnyedén festette meg mindezt ! A művészet a napi 
élettel e korban talán sehol sem kapcsolódik össze oly tökéletesen, mint itt : 
Benozzo csakugyan életfestő, aki alig törődik problémákkal, csak ontja szaka
datlanul mindazt, amit fürkésző szemével megpillantott fényes környezetében.

Látnivaló, hogy Benozzo Gozzoli is, Filippo Lippi is az életvásárnak nem 
túlságosan mély, de hűséges és közvetlen ábrázolói, holott mellettük Domenico 
Veneziano és Paolo Uccello kisérletezők és tudósok. A technika és a rajz
tudás módszeres tökéletesítése még Cosimo de’ Medici korában sok művészt fog
lalkoztat, az ösmertebbek között ott van Alesso Baldovinetti (1427—1499), 
Antonio Pollajuolo (1429—1498), Andrea Verrocchio (1436—1488), a két utóbbi 
egyúttal híres szobrász. Baldovinetti ennek a társaságnak festő-vegyésze, firnisz- 
keverékekkel kisérletez és ennek révén most már nagyobbára csak aláfestésre 
használják a táblaképen a temperát, a kivitel olajfestékkel történik. Ezek a 
látszólag egyszerű kísérletek megérlelik a technikát a későbbi kor nagyszerű 
clair-obscur-festésére. Antonio Pollajuolo öccsének, Pieronak (1443—1496 ?), 
nem egy képén látni, mint vész el a tudás és tehetség a rossz festékanyagban, 
holott Antonio táblaképein a világos színek fényereje és árnyékainak tiszta 
mélysége egyszeribe szembeszökő éppen a gondosabban kipróbált festékanyag 
révén. De ennek csak másodrangú szerepe jut Antonio művészetében. Ö az első 
igazi anatómus a quattrocentoban, Vasari tanúsága szerint nemcsak modelljein, 
hanem a boncolóasztalon is tanulmányozta az emberi testet. Vegyük hozzá, 
hogy meglett férfikoráig ötvös volt s szakadatlanul kézzelfogható formákkal 
foglalkozott : s rájövünk nyitjára Antonio nagyszerű aktrajzoló képességének. 
Nagy mozdulatok, a feszült izmok életteljes, gazdag játéka : ez az, amiben 
kedve telik (lásd Herakles-képét a firenzei Uffizi-képtárban). Efajta kezdemé
nyezését később oly nagyságok fejlesztették a legmagasabb fokra, mint Lionardo 
és Michelangelo.

A másik nagy ércműves, Verrocchio, akkor is műtörténeti fontosságú 
volna, ha semmi egyebet sem tudnánk róla, csak azt, hogy ő volt tanítómestere 
Lionardo da Vincinek. Festményei közül csak a Jézus megkereszteltetéséről 
(Firenze, Akadémia) tudjuk hitelesen, hogy tőle való (254. kép). Sőt nyilván ezt 
is részben Lionardo festette át, a szélső angyal talán egészen a nagy tanít
vány műve. Úgy ahogy van, egyike a legszebb és legkomolyabb quattrocento- 
képeknek. Keresztelő szent János szikár alakjának naturalista formái, Jézus viruló 
aktja s a messze elnyúló levegős táj, végre az egész képet befutó finom zománc 
teszik ki legfőbb festői értékeit. Verrocchio e képe útmutató Lionardo művé
szete felé.

Verrocchio művészete jól belenyúlik Firenze ama ragyogó korába, amelyet 
Lorenzo de’ Medici nevéről neveztek el. Lorenzo, akit az »il magnifico« jelzővel 
tisztelt meg a történelem, 1469-től ura Firenzének, központja az eseményeknek, 
első mecénása a művészeknek, maga is költő, dúsgazdag és kora egész művelt
ségét felölelő nagyúr. Köréje sereglenek azok a firenzei festők, akik úgy a század 
közepe táján születtek. És gazdag változatosságú benyomásokat vittek maguk
kal műhelyeikbe. Lorenzo udvarának kultúrája finomultabb mint az öreg 
Cosimoé. A quattrocento első felében még úgy adták magukat az emberek,







253. kép. Noé szüretje. Benozzo Gozzoli festménye. Pisa, temető.
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ahogy érzésük diktálta, most azonban választékosabb az ízlés, formásabb az 
előkelő élet. Zord erejű condottierek helyett, mint amilyennek Pippo Spanot 
festették, finoman nekiöltözködött lovagok játsszák tornáikat. A kiválasztottak 
körében semmi keresztény áhitat, csupa klasszikusan csiszolt epikureizmus.

254. kép. Krisztus megkeresztelése. Andrea Verrocchio festménye. Firenze, Akadémia.

Természetes, hogy a világ e változása erősen hatott a firenzei festőkre. Lorenzo 
di Credi (1459—1537) pontos, tisztán, simán festő művész, de elődeinek lüktető 
élete nincs alakjaiban. Cosimo Rosselli (1439—1507) éppoly józan : az ihletet 
a gondosság helyettesíti. Látnivaló, hogy a heves temperamentum ideje lejárt, 
az új nemzedék sokkal komplikáltabb érzésű. A korszak egyik legjellemzőbb
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művésze, Sandro di Vanni Filipepi, köznéven Sandro Botticelli (1446—1510), 
szűzies, melankolikus hangulatú ember, szelíd és mély szomorúság ül legtöbb 
alakján, képein graciózus mozdulatok váltakoznak hirtelen ideges taglejtéssel, 
ruhalibbenéssel. Ha elődei sokszor csudaműveket alkottak a tagbaszakadt, 
egészséges test ábrázolásával, úgy ő, a raffinált kor szenzitív gyermeke, sokszor 
a beteges, hervadó szépség felé hajlik. Ennek a kultusza a levegőben ült : Botti
celli felkapta és tökéletesen kifejezte. Ez volt az az idő, amidőn Giuliano de’ 
Medici a törékeny, szép Simonetta Cattaneonak udvarolt, a kit lovagi tornákkal 
ünnepelt s akiről Poliziano költeményeket irt. Ez a mellbeteg szépség volt akkor 
Firenze prima donnája. Ifjú alakjának gyönyörű hervadása úgy hathatott a 
szenzitív festőre, mint a szép hervadás a mai dekadens költőkre. Talán igaz, 
hogy a Tavasz (Firenze, Akadémia) alakjai vonatkozásban vannak Firenze szép 
betegével (255. kép). Mily szomorún bágyadt a három grácia tánca ! Mennyire 
hiányzik az egészről az élet friss öröme ! Annyi bizonyos, hogy ez a kép finom, 
törékeny alakjaival, virághímes gyöpjével, mély árnyú narancsligetével újfajta 
költészet húrjait pengeti. És majdnem valamennyi képén ezt az ő ideges, melan
kolikus, gyengéd és szűzies lelkíiletét fejezte ki Botticelli. Nem jellemfestő, nem 
tipusformáló, hanem minden ízében lírai. Gyengéd regehangulat üli meg madonna
képeit (256. kép) : Mária koronázásán (Firenze, Uffizi-képtár) a mozdulat ele
gáns, csupa enyhe hajlás, még a hajfürtök és a fátyol lengése is illedelmes, gyen
gén csigádzó, az angyalok pedig szomorú, koránérett szép gyermekek, akiknek 
ujjai nem fogják a könyvet és fátyolt, csak érintik. Szereti a sápadt, fonnyadó 
színeket, a hervatag rózsaszínt, a megtört lilát, majd ezek közé szökken idege
sen egy nagy folt tiszta sárgászöld vagy tompakék. Erőt és egyszerűséget nem 
ismert. Firenze közszelleme, a kor Ízlése csapódik le benne. Élesen mutatja natu
ralista vágyait e kép gazdagsága : folyó, város, korona, dús szövetek, ékszerek, 
könyv, toll, a mellékholmi egész serege kerül együvé, minden, amit érdekesnek 
látott az előkelő szalonokban.

Domenico di Tommaso Bigordi, köznéven Ghirlandajo (1449—1494), 
bizonyos tekintetben kiegészíti őt a kor művészetének képében. Ha Botticelli 
érzékeny lírikus, úgy Domenico Ghirlandajo a nyugodt előadó hatását kelti 
bennünk. Tárgya legtöbbször nem ragadja magával. Amaz festőién mozgalmas, 
emez plasztikai nyugalmú. Nem a beteges Simonetta-típus köré csoportosulnak 
alakjai, hanem a firenzei high-life egészséges, teltképű asszonyai köré. Őket ott 
látni a firenzei Santa Maria Novella templom kórusának freskóin. Mária szüle
tése az egyik kép tárgya (257. kép), de ott vannak a nehéz selyemruhás előkelő 
firenzei hölgyek, csupa arckép, amint meglátogatják szent Annát. S a jelenet 
színhelye a firenzei szalon, díszesen inkrusztált falakkal. Életkép és szalon- 
jelenet, mi más felfogás, mint amely Giotto képeiről szól hozzánk ! És valamennyi 
freskója tele van a korszak nevezetes embereinek képmásaival : a Mediciek, 
Tornabuonik, Nasik, Salimbenik ott vannak a bibliai események kellő közepében, 
sőt ott van a művész maga és tanítványai is, a kor híres költői és tudósai. Vala
mennyi előkelő és méltóságteljes, mint illik : Domeniconak gondja volt rá, 
hogy ne hassanak profánul a szent események közepette. Ezért mondották 
Domenicot a Lorenzo-korszak krónikásának, pedig jóval több ennél: stílusa







255. kép. A tavasz. Sandro Botticelli festménye. Firenze, Akadémia.
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nagy és szabadabb legtöbb kortársáénál. Témáit a nyugodt epikus hangján 
beszéli el : assisi szent Ferencet elsirattatja a rendtársaival, ő maga azonban 
nem vesz részt a gyászban. Sőt gyönyörködve rajzol a haldoklás jelenete fölé 
nagyszerű renaissance-csarnokot dúsan faragott oszlopfejekkel (Firenze, Santa 
Trinitá). Utolsó vacsorája (Firenze, Ognissanti) méltóságos nyugalmú mű. 
Őszintén átérzett vallásosságról azonban egyik sem beszél. Domenico nem akart

256. kép. Madonna. Sandro Botticelli festménye. Firenze, Uffizi.

érzelmeket kifejezni, sőt talán meglehetősen közömbös volt neki a biblia minden 
esete, ő csak sokat és szépen akart festeni, mind az előkelő firenzei hölgyeket, 
a firenzei szalonokat, remek bútoraikat, a pompás ruhákat, a hamvas gyümöl
csöt, edényt, szolgasereget, mindent,mindent, amit a felsőbb tízezer körében látott. 
A biblia itt nyilvánvalón csak éppen ürügy.

Vagy vessünk egy pillantást Filippino Lippi (1459?—1504), Fra Filippo 
Lippi fiának »Szent Bernát látomására« (258. kép). Kolostora előtt irdogál a 
költő-szerzetes s íme, egyszerre megjelenik neki a madonna angyalok kíséreté
ben. Vagy talán egy előkelő firenzei hölgy szép gyermekeivel ? Valóban, csak
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257. kép. Szűz Mária életéből. Domenico Ghirlandajo festménye. Firenze, S. Maria Novella.

a szentfény ad itt útbaigazítást. Az alázatos szerzetes szíves mosollyal fogadja : 
mindenki látott már hasonló jeleneteket barátságos kolostorokban. De mindez 
nem elég Filippinónak. Fürgén megrakja képét mindenféle nevezetességgel, 
amikre fürkésző tanulmányútjain itt is, ott is akadt. Egy egész geológiai példa
tár emelkedik a szent mögött : fantasztikusan rétegzett sziklák. Fatörzs, virá
gok, páfrányok a szent legközvetlenebb környezete. Hátul fák, hegyek, utak, 
egy egész város, jobbra pedig még egy darab architektúra. Szerzetesek jönnek- 
mennek, kettő éppen találkozik s szívesen üdvözli egymást. Mindez bizonyára 
nem tartozik szorosan szent Bernát látomásához. De Filippino nem engedne el 
egy jottát sem mindabból a ritka érdekességből, amikkel természettanulmányai 
során teleszedte magát.

S az egész firenzei quattrocento-festésnek ez egyik jellemvonása. Mindent 
észrevesznek, mindent áttanulmányoznak s minden formafelfedezésükkel men
ten teletűzdelik képeiket. Hogy a madonna a város egy ösmert szép hölgye, 
a szentek pedig a piacról felszedett öregek, a bibliai események mind Firenzében 
vannak lokalizálva, annak nem valami hirtelenül támadt bizarr ötlet az oka. 
A quattrocento firenzei festői oly sok idő múlva megint egyenest a természetből 
merítenek s ha a bibliai jeleneteket ezzel a módszerrel akarják megfesteni, ha 
személyes élményeiket akarják benne vászonra vinni, ha modelljeiket jól ismert, 
százszor rajzolt környezetekből veszik, ezt csak azért teszik, mert ily módon 
egészen a jól tanulmányozott természet nyomán festhetik képeiket.
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De nemcsak Firenzére szorítkozott a quattrocento idejében ez a mindent 
átkutató, mindent megfestő naturalizmus. Néhol belévegyül egy kis archeológia, 
az antik világnak beható tanulmányozása is és új színt ad a képeknek. A kutató, 
tudományos szellem e részben sehol sem jelentkezik oly érdekesen, mint a tudo
mányok régtől híres fészkében, Paduában.

Ott élt és működött Francesco Squarcione (1397—1474). Nem nagy 
művész, talán inkább diszítő és vállalkozó, de megalapította akadémiáját, 
amelyben a többi közt Mantegna nevelkedett. Squarcione típusa a kor antik
várjának, sőt túltesz a többin : annyira szereti az antik művészetet, hogy 
Görögországba utazik, minden nevezetes szobrot megnéz, gipszmásolatot készít 
érdekes töredékekről. Műhelye valóságos múzeum, ahol a fiatal művészek 
először ismerkednek meg közvetlenül a régi görög szobrászat formáival. De 
Squarcione »akadémiájának« növendékei már egyebet is láttak Páduában :

258. kép. Szent Bernét látomása. Filippino Lippi festménye, Firenze, Badia.
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Giotto falfestményeit és Donatello munkáit, amelyek közűi Gattamelata lovas
szobra már ott állott 1453-ban a mostani helyén. És ugyanott dolgozott ez 
időben Uccello, a távlati rajz mestere is. Az antik formák mellett ime látható 
alakban jelent meg e városban a renaissance modern naturalizmusa és tudo
mányos törekvései. Ez volt a milieu, amelyből Mantegna ércerejű művészete 
fakadt.

Andrea Mantegna (1430—1506) legelső munkái a páduai Eremitani-tem- 
plomban, a cappella di San Cristoforoban láthatók. Squarcione összes tanít
ványai dolgoztak ezen a fresko-sorozaton, valamennyi közül azonban messze 
kimagaslik Mantegna. Jakab apostol és szent Kristóf élettörténete és vértanú- 
halála játszódik itt le, komoly, megrendítő jelenetekben. Az egyik képen szent 
Jakabot a vesztőhelyre viszik (259. kép). Három marcona római katona áll az 
előtéren, hatalmas pallossal, vértesen. És mögöttük és előttük tolong a szo
morú menet : az élet átvillanása ez óriási és pompás római diadalkapú alatt. 
Amit Mantegna archeológiái tanulmányai révén megtudott az antik művé
szetről : ime felhasználja. A kép nagyobbik fele római architektúra. A pillérek 
dísze, a medaillonok és armatúrák tudományos pontosságúak. Éppoly korhű 
az alakok öltözete, pajzsaik, pallosaik és alabárdjaik. Az élet hirtelenül meg
ragadott mozdulatainak naturalista pontossága íme így csendül össze az antik 
tanulmányozásának eredményeivel. Még egy mozzanat nevezetes itt : a nagy
szabású távlati megoldások, nemcsak az építészeti részeken, hanem a rövidített 
alakokon is. Mantegna annyira tökéletesen akarta adni az élet illúzióját, hogy 
az egész freskót egyenest a néző szemhatáráról állította távlatba. Azt akarta 
elérni, hogy azok az alakok fönn a falon csakugyan valószerüen hassanak a lenn 
álló nézőre. A régibb Uccello s az egykorú Melozzo probléma megoldásait íme 
megtoldotta ezzel is. S volt bátorsága a szélső határig elmenni : Pietája (Milano, 
Brera-képtár) a holt Krisztust oly távlatban mutatja, hogy a néző szinte hát- 
borsóztató rövidülésben egyenest a talpába lát a fekvő holttestnek (260. kép). 
Hatalmas perspektivikus megoldás, amely mellett a három Mária fájdalomtól 
eltorzult arca fel sem tűnik. Pedig egyéb tanulságot is ad ez a kép : Mantegna 
mindent, amit a közízlés szépnek tart, könyörtelenül feláldozni kész, hogy 
igaz legyen. Konok, makacs jellem, nem enged egy jottát meggyőződéséből, 
és győzni vágyó, harcias : keresi a legbonyolultabb, legnehezebb megoldásokat.

Meglepő, mily biztos ura a rajznak. Láttuk, hogy a test távlati rövidülései
vel milyen mesterien tud bánni, mintázása egészen megközelíti a plasztikai 
előadást. Egy-egy arcéi vagy a test silhouette je hajszálélesen rajzolódik az 
alapra. Nem bánja, ha az alakok ezáltal keményekké válnak, sőt bizonyos 
érces erőt, érces Risztért ad minden képének. Néhol még a ruharészek, a redők, 
a virág kelyhe és a lomblevél is acélos. Szinte csodáljuk, hogy nem sziklákból 
vágta képeit, nem ércből öntötte aktjait. S a lélek, amely mindezekből az alkotá
sokból elécsillan : a végletig szigorú, keménykezű, makacs, minden nehézséget 
kedvvel legyőző, néha fanyar, de mindig hatalmas erejű ember lelke, aki arra 
született, hogy könyörtelenül bemutassa az embereknek a valóságot.

A rajz e szigorú tudósa mintegy harminc éves korában erősen mívelte 
a rézmetszés technikáját is. Csakugyan az ő kezének való feladat : rézbe ásni



A művész. 249

a test erős körvonalait. A technikát nem ő találta ki, de a quattrocentóban 
ő benne a vezető mester.

Mantegna hatása egész Észak-Olaszországban erősen megérzik. Egyes, 
kevésbbé erős művészek egészen tőle függnek. De a legnagyobbak is, akik látták

259. kép. Szent Jakabot a vesztőhelyre viszik. Andrea Mantegna festménye.
Padua, Eremitani.

képeit, emlékül egy-egy feledhetetlen reminiszcenciát vittek haza műhelyükbe. 
Bezzeg másfajta világgal találkozunk délebbre, Umbria szelíd halmos vidé
kén. Mintha még a quattrocento idején is assisi Ferencnek, a költő-szentnek 
szelleme lengené át e bársonyos füvei benőtt halmokat és virginális kerteket.
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A szelíd szépség együgyű szeretete nem egy umbriai mesternek jellemvonása. 
Gentile di Niccolö di Giovanni, köznéven Gentile da Fabriano (1370 ?—1428) 
sok városban fordult meg, Firenzében, Velencében, Rómában és másutt, de 
ezt a gyengéd, naiv természetszeretetet nem súrolta le róla a nagyvárosi élet. 
A Napkeleti bölcsek (Firenze, Akadémia) még gótikus aranykeretében a 
quattrocento frissen fakadt díszítő kedve ül bájos ünnepet (261. kép). Ki vet 
súlyt rá, hogy a csoportok még zsúfoltak, hogy az alakok rajza még tétovázó, 
amikor e szeliden derűs arcok bensősége oly meghatón szól hozzánk ? Ő még 
fiatallelkü rajongó, aki annyira tele van érzéssel, hogy nincs érkezése technikai 
dolgokkal törődnie. Egy másik umbriai festő, Pietro di Benedetto de’ Franceschi, 
köznéven Piero della Francesca (1420?—1492) ugyancsak tudós hozzá képest, 
belemerül a festészet műszaki ismeretének kutatásába, kísérletez a tempera- 
és olajfestékkel, sőt hosszú értekezést ír a távlati rajzolásról. Már ebből is látni
való, hogy közte és Fabriano közt egy egész emberöltő fekszik. Piero azonkívül 
összekerül Domenico Venezianoval, a szín mesterével és látja. Firenzében Uccello 
távlat-megoldásait. Ezek a mozzanatok hatottak rá. A szent keresztfa legendá
járól festett freskosorozata (Arezzo, San Francesco-templom) mutatja, mit ért 
el levegős színeivel, világítási megoldásaival. Senki sem növesztette ki oly szer
vesen a térből alakjait mint ő, senki sem tudta a messzi elnyúló vidéken a levegő 
és a szín távlatát oly közvetlenül megragadni. Űj és nevezetes azonban ama

260. kép. Piéta. Andrea Mantegna festménye. Milano, Brera
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261. kép. A napkeleti bölcsek. Gentile da Fabriano festménye. Firenze, Akadémia.

tanulmányainak gyümölcse, amelyekkel a messziségben elvesző, átalakuló 
színeket, a világítás fokozatait és ellentéteit kereste. Hogy mennyire kitanulta 
a színreflexeket, a silhouettek hatását, arról az arezzói dóm freskói közül a 
Konstantin álmát ábrázoló kép tanúskodik. Ö is a tanulmányozók, a kísérletezők 
és úttörők gárdájából való.

Az ő nagy perspektivikus és színtudása és Mantegna férfias ereje hatottak 
közre Melozzo degli Ambrosi, köznéven Melozzo da Forli (1438—1494) tehet
ségének kialakulásánál. A páduai mester kezdeményezése ott jut szóhoz nála, 
ahol erős rövidüléseket fest vagy nagy nyugalmú alakjait állítja egymás mellé, 
mint például vatikáni képén, amelyen Sixtus Platinát fogadja (262. kép). A vilá
gos színek ereje és az arcok frappáns élete mellett feltűnik a palota pilléreinek 
és íveinek távlati mélysége. A távlati megoldás ugyanis Melozzót is a legnagyobb 
mértékben izgatja. Mennyi példáját festette meg a test rövidüléseinek, az alá- 
látási problémáknak ! Legnagyobb részük elpusztult. De a szent Péter-templom 
sekrestyéjében ma is mutatják angyalainak töredékeit, a loretói dómban nyolc 
ülő prófétáját, a vatikáni stanza della segnaturában néhány puttót : mind alá- 
látásból festve, erős rövidülésekkel. A test ily távlati rajza volt egyik szenvedélye.

A quattrocento legnagyobb erejű festőinek egyike Luca Signorelli 
(1450 ?—1523). Van egy műve, amely megrendítő és feledhetetlen, ötven-hatvan



262. kép. Sixtus pápa Platinát fogadja. Melozzo_da Forli festménye. Róma, Vatikán.
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éves korában festette az orvietói dóm madonna-kápolnája falára. A ciklus az 
»utolsó dolgokat« mutatja be, a halottak feltámadását, a paradicsomot, a poklot. 
Az utóbbi az ö művészi hitvallása (263. kép). Talpig vasba öltözött arkangyalok

állanak a levegőben. Oly súlyosak, hogy lábuk alá felhőket festett Luca, meg
annyi jeges ormot. Az egyik kivonja kardját és marciális rohamban űzi el a 
magasból az elkárhozottakat. Fejjel lefelé zuhannak, a levegőben kalimpálnak 
tagjaik. S lenn, ahol az örök tűz ég, szörnyű démonok fojtogatják, kínozzák,
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legyűrik. Szemtévesztő gomolyodása a mezítelen testeknek, a vonagló karoknak, 
a halál rémületétől végsőre feszült izmoknak. De ez a végítélet a mezítelen test 
kultuszának nagyszerű feltámadása. Most először látjuk, hogy a lélek drámáit 
mily megdöbbentő erővel lehet eljátszani az izmok klaviatúráján. Egy démon 
fölnyalábolja áldozatát : érezzük ezeken az izmokon, hogy mindjárt bele-

264. kép. Krisztus sírbatétele. Pietro Perugino festménye. Firenze, Pitti.

lódítja a világűr végtelenébe. A fojtogatok és birkózók a pusztítás atlétái : 
lapockájuk majd kiugrik az erőfeszítéstől, egész árokká mélyed. Nem is az arco
kon keressük a szörnyű fájdalom kifejezését, mint az előbbi festőknél : minden 
izom feszült rezgésében benne van a tragédia.

Luca Signorelli nem festett csupa ilyen képet. Szép asszonyfejek is von
zották : a sirató nők a kereszt tövében (Cortona, dóm), ahol a fájdalom fino
mabb, bensőbb képét is tudta adni, sőt madonnákat is festett (Volterra, dóm).
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Függő képein színe is gazdagabb, világosabb. De a test nagyszerű mechaniz
musa volt mégis az, ami delejesen vonzotta s ha néhány mezítelen alak mesteri 
megrajzolására nyílt alkalma, lazábban fogta a színt. Még mitológiai tárgyai
nál is az aktrajzoló művészé az első szó. Ha Signorelli neve férfias drámaiságot 
jelent, úgy Pietro di Cristoforo Vanucci, köznéven Pietro Perugino (1446—1524)

265. kép. Aeneas Sylvius (II. Pius) "útra kél. Pinturicchio festménye. Siena, dóm.

a nőies ellágyultság, gyakran a szenvelgés festője. Kortársai csodálták meg
hatott madonnáit, lágy öregeit, a szép szemekben rezgő bánatot. Csakugyan, 
egyik festőtársának sem sikerült a Megváltó halálán érzett fájdalmat oly halk 
hangon elsuttogni, mint neki (Firenze, Pitti). Jézust megváltotta immár szenve
déseitől a halál : ifjú testén nyugalmas harmóniába tért vissza minden izom 
(264. kép). Magdolna pedig feltekint hozzá, inkább átszellemült, mint fájdal
mas arccal. És mögöttük szűzi virulásban terülnek el Umbria völgyei, gyen-
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géd csemetékkel, apróka várakkal, selymes réttel. A föld tehát nem rendült 
meg, a sírok nem nyíltak föl, a nap nem borult el : csendes szépségben balt 
meg a Megváltó. Minő külömbség a firenzeiek naturalizmusa, Mantegna ércereje 
és Perugino édesded fájdalma közt! Sok képén tér vissza a fájdalom efajta 
kifejezése. Sőt sablonná válik : Perugino imája igen gyakran ajakima. A lágy
ságtól akkor sem vált meg, amikor a firenzei naturalistákkal versenyt festett 
Rómában, a sixtusi kápolnában. (278. kép). Jézus átadja a kulcsot Péternek, 
jobbra-balra az apostolok, architektonikus távlatkép zárja le a látóhatárt. De

266. kép. A szent kereszt megtalálása. Gentile Bellini festménye. Velence, Akadémia.

kevés kivétellel minden alak lágy, hajlongó, férfiatlan, a szakállas öregek és a 
lágyarcú ifjak egyaránt. Mégis van rajta lebilincselő részlet nem egy : néhány 
kitűnő (arckép, feltűnő egyszerűség és nagy nyugalom. Signorelli és Mantegna 
képei után ez elé állva olyasmit érzünk, amit az ideges ember, amikor brómot 
szedett. Egy pár arc szín- és tónusfinomsága különösen lebilincselő.

Peruginónak segédkezett a sixtusi kápolnában egy fiatal umbriai művész, 
Bernardino Betti Biagi, köznéven Pinturicchio (1455—1513), aki tíz évvel 
utóbb VI. Sándornak, a Borgia-pápának udvari festője. A vatikáni Appar- 
tamento Borgia nevű lakosztály egy részét ő díszítette falfestményekkel. Vala
mennyi közt a Szent Katalin disputációja a legfrissebb : a quattrocento díszítő 
kedve gazdag hímzésű öltözékeken és mellékholmin tombolja ki magát és első



267. kép. Madonna. Giovanni Bellini festménye. Velence, S. Zaccharia.
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pillantásra is feltűnik a sok finom tónusú arckép. A fiatal Borgia Lukrécia 
arcvonásait felhasználja szent Katalinjához, a fejedelmi trónuson pedig Borgia 
Cézár, a »szőke bestia« ül. Sőt ugyanott van a kor másik híressége, a szeren
csétlen Dzsem herceg, egy másik teremben maga a hírhedt Sándor pápa. Mind
ezek az arcképek nem felelnek meg azoknak a jellemrajzoknak, amelyeket 
e személyiségekről a történelem ismer : Pinturicchio finom retouche-sal sze
lídre tudja alakítani Borgia Cézár képét is. Ez az umbriai vonás végig megvan 
teméntelen freskóin és táblaképein is. Ö is, mint Benozzo Gozzoli, első sorban 
elbeszélő talentum : a sienai dóm tiz nagy freskóján II. Pius élettörténetét 
mondja el a mesélő hangján és a mesemondó szabadságaival. Mily örömmel 
halmoz mindent egybe egy képen ! II. Pius útra kél Bázel felé (265. kép). 
Bodor felhők úsznak a levegőben, szivárvány ragyog, a tengeröbölben ringatóz
nak a gályák, erős vár emelkedik a fokon, alatta kis város, amelynek minden 
utcájába belelátni. Még egy szigetet is látni a várfokkal szemben. És elül a pápa 
és főpapjai, leventéi, gyalog és lóháton, mind előkelő, gazdag öltözetben, 
zománctól és ékkőtől csillog a sok szerszám. Az egyik lovat előlépteti, talán csak 
azért, hogy még a jól megszámolt patkószeget is odafesthesse. Egészen lenn 
pedig, a puszta földből glédában nő ki egy tucat virágbokrocska, külön-külön 
mindegyik, mintha úgy ültették volna és mindegyik egészen más, speciális 
faj. Bőbeszédű és éppen nem monumentális, de megragad benne egy bizonyos 
naivság, a pittoreszk jókedv. Színei is olyanok mint a kompozíciója, szereti 
tisztán, foltszerűen egymás mellé állítani, mint a miniátorok.

Velencében tulajdonképpen a Bellini-család mondta ki az új művészet 
döntő szavát. Jacopo Bellini, az apa, ugyan kevés nyomott hagyott, de neve
zetes tette, hogy két fiát: Gentilet (1427 ?—1507) és Giovannit, köznéven 
Giambellino (1428 ?—1516), a legtermékenyebb művészi környezetben nevelte : 
Paduában, ahol tanulmányaikat nagy sógoruk, Mantegna mellett végezték. 
Végre Velencébe visszatérve, a testvérpár Antonello da Messina révén meg- 
ösmerkedik az olajfestés technikájával, abbahagyja a temperát és mohón 
elmerül a mélytüzű, aranylüszteres színek bűbájába.

Amilyen kevés köztük a korkülönbség, oly messzi állanak egymástól 
tehetség dolgában. Gentile a velenceiek korfestője, mint Umbriáé Pinturicchio, 
Firenzéé Benozzo Gozzoli. A szent keresztfa történetén (Velence, Akadémia) 
az egykorú Velence nagy panorámái nyílnak meg előttünk, fényes, gazdagruhájú 
népével, gondoláival, palotasoraival (266. kép). Szent Márk prédikációja 
Alexandriában (Milano, Brera) csodás vegyüléke Velencének és annak a Kelet
nek, amely Gentile érdeklődését konstantinápolyi útján lekötötte. Hatalmas 
bizánci templom áll a piac közepén, fantasztikus, szivárványmódra lehajló 
falszárnyakkal. Tevék állanak ott kipányvázva, sőt egy zsiráf is : a csoda
állatot bizonyára II. Mohamed udvarában bámidta meg. Elől pedig a méltóság- 
teljesen keleti nép, nyugodalmas csődülete a színes kaftánoknak és óriási fehér 
turbánoknak. Lefátyolozott háremhölgyek csöndes nyája kuporodva hallgatja 
a szentet. Egy utazó velencei óriási néprajzi jegyzetei. A velencei képek pedig 
művelődéstörténeti dokumentumok. Minden élethű, csupa merő valóság, mintha 
csak épp ennek az utcai életnek ábrázolása lett volna célja.

17*
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Öccse, Giovanni, egészen más régiókba jutott. Eleinte Mantegna keze- 
írása, érces formái térnek vissza képein. De mihelyt teljesen ura lett az olaj
festés technikájának, kizökken szigorúságából. És akkor keletkezik madonna
képeinek javarésze. A Szűz anya s a gyermek Jézus (267. kép) nem bizánci lát
vány többé. Félig bizalommal, félig meghatva néznek rájuk vagy egyszerűen 
körülállják a szentek. Angyalkák zenélnek a trón tövében. És mintha vala
mely finom, hosszan elzengö cello-hang futná át az egész képet. A színek bűvös 
lüsztere ez, amely összecsendűl e női arc, e gyermektestek formáival. De bár
mily nagy e formaharmónia: a döntő szót a velencei levegő leszűrte szín 
mondja. Egyforma erővel futja be az arcot, a ruhát, a márványtrónt, a szent

bibliát és elmossa a szö- 
vetstrukturát. A szín itt 
a mindent átrezgő élet
elem. mint Velencében 
egyáltalán.

Jól illik e képek han
gulatához a santa conver
sazione elnevezés.

Giovanni, aki egy
koron Mantegna kezével 
is tudott rajzolni, egyút
tal jelentékeny karakter
formáló : Mocenigo dogé 
arcképe (Velence, Museo 
Correr) tanúság rá. De 
tipusformáló is : a velen
cei asszony különleges 
szépségét először ő fedezi 
fel a festők számára.

Kisebb, bár felette 
szeretetreméltó tehetsé
gek is merítettek a Belli- 

nik gazdag forrásából. Vittore Carpaccio (működött 1480—1520 közt), Gentile 
Bellinivel rokoniélek. Ő is hűséges krónikása kora Velencéjének, ő is dokumentu
mokat fest a campókról, a lagúnák fellobogózott gályáiról, az inkrustált már
ványpalotákról és selyemruhás gavallérokról. E környezetben játszódik le szent 
Orsolya története, amelyet kilenc nagyméretű vászonra festett (Velence, Aka
démia). Ha itt még közel jár a naiv életképhez, úgy szent György kalandjai 
(Velence, San Giorgio degli Schiavoni) egyszeribe regeszerű hangulatba emelik 
(268. ábra). Sárkánymeséket nem illusztráltak soha oly meggyőzőn, mint ő. 
A porcogóból és síkos bőrből képzett fenevad mellett szent György a gyermek
mesék daliás hőse, az abszolút lovag. Nem csoda, hogy regehangja oly erősen hatott 
a modern angol prerafaelista festőkre. Amily szeretettel díszíti képeit szorgosan 
kidolgozott mellékholmival, oly nagyszabású távlati megoldásokkal lep meg 
legtöbb képén, ahol épületcsoportokat épít az események színtere fölé.

268. kép. Szent György küzdelme a sárkánnyal. Carpaccio 
festménye. Velence, S. Giorgio degli Schiavoni.
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Giovanni Bellini nemes előadása, színeinek meleg lüsztere félreismerhet- 
lenül hatott Giovanni Battista Cima da Conegliano (1459—1517) és Marco 
Basaiti (1470?—1527) művészetére. Mindaketten táj imádók : amit a nagy 
Bellini módjával festett képeire, a hangulatos tájképet ők kiemelik és a kép 
egyik témájává teszik. Egyikük sem Velence szülöttje, sziklás vidékről jöttek 
mind a ketten s e gazdag geológiai alakulások szorgalmas ábrázolásával gya
rapítják meg Velence inventáriumát. Tőrölmetszett naturalisták ők is.

A quattrocento festőinek legtöbbje sokat vándorolt : a híresebbeket a 
pápák, a különböző fejedelmi udvarok és gazdag kolostorok hol itt, hol ott 
foglalkoztatták. És ez szerencsés, termékenyítő körülmény volt. A legtöbb 
helyen megösmerkedtek valamely nagy elődjük művészetével, okultak rajta, 
tanulságokat vontak le belőle. A fiatal mesterek nemcsak a műhelyben tanultak, 
hanem vándorlásaik közben nagy kortársaiktól és elődeiktől is. A múlt szaka
datlan hat a jelen összes művészeire s a jelen művészei sokszorosan egymásra. 
A sixtusi kápolna példája meg fogja világítani, hogy miképpen kapcsolódik 
össze ez a sok kölcsönhatás. A kápolnában a quattrocento művészei közül dol
goztak : Botticelli, Ghirlandajo, Cosimo Rosselli, Perugino, Pinturicchio, Piero 
di Cosimo, Luca Signorelli és mások. Tehát csaknem csupa firenzei festő, akik 
itt a képeiken oly gyakran felhasznált antik épületmaradványokkal ösmerked- 
nek meg, de régibb festők műveivel is, például Giottoéival. Egymás szemeláttára 
végezték munkájukat, ez roppantul tanulságos lehetett, annál is inkább, mert 
mindegyikük más- és másfelé járt, más és más hatásokat fogadott magába. 
Signorelli, aki eredetileg Piero della Francesca tanítványa, Lorettoban látta 
Melozzo és Domenico Veneziano részben kész, részben megkezdett munkáit, 
Orvietóban ő folytatta és fejezte be azt a ciklust, amelyet Benozzo Gozzoli 
kezdett, látta ott azonfelül Gentile da Fabriano munkáját, Sienában Duccio 
és Lorenzetti. Spalatóban Filippo Lippi került szemei elé. Perugino ismerte 
az összes régibb és vele egykorú firenzei munkákat. Perugiában látta Signorelli 
és Benozzo Gozzoli képeit, Velencében a Bellinik festményeit. Vegyük hozzá, 
hogy mikor egy-egy nevesebb festőt meghívtak valamely nagyobb munka kivite
lére, nem egyedül ment, hanem magával vitte »legényeit«, fiatal embereket, 
akik a mester műhelyében, neki segédkezve, készültek a művészi pályára. 
Pinturicchio például mint Perugino segéde lépte át a sixtusi kápolna küszöbét 
és mint jelentékeny festő került ki a Vatikán palotájából. A fiatal művészekre, 
de sokszor a meglettekre is hol ez, hol az a régibb vagy korukbeli művész hatott 
erősebben, gyengébben, s a hatások szálainak kibogzása leggyakrabban fárad
ságos és sokszor meddő munka. Annyi azonban bizonyos, hogy oly központo
kon, amelyekben szerencsés művelődési viszonyok nagyban elősegítik a tehetség 
szabad és gazdag fejlődését, sűrűbben találkozunk nagy művészekkel mint 
másutt és a helyi kultúra visszfénye bizonyos speciális helyi zománcot ad az 
egész csoportnak. Ily értelemben szoktak firenzei, velencei, paduai, ferrarai, 
sienai s más iskolákról beszélni, bár az iskola szó veszedelmes félreértésekre 
adhat alkalmat. Ezek a körök, csoportok vagy iskolák azonfelül korántsem 
zártak, egy-egy firenzei vagy paduai művész hatása kinyúlik messzi vidékekre, 
művészek vándorlása vagy egy-egy kép áthelyezése révén.
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A quattrocento művészserege, amely munkásságával behálózta a XV. szá
zadbeli Olaszországot, bármily különböző egyéniségekből állott is, mindenütt 
a természetkutatás, a megfigyelés, a naturalizmus jegyében alkotja műveit. 
Természettanulmányaik kísérletekre, sőt a dolgok nyitját magyarázó teoreti- 
zálásra is csalogatják őket. Nem csak festékanyagukkal kísérleteznek, hanem 
fáradhatlanul bolygatják az anatómia, a távlat, a szín problémáit. S a felfedező 
friss örömével és bőbeszédűségével hintik tele a természetben felszedett temér
dek holmival képeiket. Az ő naturalizmusuknak köszönhető, hogy a század 
vége felé immár teljesnek mondható a festő szertára. A világ ki van kutatva, 
ki van aknázva. Következik e természethódító hadjárat után a talált kincsek 
értékesítése, a cinquecentóban.

2. Idealista festészet.

Még egyszer sommázódik az olasz quattrocento kutató, búvár, naturalista 
szelleme egyetlen művészben, hogy csakhamar ő legyen az, aki a meggazdago
dott tudásból levonja a következtetéseket egy oly művészet formájában, amely 
már nem hasonlít a quattrocento műveire, de nélkülök nem volna megérthető. 
Ez a mester Lionardo da Vinci (1452—1519).

Régtől fogva úgy szólnak róla a műtörténetek, mint a kor igazi represen
tative man-járól. Törvénytelen származása ellenére is dédelgetett kedvence a 
fejedelmi udvaroknak. Daliás szépsége, rendkívüli sokoldalúsága elbűvöli kor
társait. Szinte mesébe illő, hogy mi mindennel foglalkozott : zenész, szobrász, 
építész és festő, írt tudományos értekezéseket, kiváló hadi mérnök, elsőrangú 
fizikus, aki már jó korán felfedezte a camera obscura és az emberi szem analó
giáját, utalt arra, hogy gőzerővel mozgatni lehet járműveket, feltalált tenger- 
alatti torpedókat és aknákat, búváröltönyöket, újfajta hajóágyúkat, kitalálja 
a hajócsavart és megveti alapjait a vízmütannak. Emellett csodálatos mértékben 
ura az anatómiai ismereteknek, s ezeken túl a lelki affektus kifejezéseinek. Bár 
ily sokféle tárggyal foglalkozott, mégis éppen ellenkezője annak, amit dilettáns
nak szoktak nevezni : minden téren új problémákat vetett fel és új megoldásokat 
talált. A renaissance kutató és felfedező ereje akkora mértékben lakozik benne, 
mint senki másban. És mert mindenütt a probléma izgatta s mert többnyire 
csak odáig lelkesítette vizsgálódásának tárgya, amíg a kész megoldás ki nem bon
takozott előtte : számtalan vázlata, megkezdett munkája befejezetlen maradt. 
Sok pedig elpusztult vagy siralmas állapotban maradt ránk. Innen van, hogy 
rendkívüli egyénisége nem mutatkozik be ma oly körülményesen, mint nagy 
kortársaié.

Lionardo művészi fejlődése a quattrocentóban gyökerezik : mint fiatal 
ember Verrocchio firenzei műhelyében dolgozott. Bár mindent megtanult, amit 
a kor nagy művészeitől csak tanulni lehetett és bár egy bizonyos kapcsolat közte 
és mestere közt nem tagadható el, mégis egész világ választja el őt a quattro- 
centistáktól. Ezeknél még vidáman járja a novellázás, körülményesen, sok 
mellékholmival viszik közelebb a képet az élethez, sok az epizód, gaz
dag dísz és sokféleség uralkodik rajta. Lionardo komoly, széles és egy-







269. kép. Az utolsó vacsora. Lionardo da Vinci festménye. (Metszet nyomán.) Milano, S. Maria déllé grazié.





szerű hozzájuk képest. Mindent elhagy, ami feleslegesnek mondható, ami 
a szemet elsétáltatja a kép egyik részéről a másikra. Semmi epizód, semmi eltérés 
a tárgy magvától. Lionardo kizárja a szórakozást. Nemcsak az események és 
emberek külső képe érdekli öt, hanem az, hogy a külső formákkal bemutassa, 
mi megyen végbe az embe
rek lelkében. Ez idáig még 
egyoldalú pszichologizálás 
volna. De Lionardo talpig 
festő, s távol áll tőle, hogy 
pusztán jellem- és érzés
képeket adjon. Nála a kép 
ilyfajta felfogásába bele
olvad egy sor merőn fes
tői probléma megoldása.
A quattrocento-kép széjjel
osztott alakjai egyszerre 
tömörülnek nála, szorosan, 
a teret kitöltve. Annyira 
tömör igyekszik lenni, hogy 
alakjait legtöbbször egy
szerű geometriai formába : 
háromszögbe komponálja.
Ehhez a forma- és vonal
egységhez segiti a clair- 
obscur, amaz olvadékony 
félhomály, amely megüli az 
alakokat, a tájat, az inté- 
rieurt. És ebből a clair- 
obscurből mintázza ki ösz- 
szes formáit. Végtelen kí
sérletek árán éri el azt a 
törekvését, hogy a szín 
átlátszón rezegjen a plasz
tikus formákon. Mily távol 
esik mindez a quattrocento 
naturalizmusától! De azért 
a quattrocentot mégsem 
lehet egészen kitörölni még
Lionardo művészetéből sem. Az a dolcezza, amely a Mona Lisa rejtélyes 
arckifejezését megüli, gyengén már megrezdül Verrocchio Dávid-szobrán. És a 
quattrocento bőbeszédű, körülményes novellázásának nyoma még megvan 
azon az aláfestett képen, amely a napkeleti bölcsek imádását mutatja (Firenze, 
Uffizi-képtár). Igaz, hogy nem tér vissza többé és hogy ellenkezik Lionardo 
későbbi, fejlett művészetével. Nagyon hamar túljár ezen a soron. Problé
máival gyorsan összes kortársai fölé emelkedik. Oly kristálytisztára szűri, úgy

270. kép. Madonna a sziklabarlangban. Lionardo da Vinci 
festménye. Páris, Louvre.
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hatványozza alakjainak őseredeti jellemét, mint Shakespeare, amidőn Desde- 
monát vagy Júliát alakítja. Hogy miképpen tükröződik valamely érzés vagy 
szenvedély a test tartásában, a kéz gesztusában, az arc formáin, azt oly szenve
déllyel és sikerrel tanulmányozta, mint előtte senki. Mondják, hogy modelljét 
olykor zeneszóval bűvölte el s gyorsan megragadta az arcon tükröződő affektust. 
Másszor maga köré gyűjtötte az embereket, rémhistóriákat mesélt nekik vagy 
hirtelenül rájuk ijesztett s feszült figyelemmel kapta el a hatást. Egy sor kézi
rajza, amelyek legtöbbje Windsorban van, tanúskodik jellem- és fiziognómia- 
tanulmányairól. Mindez azonban csak csekély eszköz volt nagy céljaihoz. Maga- 
sabbrendű tanulmányai sorába tartoznak azok, amelyek révén a test nagyszerű 
mechanizmusának titkaiba hatolt. Neki a karizület, a csukló egy remek gépezet 
fontos tagja volt, amelyet a mechanikus, a fiziológus szemével kutatott ki, míg 
végre meglelte, hogy a lélek megrezdülései mint mozgatják a test-gép tagjait. 
S amit benne az élesszemű búvár felfedezett, azt a festő rögtön értékesíti. Min
dent leszűrve, egyszerűsítve ad vissza, látjuk mint kormányozza alakjain és 
csoportjain a nagy, összekötő vonalakat, a fény és árnyék játékait, mint tör 
arra, hogy magasabbrendű embereket és akciókat teremtsen, gyúpontjait a kép 
festői tartalmának. Ilyen embereket nem találni sehol az életben, fenségükhöz 
csak néhány nagy írónál akadunk analógiákra, azzal a különbséggel, hogy 
Lionardonál minden alakítás a festésből, a festői előadásból indul ki. Amint 
művészete eredetileg az olasz quattrocentóban gyökerezett, úgy gyökerezik embe
reinek felfogása és típusa az olasz renaissance-ideálban. Ilyen módon Lionardo 
egy hatalmas emberfaj tükröztetője, a faj művészi ideáljának megvalósítója.

Munkássága a Sforzák milánói udvara és Firenze közt oszlott meg. Amott 
a hagyomány szerint udvari zenésznek szerződtették. De a Sforzák hamar rájöt
tek, hogy miféle emberrel van dolguk. Csakhamar tőle kértek tanácsot a nagy 
ünnepek rendezésekor, őt bízták meg egy sor kép megfestésével, vele készíttették 
Francesco Sforza óriási lovasszobrát. Hogy mi lett volna ebből a szoborból, 
ha elkészül vala, arra csak a windsori vázlatokból következtethetünk. Evek 
munkája, idegfeszítő problémák megoldása pusztult el az agyagmintával, amely 
aztán francia katonáknak szolgált céltáblául. A milánói Santa Maria déllé grazié 
templom refektóriumában az Utolsó vacsorát festette meg (269. kép), de a 
kép korán pusztulásnak indult. Amit a fal nyirkossága megkímélt, azt kikezdte 
az emberek barbarizmusa. Volt idő, amidőn a műtörténelem e szentélye egy 
lovasszázad istállójául szolgált. Annyit kellett rajta évszázadokon át toldani- 
foldani, hogy most már alig ösmerünk Lionardo kezeírására.

»Bizony bizony mondom nektek, egy közületek elárul engem« — Jézus
nak e szavai rezzennek át a képen. A tragikus jövendölés, mint valamely hir
telen delej, egy pillanat alatt felvillanyozza a tizenkét apostolt. Tizenkét arc 
mikrokozmoszán, tizenkét test megdöbbenő mozdulatán tükrözik Jézus sza
vainak súlya és drámai ereje. Egyszerre, hirtelenül, egymástól függetlenül — 
és mégis a közös tragédia nagy egységével. Lionardo nem meséli el objektíve 
az eseményt mint a quattrocento festői. Hirtelenül elénk állítja a hatást, egy
szerre a tizenkét arcban és evidensen. A kép annyira egy és feloszthatatlan, 
hogy úgy véljük : egy szempillantás alatt keletkezett az egész. Láttára ki gondol
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271. kép. Mona Lisa. Lionardo da Vinci festménye. Páris, Louvre.
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azokra a festészeti problémákra, amelyek itt fényesen meg vannak oldva ? Kinek 
tűnnék fel rögtön a lánc, amely e sok alakot egybefűzi : a hármas csoportok 
egy-egy zárt háromszögben s valamennyi egymás közt ismét fény- és árny
játékkal, átnyúló kezekkel összekapcsolva. Valaki rájött, hogy a tizenhárom 
alak nem fér el egymás mellett az asztalnál, mert az asztal terített része rövid. 
Csak egy quattrocento művész törődött volna ezzel az alárendelt dologgal : 
Lionardo túltette magát ilyesmin, hogy egyszerre markolhassa meg valamennyi 
alakját, hogy a dráma hirtelen csattanása evidenssé váljék az alakok tömör 
összekapcsolásából. Kit bántana, hogy az ablak előtt ülő alakok nem válnak el 
sötét árnyképekként a háttértől, hanem egészen világosak? Nem ilyfajta kuta
tások izgatták Lionardot : feláldozta ezt a külső igazságot a jelenet hirtelen 
egységességének. Amit ki akart fejezni : a leghatalmasabban felviharzó érzelmeket 
egyetlen motívum alapján, — csak úgy fejezhette ki ily tökéletesen, hogy a 
tizenkettőt egy szerves organizmusnak állítja be. És sem színnel, sem véletlen 
fény és árnyékkal, sem szigetelő folthatásokkal nem törheti meg ezt a tizenkét- 
fejű organizmust, amely egy villanyütésre tizenkétféle változatában tükrözi 
vissza az emberiélek fölriadását.

így ragadni meg egy képet : merőn új dolog. Gondoljunk csak arra, mi 
másként festette volna meg ezt egy quattrocentista. Mily alkalom lett volna a 
szobaberendezés, az edények, gyümölcsök, felszolgáló inasok, ételek s egyéb 
apró holmi feltálalására.

Mondottuk, hogy képeinek fölépítésére legtöbbször egy zárt mértani alak
hoz, a háromszöghöz fordult. Ezt a fortélyt ő találta ki a saját előadásmódja 
számára, azóta századokon át lelketlenül visszaéltek vele mások. A három
szögbe való komponálás az Utolsó vacsorán az apostolok csoportjain és Jézus 
alakján jól nyomon követhető. Ezt a néki sajátos kompoziciótörvényt ismétli 
mindenütt, mert vele tudja leghathatósabban képeinek zárt egységét elérni. 
A Sziklabarlangban ülő Szűz (Páris, Louvre) című képén (270. kép) is e maga
szabta törvény szerint építi fel a kompozíciót, sőt érvényesül az a Mona Lisán 
(Páris, Louvre) is, bár itt csak egyetlen alakról van szó (271. kép). Nála azonban 
de csakis nála, éppen nem hat a csoportosítás e módja élettelennek, sablonosnak. 
A Sziklabarlangban ülő Szűz képén a clair-obscuron át villanó fény megbontja 
a mértani formát. A Mona Lisán pedig egészen természetesen, szinte magától 
látszik az adódni.

Mily különbség e képek tömörsége s a quattrocento-képek alakjainak 
játszi szétszórtsága közt ! S mi másként használja most Lionardo a quattro- 
centistáknak temérdek holmiját, szertárát. A quattrocentóban is vannak madon
nák mindenféle tájrészlettel, fákkal, bokrokkal, hegyekkel. De ott a táj szinte 
csak a maga érdekessége kedvéért került oda, mint pittoreszk ráadás, amelynek 
valami mély vonatkozása soha sincs magával az alakkal. Lionardo egész szikla
barlangot formál s annak bejárójánál telepedett le a szűz a két gyermekkel és 
angyallal. De itt a sziklabarlang nem puszta járulék : szükség van rá, hogy a 
szakadékai közt beözönlő fény játékát motiválja, szükség van rá, hogy ezt a fény 
kormányozza, s az végigfutamodjék a fejeken, a testek némely részén, az angyal 
előremutató ujján s éppen ezek a megvilágított részek kapcsolják szerves egésszé
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a csoportot s bontják meg a homályos foltokat, amelyek nélkülük üresekké, 
szerep nélkül valókká válnának. Csupa olyan dolog, amire a quattrocentóban 
egy művész sem gondolt.

Látjuk, mire használja fel Lionardo a fény és homály enyhe változatait, 
a clair-obscurt. Annak szerepe azonban az ő kezén ebben még nem merült ki. 
Nézzük e kép gyermektesteinek vagy madonnája arcának enyhe, selymes, 
modellaturáját, vagy tekintsünk a Mona Lisa arcára s jobbkezére (271. kép) 
Árnyékot és fényt ennyiféle halk változatban előtte nem festett még festő : a 
clair-obscur derengő fátyla alatt a test mintázása oly hallatlan dússá, oly gyön
géddé válik, amilyenre nincs eddig példa. S a clair-obscurban összeszövődött 
bűbájos modellatura, a maga páratlan érzés-finomságában kész eszköz Lionardo 
kezén arra, hogy vele kifejezze az arcon a lélek legfinomabb, legrejtettebb rezdü
léseit. »Dolcezza«— így mondják az olaszok, de a szó magyar fordítása sokkalta 
banálisabb, semhogy Lionardónál használható volna.

A nagy kísérletező és feltaláló a clair-obscur céljaira engedelmessé tette 
anyagát, az olajfestéket. Sőt ő az első, aki ezt az anyagot ily intenzíve képes 
kiaknázni. Gyengéd modellaturája az olajjal erősen hígított és sok rétegben 
egymásra festett lázárokból áll elő, amelyek átlátszó rétegén gyöngén átsütnek 
az alatta levő rétegek. így aknázza ki az anyagot is a maga különleges céljaira.

Lionardo elméjének kutató, mindent tanulmányozó éle még a quattro- 
centóra utal. De nála minden kísérlet, minden probléma rögtön magasrendűvé 
válik. Mint hull el kezei közt minden, ami lényegtelen, ami nem alkalmas a 
kép egységes, nagy hatásának, lényegének fokozására ! Mint vet ki belőle minden 
mellékest, mint tömöríti alakjait, mily finom modellaturán át tükrözi nekünk 
a belső embert ! A nagy egyszerűség, a minden játékosságtól ment komolyság 
élesen elkülöníti őt naturalista kortársaitól és elődeitől. Valóban újfajta mű
vészet kezdődik vele.

S mint ahogy a quattrocento fürge művészei tanulékony szemmel keresték 
az új értékeket egymás műveiben, úgy lett Lionardo új művészete is számos 
más művész iskolájává. Voltak, akik csak a nagy elveket vették át tőle : ezek 
közé sorolhatjuk a Cinquecento legnagyobb mestereit is. Voltak, akik finom 
modellaturáját, gyöngéd clair-obscurjét a tanítvány hű megadásával vették 
át : ezek adják az ő szűkebb körét, az ú. n. milánói iskolát. Elég, ha soraikból 
kiemeljük mint a mester intencióinak hű tolmácsait, Bernardino Luinit 
(f 1531—32 közt), akinek egyik jellemző művét a budapesti Szépművészeti 
Múzeum őrzi (272. kép) és Gian Antonio Beltraffiot (f 1516), akinek mádon 
nája (273. kép) jól mutatja az új modellaturát, a clair-obscurt s a gyengéd 
»dolcezzát«, amellyel Lionardo megajándékozta az új művészetet. E két képen 
is hiányzik minden mellékholmi, minden naturalista szemesség. E két kép is 
más világ mint amit a quattrocento mutat.

Ez a naturalista világ elhamvad szülőhazájában, Firenzében is. Era Bar
tolommeo (1475—1517), egy áhitatos barát, hű tükre a nagy változásnak. Mily 
külömbség van közte és a vidám Fra Filippo közt ! Talán mert megrendítette 
őt is Savonarola tragédiája, talán mert alkalma volt ama nagy milánói büvész- 
szel, Lionardoval megismerkednie. Fra Bartolommeo messze eltávolodik a mesél-







272. kép. Madonna. Bernardino Luini festménye. Budapest, Szépművészeti Múzeum.





273. kép. Madonna. Gian Antonio Beitraffio festménye. Budapest, Szépművészeti Múzeum.
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gető9 derült quattrocentótól. Hatalmas szentjei és Jézusai isteni elszigetelt
ségben végzik lendülő, méltóságteljes gesztusaikat. Az ö megközelíthetetlen 
nagyságukat akarta a Savonarola-tanítvány a firenzei néppel megértetni. 
A madonna nála nem fiatal firenzei hölgy, hanem égi királynő, akit lépcsős

274. kép. A föltámadt Jézus. Fra Bartolommeo festménye. Firenze, Pitti.
18*
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piedesztál emel a többi szentek és a halandók fölé. A föltámadt Jézus is (274. 
kép) piedesztálról emeli a magasba áldó kezét a négy evangélista felett 
(Firenze, Palazzo Pitti). Fölösleges alakok nem vesznek részt a cselekményekben, 
tájkép helyett nagy és egyszerű architektúra adja a hátteret. A tér, amelybe 
csoportjait helyezi, megtelik néhány grandiózus alakkal. Jézus áldó keze föléi 
a kép felső széléig, jobbra-balra az evangélisták, Jenn két puttó tölti be a helyet. 
Egyszerű és szigorú a kompozició. Hatalmas omlású ruhák felett nyugosznak 
a nagyságos, komoly arcok. Mindent nemesen, égies-előkelően alakít, egyet
len taglejtés sem túlzott. Még Krisztus megsiratásán (Firenze, Palazzo Pitti) 
is visszatartja a fájdalom kitörésének szertelenségét (275. kép). Búcsúcsókot 
nyom Mária isteni fia homlokára, a megtört fájdalom rezignációjával. A holt
test pedig nem oszlandó, hanem ép és csak a lélek elköltözése teszi lankadttá : 
fel fog támadni ugyanebben az épségben. Négy nagy alak tölti ki itt is a teret. 
Bartolommeo minden alak jelentőségét fokozni igyekszik széles, nagy kon
strukcióval, a formák elosztásával. A lelke hívő lélek, a keze formalista kéz. 
Kereste a nagy tömegek és messzelendiilő vonalak ritmusát.

Amióta a firenzei festők Lionardóval megösmerkedtek, kiadósb forma
kultuszt űznek. Már Bartolommeo is értékesíti a mester felfedezéseit : nagy 
alakok foglalják el a képet, zárt, majdnem mértani csoportosulásban. A terü
let egész a széléig ki van töltve. Jelentős és méltóságos mozdulatot végez 
a test, a láb, a kéz. Nem a silhouette-hatást emelik ki, mint a naturalisták, 
hanem belemossák a körvonalakat a clair-obscurbe s a nagy döntő formák 
kapják a legerősebb megvilágítást. A világosságot és sötétséget valamely új 
ritmusban osztják el, hogy a fény- és árnyékfoltok enyhén megtörjék a cso
portosítás geometriai vonalait. A legnagyobb tudatossággal, olykor szinte 
hideg számítással végezték ezt a műveletet. Lionardo találmánya recipe lett 
a többi számára. Fra Bartolommeo is benn van ebben a formakultuszban, nagy
ságát nem is ennek, hanem eredeti nagy stílusának köszöni. Még inkább for
mális művész Andrea d’Agnolo, köznéven Andrea del Sarto (1486—1531). 
Belőle hiányzott Bartolommeo vallásos heve, őszinte lelkesedése : Andrea finom 
világfi, akinek nincsenek áhitatos céljai az égi királynő megfestésénél. Érzés 
helyett formaeleganciát ad. És Firenzében nincs senki, aki ebben őt csak meg
közelíteni is tudná. Egész lényét hirtelenül megmagyarázza a Madonna déllé 
arpie (Firenze, Palazzo Pitti). Piedesztálon áll az égi királynő, mint egy szobor. 
Lenn jobbra szent János evangélista, balra szent Ferenc : ime a felkapott cso- 
portosítási elem, a háromszög. A két szent egészen a kép szélén áll : felesleges 
ürességet nem hagyva. Két angyalka tölti be a teret a szentek és a piedesztál 
közt. És mindenütt a nagy formákra esik a fény, kidomborítja azokat és meg
töri a háromszög szabályosságát; a többi finoman eloszló félhomály. Ez a kép 
formális szerkezete. A madonna égi magasztosságban, királynői öntudattal 
áll, baljával könyvet szorít combjához, nyilván csak a szépenható, elegáns 
mozdulat kedvéért. A két szent fej- és testmozdulata váltogató, itt is csak az 
dönt, hogy minő szép forma kerül ki a pózból s nem az, hogy minő lelki pro
cesszus folyik bensőjükben. Lionardo találta ki ezt a szerkesztési módot a maga 
számára, de mily önkénytelenül folyik össze nála a szerkezet az Utolsó vacsora
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275. kép. Krisztus megsiratása. Fra Bartolommeo festménye. Firenze, Pitti.
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nagy lelki viharával ! Andrea nem a bensőség, nem a szenvedélyek embere. 
Nagy freskóciklusaiban szorgosan kerüli a drámai jelenetet, a hevült taglej
tést. De ad helyette egyebet : az Annunziata-templom (Firenze) előcsarnoká-

276. kép. Mária születése. Andrea del Sarto festménye. Firenze, S. Annunziata.

ban festett freskói közül néhány, különösen a Mária születése (276. kép) a 
formaélvezetek gazdag sorát nyújtja. Itt nem kellett megkapó érzést kifejeznie, 
itt minden az előadás harmóniáján múlik. Andrea formalista hajlandósága foly
tán könnyen rájövünk itt is csoportosítási fogására, evidens az éppen nem 
naiv rendező kéz nyoma : balra kisebb alakok, a középen a két előkelő firenzei
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uriasszony az egész kép felett uralkodó méretben, jobbra hátul ismét kisebb 
alakok : szent Anna és a szolgáló. E különböző nagyságok egymás mellé állítva 
hullámos vonalban viszik a tekintetet, oly csoportosítási fogás, amely sűrűn 
visszatér a einquecentóban. S a képnek e finoman megszerkesztett vázát, 
amelyre Andrea mindig a legnagyobb gondot fordította, a gyönyörű formák 
egész sorával halmozza el. Csak a középső két nagy alakra, vagy a balra guggoló 
asszonyok csoportjára kell utalnunk, hogy evidenssé váljék Andrea nagy 
formaeleganciája. Es ez új meg új alakban ismétlődik a java képein.

Majdnem az összes firenzei festők, a futólag ott tartózkodó nagyságokon 
kívül, az imént jellemzett formakultuszban olvadnak fel. A kor finom, szeret 
népies és előkelő osztályok és Ízlés közt határvonalat húzni. A festészet is éppen 
nem népies. Az üde kedélyesség eltűnt, helyébe előkelő méltóság lép. S ez sok kül
sőséggel, néha ürességgel jár. Firenze formalista festői is kissé hűvöseknek hatnak 
a bőbeszédű, naturalista, egyeneslelkű, díszítő kedvű quattrocentisták mellett.

Firenze szomszédságában, Sienában meglehetősen pangott a művészi 
élet. Kisebbrangú tehetségek jámboran utánozgatták a híresebb mestereket. 
1501-ben költözködött oda egy lombardiai festő, Giovanni Antonio Bazzi, 
köznéven Sodorna (1477—1549), aki Milanóban már látta Lionardo képeit. 
Nem a nagy mester kompoziciófogásai ragadták meg, hanem valami, ami 
az ő lelkében is szunnyadt : a test finom modellaturája, amely azokon a fiatal 
testeken és arcokon oly derengő életet él. Ezt az emléket hozta Lionardótól. 
És bármily különc volt egyébként, ezt a tiszta emléket igyekezett meggazda
gítani. Minden tehetsége ebben összpontosult. Midőn Rómában Ágostino Chigi 
számára megfesti nagy freskóját, amely Nagy Sándor és Roxane nászát mutatja 
(Farnesina), nem az a gondolat vezeti, hogy méltóságos, zárt kompozíciót adjon, 
mint a szomszéd firenzeiek. A szerelem izzó meséje ez a kép : két tucat amorett 
sürgölődik csintalan játékban a szép menyasszony körül : Roxane szűzies 
húzódása a tulajdonképpeni tárgy. Gyönyörű testét csak hiányosan fedi a 
menyasszonyi ruha : az amorettek incselkedve fosztják meg tőle. Elül a házas
ság két antik géniusza áll, az egyik csaknem mezítelen pompás ifjú. Ugyanez 
a remek test visszatér a Szent Sebestyén-képen (Firenze, Uffizi-képtár), a ser
dülő ifjú hajlékony, ruganyos teste (277. kép), amelyen az izmok még csaknem 
nőiesen olvadékony formákat mutatnak. Itt csendül meg Lionardo emléke 
s ezeken az amoretteken. e deli ifjakon és negédes asszonytesteken mutatja 
Sodorna a mezítelen test lágy formajátékát. Nemcsak a szenzibilis kor Ízlése 
és a milánói emlékek hajtották ehhez a feladathoz, hanem a lágy formákért 
rajongó lelke is.

*  *  *

Mindazt a sok művészeti vívmányt, amivel az antik emlékek, a quattro
cento és Cinquecento nagy festői meggazdagították a kort, tömören egyesítette 
Raffaello di Giovanni Santi (1483—1520) és rájuk vetítette tiszta és derűs 
lelkének verőfényét. Nevét évszázadokon át annyi dicsőség övezte mint kevés 
másét. Pedig szereplése nem volt felforgató, iránvtjelző, új világokat teremtő, 
mint Lionardóé és Michelangelóé. Rafael harmonikus, szelíd, szeretetreméltó
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277. kép. Szent Sebestyén. Sodorna festménye. Firenze, Uffizi.
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géniusz, aki egy nagy század művészeti törekvéseit sommázza és kimondja 
az utolsó szót. Nem a nagy kezdeményezők, hanem a nagy befejezők sorából 
való. Minden alkotásában van valami, ami már megvolt valamely olasz előd
jében vagy kortársában : Rafael habozás nélkül kéri kölcsön tőlük, hogy aztán 
magasabbrendű egységbe foglalja valamennyit. Példátlan népszerűségének 
egyik titka, hogy az emberek az ő műveiben tiszta teljességben kapták azt 
a művészetet, amelyet az olasz festők Massaccio óta Ígértek vagy részletekben 
már meg is adtak. Nagy beszívó képességű lelke magába fogadta mindazokat 
a fontos eredményeket, amelyeket mások hosszéi és fáradságos kutatások révén 
értek el. De amidőn a lelkében így felhalmozott kincseket átviszi képeire, min
den más, élj, egyéni zománctól ragyog és csak néki sajátos, egységes, rafaellesco 
stílust ad. így sommázza és koronázza a renaissance-festészetet. Ha meg akar
juk érteni művészetét, ösmernünk kell, hogy mit kapott készen a többi festőtől 
és minő volt az a lélek, amelynek prizmáján mindez átszűrődött. E részben 
nagyérdekű az a jellemzés, amelyet Vasari adott róla. Őrá úgy hat Rafael, 
mint akit »a természet elhalmozott kincseinek mérhetetlen gazdagságával, 
minden kegyével és legritkább adományaival«. Rendkívül kellemes, szeretetre
méltó ifjú, tele szerénységgel, jósággal, a szívélyesség bájával. Mindig szelíd, 
mindenben és mindenkivel szemben előzékeny. Egyformán nagy volt — úgy
mond — művészetében és egyéniségének kiválóságában.

Akit a Michelangelo-párti Vasari így jellemez, bizonyára busásan rászol
gált. Más ránk maradt adatok is megerősítik Vasari állításait. A kép, amelyet 
magunknak ez oly korán elhalt géniuszról alkothatunk, csaknem nőiesen szelíd, 
olaszos kellemmel, gyöngédséggel, bájjal teli. És élete folyása is mintha 
szelíden hozzásimulna egyéniségéhez. Csupa verőfény : egyetlen felhő sem vetette 
rá árnyékát. Szeretet, hódolat, dicsőség vette körül kora ifjúságától fogva, 
minden vállalkozása fényesen sikerült, minden ideálját elérte. Dédelgették 
és becézgették, ha Rómában az utcára lépett, tanítványai körülrajongták és 
úgy kisérték, mint valamely fejedelmet. Mindhalálig hűséges, szelíd szerelem 
hordozta karjain. Kétkedés, töprengés, nagy lelki tusák, szenvedélyes küz
delmek sohasem bántották. Ismeretlen volt előtte Botticelli idegessége, Leo
nardo kutató töprengése, Michelangelo lelki viaskodásai. Derültebb egyen
súlyban talán soha senkinek sem múltak napjai mint neki. Fejlődése útján 
találkozott nagy mesterekkel és rendkívüli alkotásokkal, de soha semmi nagy
ság meg nem döbbentette, nem éreztette vele elnyomó súlyát, nem ejtette 
kétségbe, mint a legtöbb festőt. Rögtön és biztos szemmel kiválasztotta belőlük 
azt, ami tehetsége nevelésére alkalmas volt s rögtön megtanulta. Egyetlen 
egyszer tévedt oly világba, amely rá nézve merőn idegen és megközelíthetetlen 
volt : Michelangelo ellenállhatatlan erejének egy pillanatig engedett ő is, de 
hamar ki tudott menekülni a néki nem való körből. Lionardo művészetét azon
ban kiaknázta : leginkább ennek a mesternek pazar művészetén csiszolta a magáét. 
És okult és tanult a többi nevezetes mester munkáin is. Hogy mit kapott tőlük, 
azt megmagyarázza tanulmányainak menete.

Atyja ösmert festő volt Urbinóban, de aligha folyt be döntőn fia művészi 
nevelésére. Rafael tizenegyéves volt, amikor atyja meghalt. Bizonyára Timoteo
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della Vite (1467—1523), egy közepes festő, segített neki néhány éven át 
tanulmányaiban. Az első döntő hatás azonban Peruginóé. Rafael tizen
hat éves lehetett, amidőn hozzá szegődött és rögtön tökéletesen beleélte magát 
a mester világába. Gondoljunk vissza Perugino művészetére, vessünk egy 
tekintetet a kulcsátadás képére, amelyet a sixtusi kápolnában festett (278. 
kép), s állítsuk melléje a huszonegy éves Rafaelnek a milánói Brera-képtárban 
levő festményét, amelynek tárgya Mária eljegyzése (279. kép) : a két kép 
szerkezete, felépítése azonos. Az előtéren egymás mellett s egymás mögött 
sorakozó alakok, a háttér közepén egy centrális alaprajzú templom, a két tér 
közt egy harmadik, amely elválasztja az alakokat az épülettől. Ezen a közép-

278. kép. Jézus átadja Péternek a kulcsot. Perugino festménye. Róma. Sixtusi kápolna.

téren apró emberek állanak vagy szaladnak, egészen elszigetelve, anélkül hogy 
akár az épülettel, akár az előtér alakjaival formai kapcsolatba lépnének. Három 
egymás fölé helyezett képszalag, amely nem forrt össze szerves egységgé : 
egészen a quattrocentóra valló csoportosítás. És az előtér alakjai is egyformán 
oszlanak meg e képeken : egy jobboldali csoport és egy baloldali csoport, sze
gényes összekötő kapocs köztük a kulcs, amelyet Jézus átad Péternek, vagy 
a jegygyűrű, amellyel a főpap eljegyzi Máriát Józsefnek. Egységről, összekap
csolásról még szó sincs, csupa külön darab a kép. holott Lionardo legnagyszerűbb 
kompozició-remeke, az Utolsó vacsora már hat éve készen állott Milanóban. 
Csakhogy a fiatal Rafael még nem ösmerte ezt a mesterművet : ha ismeri vala, 
rég otthagyta volna Perugino sovány kompoziciómódját.

Egyelőre megelégedett az umbriai mesterrel. A hű tanítvány kedves 
ildomosságával utánozta azt a módszert, amellyel Perugino a képeit fölépítette. 
Nem látott még jobbat. Volt valami Peruginóban, amit Rafael értékesíthetett
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és értékesített is egész életén át : amaz umbriai áhitatos lágyság, amely a nagy 
tanítvány mesterének is hírt szerzett, bár Peruginónál gyorsan sablonná vált. 
Rafael azonban felkapta, mint egyéniségével rokon vonást, és rögtön magasra

279. kép. Mária eljegyzése. Rafael festménye. Milano, Brera.

fejlesztette. Ez jellemezte egész pályafutásán át : ami nagyot ellesett társaitól, 
azt ízében a legmagasabbra növesztette.

1504-ben hosszabb időre Firenzébe költözködött, abba a városba, amely
ben épp akkor folyt a versengés két nagyhatalom : Lionardo és Michelangelo 
közt. Amaz az anghiarii ütközetnek, ez pedig a pisai csatának kartonját raj
zolta. Rafael előtt e két karton láttára új világ nyílt meg. Perugino olvadékony
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és nyárspolgári művészete után a szenvedély ábrázolása, a csoportosítás merőn 
új módja és főképpen a test felséges izoméletének bemutatása a leghatalmasabb 
szenzáció volt rá nézve. Feszült figyelemmel tanulmányozta ezeket a kartono
kat, de amellett szorgalmas látogatója volt a Brancacci-kápolnának is, ahol 
Massaccio kezdeményező művészete bilincselte le. A hármas hatás közül a leg
erősebb Lionardoé volt. Valamennyi közt ő állott legközelebb hozzá, tőle tanult 
legtöbbet, nemcsak közvetlenül, hanem közvetve, Fra Bartolommeo révén is,

akivel a fiatal Rafael 
benső barátságot kötött. 
Most keletkezik híres ma
donnaképeinek egy része: 
azoknak lágyabb és gon
dos megmintázása Leo
nardo kezdeményezésére 
emlékeztet, ő is keresi 
az asszonyi bájt, de nem 
megy el addig a miszté
riumig, amely a Mona 
Lisát körülveszi. Rafael 
madonnái e földről való 
asszonyok, akiket az 
anyaság érzése a legde
rűsebb boldogságba rin
gat. Ezek a madonnák 
éppen nem szentképek, 
semmi közük a rítushoz : 
asszony- és anyaideálok, 
»Rafael nővérei«, szép, 
boldog, jó és tisztalelkű 
fiatal olasz nők, akik ját
szadozó gyermeküket be
cézik. Ez pszichikai tar
talmuk, Rafael lelkének 
tükrözése. Fontos azon
ban épp e műveknek for
mai, tisztán művészi tar

talma. Két, három és több alakból áll össze egy-egy ily madonnakép, az 
előbbire példa a madonna del granduca (280. kép), a másikra a madonna del 
cardellino (281. kép) és a budapesti Szépművészeti Múzeumban levő »Eszter- 
házy-madonna« (lásd a színes mellékletet). Majdnem valamennyinél szembe
szökő, mint rendezkednek az alakok zárt háromszögbe, amelynek tömegét aztán 
világítási hatásokkal bontogatja meg, nehogy súlyossá, túlgeometrikussá váljék 
a csoportosítás. Ilyesmiről hallottunk már Lionardonál és követőinél : Rafael 
umbriai lágy vonalai kellemesen illeszkednek ebbe a szkémába és finom clair- 
obscurje, amely szintén Lionardótól való, enyhén takarja a formák gazdag

280. kép. Madonna del Granduca. Rafael festménye. Firenze, 
Pitti.
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mintázását. A madonnáknak ez a rafaellesco bájos derű a főerénye, a formai 
megoldásokat már készen találta nagy kortársainál, de oly tökéletesen értette

281. kép. Madonna del cardellino. Rafael festménye. Firenze, Uffizi.

meg, úgy hozzásimítóttá saját egyéniségéhez, hogy zavartalanul csendül össze a 
szelíd temperamentumának visszfénye és a tisztán festészeti megoldás. A madonna 
arcán és a gyermek lágy testén a formák oly folyamatos-enyhén simulnak egy
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máshoz, mint Umbria selymes, szelíd halmai. Ugyanez a gyöngéd vonás jellemzi 
az Uffizi és Pitti képtárakban levő arcképeit is. Az első férfias, drámai hang a 
Sírbatételben (282. kép) csendül meg (Róma, Galleria Borghese), amelyet firenzei 
tartózkodásának utolsó évében, 1507-ben festett meg hosszas tervezgetések 
után. Rafael ezzel kezdi meg nagy kompozícióinak sorát s nem csoda, ha ez az 
első nagystílű kísérlet még oly fogyatkozásokat mutat, amelyektől Rafael nem
sokára a legnagyobb könnyűséggel megszabadult. Fontos ez a kép Rafael fejlő
désében : mintha világosan beszámolna rajta mindenről, amit 1507-ig látott 
és tanult. Hosszas kompozició-kisérletek előzték meg a mű megfestését, a fen- 
maradt vázlatrajzok mutatják, hogy honnan indult ki : Perugino Pietá-ja lebe
gett szeme előtt, de Mantegnának egyik metszete eltérítette szándékától és 
a pietá-ból sírbatétel lett. A kompozíció szépen elrendezkedik Lionardo és Bar
tolommeo szellemében, a holt Krisztus Michelangelo pietá-járól kerül bele, a 
jobboldalt térdelő asszony ugyanennek a mesternek szent családjából, a Krisztus 
kezét tartó Magdolna talán egy antik domborműről. Látnivaló, hogy a fiatal

282. kép. Krisztus sírbatétele. Rafael festménye. Róma, Borgkese-képtár.
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283. kép. Disputa. Rafael festménye. Róma, Vatikán.

géniusz az emlékek és hatások egész seregét olvasztotta leikébe, de az egyes 
elemek ezen a korai munkán még* megkülömböztethetők, még nem forrtak 
össze tökéletesen tehetségének olvasztótégelyében.

Miután Firenzében, a nagy művészeti felfedezések hazájában, így nevelte 
és finomította tehetségét, II. Gyula pápa meghívására Rómába ment, ahol óriási 
feladatok várták.

Ragyogóbb napokat nem látott a keresztény Róma mint abban az időben, 
amidőn Rafael odaérkezett. A pápai trónuson hatalmas és diadalmas hadvezér 
ült, egyúttal a világ legkitűnőbb mecénása. A bíborosok és a pápai udvar előkelői 
a kor első humanistái, nagy műveltségű, előkelő lelkű férfiak. Még a plu- 
tokrácia is megemberelte magát s vetekedett pápával, bíborosokkal, oligarchák
kal a művészet kultuszában. S minő művészek dolgoztak s minő mesterművek 
voltak keletkezőiéiben ! Bramante éppen hozzáfogott a Péter-templom meg
alkotásához, Michelangelo éppen a sixtusi kápolnát festette. Ily környezetbe 
jutott a minden nagy és szép iránt oly fogékony fiatal Rafael. A lelke itt is tele
szívta magát mindennel, ami csak táplálékul szolgálhatott neki.

II. Gyula megbízta Rafaelt, hogy a Vatikánban négy szobát (stanzák) 
freskódísszel ékesítsen fel. E freskók óriási méretűek, a legtöbbet temérdek 
alak népesíti. Tárgyuk különféle. Bizonyos, hogy II. Gyula és később X. Leo

19A művészet könyve.
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nem pusztán a művészeti szempontot tartották szem előtt a megrendelésnél, 
hanem lehetőleg a saját maguk dicsőítését. Bizonyos az is, hogy a pápai udvar 
humanistái tudományos útmutatást adtak Rafaelnek s hogy a tárgyak meg
határozása éppen nem a művésztől ered. Ezek a körülmények s a falterületek 
szabálytalansága és a kedvezőtlen világítás nagyon megnehezítették a munkát. 
Rafael mégis oly kitünően oldotta meg feladatát, hogy tehetségének igazi érté
két talán éppen ezeken a munkákon becsülhetjük meg a legméltóbban.

A freskók egy részének tárgya homályos. De a találó cím vagy egyes alakok
nak névszerint való meghatározása egyáltalán nem tesz számot egy oly művé
szetnél, amely egyenest és minden filológiai közvetítés nélkül akar hatni és hat 
érzékeinkre. A probléma és a megoldás ezeken a freskókon tisztán festői, olyan
nak adta Rafael, olyannak fogadjuk el.

A stanzák elseje, a camera della segnatura, eredetileg könyvesház s a képe
ket vonatkozásba kellett hoznia a teológiával, a bölcsészettel, a jogtudomány
nyal és a költészettel. Kisebb művészek azelőtt is, azután is allegorikus alakokat 
állítottak képeikbe e vonatkozások kifejezésére. Rafael azonban különválasztotta 
az allegorikus alakokat az élő emberektől és a mennyezet medaillonjaiba festette 
őket. E magános asszonyok, gazdag arany mozaik-háttérben, minden másnál 
jobban jellemzik Rafael eleganciáját s a derűs bájt, amellyel lelke telve volt.

Két oldalfalra került aztán a disputa és az athéni iskola. Hatalmas alkotásai 
Rafael géniuszának, teljes készségben mutatják őt s művészi felfogásának egész 
tartalmát magukban rejtik.

Disputa del santissimo sacramento (283. kép) : így hívja Vasari az egyik 
képet. A freskó alsó felének középpontja az oltári szentség, jobbra-balra két-két 
egyházatya ül pápák és bíborosok társaságában, távolabb az irántuk érdeklődő, 
feléjük toluló, töprengő és vitatkozó férfiak csoportjai ; fönn pedig mintha meg
nyílnék a katolikus teológia ege : felhőpárnán trónol Krisztus, az Atyaisten, 
a Szentlélek, az egész misztérium, próféták és szentek áhitatos gyülekezetében. 
A földi jelenetnek az égihez való vonatkozását formailag az egyik egyházatya 
magasba mutató keze közvetíti.

A kép tárgya nem sokat mondó. De ott állva előtte egy percig sem töpren
günk az ilyen teológiai rejtélyeken. Minden, amit előttünk látunk, evidens, 
így kell lennie. Nem a gondolkodást foglalkoztatja ez a freskó, hanem azt, aminek 
számára készült : formaérzésünket. E temérdek alak formailag kiegészíti, össze
köti egymást s ebből a formális egységből ki érezzük, hogy valamennyit egy 
közös vágy hajtja. Az alakok gesztusainak legnagyobb része nemcsak azért 
irányul az oltári szentség felé, hogy egy teológiai titokra utaljon, hanem főképp 
azért is, hogy a csoportokat összekapcsolja, hogy egységgé tömörítse. Különböző 
rendű és rangú emberek kerülnek itt egymás mellé, mindegyiknek más a lelki 
diszpozíciója, de valamennyit az érdeklődés egy közös tárgya bilincseli le oly 
feszülten, hogy Rafael ezekben a lelki vágy, tusakodás, kétely, hit, meggyőződés 
gazdag skáláját mutathatta be, mindig összekapcsolva a csoportok formáját 
egy-egy átnyúló kar, egy elfordult fej, egy előrehajló mozdulat segítségével. 
A formális elrendezés ezen a képen egyenrangú a lélek hevüléseinek jellem
zésével. Olyan elem, amelyet már Lionardónál is láttunk.







284. kép. Az athéni iskola. Rafael festménye. Róma, Vatikán.
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A másik képnek neve : Aténi iskola (284. kép), szemben van az előbbivel 
s amannak teológiai vonatkozásai mellé állítja a bölcseletet. Ezen sincs nyoma 
a magyarázgató szimbolikus, allegorikus alakoknak. Gazdag csarnok íve alatt 
s lépcsőin csoportosul a régi idők hagyományaiból ismert bölcsészeti rend
szerek sok képviselője. Nem élettelenül, reprezentative, hanem az élet teljes 
akciójában : tanulni, tudni vágyó emberek gyülekezete ez, elmerülve a legérdeke
sebb vitába, oktatva és tanulva. Képzeljük el, hogy ez a mű a quattrocento 
szellemében készül vala : mily bőségét látnok rajta a mellékes holminak, a 
reális ábrázolásnak, mily karakterfejek kerültek volna utcáról, piacról egymás 
mellé. Itt azonban nincs egy felesleges vonal, nincs egy alak sem, amelyet a kom
pozíció ne követelne oda ; nincs egy gesztus, amely lélektani szerepén kívül is 
ne kapcsolna össze néhány, e nélkül szétmálló csoportot. Rafael bizonyára 
bőséges útmutatást kapott a tudós bíborosoktól a klasszikus bölcsészekre nézve, 
talán nem is az ő ötlete Pláton és Arisztotelész alakja, de amint e kettő mellé 
és köré csoportosítja a többit, amint ösztönszerűen jellemzi a feszült figyelést, 
az alapos oktatást, a magasba lendült vitát : ebben az élet oly intenzív megér
zése rejtőzik, hogy semmi útmutatás sem vezethet a művészi előadás e formái
hoz. Rafael nagy titka, hogy minden lélektanilag megokolt gesztust, kifejezést, 
mozdulatot rögtön fölhasznál kompozíciójának formai egységesítésére és egy
szerűsítésére.

A stanzák e maga nemében páratlan freskósorozata, amelynek valamennyi 
részére itt természetesen nem térhetünk ki, a legjobb felvilágosítást adja Rafael 
stílusáról. Ha nem is vagyunk hajlandók kikémlelni, hogy mily alakokat és 
mozdulatokat kért kölcsön Rafael Lionardótól vagy más elődeitől és kortársai
tól, azzal mégis tisztában kell lennünk, hogy a nagy művészi megoldásokba 
beleolvasztotta az összes eredményeket, amelyek elődei műveiben feltalálhatok. 
Arra már utaltunk, hogy e freskóképeken nincs semmi a quattrocento játszi 
díszítő kedvéből, a mellékes holmi halmozásából : Rafael az ő képgondolatainak 
alakítására csak a leglényegesebb alakokat állítja össze s ezekbe zár intenzív 
életet. A lényeges alakok alatt pedig nemcsak azokat kell érteni, amelyek egy 
eseményben döntőn szerepelnek, hanem azokat is, amelyeknek kompozicionális 
feladat jut : összekapcsolnak két csoportot, kitöltenek egy üresen nem hagyható 
helyet, egy vonal ritmikus tovavezetésével elsétáltatják a szemet az egyik 
formáról a másikra. Amit Lionardo nagy újító elméje kitalált, azt Rafael fel
használja, oly könnyedséggel, mintha nem is tanulta volna el ezt a fogást, hanem 
mintha veleszületett volna. A stílusa egyszerűsbödésére bizonyára befolyt 
Michelangelo közelsége : a nagy mester a sixtusi kápolnát festette ki, míg Rafael 
a stanzákban dolgozott. Végre félre nem ismerhető hatással volt Rafaelre, mint 
minden művészlelkű emberre, Róma romjainak, campagnajának felséges komoly
sága s aprólékosságoktól nem zavart, nyugodt nagysága. De maga a freskó
technika is előre megkövetelte a széles előadást : Rafael ezt a körülményt is 
rögtön megragadta s beleolvasztotta stílusába. A kompozíciók nyugodalmas 
nagy formakeretein belül azonban eleven élet lüktet : rögtön megérezzük Rafael
ben a faj reprezentánsát, a cselekvő és cselekvést kívánó olaszt, aki még egy 
teológiai ízű föladatból, a disputából, is cselekvésben felolvadó képet alakít,
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ahelyett hogy szimbolikus, allegorikus alakokat állítana egymás mellé. Végre 
csodálatosan tisztult Ízlése, amelyet Rómában talán az antik műkincsek szem
lélete is nevelt, gyönyörű részlet-megoldásokkal lep meg, örök érdeklődést 
biztosító alakokat, mozdulatokat talál ki s hint el dúsan a freskóin.

A stílus nagy egyszerűsége révén Rafael művei közt is elsőrangú hely jut 
ama kartonrajzainak, amelyeket X. Leo megrendelésére készített s amelyek 
nyomán szőnyegeket szőttek a sixtusi kápolna számára. A kartonok közül hét 
még megvan a Kensington-Museumban.

285. kép. A csodálatos halászat. Rafael kartonja. London, Kensington-Museum.

E kartonok egész teljességében mutatják Rafael komponáló tehetségét. 
A Csudálatos halfogás (285. kép) témájának nagyszabásúbb megoldása szinte el 
sem képzelhető. Péter imádattal omlik Krisztus lábaihoz, ezt az áhitatkitörést 
formálisan nagyszerűvé fokozza a Péter mögött magasló alak mély, megadó 
mozdulatával. Ez a punctum saliens a képen, erre pazarlódott minden erő, 
erre utal nemcsak a többi közül kimagasló alak, hanem formálisan a tóparton 
nekiegyenesedő darú, az égben éppen a jelenet felett röppenő madarak, míg 
a lelki megrendülés ez impozáns jelenetét fokozza a másik csónakban folyó 
fizikai munka ellentéte : a háló kivonása, a remekbe rajzolt, görnyedő alakokkal. 
A sorozat egy másik darabján Pál apostol prédikál az aténébelieknek (286. kép).
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Nekiegyenesedve, magasba emelt két kézzel bizonyít, vitáz, térít az apostol, 
hévvel, egészen előrelépve a lépcső szélére, mintha a hallgató pogányok leikébe 
akarná fúrni a hitet. Maga ez az egy alak, a mozdulat felsőfokra emelt inten
zitásával, szinte elég volna annak kifejezésére, amit itt Rafael mondani akart. 
A művész ezt a hatást még a hallgatók arcán s mozdulatában tükröző érzések 
kifejezésével növelte.

Hévvel és lelkesedéssel fog 1517-ben utolsó művéhez : az Urunk színe
változásához (287. kép). Igaz, hogy ezidőtájt még foglalkozik az antik világgal

286. kép. Pál apostol prédikál az athéneieknek. Rafael kartonja. London, Kensington-Museum.

is : még kijár Róma romjai közé s fölméri az ősi düledékeket. De lelke ott csügg 
ezen a bibliai drámán. Sietett vele s itt is igénybe vette tanítványai ecsetjét. 
A kép maga több egy bibliai esemény ábrázolásánál. Láttára úgy érezzük, 
mintha Rafael a színváltozás csodájától megihletve egész drámai erejét össze
szedte volna, hogy a szemlélőben felköltse ugyanazt az intenzív hatást, amelyet 
ő maga érzett. Nem bibliai ábrázolás, hanem Rafael víziója ez a kép. S nem is 
ragaszkodott a bibliai előadáshoz. Fönn, a kép felső felén, látni Urunk meg
dicsőülését, lenn, az alsó felén, az ördögtől megszállott fiú elővezetését. Fönt is, 
lent is rendkívüli drámai esemény játszódik. S e két esemény mégis egységes, 
elsősorban kompozíciója révén, másodszor azért, mert a lélek egy különös érzése
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siklik végig az egész művön. Nézzük itt is, mint kapcsolja egy egésszé ezt a sok
féle motivumból álló képet. Krisztus alakja a központ. De mert fönn lebeg

287. kép. Urunk színváltozása. Rafael festménye. Róma, Vatikán.

a magasban, kisebbnek kell látszania az előtérben állóknál. Rafael mégis jelen
tékennyé tudja tenni : minden világosságot, minden sugárzást benne összpon
tosít. Hogy még jobban kiemelkedjék : fekvő s fellibbenő alakok koszorújával
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288. kép. Részlet a római sixtusi kápolna mennyezetének képsorozatából. Michelangelo festménye.

veszi körül, ezek ruházatának erős árnyékai még fokozzák a fényt. Lent a tömeg
ből pedig karok nyúlnak a magasba, kezek mutatnak át egyik csoportból a 
másikba, egy tanítvány egyenest felmutat magasba meredő kézzel a csodára.
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S mind e karokra és kezekre a legélesebb fény esik, a szem megakad rajtuk 
s útmutatásuk mellett jár a tekintet egyik csoportról a másikra. Ami más festő 
kezén darabokra hullana : itt ezáltal most szoros egységgé forrt. S e kompoziciós 
fogások felett ott lebeg Rafael vallásos érzése. Ez az érzés semmi közösséget 
sem tart Savonarola zord aszkézisével : a diadalra termett egyház megújhodt 
vallásosságát szimbolizálhatja.

Rafael verőfényes géniusza mellett mint egy mérhetetlen zord havas 
magaslik Michelangelo Buonarroti (1475—1564) titáni alakja. Lelki rokonságot 
nem tart egyetlen pályatársával sem s szinte azt hihetnék, hogy korától is füg
getlenítette magát. Kellem, báj, érzéki szépség, ami szenvedélyes indulatra 
tüzeli az életvásár embereit, nem ér föl az ő magasságaiba. Ö maga a szobrászatot 
mondotta igazi mesterségének, de hamisíttatlanul megjelenik rendkívüli szel
leme festett és épített műveiben is. Ezen a helyen csak ránk maradt festményeire 
utalunk. Ezek is híven tükrözik félelmetes energiáját s a szertelent kereső meg-

289. kép. A világosság teremtése. Michelangelo festménye. Róma, sixtusi kápolna.

döbbentő egyéniségét. Megérzik rajtuk a szobrász keze : a jelenségek nem színeik 
s tónusaik által élnek, titánok, akik meglepő mozdulatokban, hatalmas tett
erőben állanak előttünk. Két festett főműve a római sixtusi kápolnát díszíti, 
az egyik a mennyezet képciklusa, a másik az Utolsó Ítélet. Mind a kettő freskó.

Az ó-testámentom egy sor eseményét sorakoztatja egymás mellé a sixtusi 
kápolna ormótlan mennyezetén. Némi festett architektúra bontja mezőkre a 
ciklust. Az igazi keretet azonban, amit egykor ornamentumokból, lomb- és 
gyümölcsfüzérekből formáltak a festők, itt atléta-alakok, Szibillák, próféták, 
tagbaszakadt gyerkőcök adják (288. kép). Michelangelo a képei közé hömpöly- 
gette ezeket az óriásokat, hogy ott szilaj, szenvedélyes, megdöbbenő, mélyen 
elmerült, majd hirtelenül felserkenő mozdulatokban, egymástól függetlenül 
éljék éltüket. A szilaj erő, amely így bánik e testóriásokkal, egész szabadságá
ban érvényesül, midőn arról van szó, hogy e keretekbe kerüljön a biblia egy 
sor képe. S minő tárgyak ! A világ, Adám, Éva teremtése, a bűnbeesés, a biblia 
szent geológiája és fejlődéstörténete. A ciklus egyik képe a Világosság teremtése 
(289. kép). Hatalmas röppenéssel jelenik meg előttünk az Úr, messze kiterjesz-



á





290. kép. Ádárn teremtése. Michelangelo festménye. Róma, sixtusi káplona.





A művész. 3 0 1

tett jobbjának intésére meglett a világosság. Figyeljük meg ennek az atlétatest
nek mozdulatát, mennyire kifejezte vele a mester az űrben való szabad röppe- 
nést, hátrahúzódó dereka, hátra vetett balja mily intenzívvé fokozza mozdulatát. 
Ugyanazon a képen mégegyszer megvan az Úr alakja e merész röppenésnek 
egy másik kiadásában, erős rövidülésben. Csakugyan, ez imperativ kézmozdu
latnál hatalmasabb akaratnyilvánulást nem mutathat fel a festészet története. 
A teremtési ciklus egy másik képén (290. kép) a földgömb egy darabja látszik, 
azon hever a »sárból formált« Ádám tagbaszakadt alakja. Még élettelen, 
de az Űr feléje röppen s ujjának egy érintésére belenyilallik a testkolosszusba 
az élet. Révedezve emeli fel fejét, 
ballábával s jobbkarjával lassankint 
felemelkedik, mintha valamely nyo
masztó álomból ébredne. Figyeljük 
meg itt is, mily erőt zár magába az 
Űr eléröppenő teste, a hatalmasan 
kinyújtott jobbkar az energiának 
minő teljességét sugallja nekünk.
Ádám nagycsontéi, bikaizomzatú teste 
pedig mily mázsás súllyal hever a föl
dön s az eddig élettelen izmok mint 
húzódnak lassú cselekvésre. A föltá- 
pászkodást mint hangsúlyozza eddig 
ösmeretlen erővel a felhajló törzs, a 
magasba emelkedő jobb váll, a súlyt 
támogató balkar. Alig van az egész 
képen néhány forma. De e pár forma 
az erő és a mindenható mozdulat oly 
intenzív kifejezése, amilyenre egyet
len elődje sem volt képes. Épp ily 
meglepő, de rögtön evidens Éva moz
dulata abban a pillanatban, amidőn 
őt az Űr Ádám oldalbordájából for
málja. Szűkszavú, a végsőig egyszerű 
az egész ciklus előadása, minden mellékholmi, amit a quattrocento egykor oly 
gyermekies bájjal halmozott a képein, eltűnt. Pár levél, mintha bronzból öntötték 
volna : ime Michelangelo paradicsoma. A helyzetet, az esemény súlyát, mindent 
néhány emberi testnek kell kifejeznie. S e test remek gépezetét úgy ösmerte, 
a mozdulatok minden lehetőségét úgy kiaknázta, mint senki más. Nincs az a 
hatalmas érzés, amit a test puszta fordulatával, a tagok mozdulatával ki ne tudna 
fejezni. A próféták és szibillák alakjai, amelyek e cikluson az ívközöket töltik ki, 
egy a mienktől eltérő nemzedék, amely hol elmélkedéseibe elmerülve (291. kép), 
hol látnoki szemmel a jövőt szemlélve, hol hatalmasan felriadva, minden apró 
emberi gyarlóság fölé emelkedve éli rendületlen életét. A testüket fedő ruhának 
semmi gyakorlati rendeltetése : arra való itt, hogy egy mozdulat aláhuzas- 
sék, egy gesztus kiemeltessék, egy fordulat hirtelenebbé, behatóbbá váljék.
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A sixtusi kápolna oltárfalát födi az óriási méretű Utolsó ítélet (292. a t b kép). 
A mottót az ösmert latin egyházi ének tartalmazza : Dies irae, dies illa, solvet 
saeclum cum favilla. De 
ennek a freskónak igazi 
tartalmát megint az em
beri test mozdulatainak 
energiája adja. Michel
angelónak itt módjában 
állott százszámra felhasz
nálni az emberi test min
den jelentős, tömör, in
tenzív fordulatát, a rö
vidüléseket, az izmok 
merész dagadását. Az 
üdvözölt lelkek az angya
lok harsonaszavára föl
zúdulnak hatalmas raj
ban a trónoló megváltó
hoz : szilaj fölröpiilés ez 
a magasságok felé. De 
még nagyobb erővel ala
kította Michelangelo az 
óriási kép másik felét, 
amelyen az elkárhozot- 
tak a pokolba buknak.
Összekuszált embertöme
gek zuhannak le a magas
ból, szenvedély, lázadás, 
düh és kín forgatja ki 
tagjaikat. Nem puszta 
anatónrai mutatvány ez, 
hanem egy-egy tragikus 
mozzanat legbehatóbb ki
fejezése. A komor, cse
kély változatú agyagos- 
rőt szín fokozza a mű 
kietlen erejét.

Bírunk tőle egy 
táblaképet is, a szent 
családot (293. kép). Mi
chelangelo, a mindent 
lebíró erő mestere, vájjon mit formálhatott e gyöngéd tárgyból? Kezén az 
megint csak a test nagyfordulatú funkciójának kifejezésévé válik. Mária 
átveszi József karjairól a gyermek Jézust. Hogy ez az egyszerű cselekmény 
jelentőssé, a mozdulat kifejezővé válhasson, háttal ülteti Máriát József felé.
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S az atlétaasszony törzse hatalmas fordulót végez és két karja nagy lendii- 
léssel fordul hátra a gyermekért. Ebben a mozdulatban benn van Michel

angelo leghőbb vágya : a szertelen erejű test kultusza. Gondoljunk a quattro
cento házias, kedves madonnáira, játszadozó gyermekére. Gondoljunk arra a 
friss örömre, amellyel a festők virágot, madarat, bokrokat, gyümölcsöt, bárány
kát, gyepet, finom szöveteket, fátyolt, ékszert rakosgattak a kedves idill köré.
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Michelangelonál a háttér egy sor mezítelen emberi test. A föld pedig puszta 
és kopár.

*  *  *

A Cinquecento számos festője élénken tanulmányozza Lionardot is, 
Rafaelt is, Michelangelot is. Némelyikükben az egyik vagy másik mester hatása 
szembetűnő. Mások innen is, onnan is szemelgetnek egyetmást s képeiken 
összeolvasztják a sokféle hatást. Raffaellesco hatásokban bővelkednek oly 
mesterek, mint Giulio Romano, első korszakában, Garofalo, Dosso Dossi. Máso
kon, mint Sebastiano del Piombon (f 1547), meglátszik a Michelangelo nagy 
formáira és egyszerűségére való törekvés, amelyet a velenceiek színeivel fűszere

zett (294. kép). A kisebb 
tehetségek könyörtelenül 
belehullanak a nagy vezető 
mesterek körébe. Az olasz 
szárazföldön talán csak egy 
igazi nagy tehetség őrzi 
meg függetlenségét : Anto
nio Allegri, köznéven Cor
reggio (1494-1534). A maga 
nemében ő is leleményes fel
találó. A vére bűbájos ér
zéki világba vitte, amilyen
ről előtte nem álmodtak 
festők. És hatalmas mű
vészi ösztöne kezébe adott 
új kifejezési módokat, hogy 
képeket vetíthessen nekünk 
erről az érzékies álomvi
lágról.

Mint Rafael, szerény 
ifjú volt ő is. De míg amaz 
a világ első urának udva

rán élt fejedelmi pompa, humanista bíborosok közt, egy nagyszabású, előkelő 
kultúra tűzhelyén, addig Correggio élete java a könnyűvérű Parmában folyt 
le. Nőies, elvonult természeténél fogva sohasem lett a nap hősévé : műhelyében 
álmadozta végig a szép asszonyokról való álmokat. És festette az érzékien 
szép Magdolnát, lót, Dianát, Katalint, a kis Jézus és az apró angyalkák puha 
húsát. Nagy, tüzes szem selymes pillák árnyékában, finom, parányi kéz és száj 
az ő jellemzője. És az alakokat és az egész képet egy éltető elem futotta á t : 
a clair-obscur, a félhomály, a levegőben finoman eloszlott enyhe árnyak és 
enyhe fények játéka. Ilyesmire törekedett Lionardo is, de nála a sfumato 
csak kiegészítője volt a mesterien fölépített kompozíciónak. Correggiónál azon
ban a kép lelke a félhomály : a kompozíció felépítésével formák, vonalak révén, 
alig törődik. Átlátszó, reflexekkel teleszőtt árnyékaiból dereng elé a hús elefánt-

293. kép. A szent család. Michelangelo festménye. 
Firenze, Uffizi.
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csontszíne : csodálatos látvány s egészen Correggióé. Erre építi kompozícióit. 
Hogy megkapja a clair-obscur szimfonikus hatását : kénye-kedve szerint ren
dezgeti az alakokat, az egyes tagokat. Ez rávezeti erős perspektivikus rövi
dítésekre, amelyek annyira keze ügyébe esnek, hogy később valóságos virtuóz 
lesz ezen a téren. A parmai S. Giovanni-templom és a dóm kupoláján széjjel-

294. kép. Férfiarckép. Sebastiano del Piombo festménye. 
Budapest, Szépművészeti Múzeum.

bonyolíthatatlan tömege mozog az alakoknak, az angyalok egész hadserege 
röppen egymás felé, kezek, lábak százai nyüzsögnek. De bizonyára nem e müvei
ről kell Correggiót megítélnünk, bár itt is nevezetes megoldásokra jutott. 
Egyik mesterfogása, hogy a kupola festményét végig a lenn álló szemlélő néző
pontjából festi : merészen megrövidülnek tehát az alakok s föltör a kép a magas
ságba. Lázas örömujjongásban sürög-forog a szentek, boldogok, angyalok raja 
e  nagy freskókon. A kisebb képeken, ahol egy-két alakot ad, a mozdulatok

A művészet könyve. 20
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enyhébbek s a szenvedély tüze beleszorul a szem villanásába, a simulékony 
mozdulatba, a gyengéd-rajongó gesztusba. Szelíd gráciáját jól tükrözi Danae 
című képe (Róma, Galleria Borghese). Mutatja azt is, minő tökéletesen festette 
a testet s minő zománcot ad rá a finoman elosztott félhomállyal (295. kép).

*  *  *

Velencében is új művészetet érlel a Cinquecento. Giovanni Bellini műkö
dése belenyúlik e korba, művészete azonban voltaképpen határkő, amelynél 
a velencei festészet új világa kezdődik. Nem átmenet nélkül, hisz a XVI. század 
legnagyobb velencei művészei, Giorgione, Tiziano, Palma vecchio tanítványai 
valának Giovanni mesternek, sőt eleinte bizonyos fokig folytatói az ő művé
szetének. De akkora volt tehetségük ereje, hogy gyorsan megszabadultak a 
műhely hagyományaitól, egészen a maguk lábára álltak s hirtelenül oly új 
világot nyitottak meg, amelyről Giovanni mesternek fogalma sem lehetett.

Már a régibb santa conversazionékban nyomára juthatunk a női szépség 
kultuszának. De az félénk és ájtatos vala : a madonna piedesztálon trónolt, 
lovagjai pedig ártatlan szentek valának. Mielőtt az öreg Bellini lehunyta szemét, 
csodálkozva láthatta még, mint foglalja el az ő madonnáinak helyét a velencei 
asszony, a bűbájos, csókra vágyó szerelmes nő, mint kerülnek a kicsiny és nagy 
vásznakra különféle álnév alatt a festők szép kedvesei. Az érzékies, színben dúskáló 
amoroso Velence éled fel itt, s szinte halljuk a lagúnák vízének halk locsogását, 
amint a gondola végigsiklik rajta az alkony pírjában és gyöngyház-színeiben 
s felcsendül egy erkély alatt a gitár hangja s egy szerelmes canzone. Ezt a han
gulatot áthelyezhetjük a festés birodalmába s megtaláljuk itt ugyanazt a tüzet, 
a színek pompáját, az olvatag tónusokat, érzékies formákat. Valóban, ha 
e képek közé állítanék a firenzei és római mesterek műveit, egyszeribe megér
tenék, hogy Velence más mint a többi, hogy ez a művészet csak ebben a környe
zetben, e nép körében támadhatott. Már külső megjelenésükben, de még inkább 
éltető elemükben külömböznek e művek a többitől. Rafael hozzájuk képest 
egy percig csak számító kompozitőr, a firenzeiek pedig majdnem mind szá- 
razak, ridegek. Bármily kevéssé jogosult egy ily szembeállítás, mégis instruktiv. 
Nyomán rögtön meglátszik, hogy a velenceiek egészen mást kerestek mint 
amazok : őket nem érinti a képek arcliitektonikus vagy formális felépítése, az 
alakok, formák, vonalak kapcsolása. Ők megfürösztik képeiket a teli, dús, mély
tüzű színekben, nem témákat alakítanak, hanem élményeket, szubjektív érzé
seket, titkos gerjedelmeiket viszik vászonra. A kép koncepciójánál a színre 
gondolnak legfőképp, a színek összecsendülésének kívánalmai szerint helyezik 
ide-oda a formákat a kompozícióban. Ne feledjük, hogy míg Firenzében majd
nem minden festő egyúttal építész, szobrász, ötvös is, vagy legalább nagyobbára 
ezeken a technikákon kezdte : a velenceiek egyike sem mintázott, egyike sem 
volt építő. Nekik sohasem volt dolguk a kézzelfogható formákkal, nekik a for
mák is színek hordozói gyanánt jelentkeztek. Még egy körülmény hatott erősen 
e színkultuszra : a velencei festők csak a legritkább esetben foglalkoztak freskó
festéssel. A párás levegő nem kedvezett ennek a technikának (lásd a fondaco
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dei tedeschi freskóinak szomorú sorsát), lehetőleg őrizkedtek a falfestéstől 
s még a dogepalota termeinek nagy falfelületeit is vászonnal vonták be, hogy 
olajjal festhessenek rájuk. S az olajfestéknek már puszta anyaga is a szín 
minden erejének kifejlesztésére csábít. És a szín benső, artisztikus sajátságait 
annyira kifejlesztették a velencei festők, mint soha sehol Olaszországban. Ez 
az ő stílusuk jegye.

A szenvedélyes nőkultusznak kapóra jött a velencei humanisták világias, 
mondhatnék pogány míveltsége. Velence könyvnyomtató officináiból leginkább

295. kép. Danae. Correggio festménye. Róma, Borghese-képtár.

görög klasszikusok, régi elégia- és idillköltők művei kerülnek elő. A finom, tár
saságbeli ember Ínyence a klasszikus költőknek : ismét feléled a Vénusok világa, 
a mitológia gyönyörteljes, vidám, élvezetet sugárzó epizódjai. A festőknek, 
akik a kor és hely e hangulatát intenzive magukban hordták, több se kellett. 
A népszerűvé lett Vénus kitűnő ürügy vala a legszebb női formák, a velencei 
hölgyek lefestésére. Melléjük kerül a tájkép, amelynek emlékeit a Velencén 
kívül honos, de Velencébe szakadt festők a hegyes vidékekről hozták, új, színdús 
előadásban, mint a színek hordozója és mint érzéki, hangulatkeltő, hangulatot 
tükröző elem.

Mi más ez mint a többi olasz város művészete, mint akár az öreg Bellimé 
is ! Pedig ő az a pont, ahonnan e nagy sugárzás kévéje kiindul.

20*
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Három nagy tanítványa közül a döntő erejű egy korán elhunyt, fiatal 
festő: Giorgio Barbarelli, köznéven Giorgione (1477 ?—1510), a velencei asszo
nyok kedvence. Homályos élete-folyásáról keveset tudunk, Mondják, hogy 
szerelem éltette és szerelem vitte sírba. S a belső tűz, mely életét hevíti, lecsa-

296. kép. Trónoló madonna. Giorgione festménye. Castelfranco.
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pódik a műveire is. Bellini hagyományai még meglátszanak a trónoló madonnán, 
amely szülővárosának, Castelfranconak oltárát dísziti (296. kép). Ez még el 
van rendezve, rang és rend szerint, de a tájkép erős akcentusa már utal a jövendő 
Giorgionere. A nagyon felemelt trónon ülő madonna lábainál szent Ferenc 
áll barátcsuhájában, balra szent Liberális, vasba öltözve, hosszú dzsidával

297. kép. A család. Giorgione festménye. Velence, Giovanelli-gyűjtemény.

a kezében. Mintha keményen őrt állna, ama királyi hölgy portáján, akinek 
arca talán Giorgione szép szeretőjének, Ceciliának képmása. S ugyanez 
az asszonyőrző alak visszatér az ú. n. Családon (Velence, Galleria Giovanelli), 
egy csodálatosan közvetlen képen, amely először mutatja a tájkép döntő sze
repét (297. kép). Benne önfeledten, szinte cselekvés nélkül élik éltüket az emberek. 
Halk, eseménytelen kép, mint Giorgione legtöbb műve, minden abban csú
csosodik ki, hogy egy külső jelekben alig nyilvánuló érzésvilág tükröződjék vissza 
a színek pompájában. E színek omlósak, e formák enyhék, rugalmasak, él és

á
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szegletesség nélkül. Minden a színre, az érzések halk megcsillantatására van 
építve : valóban festői festmények, megnyitói a velencei remekművek hosszú 
sorozatának.

Giorgione hatásától nem tudtak többé megszabadulni a java velencei 
festők. Százszámra készülnek a velencei szép asszonyok képei, nem arcképek,

amilyeneket Firenzében, Rómában festettek, 
hanem teltformájú, dúshajú nők képei, akik 
semmi egyebet nem tesznek, mint hogy elő
kelő nyugalommal élvezik a létet. A legtöbb 
efajta kép szerzője Jacopo Palma, köznéven 
Palma Vecchio (1480?—1528), aki Giorgione- 
val egyidejűleg tanult az öreg Giambellino 
műhelyében. Oltárképein sok nyomát látni 
ennek az iskolának, még többet tanult azon
ban geniális tanulótársától és később Tiziano- 
tól is. Szent Borbála képét (Velence, S. 
Marcia Formosa) joggal mondják legkiválóbb 
művének (298. kép), jellemzi Pálmát s a 
velencei festészet irányát is. Tulajdonképpen 
nem igazi egyházi kép, van benne valami az 
arcképből és a szép velencei asszonyok kultu
szából. Mélyenjáró színei a gordonka hang
jára emlékeztetnek, a széles váll, telt kebel 
és az élveteg, éppen nem szellemdús szép
ség, utalnak a kor Ízlésére. Sok ilyen szép 
és telt formájú hölgyet festett, még többet 
tulajdonítanak neki. ami arra vall, hogy ezt 
a női-típusfestést valósággal Palma speciali
tásának tekintették. De Palma nem volt izzó 
vérmérsékű ember, mint Giorgione. Ami ennél 
lángoló vallomás és élmény, az Pálmánál egy
szerűen húsfestés.

Az öreg Bellini műhelyéből még eg}T 
festő került ki, herkulesi alak. korának első 
gavallérja, fejedelmek barátja, Velence min- 

298. kép. Szent Borbála. Palma Vecchio den művészi érzésének tökéletes kifejezője: 
festménye. Tiziano Vecellio (1477—1576). Mint Gior

gione, ő sem Velence szülötte (amaz Castel- 
francoban, ez Cadoreban pillantotta meg a napvilágot). Bellini hatásán gyorsan 
átesett, de iskolatársa, Giorgione mély nyomokat hagyott emlékezetében. Bizo
nyára ez a nagy művész vezette őt a teli, zamatos színekre : Tiziano is a szín 
elemére építi képeit s hosszas kompozicionális számítgatás helyett egyenest a 
festékbe mélyen mártott ecsettel kezdi műveit. A velencei fondaco de’ tedeschi 
freskói, amelyeket Giorgionenak segédkezve festett, elpusztultak s így ez érdekes 
művészi viszony tanujeleire immár alig hivatkozhatunk. De legelső ismert
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képein mindjárt megeres
ztik azt is : mi választotta 
el Giorgione tói. Az bizo
nyos, hogy nem volt any- 
nyira az érzés embere 
mint Giorgione : az am- 
pezzo-völgyi atléta, ami
lyen monumentális vala 
a megjelenése, oly nagy
ságot kereső, nyugodal
mas, nagyszabású, éppen 
nem lázas volt a művé
szete. — Ami Giorgionet 
mint lelki élmény izgatja, 
az Tizianonak megfesteni 
való objektum ; valamely 
fölényes derültség a tár
gyai fölé emeli őt. Gior
gione emberibb, komple
xebb, Tiziano hatalma
sabb, egyszerűbb. S míg 
Giorgione dobogó szívvel 
siet egy esti találkára s 
meghal egy lányért: Ti
ziano fejedelmi szalon
jában fogadja a nobi- 
lik asszonyait, mint egy 
grand seigneur, aki udva
rát a legszebb rózsákkal 
ékesíti. Akülömbség meg
van műveikben is.

Még Giorgione hang
ját véljük hallani Tizia
nonak a római Villa Bor- 
gheseben levő ama fest
ményén, amelyet általá
ban »Égi és földi szere
lemének neveznek. (299. 
kép.) Hogy még mindig 
nem lehetett megállapí
tani e kép helyes címét, az 
közömbös lehet nekünk. 
Sokféleképen magyaráz- 
gatták a két női alak és 
a kútba tekintő puttó
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vonatkozásait. Meddő munka. E kép nem abban s nem azáltal él, ami irodalmi 
eszközökkel kifejezhető. A rajta kiviruló nagyszabású testi élet bilincsel le 
elsősorban. E teli és mélygammájú színeket remekül élteti egy-egy, a formákon 
végig sikló kontúrvonal ritmusa. Az álló női alak kontúrvonalai egymagukban 
több tartalmat adnak, beszédesebbek, meggyőzőbbek mint a legékesebb irodalmi

300. kép. Az adógaras. Tiziano festménye. Drezda.

fejtegetés. S e világító test mellett ott a színek kontrabasszusa a leomló 
köpenyben, a tömör lombok olaj barnájában s az ülő alak szederjes öltözeté
ben. Érdekelhet-e minket e művészi tartalmon kívül, ha vájjon e képben 
Tiziano csakugyan Vénust és Medeát akarta megfesteni, avagy a szerelemre 
hívást ? Éppígy nem lehet döntő, hogy a mester az Adógaras című képén 
(Drezda) Jézust és a farizeust állítja elénk (300. kép) : két világot látunk itt, 
merőn ellentétes jellemeket, amelyek elkülönítésén közrejátszik a szín, a fő 
mozdulata, a gesztus. Képzeljük el, mit formált volna ebből a témából Gentile 
Bellini vagy Carpaccio : mily rengeteg sok aprólékos, mellékes holmi torlódott
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volna e képre, minő elbeszélés, krónika lett volna belőle. Házak, felhők, fák, 
egy sereg ember, asszony, gyerek, az öltözék és pipere ezer aprósága — Tiziano 
képénél nem tudjuk, hol játszódik a jelenet, csak két fej és két kéz szerepel, 
de mindent elmond lapidaris egyszerűséggel. Két lelki világ láthatatlan össze
ütközése folyik ezen a képen. Példa arra, mit nevezhetünk Tizianonál nagy
szabásúnak.

Még egy jellemvonásra kell figyelmeztetnünk, amely végigvonul majd 
minden képén. E képek levegőjében a velencei alkonyat finom aranyos tónusa 
vibrál, melegen, átlátszón, minden formát körülfogva, minden színnek új 
lüsztert adva. Ez ad zománcot emberképeinek és tájképeinek. S e teli, bűvös 
tónusokból válnak ki gyönyörű asszonyai, Vénuszai és a madonna.

A madonna az ős-velencei festők korában még rituális alak, kiegészítője 
a bizánti oltárnak. Bellimnél nagyszabásúvá válik, de még mélyen vallásos 
kéz veti vászonra. Tizianonál a madonna függetlenné válik az egyháztól. Szép 
arcán hirtelenül sajátos lelki élet dereng : királynő, akiben minden női érzés 
a legmagasabb fokon van meg. E büszke, nemes, hölgy nem az Úr alázatos szol
gálója többé. Mária mennybemenetele (»1’ Assunta«, Velence, Akadémia) a leg
nemesebb diadal képe (301. kép); a magasba emelkedő királynő alakja a leg- 
monumentálisabb nőábrázolás. Könnyed s nagyméltóságú e mozdulat, hatalmas 
redőkben hangsúlyozza ezt lengő ruhája, dúsgazdag hajfürtök omlanak vállára, 
finom mozdulatú fején az arckifejezés »királynői szerénységet« mutat. Vegyük 
hozzá az apostolok tagbaszakadt alakjait, nagyot lendülő mozdulataikkal s 
a szinek gazdag egybeomlását : csakugyan olyan problémákat oldott itt meg 
Tiziano, amilyenekre másutt nem is gondoltak a festők.

Az anyai jóság és anyai önfeledt boldogság rezg a Pesaro-nemzetség 
madonnáján (Velence, Santa Maria de’ Frari). A madonna (302. kép) nem trónol 
többé a kép kellő közepén, mint a santa conversazionéken, hanem egészen 
oldalt, egy oszlop tövében. Tiziano a szimmetriától, az építészeti elemtől 
először szabadítja meg az oltárképet. A régibb festők azért szerették a szűz
anyát a kép közepére telepíteni, hogy kiemeljék jelentőségét a kompozíció 
által. Tizianónak nem volt erre szüksége, mert amit azok a kompozíció fogá
saival értek el, azt eléri ő színelrendezésével. A kis Jézus világító teste és a 
madonna fehér fejkendője rögtön odairányítja a szemet. S a tekintet önkén
telenül lesiklik a középen levő szent Péter, a könyv fehér lapjára s az apostol 
kék ruháján haránt fekvő aranyszín köpönyegre. A színhatások egyensúlyát 
a baloldalon a nagy narancsszín lobogó adja meg. Tompa, diszkrét színek 
szállítják le a Pesaro-család tagjai jelenlétének fontosságát.

Tiziano finom mérlegeléssel alapította képeit a szín uralkodásának szem
pontjára. Új elem, amelynek minden áron érvényt szerzett. Ha szükségét látta, 
átalakította az egész kép tömegelrendezését aszerint, amint a színmegoldás 
kívánta. Például ezen a Pesaro-madonnaképen eredetileg dongaboltozat volt 
a két nagy oszlop helyett a háttérben. A mesternek azonban szüksége volt 
a kék égre és a szürke felhőkre : haladék nélkül átfestette az egész hátteret, 
így vezette kompozícióját a szín s nem, mint a délibb mestereknél, a színt a 
kompozíció.
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Ha már a madonna dicső emberiességet sugároz Tiziano képein, minők 
lehetnek szent asszonyai ? Megfelel rá két Magdolna-kép, az egyik Londonban 
(»Noli me tangere«), a másik a firenzei Pitti-képtárban. Csodásán üde testű, 
ragyogó nők. a szentség minden jele nélkül. Nem az egyház vallaná őket magáé
nak, hanem az Olimpus. Szerelmesen simulnak az aranyszőke hajfonatok a viruló 
testhez, amely önfeledt nagyszerűségben mutatja bájait. Tőlük csak egy lépés 
az antik mitológia szép asszonyaihoz, Danáéhoz (Nápoly) és Vénushoz (Firenze, 
Uffizi-képtár). Ezeknél sem döntő a cím. Hisz az egyik Vénus félig-meddig 
arckép-számba megy s Tizianónak különben sem jutott eszébe, hogy keresse 
a mitológiai vonatkozásokat. Az asszonyi test szépsége : ime a téma. De minő 
életet öntött belé ! E kereveten heverő pompás hölgyek valamely öntudatlan, 
boldog révedezésben élvezik a jelent. Szinte időtől és eseménytől független a 
létük. S amit a nagy világból e képeken látni, mind csak azért van ide helyezve, 
hogy az ő nemes bűbájuk harmonikusan jelentkezzék. Egy függöny, egy táj
részlet csak halk színakkordot ad a test gyönyörű fioriturái mellé. Vannak 
azután asszonyai, akik cselekvés nélkül, a létezés egy pillanatában megragadva 
kerülnek Tiziano kereteibe : a Flora (Firenze, Uffizi-képtár), kibontott hajú 
szépséges gyermeke a természetnek ; néhány arckép, amely több az arcképnél, 
mert kiragadja embereit a napi életből és időhöz nem kötött, független típusokká 
formálja. Ilyen a Lavinia (lásd a színes mellékletet). Vessük össze mindé 
pompás asszonyokat a quattrocento asszony-ideáljaival s látni fogjuk, mi más 
lelki élményeket hív életre Tiziano s minő tökéletességgel formálja megragadó 
lényekké.

Tiziano művészi felfogását jellemzi, hogy mindé szép asszonyokból 
hiányzik az érzékiség, ajkuk nem csókra szomjas, mint Correggio hölgyei, a vágy 
tüze nem lobog bennük, nem kacérok, nem incselkedők. Nagyszabású az életük 
és érzésük világa. Úrnők, mint ahogy Tiziano egész művészete a nobilik művé
szete vala. Nem hiába keresték a mester kegyét királyok, fejedelmek, a császár 
és a pápa. Művészete nem volt sohasem népszerű. Az Assuntát hidegen fogadta 
Velence, amidőn fölavatták, de a nobilik, a dogé humanista környezete jól 
tudta, minő kincset bír a mesterben. Ezek az arisztokratikus műremekek leg
nagyobbrészt fejedelmi megrendelésre készültek. Mint ahogy Tiziano hajlottabb 
korában az egész művészet lassankint az udvarok ékesítőjévé válik. A terécselő, 
utcai, vidám naivságnak vége. Néhány titán bolyong a földön : északon Tiziano, 
délebben Michelangelo. S velük befejeződik mindaz, amit a renaissance Ígért.

Tiziano megérte a pátriárkakort s mire meghalt, Velencében új s újabb 
művésznemzedékek tartanak új s líjabb célok felé. A kor lelkületébe is nem egy 
változás cseppen. Vannak festők, akikre az északon megbolygatott vallásos 
érzések különös erővel hatnak s akikben elsorvad az ünnepélyes pompakedv. 
Mások tovább élik ezt a díszes életet, érdekkel fordulnak az előkelő Velence finom 
dáridói felé, sőt bibliai képeiket azok közepébe helyezik. Néhány különleges 
tehetség mer”1 'el a kiváló festők hosszú sorából. Mi itt csak néhányra utalunk.

Jacopo Robusti, köznéven Tintoretto (1519—1594) is AC ádiában élt 
eleinte, megizlelte ő is Tiziano színeinek bűvös zamatját. De a monumentális 
nyugalom e világából kiragadta őt nyughatatlan vérmérséke. Nagy falfelületek
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302. kép. A Pesaro-nemzetség madonnája. Tiziano festménye. Velence, Frari.
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egész sorát bibliai ábrázolásokkal, rendkívüli események képeivel borítani, 
ez volt a vágya. Nyughatatlanságának bélyege rajt van minden képén : szilaj 
árnyékok és szaggatott fények szövik által azokat. Ecsetje szédítő sebesen 
szalad végig a felületeken : szaporaságban aligha van párja. A velencei Scuola 
di San Roccoban egymagában ötvenhat nagy képe látható, köztük a felette 
jellemző Keresztrefeszítés. A velencei akadémiában van egy másik, hasonló
képpen drámai erejű képe : szent Márk megment egy keresztény rabszolgát a 
hóhérok kezéből. (303. kép.) Fejjel lefelé zuhan alá a szent az égből, lenn pedig

303. kép. Szent Márk megment egy rabszolgát. Tintoretto festménye. Velence, Akadémia.

széjjelrebben az egész pogány társaság. Ezeket a mozgalmas képeket nem 
építhette Tintoretto a szín princípiumára, amely legalább is nyugodalmat 
kíván : szilaj árnyékok, merész fények repdesik által a képet. Ott, ahol szen
vedélyes nyugtalanságát maga a tárgy fékezi, például arcképein, még meg
csendül a velencei színek moll-akkordja. Tintoretto rendkívül tanulékony 
tehetség, gyorsan magáévá tette a nagy úttörő művészek találmányait s látha
tólag érvényesíti azokat különösen nagy kompozícióin. Azoknak az összefoglaló 
művészeknek rendjébe tartozik, akik egész korszakok eredményeit egyesíteni 
igyekeznek a saját munkájukban. De a Rafaelek, Lionardók, Tizianók lapidáris 
nyugalma nincs meg benne.

Élesebb kontrasztot aligha állíthatnánk Tintoretto mellé, mint kortársát, 
Paolo Caliarit — köznéven Paolo Veronese — (1528—1588). Amott szaggatott,
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komor árnyékjátékok, emitt csupa nyugodalmas verőfény. Amott lázas, sőt 
szertelen akció, emitt pihenés, a perc gyönyörének kellemes élvezése. Tintoretto 
a biblia kesergő tragédiáit festi, Veronese a biblia lakomáit és szép asszonyait. 
Rózsafüzérek lógnak a márványerkélyekről, remek aranykupában csillog a 
bor, nehéz brokátokon ragyognak az összes drágakövek. Veronese művészete 
nem kelt vallásos vagy filozófiai gondolatokat ; az ő gazdag és előkelő emberei 
gondtalanul, mosolyogva ülnek együtt, élvezői a jelen szép percének. Ilyenek 
valamennyi lakoma-képei (a párisi Louvreban, a velencei akadémiában, a 
turini és drezdai képtárban). Szinte azt érezzük ki e képekből, hogy a gyorsan 
hanyatló Velence még egy utolsó pompázó reprezentációban mutatja be magát 
a világnak. Pedig Paolo Veronese nem is volt velencei ember, csak meglett 
festő korában jött oda Veronából. Mégsem tagadható, hogy egészen kifejezi 
Velencét. Emberei ama hanyatló velencések, akik Ínyencei a finom ruhának, 
a remekbe főzött ételeknek, a márványfaragványnak, a faj kutyának. Ennek 
kifejezése jelzi Paolo pszichológiai körét. Mivelhogy így nézte meg és így fogta 
fel az életet ; vallásos festményei is meglehetősen profán ízűek, a díszelkedő 
nyárspolgárélet sok jellemvonásával. Mi másként díszíti fel Paolo az ő Máriáját 
mint Bellini ! Bibliai lakomáin sem Jézus csodája a döntő, hanem azoknak az 
embereknek ünnepies ínyeskedése, akik tökéletesen meg tudnak becsülni egy 
falat jól elkészített tengeri rákot. Ha oltárképet fest, lehetőleg keresi benne 
a parádés elemet ; az események bibliai páthosza elvész s inkább egy nagystílű 
díszes felvonulásnak vagyunk szemlélői, semmint valamely megkapó eseménynek.

A művész, akinek ilyen volt az életfelfogása, nem tagadta meg magát 
mesterségében sem. Az ő képeinek is egyik fő éltető eleme a szín. Még Veronából 
magával hozta egyéni skáláját a meleg, ezüstös szürkének, amely hízelkedve 
simul széj:> asszonyainak vállára, keblére s átlátszóvá teszi az árnyékokat. 
Azzal, hogy képein nyoma sincs a nyugtalan akciónak, teljesen érvényre juttat
hatja a pompázó színeket is. Valóban, Paolo képei teljes inventáriumát adják 
Velence selymeinek, ékköveinek, kristályserlegeinek, s ama gyönyörű nőknek, 
akiket egyszer már megörökített Palma és Tiziano. Mivelhogy képei színükben 
élnek, ő is mellékesnek tartja a kompozíció forma szerint való felépítését. 
[Merészen állítja dekoráló képein allegorikus alakjait haránt és hosszant (Maser, 
Villa Barbaro), széjjelhúzva képeit, nem adván nekik messzinyuló mélységet 
(a lakoma-képek). De azt az elemet, ami egészen az övé, a parádés, díszes élet 
kellemének festését a legmagasabb fokra emeli. Ő utolsó tökéletes kifejezője 
az úri Velence buongustaio életének. S átviszi ezt a hangulatot sajátos előadás
módjával a mitológiából vett tárgyakra is. Európa, akit Jupiter bika alakjában 
elrabol (Velence, Doge-palota), távol van minden antik elemtől. (304. ábra.) 
Finnyás velencei úrasszony, aki óvatosan ül le az állat hátára, vigyázva, hogy 
remek brokátruhája össze ne gyiirődjék. És két társnője ezen a képen komornává 
alakul, akiknek minden gondja ugyanez a ruha. Rózsákat hullatnak a magasból 
kis amorinók, selyemsuhogás hallatszik, remek táj vezeti a szemet a messzeségbe. 
A mellett vállak, karok, keblek mesterművei a húsfestésnek.

Paolo Veronese elzengte az utolsó himnuszt Velence dicsőségéről.
* * *
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Midőn szemlét tartottunk a Cinquecento néhány nagy művésze s az ő 
munkásságuk néhány alkotása felett, az a meggyőződés kél bennünk, hogy 
ugyancsak más művészetnek éreztük zamatját és hatását mint amilyennel a 
quattrocento mestereinél találkoztunk. A tarka, novellás korszakra komoly, 
szenvedélyes vagy ünnepi díszű festészet következett. Az ezerszemü természet
felfedezőket nagy összefoglaló mesterek követték. Kétségtelenül érdekelhet 
minket, hogy mily okok játszhattak közre ennél az alapos elváltozásnál.

304. kép. Európa elrablása. Paolo Veronese festménye. Velence, Doge-palota.

Bizonyos tekintetben a színhely is elváltozott. Róma a központ a cinque- 
centoban, Firenze másodrangú szerepet játszik. S Rómába kerülve merőn új 
körülmények közé jutottak a festők.

A firenzei művészet egykoron az ottani életből sarjadt ki, tükre volt az 
egész medicikorbeli műveltségnek, sőt sok tekintetben krónikása a városnak 
és kornak. De Rómában nem volt semmi kontaktus művészet és közönség között. 
A pápa és néhány nagyúr építtetett, festetett, faragtatott : a többi embernek 
a legtávolabbról sem volt köze mindé müvekhez. S nemcsak Rómában, hanem 
általában Olaszországban erős válaszfalak kezdenek emelkedni a széles nép
rétegek és a művelt előkelőség közt. Egyik oka ennek talán az a körülmény is, 
hogy az apró városdemokráciák nem képesek az európai politikába beleszólni, 
tehetetlenekké válnak és csak Róma s néhány erős dinasztia bírja a sarat meg-
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állni a küzdelemben. De ezzel együtt jár a dinasztiák hatalmi növekedése, amely 
a nepotizmus formájában átragad a római szentszékre is. S a dinasztiák szor
gosan megválogatják a környezetüket, udvaruk előkelőségeit és távoltartják 
magukat a néptől. Nem hirteleniil történt ez a változás, de a cinquecentóban 
már erősen megérezni az áramlatot, amely végre a kalmár Mediciek egy kései 
sarjával elmondatja : Akit isten nemesnek és gazdagnak teremtett, az tartsa 
magát távol az alacsonyabbaktól.

A század elején ugyan még senki sem beszélt így, de a válaszfalak már 
épültek. Kétféle műveltség, szokás, világnézet foglalt most már helyet egymás 
mellett Itáliában : az udvari és a polgári. Amaz dinasztikus szokások szerint 
finom, ceremóniás, méltóságteljes, emez nem tarthat lépést a korral s érzéseit 
inkább a vallás szolgálatába állítja. Amannak ragyogó ünnepségeihez nem 
férhetett hozzá emez, kárpótlást talál tehát a nagy vallásos ceremóniákban, 
a szertartások fényes külsőségeiben. A jezsuiták a század vége felé ügyesen 
használják fel a polgárság e hangulatát s templomaikat egyenest e hangulat 
kiaknázására építtetik. A század elején arisztokratikus udvari élet virágzik 
s ez foglalkoztatta a művészeket. Nem tagadható, hogy ez a művészet éppen nem 
népies, mint a quattrocentoé, hanem inkább udvari, arisztokratikus.

Ezek a művészet újabb fejlődésének külső körülményei : a kultúra és a 
lelkűiét elváltozott kiadása. De vannak ezenkívül számottevő belső hatások is.

Először is új és hatalmas feladatok jutnak a művészeknek. E század elején 
építtetik meg Róma két kolosszusát : a Péter-templomot és a Vatikánt. Óriási 
freskóciklusok kerülnek a sixtusi kápolna és a stanzák falaira. Minden a nagy 
dimenziók felé tart : a művészek nyögnek a megrendelések tömege és nagysága 
alatt. így maga a feladat monumentális volta a nagyszerű, arányaival ható, 
széles és erős koncepcióra utal. A quattrocento naturalista hangulata képtelen 
lett volna ez óriási feladatokkal megbirkózni, amelyek már eleitől fogva kizár
ják a részletekben való duskálkodást. Nagy tömegeket harmonikusan össze
tartani : a kor művészetének egyik jellemző jelszava.

Módjukban volt e nagy tehetségeknek e feladatok megoldása : az összes 
technikai eszközöket és fogásokat készen, vagy legalább egészségesen fejleszt
hető állapotban átvették elődeiktől. A quattrocento már felfedezte számukra 
a test mechanizmusát, az indulatok kifejezhetőségét, a távlat tudományát. 
Szuverén módon uralkodhatott a kezük a rajzolás és festés tudása felett. 
A quattrocento nagyszerű felfedezései és naturalizmusa nélkül a Cinquecento 
művészete el sem képzelhető. Mégis természetes, hogy az elődök művészi hit
vallása az utódokra nézve meghaladott álláspont volt, ők mást akartak, nem
csak az elváltozott kultúra és Ízlés folytán, hanem benső becsvágyból is. A naiv 
megfigyelés, jellemzés nem céljuk többé, ennek helyébe új ideálok lépnek. Ter
mészetutánzás helyett a tipusformálás a jelszó. Részletezés helyett az arányok 
nagyszabású ritmusára vágynak. Az emberábrázolásban a természet véletleneit 
kivetik, hogy típust adhassanak. A tökéletes fejlettség bemutatása óhajtott 
cél : a quattrocento törékeny szüzeit a dicsőségesen fejlett asszonyi test váltja 
fel. A kompozíció zárt egység felé tör, a firenzei quattrocento közvetlen, üde, 
naturalista színe a római mestereknél alárendelődik az egységesítő clair-obscur-
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nek. Valami nagy egységesítés, összesítés, harmónia — ez a cél hajtja a leg
jobbakat.

De miért lett éppen ez az összefoglalás, ez a sommázás a Cinquecento 
művészeinek hő vágya? Hogy ezt megértsük, képzeljük magunkat egy oly 
mester műhelyébe, aki végigjárta a naturalista quattrocento iskoláját. Rajzolt 
ő is, százszor meg százszor, emberi alakot, megfigyelte ő is az arc fiziognomiáját, 
elleste ő is a test mozdulatainak jellemző vonásait. Elődei tapasztalatait magá
ban feldolgozva urává lett a megfigyelés e módjainak, az előadás minden fogá
sainak. Fegyvertára teljes, nincs számára legyőzhetetlen nehézség. Ha becs
vágya hajtja, ha érzi magában a tehetség lüktetését, vájjon kielégíti-e őt, hogy 
újra, százegyedszer is lerajzolja, lefesse a Firenze piacán felszedett modellt ? 
Hisz azt oly készséggel tudja immár, hogy művészi emóciót ez a lerajzolás, ez a 
lefestés többé nem is okozhat neki. Ami a quattrocento mester minden figyel
mét, minden erejét oly mélyen lebilincselte, a természet formáinak és színeinek 
ellesése, néki nem jelent már semmi izgalmat : szuverénül s a legnagyobb 
könnyedséggel átesik rajta. S mily kicsinyes lehet rá nézve egy ujj apró töre
dezettségeit, egy ruha véletlen redőcskéit, egy arc barázdáit nyomon kisérni. 
Érés időtöltés. De mihelyt a részletek nem jelentenek már festői érdekességet : 
figyelme felszabadul s kezdi látni az egészet. Más élmény végigrajzolgatni egy 
mezítelen emberi test rengeteg sok kisebb-nagyobb formáit s más : egy pillan
tással átfogni az egészet s egyetlen vonal futamába tömöríteni az alak kom
plikált körvonalát. Igaz, hogy ebben az egyetlen tömör vonalban nem mutat
ható ki izről-izre mind az a sok forma, átmetszés, rövidülés, kemény és lágy 
hajlás, amit a természetben látunk. De igaz az is, hogy az a tömör, összefoglaló 
vonal nem érezteti szemünkkel ezt a hiányt, hanem ellenkezőleg : úgy hat, 
mintha minden részletet magába olvasztott volna. Végeredményben éppen oly 
teljesnek hat, mintha az ón legfürgébb detektívje minden porcikát odarajzolt 
volna. Aki így összefoglalja, sommázza, egyszerűsbíti, tömöríti a sok apróságot, 
az nem követi körömszakadtig a természetet, nem naturalista, hanem mintegy 
lényegét foglalja össze a természeti képnek, átalakít, stilizál. A naturalista 
festővel szemben idealista, stilizáló festő.

Maradjunk felvett példánknál. Ha a mester így kivonatba tudja rögzíteni 
a test körvonalát, formáját, rájön arra, hogy e tömör, stilizáló rajzzal a test 
bizonyos érdekes jellemvonásait szabadabban s jellemzőbben képes kifejezni. 
Egy mozdulat ruganyossága sokkalta intenzívebb, ha egyetlen összefoglaló vonal
lal fejezzük ki, mintsem ha apró, töredezett részletekből rakosgatjuk össze. 
A kéz, amely jóformán egyetlen szabad gesztussal vonja oda szélesen lendülve 
a mozdulatkifejező vonalat, sokkal élénkebb képet ad arról a mozdulatról, 
mint az a kéz, amely akadozva, részletről részletre tapogatózva, óvatosan adja 
elő. Az ily stilizált rajz megizleltet a művésszel egy új zamatot, amelyet a natu
ralista nem ösmerhetett. Feltárja előtte, hogy az efajta egyszerűsítésben van 
bizonyos nagyszabású, szuverén vonás, a jelentékeny ember tömör szűkszavú
sága. Aki így belekóstolt a sommázó, összefoglaló előadásba, nem marad meg 
a vonal stilizálásánál, hanem épp így egyszerűsíti, stilizálja a formákat, a színt. 
Keze felszabadul bizonyos röghözkötöttségtől s figyelme az új, eddig nem tapasz-
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talt hatások egész sorára kezd kiterjedni. Most már messzebbmenő problémák
hoz nyúlhat, mintha egyszerűen lefestené, ábrázolná a természetet. Üj stilizáló 
előadása képessé teszi arra, hogy a test valamely bélyegét, valamely mozdulatát 
a sok adott közül kiválassza, lehántsa róla a részletek véletleneit s fokozza benne 
azt, amit jelentékenynek látott. Egy lehajló, görnyedő mozdulatot még inten
zívebbé tesz, ha nem áll meg a modell egyszerű lefestésénél, hanem kivet művé
ből minden vonást, ami ezt a görnyedést palástolja vagy hátráltatja s még 
erősebben hangsúlyozza mindazt, ami e mozdulat kidomborodását elősegíti. 
Mi több, a környezetből is kivet mindent, ami esetleg elszórakoztatná a szemet, 
mert az a célja, hogy a szem éppen ezen a főmotívumon akadjon meg. Ha a 
testre ruha is kerülhet, úgy most már ezt is ama mozdulat fokozására hasz
nálja fel. Nem törődik azzal, hogy a modellen véletlenül mily redőkbe omlik 
a ruha : ő maga kormányozza e redőket, hogy azok vonalaikkal még erőtelje
sebben hangsúlyozzák a hát hajtását, a karok előrenyulását. S e háton, e karokon 
erősebbre dagasztja azokat az izmokat, amelyeknek ez előrehajlásnál funkciójuk 
van s elhagyja vagy temperálja azokat, amelyeknek semmi, vagy csak másod
rangú szerep jut ennél a mozdulatnál.

Amint a mester ily dolgokra jött rá egy alaknál, azokat az új elveket 
természetesen átviszi az egész képre. S ezzel kezdődik a szerves kompozíció, 
valami, amit a quattrocento naturalizmusa nem ismerhetett. E kompozíció- 
fogások közül ösmerünk már néhányat : kiemelni, a legexponáltabb helyre állí
tani a lényeges, a főalakot s melléje koordinálni a kevésbbé fontosakat, rávezetni 
a fény erejét a főalakra, temperálni a mellékalakok világítását : kézenfekvő 
s egyszerű eljárás. I)e szükségessé válik, hogy e néhány alak ne lazán helyeződ
jék egymás mellé. Mint ahogy a folyamatos stilizált vonal egyetlen egységgé 
tömörül, úgy tömörülnek most az alakok is egységgé : össze kell kapcsolni őket, 
szerves egésszé olvasztani. Csoportok keletkeznek, de nem puszta egymásmellé 
helyezésből, hanem úgy, hogy azok formáikkal, cselekvésükkel vagy szerepükkel 
eggyéfűződnek. Maguk a csoportok is összefüggésbe kerülnek, ha másként nem, 
úgy egy kar nyúlik át a másik csoporthoz, vagy a világítás rendeződik úgy el, 
hogy kapcsolatot kapjon a szem köztük. Mindez nem természetfestés, nem míme- 
lése a való jelenségeknek, hanem azok átalakítása, stilizálása, idealizálása. Termé
szetes, hogy a kompozícióból ki kell vetni mindent, ami formailag vagy tartal
milag fölösleges : bizonyos nagyszabású egyszerűség válik ezzel a kép jellemzőjévé.

így viszi a festőt a természet utánzásával való telítettség önkéntelenül 
és biztosan a természet önkényes átalakítása felé. A naturalistából így válik 
stilizáló, idealista festő. Ha ezt így megértjük, arra a meggyőződésre jutunk, 
hogy a festészet belső okokból is idealisztikus irányba tereli a művészt, ha az 
bizonyos irányban már kiaknázta a naturalista szemlélet területeit. Nem kell 
tehát okvetlenül külső, kulturális vagy történeti ösztökélésre várnia : egy bizo
nyos ponton a naturalista festészet a képírásban magában rejlő okoknál fogva 
átalakul stilizáló, idealista festéssé.

Kérdés, vájjon az efajta átalakulás nem szorítkozik-e kizárólag a festészet 
területére? Hogy választ kapjunk erre a kérdésre, ugyanezzel a módszerrel rövid 
szemlét tartunk a quattrocento és Cinquecento szobrászata néhány alkotásán.
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3. Naturalista szobrászat.

Pisa, Siena, Firenze az a három központ, ahol a renaissance új szobrászatát 
pedzeni kezdik a mesterek. Már a XIII. században oly domborművekkel talál
kozunk Pisában, amelyek nem tartanak benső atyafiságot a gótikus faragá
sokkal, hanem visszanyúlnak a római domborművekre, amelyek az antik kő
koporsókat diszítették. Egy pillantás Xiccolo Pisano pisai domborműveire 
(305. kép), rögtön emlékezetünkbe idézi a római dombormű stílusát. Mária 
főtartása, ruhája, a lovak formái, az alakok zsúfoltsága római emlékek, amelye
ket Xiccolo Pisano magában Pisában tanulmányozhatott. Voltaképpen nem is

305. kép. A napkeleti bölcsek. Niccolo Pisano domborműve. Pisa, baptis-
terium.

nyúlt egészen idegenbe, amidőn római elődeinek formáit átvette, mások épp
oly serényen merítettek ebből a forrásból, midőn hol egyes alakokat, hol moz- 
dulatmotivumokat, hol díszítményeket vettek át több-kevesebb változtatással 
az antik emlékekről. E mű hozzávetőleg 1260 tájáról való. Egy emberöltővel 
később, 1300 táján Giovanni Pisano kezén életteljesebbé válik a dombormű 
s kevesebb római emlék marad benne. Pistoiai műve, a betlehemi gyermek
gyilkosság (306. kép), még tömött és zsúfolt ugyan s szinte gombolyaga az 
alakoknak, de a mester a szenvedélyes drámai mozdulatok egész sorát élénken 
adja elő. Még egy emberöltővel később, úgy 1330 körül, ékesíti Andrea Pisano 
domborműveivel a firenzei baptiszteriumot. János fővétele, amelyet 307. képünk 
szemléltet, már nyomát sem mutatja a kőkoporsó-stílus zsúfoltságának, ellen
kezőleg : a cselekményt mindössze néhány alak szemlélteti s a mester azon volt, 
hogy e néhány alak beható, félre nem érthető mozdulataival mindent meg
magyarázzon. Nagy súly esik e domborműn arra, hogy a helyzet jellemzetesen

*0*



326 A művész.

adassék elő, oly vonás, amely azután a quattrocento egész szobrászatára kitün
tető bélyeget üt.

Nyilvánvaló, hogy a XIII. és XIV. század e szobrászait oly vonások is 
jellemzik, amelyek bizonyos fokig elkülönítik őket a gótikus képfaragóktól. 
Itt is, ott is kibukkan a régi római munkák hatása, még a technikában is. Gyakran 
utánozzák a római dombormű vet abban, hogy alakjaik rendkívül erősen kidom
borodnak. Megfigyelik a római redőzet ünnepélyes gravitását s átveszik azt 
az alatta levő test mozdulatának rovására is. De ezen az úton, úgy készen átvéve, 
ez a stílus nem volt fejleszthető. A kiválóbb tehetségek érezhették, hogy e készen 
kapott alakokból hiányzik az élet. Némelyikük, mint láttuk, olykor az alakok 
nagy mozgalmasságával igyekszik az élettelj ességet sugallani. Nem sikerülhet, 
mert ehhez még nem ösmerik eléggé az emberi test mechanizmusát, a tagok 
szerves funkcióit. Ismét más mester kezén az előadás azzal kiván meggyőzővé 
válni, hogy kevés eszközzel, csak a főmotivum kiemelésével szemléltet egy-egy 
akciót. Ha az ily mű egyszerűségével s szűkszavúságával le is köt minket, mégis 
érezzük az élet hiányos tanulmányozásából eredő fogyatkozásait. De a XV.

306. kép. A betlehemi gyermekgyilkosság. Giovanni Pisano domborműve. Pistoia,
S. Andrea.
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században egyszerre megváltozik a helyzet. Hévvel és tudatosan igyekeznek 
a mesterek más útakon a természet közelébe férkőzni. A quattrocento elején 
már félreismerhetetlen az erre való törekvés. De az új művészet e képviselői 
nem indulnak egyazon csa
páson a természet kifür- 
készésére, birtokbavételére.
Ghiberti, Quercia, Donatello, 
a Robbiák — valamennyi a 
maga sajátos módjára kö
veti naturalista hajlandósá
gait. Legkevésbbé feltűnő a 
naturalizmus talán Jacopo 
della Quercia (1371—1438) 
ránk maradt művein. Ha az 
előbb említett mesterek va
lamelyikével szabad össze
hasonlítanunk, úgy Andrea 
Pisano egyszerűen inten
zív művészetével mérhetnék 
össze az övét. De nézzük 
meg Adám és Éváját (308. 
kép), hogy mindjárt megös- 
merjük a külömbséget is, 
amely őt amattól elválasztj a.
E dombormű csupa mezíte
len testet mutat az előadás 307. kép. János fővétele. Andrea Pisano domborműve. 
oly felkészültségében, ami- Firenze, baptisterium.
lyenre nem volt az előző
néhány században példa. Mi több, Adám alakján a keserves, megerőltető munka 
a test minden részén tükröződik. A szenvedélyes hév, amely Jacopo műveit 
jellemzi, ezen az alakon is érvényesül : heves, türelmetlen, nekifeszült munka 
az Adámé. A domborodás sem oly erős mint Andrea Pisano művein. Jellege 
a kerek mintázás és a rajz közt foglal helyet.

Még meglepőbb ez a jellemvonás a vele körülbelül egykorú Lorenzo Ghiberti 
(1378—1455) domborművein. Azok, amelyek bronzba öntve a firenzei S. Gio- 
vanni-templom baptiszteriumának kapuit ékesítik, messze eltávolodtak a római 
domborműi stílusától, a Pisanoktól, de nincs közösségük Quercia munkáival 
sem. E főkapú domborművei (309. kép) a régi római művészetből csupán a 
szegély dísz formáit mutatják, minden egyéb merőn új. A bibliai történet egy 
sor eseményét kellett e kapun szemléltetnie, tíz négyzetes mezőn. Mily szo
katlan apparátust mozgósít e feladat megoldására ! Többnyire gazdag tájakat 
nyit meg nekünk, hegyek, völgyek, szakadozott talaj a színtér. Palotákat 
épít a háttérbe, termekbe enged bepillantást. Az emberek egész tömege sürög- 
forog e színpadon. S ahol lehetséges, még angyalok népesítik be a levegőt (310. 
kép), ökrök, bárányok járnak-kelnek az előtérben, sátrak sorakoznak egymás
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mellé. Minden, ami formájával, mozdulataival lekötötte a mester érdeklődését, 
dús változatosságban kerül e domborművekre, amennyire azt csak a felvetett 
téma megengedi. Mintha gyermeki örömmel halmozná el munkáját mindazzal 
a sok szép természettel, amit barangolásai közben frissen felfedezett.

Sok minden kerül tehát e domborművekre, azokon jóformán nem marad 
semmi üres hely. Mégis, mily különbség a régibb Pisanók alakzsúfolása és

Ghiberti gazdagsága közt ! 
Amott a relief jóformán ki 
van párnázva emberalakok
kal, amelyek egymás hátán 
tolongnak s amelyek nem 
férnek el a nekik szánt 
helyen. Ghiberti azonban 
már ösmeri a távlat bizo
nyos szabályait, érzi a teret 
s e téren távlati csoporto
sításba rendezi alakjait. Új 
felfedezés, amely most vo
nul be a domborműbe s 
egyszeribe éles határt von 
közte és a római dombormű 
közt. A rómaival szemben 
ez a szobrászat szinte festői 
szobrászat, a messze nyúló 
hátterekben pedig már máj d- 
nem grafikussá válik : alig 
látjuk, csak érezzük a hal
kan jelzett domborodást.

Vessünk még egy pil
lantást a 310. kép alakjainak 
sokféle, gazdag mozdulat- 
motivumaira is, hogy lás
suk, miféle új lehetőségek- 

308. kép. Adám és Éva a paradicsomból való kiűzetése után. n ek ^ürt utat Ghiberti. 
Jacopo della Quercia domborműve. Bologna, S. Petronio. A dombormű gazdagsága,

a frissen felfedezett formák 
sokfélesége, a test, a test mozdulatainak beható tanulmányozása most már 
állandó jellemvonásává lett a quattrocento szobrászatának. Egy hatalmas 
művész, Donatello (1386—1466) kivált a karakter nagyerejű jellemzésével 
gazdagította meg az eddigi vívmányokat. Ö a quattiocento naturalizmusának 
legerősebb képviselője.

Ez a sajátossága elénk tárul oly műveken is, amelyeknek kőanyaga alap
jában véve nem kedvez a naturalista előadásnak. Az »Angyali üdvözlet«-en 
(311. kép) világosan látni, mire veti a fősúlyt. A Szűz az imazsámolyon térdelt, 
már indulófélben van, kezében az imádságos könyv. S hirteleniil leröppen a magas
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ból az angyal, átadva a magasság
belinek izenetét. Az oly sokszor elő
adott jelenetből Donatello éppen azt 
a mozzanatot választotta ki, amikor 
a test mozdulatán, a gesztuson leg
behatóbban jelentkezik a belső élet 
valamely nagyszabású megrezzenése. 
Az indulófélben levő Mária hirtele- 
niil megáll, felső testével visszafor
dul, arca egészen profilba kerül. 
Meglepetve tekint az angyalra, aki 
a nem várt misztikus igéket intézi 
hozzá. S az angyal, amint leszállóit 
a földre, erősen előrehajolva, szinte 
sebtiben mondja el próféciáját. Bal
kezével még hamarosan rendbe szo
rítja bő ruháját, amely leszálltakor 
széjjelborult. Ha lehet két alakkal 
teljesen közvetlenül jellemezni egy 
helyzetet s annak lelki visszhang
ját, úgy Donatellónak itt sikerült 
ezt elérnie. Ha a bibliai jelenetet 
reálisan magunk elé tudjuk kép
zelni, az a jelenet ilyen lehetett.

Egy másik kőműve Keresztelő 
sz. János (312. kép). Fiatal aszkéta, 
testéről a böjt és önsanyargatás le
sorvasztotta a húst, egy darab átve
tett állatbőr hiányosan födi. Lassan 
lépked előre, mélyen elmerülve az 
írásba. Csontos arcán az összevont 
bozontos szemöldökök mutatják kon- 
templációjának mélységét. Ha még- 
annyi antik szobrot látott is Dona
tello : ezen a művén régi nyomokat 
aligha fedezhetünk fel. E vihar
vert, összeaszott szőr- és csont
ember semmiben sem hasonlít az 
antik atlétákra. De amit Donatello 
vele mondani akar, azt ugyan meg
érti az első pillanatra mindenki. 
Értjük, miért nevezték az olaszok 
az ő művészetét »terribile«-nek: 
csakugyan megdöbbentő az a kö
nyörtelen erő, amellyel ennek a

309. kép. A firenzei S. Giov anni-tempiom baptis- 
teriuma kapujának bal fele. Lorenzo Ghiberti 

műve.
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szentnek jellemét elénk adja. Talán Firenze koldusai közt vagy valamely ispo
tályban szedte föl a hozzávaló modellt s annak bordáit, éles csontjait, szög
letes térdeit, fityegő bőrét kérlelhetlen naturalizmussal utánozta kövén. De még 
egy sajátságra szeretnénk utalni, amely túlmegy a modell egyszerű utánzásán 
s ami hatalmasra fokozza ennek az alaknak megdöbbentő közvetlenségéi. 
Nézzük mint fogja csontos újjaival marokra az írást, nézzük mint merül el

310. kép. Adám és Éva teremtése. Lorenzo Ghiberti műve. A firenzei S. Giovanni- 
templom baptisteriumának főkapuján.

szeme a betűk mély kémlelésébe, mint húzódnak el ajkai valamely benső meg
indulástól. Lehet ilyesmit is látni az életben, de nem a műhelyben pózoló 
modellen s nem mindennap. Mennyire kellett az embert tanulmányoznia e 
nagy emberismerőnek, hogy külső formáival így elibénk állíthassa a benső 
megindulást, a benső szenvedélyt, vágyakat, hangulatokat. Sok századon át 
zárt világ volt az, amit most ily merész kézzel nyitott meg Donatello.

A mester naturalista céljainak a kőanyagnál jobban felelt meg a bronz. 
S mihelyt megkedveli ezt az anyagot, egyben merész újítással gazdagítja meg a



w

311. kép. Az angyali üdvözlet. Donatello műve. Firenze, 
S. Croce.

L

312. kép. Keresztelő szent János. Donalello műve. Firenzs 
Nemzeti múzeum.
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művészetet. A klasszikus idők óta ö az első, aki bronzból meri formálni az emberi 
testet. Dávidja (313. kép) az ifjú test bámulatos ruganyosságának, könnyed moz
dulatképességének kitűnő példája. Elég, ha azt a két vonalat nézzük meg, 
amely a hónaljtól a lábtőig vonul, hogy a test mechanizmusának finom ruga
nyosságát megértsük. A törzs könnyed hajlása a csípők táján, a két kar hir- 
telenül nyugalomba tért gesztusa, végre a mell s a has izmainak gyöngéd forma
játéka, amely a sima bronz felületén fény- s árnyék játékban jelentkezik, merőn 
új s naturalista tolmácsolása annak, amit Donatello természettanulmányaiban 
felszedett. De ennek a kifejező erőnek akkor is csodálatos mestere, amidőn a

rendületlen nyugalmat tolmácsolja. Gatta- 
melata condottiere-nek bronzszobra (314. 
kép) a nagyravágyó renaissance lovas- 
szobor-ideáljának első plasztikai megtes
tesülése. Nem a küzdő, izzadó, verekedő 
vezért látjuk benne, hanem a győzelmé
ben biztos marsallt, aki rendületlenül, 
feltartóztathatlanul léptet előre. Mintha 
a hatalmas csatamén nyugodt lépkedése is 
ezt sugallaná. S mennyi felgyülemlett erő 
van Gattamelata testtartásában : semmi 
tétovázás, semmi szenvedély, semmi izga
lom. Mindennek jellemzését közvetlen na
turalista előadásával érte el a mester. 
A nagy egység, amely a lovat s lovast itt 
egybefogja s mindkettőnek formáin egy
azon biztonságot tükrözi, ebben a közvet
len naturalizmusban gyökerezik.

Végre egy pillantást vethetünk azok
nak az agyagműveknek egyikére is, ame-

313. tép. Dávid. Donatello műve. Firenze, ‘yeknek engedékeny anyaga leginkább 
Nemzeti múzeum. válhatott Donatello naturalizmusának hű

tükrözőjévé. A Niccolo Uzzano néven 
ösmert képmáson (315. kép), kiaknázta a természettanulmány intenzitása érde
kében az összes lehetőségeket, amelyeket az agyag megenged. Friss és élénk a 
mintázása : az anyag sebtiben magára vesz minden formát, amelyet a mester 
a modelljén nyomról-nyomra felfedez. A koponya és orr keménysége, a beesett 
orca húsa, a porcos fül, a keménységek és lágyságok bő fokozatát mutatja. 
Ami pedig ezt az arcot oly közvetlenül jellemzetessé teszi, a karaktervonások 
szinte durcás éllel kerülnek rá : a hatalmas szemöldökcsont s a mélyen alája 
vájt szem, a hirtelenül reácsapott szemhéjak s a gazdag rajzú száj. Hogy még 
közelebb férkőzhessen a természethez, még be is festette ezt a terrakottát.

Donatello művészetének egyik fontos bélyege ez a naturalizmus. Ter
mészetes, hogy itt nem a gipszöntvény holt pontosságára kell gondolnunk, 
mert ez a mester semmitől sem állott oly távol mint a hűséges és szellemtelen 
látlelet-mintázástól. Alakjainak mindegyikén nem csak a puszta epidermis







314. kép. Gattamelata szobra. Donatello műve. Padua.
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316. kép. Éneklő gyermekek (részlet). Luca della Robbia műve. Firenze,
S. Maria del Fiore.

Azt az éles mintázást, amelyet Donatello Uzzano-ja mutat, e terrakottákon 
hiába keresnék. Mert a Robbia-műveken a terrakotta-dombormű csupán alap : 
színes máz kerül rája s csak a máz anyagát látjuk. A máz pedig amúgy is

képét kapjuk, hanem azt is, ami 
ezt a testet mozgatta. Egész élet
rajzok, a belső élet viharai, szen
vedései, élményei, szóval a teljes 
ember áll előttünk megrendítő 
közvetlenségben.

A naturalizmus, amelyben 
a quattrocento szobrászaténak 
fontos elvét láttuk, természet
szerűen nem nyilvánul egyfor
mán a kiváló tehetségű mesterek
ben. Színe-íze változik, egyénisége 
válogat j a. Donatelloban rögtön fel
tűnik a drámai él. Másoknál ezt 
más alaphangulat helyettesíti. 
Szelíd báj élteti például Luca della 
Robbia (1400—1482) dombor
műveit, anélkül hogy lehántaná 
róluk a naturalista jellemvonást. 
Oly márvány munkái, mint pél
dául az éneklő gyermekek (316. 
kép), éppoly beható természet
tanulmányok, de a mintázó kéz

315. kép. Niccolo Uzzano képmása. Donatello műve. 
Firenze, Nemzeti Múzeum.

kevésbbé heves lendületű, a vérmérsék eny
hébb. Luca s atyafiságának számos tagja a terrakottát is anyagul használja.
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kiegyenlítené a naturalista mintázás apróbb részleteit. Amennyire részletező 
mintázás dolgában háttérbe szorul a naturalista elem, annyira uralkodóvá 
válik ennek az iránynak egy velejáró másik sajátsága : a nagy diszítőkedv, 
a sokféle holmi előadása. A 317-ik képen szinte minden helyecskét kitölt a 
mellékholmi : nemcsak a dús lombfüzér, hanem a liliomok, az angyalok, a fel
hők, a korona is. A friss naturalizmus bőbeszédűsége itt épp oly határozottan

jelentkezik, mint a quattro
cento festményein.

Ne csodálkozzunk, hogy 
ez a naturalista szellem a 
quattrocentóban éppen a kép
más-szobrászat terén jelenté
keny sikereket ér el. Sereg
számra készül színes terrakot
tából, márványból a sok mell
kép, a gazdag sorból elég ha 
Mino da Fiesole és Desiderio 
da Settignano egy-egy mun
káját mutatjuk be (318. és 
319. kép). Ha valahol, úgy 
éppen a képmás terén mutat
kozott e friss naturalizmus szá
mára alkalom a természet 
beható tanulmányozására és 
mímelésére. De a mesterek nem 
hanyagolják el azokat a problé
mákat sem, amelyeket Ghiberti 
és Donatello vetett fel : nem
csak az arc, hanem az egész 
emberi test pompás mecha
nizmusa is örökösen tanulmá
nyaik tárgya s ahol csak sze
rét ejthetik, szinte rajongó 
örömmel mondják el bronzban 
s kövön e természettanulmá
nyaik során átélt élményeiket. 

Antonio Rossellino egy szent Sebestyéné (320. kép) nemcsak az új forma- és 
mozdulatkeresésnek jó példája, hanem annak is, hogy a naturalista elv mily 
tág teret enged a külömböző egyéniségek szabad érvényesülésének. Ez is termé
szettanulmány, ez is naturalizmus, s mégis mennyire külömbözik Donatello 
drámai felfogásától, szilaj mintázásától. A drámai élt itt a formák selymes, 
hullámzó, gyengéd előadása helyettesíti. A quattrocento második felében a 
közízlés is kedvez ennek a gyengéd elegánciának : Donatello egy erélyesebb 
kornak volt képviselője. Ha ez a mester a Gattamelatában a durcás erőt szemé
lyesítette meg rendületlen nyugalmában : Andrea del Verrocchio (1435—1488)

317. kép. Madonna. Robbia-mű. Firenze, Nemzeti Múzeum.
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egy másik eondottiere, Colleoni, 
lovasképét formálja bronzból 
(322. kép), de több külső elegán- 
ciával, több díszes külsőséggel, 
majdnem azt mondanék : köny- 
nyedebben. A vasba öltözött vezér 
itt reprezentativebb tartású, Gat- 
tamelata inkább a csataterek vén 
barangolója. Verrocchio lova pa- 
rádésabb léptű mint Donatelloé, 
ehhez képest graciózusabb moz- 
dulatú, szinte lejt ve-járó. Mo
dellje bizonyára nem katonai 
táborból, hanem valamely arisz
tokrata méneséből került ki. Ezek 
elválasztó jellemvonások, de van 
bennök közös bélyeg is : a natu
ralista vonás. Nézzük meg, mint

318. kép. Ifjú leány képmása. Desiderio da Settignano 
műve. Berlin.

319. kép. Piero de’ Medici képmása. Mino da Fiesole műve. 
Firenze, Nemzeti Múzeum.

kémleli Verrocchio a mén 
fején a formákat, az epi
dermis alatt lüktető ere
zetet.

Nézzük, mily öröm
mel díszíti a szerszámot, 
a vértezetet a natura
lista bőbeszédűségével. — 
Ez is naturalizmus, bár 
más ízű mint a Dona- 
tellóé.

S végül jelentkezik a 
naturalista vonás a bronz
művészet egy épp ez idő
ben felviruló technikáján, 
az érem- és plakett-mű
vészeten is. A diszítő- 
kedv, az áttanulmányo
zott formák bő előadása, 
gyakran a sok mellék
holmi is, aminek ma
gyarázó szerep is juthat, 
e kor igazi gyermekévé 
avatják e művészetet,

A művészet könyve. 22
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amelyből mutatóul közöljük az érem egyik nagymesterének, Pisanonak egyik 
művét (321. kép).

1. Idealista szobrászat.

Mentül inkább közeledünk a quattrocento végéhez, annál sűrűbben kerü
lünk szembe oly szoborművekkel, amelyek még naturalista vonásokat rejte

nek ugyan magukban, de ezek mellett, sőt ezek 
elnyomásával feltűnően más, új bélyegeket mu
tatnak. Nem a természetben látott formák, 
művészi élmények közvetlen előadására esik 
most már a fősúly, nem rezeg többé ezeken az 
alkotásokon a felfedező művész palástolatlan 
öröme. Eltűnt a részletek gazdagsága, naiv elő
adása. A díszítő kedvet egy újfajta komolyság 
váltja fel. A régi méret és régi arány meghaladt 
álláspontnak mutatkozik. Nem egy ember kőbe, 
bronzba rögzített, élő karakterét kapjuk, hanem 
valami átlagosabbat, valami általánosabbat. 
Azt mondhatnék, hogy a merész közvetlenségű 
portrét felváltja egy a modelltől csaknem füg
getlen alakítás. Egy oly szobor, mint Giovanni 
Antonio Rustici (1474—1554) Farizeusa (323. 
kép), meglepő eltávolodást jelent a Donatellok, 
Robbiák, Desideriok plasztikájától. E tagbasza
kadt óriás nem természet-mímelés. Kar- és láb
izmait nem a természet, hanem a mintázó mes
ter dagasztotta ekkorára. Hatalmasan kígyózó 
fürtjei egy antik Zeus fejét koronázhatnák. 
A széles és bő redők méltósággal omlanak alá : 
ez nem a köznapi vesződséges élet ruhája. S az 
egész alak testtartása antik komolyságra emlé
keztet.

Még fokozottabb mértékben tapasztaljuk 
ezt a változást a Cinquecento egyik kiváló mes
terén, Andrea Sansovinon (1460—1529). A firen
zei baptiszteriumot díszíti főműve : János meg
kereszteli Jézust (324. kép). Inkább azt hinnők, 
hogy két antik atléta áll itt egymás mellett. 
Jézus teste egy viruló erejű férfié, mozdulata 

pedig úgy van megválasztva, hogy a test pompás tettereje, ruganyossága mentül 
szembeszökőbb legyen. E mechanizmus ruganyosságát éreztették velünk a görög 
szobrászok s volt rá állandó fogásuk : a kontraposzto. Itt is a két lábnak olyan 
a beállítása, hogy a térdek, a csípő, a váll ne adjon párhuzamos vonalat. S ebből 
a törzs körvonalainak enyhe, hullámzó vonalai alakulnak ki. A hátravetett felső 
test és az előrehajtott fő ugyanezt a könnyed rugalmasságot sugározzák. Mily

320. kép. Szent Sebestyén. Antonio 
Rossellino műve. Empoli, dóm.
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más szándék vezette itt a mintázó kezet 
mint egykor a quattrocentóban ! A szép
fürtű s daliás Jézus mellett, aki Apollo 
formáit öltötte magára, ott áll János.
Bezzeg más mint Donatello Jánosai !
Nem is közvetlenül Jézus mellett áll, 
mint talán a motivum sugallaná, hanem 
két lépéssel odébb, nyilván azért hogy 
feltűnőbbé váljék kinyújtott karjának 
méltóságos gesztusa. Antik redőkben 
omlik alá testéről a ruha, ez sem a köz
napi életet, vagy a Keresztelőt jellegző 
ruha s itt inkább arra szolgál, hogy redő- 
omlásával kiemelje, szembetűnővé tegye 
János ünnepélyes komolyságú mozdula
tát. így koronázhatták meg az antik világ vénei a versenyben győztes ifjú 
daliákat. A test kontraposztója itt is hatásosan érvényesül. Haj és szakáll nagy

321. kép. Emlékérem. Pisano műve.

322. kép. Colleoni szobra. Andrea del Verrocchio műve. Velence.
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és dús fürtökben omlik alá, a balkar jelentékeny mozdulatot végez, nem éppen 
azért, bogy biztosabban tartsa a könnyű nádszál-keresztet, hanem hogy a test 
körvonalai még jelentékenyebbé, az alak tömegessé, még nagyobbarányúvá váljék.

323. kép. Farizeus és levita. Giovanni Francesco Rustici műve. Firenze, baptisterium.

És semmi játszi mellékholmi, semmi kedveskedő dísz, semmi részlet. Ünne
pélyes komolyságú, szűkszavú szobrászat ez. Az arcról, a testről, a ruháról 
eltűnt minden portré-vonás. A természet nagy formakészletéből gondosan 
kiválogatta a mester mindazt, amit e mű alaphangulatának kiemelésére föl
használhatott. De még ezt sem adja úgy, ahogy azt a természetben meglelte, 
hanem arányaiban, méreteiben fokozva. S hogy e formák, e mozdulatok jelen
tékennyé fokozódjanak, elvetett minden részletet, ami a szemet róluk elterel-
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lietné vagy elszórakoztathatná. Nem naturalista művészet ez, hanem külön
leges szándékok szerint alakító, stilizáló, idealista művészet.

Elősegítette a Cinquecento mestereinek ez új hajlandóságát egyebek közt 
az is, hogy most jobban hat rájuk az antik művészet mint valaha. Maga a 
művelődés általános jelleme is erre terelte figyelmüket. Némelyiküknél, például 
Jacopo Sansovinonál, az antik művészi elvek értékesítése meglehetősen szembe

szökő (325. kép); mecénásaik is, ők maguk is kész örömmel nyúlnak a mitológia 
alakjaihoz, de érzésvilágukról, előadásmódjukról akkor sem mondanak le, ha 
a szentírás valamely motívumát kell feldolgozniok. A Herkulesek, Apollók és 
a Jézusok, Sebestyének közt jellemzetesség dolgában alig van már kiilömb- 
ség. Mert nem is az a fő többé, hogy Keresztelő Jánoson meglássák a pusztai 
böjt és önsanyargatás, hanem az a főcél, hogy a mester formai szándékai mentül 
feltűnőbben érvényesüljenek. Azt mondhatnék tehát, hogy e művek nem az 
ábrázoltak portréi, hanem maguké az alkotó mestereké. *

324. kép. János megkereszteli Jézust. Andrea Sansovino műve. Firenze, 
baptisterium.

*
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Ez a gondolat, ez a vágy a Cinquecento legnagyobb művészének munkáin 
oly elemi erővel tör ki, bogy mellette egyéb művészi célok szóhoz sem juthatnak. 
Minden eltörpül, ha kiejtjük Michelangelo nevét. Műveibe elmerülve, szinte 
azt érezzük, hogy nem tart lelki rokonságot egyetlen más szobrásszal sem.

Donatello számára megtalálták az olaszok a 
ráillő terribile jelzőt : Michelangelonál meg 
kell elégednünk a puszta névvel, de ez külön, 
új, szertelen méretű világot jelent. S komoly 
és zordon ez az ő világa. Kellem, báj, érzéki 
szépség nem érnek föl az ő magasságaiba. Nincs 
példa a világtörténetben oly hatalmas energia 
megnyilvánulására, mint amilyen az ő művei
ben soha nem sejtett erővel és határozottság
gal elénk tárul. Ránk maradt összes plasztikai 
munkái kő-művek s rögtön megérzik rajtuk, 
hogy márványsziklában fogantattak mély tépe- 
lődés után a hirtelen inspiráció izzó hevében. 
A márványtömbökből másrendű, eddig ösrne- 
retlen embernemzedék félelmetes reprezentán
sait szeldelte ki. Vájjon milyenek ezek az ő 
emberei ? Méreteikben hatalmasak, arányaik
ban rendkívüliek. Egyetlen izmuk sem mímel 
valamely élő modellt. Sem addig, sem azóta 
nem képzelt erélyt zárnak magukba, s Michel
angelo éppen ezt az erélyt munkáltatja bennök. 
Meglepő és eddig ösmeretlen mozdulatok sugá
rozzák a beléjük zárt élet feszítőerejét. Csupa 
szilaj szenvedélyt látunk bennök a kitörést 
megelőző pillanatban. Vagy titánok elmerülé- 
sét mélységes és komor tépelődésbe. A mozdu
latok, amelyekkel Michelangelo a viharos érzé
sek egész sorát sugallja, sohasem mutatnak 
akciót teljes kifejlettségben. Az utolsóelőtti 
pillanatot kapjuk, azt a percet, amely után 
felrobban az akna, vagy légbe röpül a kazán. 
Az emberi energia szertelenre csigázott feszült
sége ölt itt kő-testet. Az ifjú Dávid (326. kép) 
most markolja a parittyát, hogy egy pillanat 
múlva elhajítsa a követ, az élet-halálküzde
lemben. Mózes (327. kép) még székén ül s vad 

indulattal markol szakállába, hogy a következő pillanatban felpattanjon s átko
kat szórjon népére. így zárja Michelangelo a leghatalmasabb indulatot márvá
nyaiba, amelyeket a visszafojtott energia szinte az explózióig feszít. Komor és 
mély elmeriilései a lét és halál problémáiba, amelyeket a próféták olvasása 
táplált, visszatükröződnek azokra a testekre, amelyeknek kő-tagjai a Medici-
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sírokon hevernek : az Éj hatalmas asszonyára (329. kép), aki, bár szunnyad, 
magas életerőt és fokozott energiát sugall, vagy a Nappal titánalakjára, amint 
nyugtalanul, kelletlenül felénk fordítja arcát, mintha töprengéseiből a silány 
való szemléletére riasztották volna fel. A Hajnal és az Est alakjából szinte meg
döbbentő gyász, magába fulladás sugár
zik (328. kép). Ezt a lemondó fájdal
mat tolmácsolja a Piéta is (330. kép): a 
halál tehetetlenségében lógnak alá egy 
fiatal atlétatest tagjai az anya öléből.

Minden szoborművé egyazon han
gulatot tükrözi, az ő legsajátosabb vilá
gát. Sőt meggyőződünk róla, hogy min
den szoborművének ez a legfőbb célja.
Mi volt néki a két Medici és Gyula 
pápa, akik számára a sírműveket ter- 
velte ? Múló epizód, futó alkalom azok
nak a töprengéseknek kifejezésére, 
amelyekbe e magános és zárkózott 
géniusz a halálról gondolkodva elme
rült. Mi neki a bibliai Mózes és a 
bibliai Dávid ? Csak külső alkalom a 
lelkében viaskodó szenvedélyek kisugá- 
roztatására. Majdnem minden szobor
művé óriási méretű. Óriás alakok tör
zseire és tagjaira volt szükség, hogy 
azokban kitombolhassa magát. Meste
rükké lett, lenyűgözi őket, szilaj zsar
noksággal kormányozza, csavarj a csont
rendszerüket, súlyos tagjaikat. Mázsás 
combok és törzsek bevernek a Medici- 
sírokon : az Éj s a Nappal karjai s 
lábai át vannak vetve, hogy szinte 
nyikorog az egész organizmus. Az em
beri test mozdulatképességei zsarnoki 
módon csaknem a lehetetlenségig ki 
vannak aknázva. Minden izom, min
den forma a felsőfokon jellemzi ener
giáját. Hova tűntek a quattrocento 
szobrászati célzatai, elvei, részletes
sége, díszítő kedve, naturalizmusa ? Hova a Sansovinók klasszikus mérséklete, 
arisztokrata előkelősége ?

Semmi sem természetesebb, mint hogy ily célzatok mellett Michelangelo 
nem vágyott, nem is gondolt természetutánzásra, a formák részleteinek, gaz
dag változatainak kémlelésére. Hogy kő-embereit megteremthesse, ösmernie 
kellett a hétköznapi élet emberét, a természetformálta embert. A quattro-

326. kép. Dávid. Michelangelo műve. Firenze, 
Akadémia.
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cento szobrász-kolumbusai megrövidítették számára az utakat : géniuszának 
elegendők voltak az ő ujj mutatásaik. Miután birtokba vehette a naturalizmus 
becses és alapvető felfedezéseit, keze bizton uralkodhatott a formákon. Michel
angelónak, de sokkalta kisebb pályatársainak, a Sansovinóknak is szüksége 
volt a quattrocento alapjaira. Ez az új szobrászat ama naturalizmus hasz-

327. kép. Mózes. Michelangelo műve. Róma, S. Pietro in vincoli.

nosításával fejlődött naggyá, Michelangelo kezén félelmes erejűvé. A>-mintázó 
és véső kéz, amely a naturalista iskolában megösmerkedett a testtel, mozdulatai
val, formáival, karakterekkel, hamar szuverén úrrá válik ezen a területen s min
den egyéb külső ösztökélés nélkül is stílusproblémákra adja magát. Majdnem 
szószerint ismételhetnék itt a szobrászatra alkalmazva azt, amit a Cinquecento 
idealista festészetének a quattrocento naturalista képírásával való kapcsolatáról 
mondottunk. Ennek az új, idealista szobrászatnak sem jelent már művészi 
izgalmat a naturalizmus, amelynek módszereiről immár annyi remekmű beszélt.
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Neki is kicsinyesnek tűnhetett fel egy ujj apró töredezettségének, egy ruha 
véletlen redőcskéinek, egy arc barázdáinak nyomon kísérése. Hisz ehhez, hála 
a quattrocentónak, szuverénül értett. De mihelyt az ily részlettanulmány 
nem kelt benne többé emóciót, kezdi nézni s látni az egészet. Itt is más élmény
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328. kép. Lorenzo de Medici sírja. A Hajnal s az Est. Michelangelo műve. Firenze, S. Lorenzo.
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329. kép. Az Éj s a Nappal. Michelangelo műve. Részlet Giuliano de’ Medici sírjáról. Firenze,
S. Lorenzo.

végigmintázni egy emberi test rengeteg sok formáit s más : egy pillantással átfogni 
az egészet s egyetlen mintázó gesztus futamába szorítani az alak bonyodalmas 
körvonalát. Itt is, aki így összefoglalja, tömöríti, egyszerűsbíti a sok apróságot, 
az nem követheti körömszakadtáig a természetet, nem naturalista, hanem 
mintegy lényegét foglalja össze a természeti formáknak, átalakít, stilizál. 
A naturalista szobrásszal szemben idealista, stilizáló szobrász.

S itt is új zamatja támad az efajtaúj művészetnek. Az efajta egyszerűsítés
ben itt is van bizonyos nagy vonás : a jelentékeny ember tömör szűkszavúsága. 
Itt is, aki felszabadul a röghözkötöttségtől, annak figyelme egészen új, eddig 
nem tapasztalt hatások egész sorára kezd kiterjedni. A szobrász is, akár a 
Cinquecento idealista festője, most már messzebbmenő, eddig elhanyagolt 
problémákhoz nyúlhat. Kivethet ő is munkájából minden részletet vagy lényeg
telennek látszó vonást, fokozhatja ő is mindazt, amit céljaira nézve jelentékeny
nek ösmert fel. S ha egyszer idáig eljutott, az egész plasztikai formanyelvet 
a saját szubjektív hangulatainak, érzéseinek tolmácsoló eszközéül használhatja, 
így viszi a szobrászt is a természet mímelésével való telítettség önkénytelenül 
és biztosan a természet tudatos átalakítása felé. A naturalistából így válik stilizáló, 
idealista művész. Ugyanazt a jelenséget látjuk tehát a plasztikában is, amire 
hosszasabban hívtuk fel az olvasó figyelmét az előző fejezetekben. Itt is arra 
a meggyőződésre jutunk, hogy a szobrászat belső okokból is idealisztikus 
irányba tereli a művészt, ha az bizonyos irányban már kiaknázta a naturalista 
szemlélet területét.

III. A m ű vészet váltógazdasága.

Az imént a művészeti irányok fejlődésének két fázisába pillantottunk be. 
Az a kép tárult elénk, hogy a naturalista művészetből egy másfajta művészet, 
idealista, stilizáló művészet alakul ki. De vájjon mi következik azután ? 
Jön-e idő, amelyben ez az irány is megmásul ? Egy pillantás a minket ma 
környező műtárgyakra elég hogy igennel válaszoljunk, hisz ezek merőn más- 
jellegűek mint a cinquecentóé. Valami elváltozott tehát ezen az irányon. De 
hogyan s miért ?
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Ha e kérdésekre választ keresünk, talán leghelyesebb szemleutunkat 
ott folytatni, ahol az imént elhagytuk. A műtárgyak rengeteg sora kínálkozik 
szemléletre. Michelangelo kortársai s közvetlen utódai ugyancsak serény művé
szek voltak s az építészet, szobrászat, festészet terén akkora a XVI. század 
közepén és végén a termelés, hogy zavarba jutunk, midőn e helyen éppen csak 
néhányat szólaltathatunk meg közülük. De e néhány is beszédes s tolmácsoló- 
jává válik a többinek, sőt talán túlságos hangosan árulja el lényegét. Egy 
pillantás Michelangelo versenytársának, Baccio Bandinellinek (1493—1560), 
Hercules és Cacus-ára (331. kép), felvilágosít minket arról, hogy ez a mester 
— mint annyi pályatársa — Michelangelo lenyügző hatása alá került. Elleste

330. kép. Piéta. Michelangelo műve. Róma. S. Pietro.
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tőle a méretek szertelenségét, de azokat itt nem látjuk semmivel sem meg
okolva. Elleste a combok és karok hatalmas duzzadtságát, de nem lüktet bennük 
élő erő. Érezte amott a feszülés tragikai élét : de annak a benső hévnek itt nyoma 
sincs, az izmok hiába feszülnek. Baccio műhelyében izmokkal megrakott emberek 
keletkeznek, akiken nem nyilallik át a belső élet valamely fékezetlen szenve

délye. Minden kül
sőség Michelangelóra 
utal, de semmi Michel
angelo igazi lényegére.

És a szobrászok 
egész során erőt vesz 
ama nagy géniusz 
élete-műve. Az ő ma
gaslataira egyikük se 
tud felemelkedni: fel
szedik tehát az óriás 
asztaláról lehullott 
morzsákat. Utánzói 
csak a külső nyugta
lanságot, a külső mé
reteket mimelhették. 
A test dagadó izmain 
csak a dagadást, de 
nem azt, ami azokat 
feszíti. Még azok jár
nak legjobban, akik 
óvatosan tartózkod
nak közvetlen utánzá
sától. De még egy oly 
józanul számító mes
ter kezén is, mint ami
lyen például Giovanni 
da Bologna (1524— 
1608), fel-feléled Mi
chelangelo emléke. — 
A Szabin nők elrab
lása (332. kép) a tes
tek egész fonadéka, 
de nem a dráma meg
döbbentő páthosza 
szól belőlük, hanem a 
higgadt és kitűnő ren
dező tévedhetetlen
sége. Giovanni azon-

331. kép. Hercules és Cacus. Baccio Bandinelli műve. Firenze. ban nem csak Michel
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angelo műveibe merült el, hanem 
hasznosította a maga számára a Cin
quecento többi jelesének eredmé
nyeit is. Tudását és mintázó kész
ségét kitűnőre fejlesztette, de nem 
tett hozzá semmit a magáéból. Som
mázza ő is a formákat, keresi a nagy 
lendülő vonal eleganciáját, mint a 
cinquecentisták előtte, de elődei 
benső szükségességből jutottak ide 
ő pedig csak megtanulta. Pedig a 
kor kiváló mesterei közé tartozik, a 
nálánál kisebb tehetségek még hí
vebben ragaszkodnak a Cinquecento 
úttörőinek fogásaihoz, formavilágá
hoz. Művészetük bizonyos értelem
ben átvett művészet, a kapott 
kincshez új értékeket nem adtak. 
A termelés ugyan igen nagy, de 
nagyobbára hígvérű és gyakran üres, 
semmitmondó.

Ha e szobrászcsoport nagy
számú tagjait áttekintjük, azt a 
képet keltik bennünk, mintha a 
szobrászat fejlődése hirtelenül meg
akadt volna. Mintha a renaissance 
már előttük kimondta volna az 
utolsó szót, amelyet a mesterek most 
csupán ismételgetnek. Mintha készen 
átvették volna mindazokat a fogá
sokat, elveket, törvényeket, amelye
ket amazok a saját maguk számára 
fedeztek fel s állapítottak meg. Ha 
így tekintjük a helyzetet, megértjük 
az okát is, miért nem sikerült e mes
tereknek a plasztikát éppoly kin
csekkel meggyarapítaniok, mint sike
rült a quattro- és cinquecentobeli elő
deiknek. Ez az ok egyszerű és termé
szetes s rögtön megérthetővé válik, 
mihelyt ismét ama szobrászok mű
helyébe képzeljük magunkat. Vilá
gossá válik nekünk, hogy egy plasz
tikai elv vagy kifejezésmód csak 
annak kezén válhatik termékennyé

332. kép. A szabin nők elrablása. Giovanni da 
Bologna műve. Firenze.
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333. kép. Szent Cecilia. Stefano Maderna műve. Róma, S. Cecilia.

és fejleszthetővé, aki azt kitalálta. Mert az az elv, az a kifejezésmód magába 
sűríti feltalálójának összes plasztikai élményeit, egész világfelfogását, egyéni 
tapasztalatait. Ez a plasztikai tapasztalattömeg pedig a nagy mesterekben 
homályos és kialakulatlan formában él és csak szakadatlan munkásság révén 
ölthet lelkűkben nyomról-nyomra világosabb alakot. S minden porcikáján 
magán viseli fogantatása, születése jegyét. Egy-egy műremek ennek a felgyü
lemlett plasztikai érzésnek, vágynak, tudásnak csak töredékes kisugárzása, 
csak részleges megtestesülése. Aki e műremek külsőségeit mimeli, csak egy 
levélkét tépett le a tölgyről. S bármennyi tölgylevelet fűz is össze : az őserdő 
hatalmas formációját nem tudja belőlük megalakítani. Azok a szobrászok, akik 
elveket, külsőségeket, fogásokat vesznek át, egy intenzív és dúsgazdag munkás
ság végső eredményeit, s azokat mint művészi végcélt variálják, hasonlítanak 
ahhoz az íróhoz, aki a dráma nagy mesterének képzeli magát, miután művében 
pontosan ragaszkodott a shakespearei drámából levont stilisztikai elvekhez.

Műhelynyelven a kész végeredmények ily átvételét s azoknak művészi 
végcél gyanánt való elfogadását akadémiának hívják. Ezt a mesterszót bátran 
alkalmazhatjuk az imént érintett szobrászatra is.

Az igazi nagy tehetséget azonban a már elért eredmények ily külsőséges 
reprodukciója nem elégíti ki. Mert nem izgatja lelkét új s újabb munkára, nem 
kelt benne emóciót, nem telíti újabb vágyakkal, az alkotás gyönyörével. 
Könnyen elképzelhetüjk, hogy a nagy talentumnak csak nyűg az akadémikus 
recipe s hogy — ha a körülmények megengedik — hévvel indul más utakra. 
Azon sem csodálkozhatunk, ha ily esetekben a reakció hevesebb, a megunt 
akadémiától való szabadulás vágya nagyobb az éppen szükségesnél. Sőt mentül 
zsarnokabbá válnak a köztudat által is elfogadott akadémikus szabályok, 
annál megokoltabbnak látszik, hogy a friss talentum a legszélsőbb álláspontra 
helyezkedik az akadémiával szemben s ez az álláspont ebben az esetben a ter
mészettanulmány, a naturalizmus. Akadémia és naturalizmus : csakugyan 
a legszélsőbb két véglet a művészetben.

Ez a szélső véglet kerül uralomra Olaszországban a XVII. században. 
Néhány jellemző alkotásán megösmerhetjük sajátságait.
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Már Stefano Maderna (1571—1636) szoborművein feltűnik valamely 
új vonás. Szent Cecíliája (333. kép) a porondra omlott vértanút a stilizálás 
minden fogása nélkül szemlélteti. A szent dráma megható hőse, aki gyönyö
rűséggel halt meg hitéért, csakugyan így roskadhatott le. Tagjai az üdvözülés 
boldog ihletében ily szelíden terülhettek el. Jobbja még esküre tartja két ujját. 
Minden magyarázó allegória nélkül, egyenest, közvetlen hatásban, naturalista 
felfogásban kapjuk e képet. A ruha redői természetes pongyolaságban, minden 
stilizáló célzat nélkül hevernek végig a test formáin. Keresetlen s akadémikus 
hűvösség s mesterkélt csín nél
kül való mű.

Az új elvek azonban egy 
Madernánál hevesebb vérmér- 
sékű mesternek, Lorenzo Ber- 
nininek(1598—1680) kezén sok
kalta határozottabban és tuda
tosabban szólalnak meg. Egyik 
if j úkori műve, Apollon és Dafne 
(334. kép), már elárulja célza
tait. Ha a szobor eddig a mél- 
tóságos vagy hideg nyugalom 
képviselője volt, avagy Michel- 
angelonál a kitörés előtt való 
feszültséget sugározta : Bernini 
magát a reális mozdulatot, 
magát a cselekményt adja 
Futva üldözi Apollon Dafnét, 
s a leánnyal éppen ebben a 
pillanatban esik meg a csoda : 
lábszárára fakéreg borúi, ujjai- 
ból és fürtjeiből levelek ser- 
kednek ki, fává változik. Mind 
a két alak akciójának teljes 
jellemzetességében áll előttünk, 
sőt maga a rendkívüli esemény 
is szinte betűről betűre szem- 
lélhetővé lett. Azzá tette Ber
nini még annak árán is, hogy 
a kő-anyag jellemvonásain, a 
kő-stílus tömörségén túltette 
magát, csak hogy a legnagyobb 
közvetlenségben szemléltesse 
az eset realitását. Vegyük hozzá 
azt a mesteri mintázást, amely - 
lyel a márványból ki tudta 
csalni a test lágyságának és

334. kép. Apollon és Dafne. Lorenzo Bernini műve. 
Róma, Villa Borghese.
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keménységeinek gazdag fokozatát — s oly naturalizmus, a realitás oly erős kere
sése áll előttünk, amely ugyan más ízű mint a quattrocento naturalizmusa, 
de velejében, alapérzésében egyezik azzal.

Egy másik műve sz. Teréz (335. ábra). Egy angyal a szent nő szívébe 
szúrja az égi szeretet nyilát. Az extázis mámora fut végig a szentnek egész

335. kép. Szent Teréz. Lorenzo Bernini műve. Róma, S. Maria della
Yittoria.

alakján, hátravetett feje, a gyönyörűségtől lelankadó balkarja, a húnyt szem 
és félig megnyílt száj : mind azt a célt követi intenzive, hogy közvetlen valósá
gában legyen szemlélhetővé az elragadtatás mámora. A mester szinte két kézzel 
adja itt magát a reális mozdulatot s a valóságábrázolás érdekében itt is könyörte
lenül bánik kőanyagával. Csak egy célt ösmer : a jelenet közvetlen érzékeltetését.
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Más mesterek műhelyében is hasonló vágyak keletkeznek. Egy Rómába 
szakadt francia szobrász, Pierre Puget (1622—1694) az oroszlán martalékául 
esett Miiont faragta márványba (336. kép), nyilván azért, hogy a halálos kíntól

336. kép. Miion. Pierre Puget műve. Páris, Louvre.

reszkető test vonaglásának mozdulatmotivumát mentül behatóbban tanul
mányozza s elénk adja. Az összehúzódó izmok, a talajba szinte belemarkoló 
lábujjak, a magasba vont váll, hátra vetett fő és kidagadó nyak könyörtelen 
valósággal adják a helyzet naturalista képét. Itt is fontos az előbb elhanyagolt 
teljes mozdulat kémlelése, tanulmányozása, mint Bernini s elvtársainak oly

23A művészet könyve.
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sok művén. Itt is fontos a csontrendszer, az izmok, az epidermis jellemző 
bélyegeinek felkutatása. Nem a quattrocento szobrászaténak naturalizmusát 
utánozták e mesterek, hanem éppoly kitartással és vággyal igyekeztek a ter
mészetet egy még kiaknázatlan pontján hatalmukba keríteni.

Végül szembeszökő valamennyiök naturalista hajlandósága a képmás 
terén, amely most újra a jellemzetesség jegyében fejlődik, miután egy ideig 
az akadémia sablonjai közt ernyedt.

A quattrocento naturalizmusához képest ez a naturalizmus rövid éltű 
volt. Ez azonban mitsem változtat jellemén. Elég, hogy beköszöntött akkor, 
amikor a műhelyek telítve voltak akadémikus szabályokkal. S elég, hogy ezekkel 
merev ellentétbe szállt. Hogy valamely irány hosszú vagy rövid éltű, az ren
desen külső körülményektől függ. S e részben jelentékenyen külömbözik a 
XV. század a XVII-től. Már az itt említett mesterek során is utaltunk egy 
francia szobrászra : nem ő az egyetlen, aki idegenből Olaszországba telepszik, 
mi több, a külföldi művészek egész serege költözködik Rómába s Olaszország 
más központjaiba. Gyakran magukkal hozzák idegen plasztikai formanyel
vüket is, vagy legalább más kultúrkörökben fakadt nézeteket s érzéseket. 
Sokuk nagy sikereket ér el s keresett versenytársa az olaszoknak. Mindez meg
akasztja az autochton olasz szobrászat rendes fejlődési folyamatát, amely tehát 
már ezért sem mutathatja az alakulás oly zavartalan képét, mint a quattro
cento. De megváltozott minden egyéb körülmény is. Az építészet a barokk 
formák jegyében áll, a mecénások szobrokkal zsúfolják és tetézik kastélyaikat, 
templomaikat, kolonnádjaikat. A barokk templom kápráztató színpadiasságát 
fokoznia kell a szobrászatnak is. Igen gyakori eset, hogy a mesterek életük java 
részét a barokk épületformák díszítésének kénytelenek szentelni. E szobrászat 
nyugtalanságát, hevességét sokban megmagyarázza az építészettől való füg
gése. Ezekre a szempontokra csak röviden utalunk, mert célunk most csak az 
volt, hogy e szobrászatnak szembeszökő naturalista vonásait kiemeljük. Midőn 
a művészeti irányok belső életét, árapályát tanulmányozzuk, első sorban ez a 
megállapítás, a tárgynak ebből az egy szempontból való megvilágítása látszott 
nekünk fontosnak.

Vájjon mily utakra tért ennek a kornak festészete ?
Midőn Michelangelo megfestette utolsó freskóját, úgy látszott, mintha 

semmi tennivalója sem maradt volna a festőknek. Kiki válogathatott a Cinque
cento mesterei közül s ezek a mesterek a maguk stílusában kimondták volt 
az utolsó szót. Betetőzték azt a művet, amelyet a quattrocento naturalistái 
hangyaszorgalommal és soha sem látott sokoldalúsággal megkezdték. Száz
ötven év teremtette büszke galériában sétálgattak az epigonok. Csoda-e, ha 
sokjuk nem a természethez fordult, hanem ennek a galériának valamely hőséhez ? 
Sőt akadtak, akik nem is egy, hanem mindjárt több virágkehelyből szedegették 
mézüket. Lionardo, Rafael, Andrea del Sarto, Correggio, Michelangelo, azután 
a velenceiek, — hol mérnének bővebben művészetet, ha nem náluk ? Mily szép 
gondolatnak látszott, közülük választani a mintaképet, vagy még inkább : 
átvenni ettől a rajzot, attól a színt, amattól a chiaroscuro-t, emettől a kom
ponálás módját. Mert így a múlt festészetének minden értéke szinte kompri-
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máivá, jól mérlegelt vegyrokonságban kerül a képre. A Caracciak akadémiájá
nak egy ilyen utasítását még rímekben is közkinccsé tették.

Mint a kor szobrászatéban, úgy a képírásban is lábra kap a Cinquecento 
nagy mestereinek utánzása. A legtöbb festő tudatosan veszi át egy-egy mester 
végeredményeit. Rengeteg kép készül, a festők szinte sebbel-lobbal kényte
lenek a temérdek munkát befejezni. De a legtöbb mű nem annyira alkotójának, 
mint inkább azoknak a mes
tereknek leszűrt bélyegeit 
mutatja, akiknek művét ez 
vagy az zsinórmértékül hasz
nálta. De a nagy előképek
nek csak bágyadt kliséit kap
juk. A festészetben is ugyan
azzal a jelenséggel van dol
gunk, amelyet a szobrászat
ban akadémiának nevezünk.
S az akadémia itt éppoly ter
méketlen, fejlődésre éppoly 
képtelen, mint a plasztiká
ban. A temérdek készen kí
nálkozó példa közül elég ha 
egyre utalunk : Giorgio Vasá
rira (337. kép), Michelangelo 
rövidlélegzetű bámulójára.

Akik ily művészi pro
grammal munkálkodtak, nem 
voltak mind csekélytehetségű 
emberek. Csak nem buzgott 
bennök a fanatikus festő vére.
A három Caracci például gra
fikai műveiben s némely ké
pükön megtalálta a termé
szethez vezető utat. De nem 
voltak vérbeli naturalisták.
Elég egy pillantást vetni a 
Farnese - palota mennyezet- 
freskóira, hogy rögtön tisztában legyünk kit mímeltek itt (338. kép) : Michel
angelo keze alkotta meg a tagbaszakadt alakok őseit, de mily hétköznapi pró
zává, mily üres erőmutatvánnyá lettek azok az epigonok kezén ! Guido Reni 
(1575—1642) nagy Aurorája (339 kép.) sem oly mű, mely új kincsekkel gyara
pítaná meg a képírást. A Cinquecento számos formális eleme, amely ott szerves 
és magától értetődő volt, itt egy nem köznapi tehetség kezén gyengén megmá- 
sult variációban áll előttünk. De Guido még a legjobbak közé tartozik. Szá
mos pályatársa ezt a vonást azzal temperálja, hogy engedve a kor édeskés Ízlé
sének, még bágyadtabb, még erőtlenebb kiadásban adja elő műtörténeti élmé-

337. kép. A három grácia. Giorgio Vasari festménye. 
Budapest, Szépművészeti Múzeum.

23*
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nyeit.' Egy emberöltővel később Carlo Dolci (1616—1686) szenvelgő, cukros, 
ernyedt képei mutatják, hova visz a természettanulmány lanyhasága (340. kép).

A XVI. század második felében a nagy mesterek utánzásából terméketlen 
akadémia fejlődött ki, amely tudákos és éppen nem eredeti alapokon szenvelgő 
vagy hidegen síma képírásnak vált szűlőanyjává. A stílus holtpontra jutott. 
De néhány valóban vérbeli művész máris jelentkezik, hogy hangos szóval

338. kép. Részlet a római palazzo Farnese falfestményeiből. A Caracciak műve.

kiáltsa el vétóját. E művelt és ildomos művészetbe egy paraszt-ökölnek kellett 
lecsapnia, hogy végleg el ne posványosodjék.

Michelangelo Caravaggio (1569—1609) volt a rendbontó. Bergamovidéki 
kőmíveslegény, hevesvérű kalandor, típusa a brigantének. Életrajza fölér egy 
rémregénnyel. Működésének színhelye aszerint változott Velence és Málta 
közt, hogy hol talált biztosabb menedékhelyet egy frissen elkövetett gyilkosság 
után. Zsiványmódra halt meg legszebb életkorában.

Vászonra veti korhely kedéseinek csapszéki emlékeit. Képeinek egy 
részén (»genreképek«) csupa személyes élmény ölt formát : jellemzők Hamis- 
kártyásai (341. kép), suhancok, akik a maestro éji tivornyáiban is bizonyára
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339. kép. Aurora. Guido Reni festménye. Róma, Palazzo Rospigliosi.
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sűrűn forgatták a kártyát, bütyköst és spádát. Caravaggio stílusára jellemző, 
hogy ez esetekben kizárólag azt festette meg, amit oly gyakran, szinte minden
nap látott, ahol minden arckifejezést híven ki tudott betűzni, minden gesztus 
jelentőségét megértette. Képzelhető, hogy e jelenetekre nem borította a velencei 
festők finom, aranyos tónusát, hanem színben is olyanná alakította azokat, 
amilyeneknek eredetiben látta a korcsma fülledt, gyérvilágú, nagy árnyékú

340. kép. Szent Cecilia. Carlo Do lei festménye. Drezda.

levegőjében. Hirtelenül előttünk áll e megfigyelés révén egy sora a sötét, mély 
árnyékú képeknek, amelyeken az alakok durva, nagy tagjain és csontos arcán 
végigsiklik a sötét helyiségbe vékonyan beözönlő fény. Heves kontrasztok 
ütköznek össze : durva fény és tompa árnyéktömegek. Űj világítási hatást 
talált itt ki Caravaggio közvetlen természettanulmányozás révén s ezt a vilá
gítási módot következetesen fejleszti.

Ha már maguk e gesztusok, az előadott jelenetek is hevesek, izgalmasak, 
úgy e jellemvonást tetőzi ez a nagyerejű kontraszt. Caravaggio szenvedélyes 
egyénisége megtalálta a természetben a néki valót.
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Festett egyházi képeket is. Ezek is szerzőjükre vallanak. Ha valaki, úgy 
ő volt az, aki szentjeinek bemutatására nem választott más mesterektől leszűrt 
ideálokat. Tagbaszakadt testek mozognak a színpadon, hevesen, szenvedélye
sen, óriási, gyakran a természetesnél nagyobb méretben. Krisztus sírbatétele 
(342. kép) elevenen előadott, ügyes-bajos hullaszállítás, érezzük a képen a holt
test súlyát, a munka izzadtságát. Erős árnyékok domborítják a feszülő izmokat. 
A súly itt is a drámai jelenet közvetlen kifejezésén fekszik. Caravaggio művé
szete naturalista művészet. Mint a quattrocento mesterei, ő is ebből a forrásból 
merít. De a természet jelenségei kifogyhatatlanok és felette sok oldalról lehet 
hozzájuk közeledni. Ez a mester nem a szorgos részlettanulmány embere :

341. kép. Hamiskártyások. Michelangelo da Caravaggio festménye. Drezda.

egész világítási és mozdulat-komplexumokat ragad meg egyszerre, kevés ügyet 
vetve az apró részletekre. Ö a maga módjára figyelte meg a természetet azokon 
a pontokon, amelyeket érdekeseknek vélt s a melyek szemlélete mindennapi 
tapasztalata körébe esett. A renaissance kincstárát egy új típussal, az élet
képpel toldotta meg. Mert igaz, hogy a quattrocento is a hétköznap piacán 
szereti bemutatni bibliai jeleneteit, de ama képekből mindig világosan szól a 
bibliai motívum is. Caravaggio radikálisabb : ha a régi naturalistáknál még 
ürügyet kerestek a firenzei utca és szalon ábrázolására, Caravaggio oly fontosnak 
tartja a valóságfestést, hogy lókötő cimboráit minden salvus conductus nélkül 
bocsátja a képtárakba.

Szavát megértették a kor nagy tehetségei. S talán nélküle is a természetbe 
menekültek volna az akadémiák édeskés, terméketlen, hűvös világából. Egy 
spanyol eredetű művész, Jusepe Ribera (1588—1656), egész sor »vallásos« képet
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fest, amelyeken láthatólag az a célja, hogy a feszített, nyúzott, összetört vér
tanúk testét könyörtelen valóságban mutassa. A legtöbb képén mord-sötét 
háttérből éles világításban hever egy hulla vagy felhúznak egy vértanút a kínzó- 
fára. Szent András (343. kép) nehéz tagjai a halál tehetetlenségében lógnak alá, 
az éles fény nyilván azért esik rá, hogy végigrajzoljon minden egyes izmot,

343. kép. Szent András. Jusepe Ribere festménye. München.

a magas-relief erejével. Életnagyságban festi meg aggastyánok mezítelen testét, 
hogy az ernyedt izmok és ráncokban lógó bőr hamisítatlan topográfiáját adhassa. 
S e modellaturát kiemeli a modellen ellesett reális színekkel. Nincs képeinek 
oly célzata, amely ne alapulna tősgyökeres naturalista szemléleten és vágyakon.

S Salvatore Rosa (1615 — 1673) is idevaló. Mint ahogy Caravaggio először 
fest minden fenntartás nélkül életképet, úgy Salvatore az első, aki csaknem 
egész munkásságán a tájképnek juttatja a döntő szót. Vízmosások és szaka-
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dékok, a macchiák bozótja, erdők és ligetek tárulnak elénk, egy csapat apró alak 
mozog bennök. Firenzei nagy tájképén (344. kép) Diogenesz csak éppen ürügy 
a hatalmas lombok árnyékában sürgő-forgó alakok előadására : így láthatta 
zsivány-cimboráit, akikkel éveken át bolyongott a hegyek között. S minden 
képén felélednek a vad vidék emlékei : görcsös tölgyfák, sziklagörgetegek rendet
lensége, a kopár talajból kihajtó gyér kórók. A félvad élet, amelyet egy ideig 
folytatott, megnyitotta neki a szabad természet atmoszférikus hangulatait is, 
képein először jut szerep a napszakok, a borulás, a világítás sokféle változatainak. 
Képein ezek a naturalista elemek a döntők, sőt ezekben már pedz oly problé
mákat is, amelyekkel később a modern művészek oly hévvel foglalkoznak.

Csak néhány fontos mesterre utaltunk, akiket egy új naturalizmus kép
viselőinek tekintünk szemben az utánzókkal, az akadémia képviselőivel. Ennek 
az új naturalizmusnak képe nem oly folyamatos, nem oly egységes mint a 
quattrocentoé. Mert itt is, mint a kor szobrászatéban, külső körülmények szag
gatják meg e naturalista művészet zavartalan kialakulását. Idegen festők nagy 
csapata telepedik Olaszországba, akik megbontják az elszigetelt alakulást. 
Ribera is, akiről szóltunk, külföldi beavatkozást jelent. Északról pedig való
ságos zarándokjárás indult meg : minden nagyobb olasz városban németalföldi 
festők egy-egy csapata munkálkodik. S a régi művészeti központok is elvesz
tették már zárt jellegüket. Róma szinte nemzetközi várossá lett. Firenzének 
nincs döntő szava többé. A kapcsolat az egyes mesterek közt az akadémiákon 
kívül lazább mint egykoron. Ily külső körülmények magyarázzák meg, mért 
nem mutat a képírás új naturalizmusa éppoly pontosan körülszabott, éppoly 
nyugodtan fejlett, egységes képet, mint a quattrocentoé Firenzében. De hiszen 
nem is ez a fontos. A mi szempontunkból az a tapasztalat a döntő, hogy, mint 
a szobrászatban, úgy a festészetben is a Cinquecento nagy stilizáló, idealista 
művészetet az utánzó, akadémikus képírás követte, amely semmi új értékkel 
sem gazdagította meg a festészetet, hanem elernyesztette azt. Ezzel a terméket
len akadémiával szemben pedig a kimagasló tehetségek egyenest a természethez 
fordulnak s abból merítik művészi célzataikat. Némelyikük, mint Caravaggio 
és Ribera, oly intenzíve, hogy naturalista programmnak hat egy-egy művük. 
Sokszor mintha dacos lázadást éreznénk ki azokból az alkotásaikból, amelye
ken két kézzel adnak olyan jeleneteket, formákat, színt és modellaturát, amik 
rémületbe ejtik sima, előkelő, szenvelgő akadémikus pályatársaikat.

Ügy a szobrászat, mint a festészet terén a művészeti irányok váltógaz
daságával állunk szemben, amelynek okai nem magyarázhatók meg pusztán 
politikai, kulturális, gazdasági körülményekből. Talán sikerült az olvasót arra 
a gondolatra terelnünk, hogy e váltógazdaságnak vannak magában a művé
szekben, a művészetben, a művészeti irányokban rejlő, ha úgy tetszik : belső 
okai is. Mert mit tapasztaltunk ama rövid szemle révén, amely minket most 
néhány fejezeten át foglalkoztatott ? Azt, hogy úgy a szobrászatban, mint 
a festészetben az olasz quattrocento naturalista irányt jelent; ez a keresők, 
felfedezők, kezdeményezők kora, s ebből az irányból vaskövetkezetességgel 
sarjadzott ki a Cinquecento stilizáló, idealista, összefoglaló művészete, amely 
a naturalizmus minden tanulságát, minden új felfedezését értékesítette, bete-
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tőzte s kimondta ebben az irányban az utolsó szót. Ezt a stilizáló, idealista 
irányt követte egy harmadik : az akadémia, amely megkisérlette e művészet 
eredményeit forgatni, ismételni, eklektikusán reprodukálni s ezzel holt pontra 
jutott. Vele szemben újra a naturalizmus veszi át a vezető szerepet. A sémáktól 
a természethez menekülnek a nagy tehetségek. Ez az új naturalizmus nem 
egyezik szó szerint a quattrocentoéval, de azért épp oly gyökeres naturalizmus, 
mint ama régibb. A művészek újból élűiről kezdik közvetlen természettanul
mányaikat s becses vívmányokkal gazdagítják meg a művészet kincstárát.

344. kép. Tájkép. (Részlet.) Salvatore Rosa festménye. Firenze, Pitti.

Az alakulásoknak ugyanaz a menete indul ki e kezdeményezésből, mint a 
quattrocentóban.

Éppen az olasz művészet XV—XVII. századbeli alakulásait választottuk 
ki e fejlődési folyamat szemléltetésére. Nem mintha más korszakok és más 
népek műtörténete nem volna alkalmas ennek bemutatására. Aki ennek a gon
dolatnak kapcsán tekint végig a művészetek múzeumán, mindenütt meg
találja ezt az alakulási folyamatot. De nem mindenütt egyforma mértékben 
s nem mindig határozott körvonalakban. Olaszországban mutatkozik az leg- 
jellemzetesebben s hogy ez így történhetett, azt a műtörténet az okok egész 
sorával teszi megérthetővé. Másutt s máskor hirtelen politikai változások,
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idegen kulturáramlatok beavatkozása, váratlan események megbolygathatják 
a fejlődés rendes menetét s olykor csak nyomok maradnak, amelyek azonban 
félreérthetetlenül utalnak a művészeti irányok váltógazdaságára. A természet- 
tudomány is temérdek példát ösmer a fejlődés ily összekuszálódására. Elég, ha 
itt röviden utalunk az állat- és növényvilág ama fejlődéstörténeti vándor
köveire, amelyeket mint reliktumokat ír le a zoologia és botanika. Vagy ha 
utalunk egyes növény- vagy állatfajok váratlan népvándorlására, amelynek 
révén az ősi flóra és fauna képe hirtelenül idegenszerű arculatot kap. Vagy 
ha utalunk a geológiai klímaváltozás okozta fejlődéstörténeti zavarokra. For
dítsuk le mindezeket a tényezőket a művelődéstörténet nyelvére s látni fogjuk, 
hogy a művészetet sem óvja semmi az eféle beavatkozásoktól, amelyek hol 
megakasztanak egy fejlődési folyamatot, hol nyugodt fejlődést biztosítanak 
neki. A legnyugodtabbat éppen Olaszországban s éppen abban a korszakban, 
amelyből példáinkat vettük.

Hosszasabban fejtegettük azokat a tényezőket, amelyek a művészeti 
stílus alakulására hatottak s hatnak. Az anyag, a kulturkör, a korszak, a 
mecénás hatása természetesen kimutatható az imént tárgyalt korban is. Mi 
mellőztük e hatások kimutatását, mert reméljük, hogy az előző fejezetek elég 
szempontot adtak az olvasónak, hogy ezt maga is megcselekedje. Most csak 
éppen az irányok váltógazdasága szempontjából vizsgáltuk meg e tanulságokban 
gazdag korszakot.

Művészetről, művészeti irányokról, ezek váltógazdaságáról szóltunk. 
Műtárgyakról vontuk le következtetéseinket. De nem szabad az itt fejtegetett 
gondolatoktól elválnunk, mielőtt nem vetnők latra eredményeinket abból a 
szempontból, amelyet többször pedzettünk már s amelyet velünk az olvasó 
is bizonyára fontosnak tart : a művész szempontjából. Nélküle nincs művészet, 
s amit ő alkot, azt leghelyesebben alkotó munkája közben, azaz műhelyében 
értjük meg. Ha eredményeinket ily szempontból vetjük latra, attól óvjuk meg 
magunkat, hogy nem tévedünk puszta elméletekbe.

Látunk-e a műhelyben olyan jelenségeket, amelyek rokon jellegűek ezek
kel a megállapításokkal ? A kérdés megérdemli, hogy legalább röviden foglal
kozzunk vele.

Fejlődésről, alakulásról beszéltünk. Mit jelentenek e szók egy művész 
műhelyében ?

Majdnem minden festő és szobrász életrajza felvilágosít róla. Ösmerjük 
az idevágó mesterszókat : az ifjúkori műveket követik az érett kor művei. S ha 
a művész hosszú életű, legtöbbnyire a kései, az aggkor munkássága rekeszti be 
élete művét.

Bár manap a művész nevelkedése nem azonos a régi időkével, mégis egyezik 
e kettő abban, hogy a kezdet kezdete a beható természettanulmány. Régebben 
a tanítómester műhelyében, ma a művészeti iskola termében vagy künn a szabad
ban folyik ez az alapvető munkálkodás. Az ifjú festő és szobrász, midőn modell
jét papiroson vagy agyagon utánozza, még semmi egyéb célzatot nem követ, 
mint pusztán azt, hogy az előtte levő jelenséget a maga valóságában adja elő. 
Azt mondhatnék : inkább látni tanul, inkább felfedez, semmint alkot. Még
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nem vet rá súlyt, hogy a modellt transzponálja, hogy egy kompozíció szerves 
elemévé formálja. Még nem akarja vagy nem tudja a saját maga egyéniségét 
visszatükröztetni tanulmányán. Ez tehát az ő életében a keresés, a természet
felfedezés, az alapvetés korszaka.

Ha túlesett rajta, s tehetséggel bírja, új korszakba lép. Nem elégíti ki 
többé a természet mímelése. Nem érez gyönyörűséget, midőn a százszor jól 
megrajzolt részletet százegyedszer formálja. Kezeügyébe esik már a puszta 
mímelés, nem lehet többé ez munkálkodásának punctum saliense. S már nem 
elégszik meg azzal sem, hogy egyszerűen lemásolja azt, amit véletlen útain a 
természetben meglát. Művészeti tapasztalatai, élményei megbővültek : válo
gathat bennük. S válogat. A maga érzése, temperamentuma, hite, hangulata 
szerint. Hogy mit szed fel az életvásáron vagy a természetben, az máris egyéni 
választás, egyéni állásfoglalás valami mellett, esetleg valami ellen is. De még 
ennél is messzebb megy. Ha egyszer kiszemelte a világból az előadnivalóját, 
azon van, hogy azt épp abból a szempontból világítsa meg mentül behatóbban, 
amelyet fontosnak tart, ami érzületének leginkább megfelel. Azt a rajzolási 
és mintázási tapasztalattömeget, amelyet első korszakában megszerzett, most 
értékesíti egy egyéni cél érdekében. Amit most alkot, az már magán viseli ennek 
az egyéni célnak, ennek az egyéni hangulatnak bélyegét. Az egyéniség jegye az. 
Művén tehát rajta lesz egyéni stílusának bélyege s a mű minden része ennek 
rendelődik alá. Az ő élete művének során ezek az egyéni stílus bélyegét viselő 
művek stilizáló művészetet jelentenek.

Rendes körülmények közt aztán ezt a második korszakot, az érett fejlett
ség korát a harmadik követi. A kései kor, amely kevésbbé ruganyos, kevésbbé 
termékeny, kevésbbé erős. A sikereken már túl van. Tudja már, mi az igazi 
ereje, tudja, mit becsülnek benne leginkább. S rendesen maga is azt becsüli 
önmagában legtöbbre. Csodálni való-e, ha az aggkor ernyedtségében szívósan 
ragaszkodik a már bevált felfogáshoz, előadásmódhoz ? Nem természetes-e, 
hogy ily körülmények közt holt pontra jut, ismétli, variálja, reprodukálja 
önmagát ? De épp oly természetes, hogy a régi frisseség, a régi ruganyosság, 
a régi érzések és hangulatok eltűntek. S önmagának már csak külső, sokszor 
csak hideg, csak sematikus mását adhatja. így válik önmagát, önmaga stílusát 
utánzóvá, így válik önmaga akadémikusává.

A fejlődés rendes menetén tehát az egyes művész életében is megkülön
böztethetjük a naturalizmus, a stilizálás és az akadémia korszakát. Van tehát 
analógia a művészet és az egyes művész fejlődése közt.

S e pontnál szinte magától kínálkozik ennek az analógiának továbbszövése. 
Mert íme a művész fejlődésében rövidített s tömörített tükörképét kapjuk a 
művészet fejlődésének. Mint ahogy az embrió fejlődése rövidített s tömörített 
tükörképét adja a faja fejlődéstörténetének. A mai természettudományi világ
felfogásnak egyik legfontosabb törvénye, a filogenetikai törvény, jut eszünkbe 
ezek láttára. Még pedig mint a műtörténetben is érvényes törvény, ha a 
a művészeti irányokat alakuló, növekvő s elhaló szervezeteknek tekintjük, 
vagy pedig csak mint analógia, ha a művészetet élesen elválasztjuk a szerves 
világtól. Az első esetben termékeny szempontoknak adhat életet s közelebb
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vihet minket a világ egységének átérzéséhez. Az utóbbi esetben további ily irányú 
kutatásokra ösztönözhet.

Nem szabad elhallgatnunk oly szempontot sem, amely látszólag ellene 
szólhat e felfogásnak. Könnyű volna kimutatni a művészetek történetében, 
hogy egyes művészek kezdőéveiben csekély szerep jutott a naturalista termé
szettanulmányoknak, de annál nagyobb a tanítómesternek. Vannak festők és 
szobrászok, akik csakugyan egészen mesterük eredményeire építik további 
fejlődésüket. Az ő esetükben tehát érvényét vesztené ez az analógia.

De az ellenvetés csak látszólagos. Mert hisz nem a szokásszerű, a közömbös 
festészeti és szobrászati alkotásokról beszélünk, hanem csupán a művészeti 
technikák döntő jelentőségű képviselőiről. Feltevésünk pozitív adatokra támasz
kodik. Sok nagy mester életrajzából épp az ifjúkori tanulmányokra vonatkozó 
pozitív és megbízható adatok csonkán, elferdítve vagy meghamisítva maradtak 
ránk, sokban egészen hiányzanak. Egyszerűen a krónikairók megbízhatatlan
sága vagy az adatok elenyészése folytán. Ebből az adathiányból senki sem lesz 
hajlandó döntő következtetéseket vonni. S velük szembe állíthatjuk azokat az 
ezernyi életrajzi adatokat, amelyek a mi felfogásunkat igazolják.
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RÉGI MESTEREK több száz munkáját tekintettük meg s egy sor 
következtetést vontunk le róluk. Megösmerkedtiink oly formákkal 
és díszekkel, amelyek születésüket bizonyos szükségleteknek köszön
ték. S láttuk, hogy e szükségletek kielégítésére az ember a termé

szetben oly anyagokat talált, amelyek e céljainak megfeleltek. De az anyagok 
különböző jellemüek, megmunkálásuk módja egymástól eltérő s innen van, 
hogy a faművészet más formát és díszt teremtett mint a fém- vagy festék
anyag. Tehát arra, hogy mily végleges formát öltött egy műtárgy, nevezetesen 
befolyt az anyag. Vele, mint fontos tényezővel, nyilván számolnunk kell. Lát
tunk messze vidékre s jelentékeny időszakokra kiterjedő agyag- s kőművészetet, 
de láttuk azt is, hogy ezek mindegyike az idők folyamán lassú változáson esett 
át, egy-egy korszak rányomja különleges bélyegét, elválasztja a többitől. Az 
anyag, a kor, az elérendő cél együttvéve oly keretet adnak, amelyet röviden 
stílusnak nevezünk, de ha e stílust közelebbről vizsgáljuk, rájövünk, hogy vannak 
annak még más együtthatói is. Mert kétségtelenné vált, hogy a stílus kialaku
lására jelentékeny befolyása van a megrendelőnek, a publikumnak, fogyasztó
nak, röviden a mecénásnak. S végre döntő szó jut mindezeken kívül annak, 
aki a műtárgy tulajdonképpeni megteremtője : a művésznek. Az ő egyénisége 
kétségtelenül megcsillan alkotásán. Nem mindegyiké egyformán, mert láttunk 
mestereket, akiknek munkáin minden egyében kívül még más művészeknek, a 
pályatársainak, a tanítómestereinek bélyege is felfedezhető. Láttuk, mint cso
portosulnak az elsőrangú művészek és bolygóik egész serege iskolává, majd 
szélesebb keretben iránnyá. S láttuk, hogy a művészeti irányok nemcsak külön
böző jellegűek, hanem bizonyos természetes rendben felváltják egymást, azaz 
mindegyikük már magában hordja az utána következőnek előfeltételeit. Vala
mennyi tanulságunkat más-más kultúrkörben fakadt, más-más időben alakult 
műtárgyak soráról vontuk le s ezeket mindig az épp felvetett egyetlen szem
pontból vizsgáltuk. Helyénvalónak tartjuk most mindezeket a szempontokat 
összefoglalva egy oly művészetre alkalmazni, amely a legközelebb áll hozzánk, 
amelynek úgyszólván kortársai vagyunk s amelynek, ha kedvünk van, felkutat
hatjuk legapróbb részleteit is. Ez a művészet a modern művészet.

A művészet könyve. 24
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Mi mindazt, amit ma építenek, ami ezeknek az épületeknek belsejét ala
kítja vagy díszíti, mindent, amit ma festenek, rajzolnak, kőbe faragnak, bronzba 
öntenek, szőnek, üvegre festenek, cizelálnak, bizalmas ösmerősökként köszönt
hetjük, hisz annyi alkalmunk kínálkozik megösmerésükre, kitapasztalásukra. 
De megszoktuk azt is, hogy a legkülönbözőbb technikák szülötteit nem elkülö
nítve, egymástól élesen elhatárolva vegyük szemügyre, hanem valamennyit 
testvéries egységben látjuk s összefoglalva azokat a mi korunk művészetének, 
a mi művészetünknek mondjuk. Amit eddig egyes korszakoknál, egyes népek
nél egyetlen szempont kalauzolása mellett vizsgáltunk, az most egyetlen egésszé 
tömörül bő keretben. Mi több : megszoktuk, hogy a művészettel szerves kap
csolatot tart sok egyéb is, amire eddig nem térhettünk ki : az irodalom, az iskola, 
a közérzület, a kultúra. Mint jelenlevő s ható tényező érdekelhet minket a modern 
művészet. De érdekelhet abból a szempontból is, hogy mik voltak keletkezésé
nek, kialakulásának okai s módjai. Sőt látva, mily távolságok választják el 
a ma művészetét a múlt művészetétől, az a kérdés is felmerülhet, vájjon az 
eddig előadott szempontok érvényeseknek mutatkoznak-e a mai művészet 
egész komplexusában is ?

Az bizonyos, hogy ma is ugyanazok az anyagok állanak a mesterek ren
delkezésére mint idáig. Sőt megbővültek néhány újjal, vagy legalább is új 
változatokkal s a megmunkálás új módjaival. Tudjuk, mily fontos együtthatója 
a művészi stílusnak az anyag. Várhatjuk tehát, hogy mihelyt új anyag kerül 
a műhelybe, új formáknak is fog az létet adni. Vájjon a mecénás szerepe ma is 
befolyással van-e a művészetre ? Nem temetkezett-e ő is a múlt romjai közé, 
vagy nem lanyhult-e el ható ereje ? Döntő érvényű-e ma is a művészegyéniség ? 
S mily formák közt jelentkezik ? Szólhatunk-e ma is művészeti irányokról ? 
Ha igen, megvan-e ma is azoknak ama váltógazdasága, amelyet az olasz renais
sance példáján láttunk ? Megannyi kérdés, amelyre válaszolnunk kell. Mert eddig 
a művészi stílus együtthatóit mindig más-más nép és más-más korszak alkotá
sain mutattuk be, amire e könyv terjedelmének természetes korlátái kény
szerítettek minket. S ez azt a hitet kelthetné, hogy a stílus e fontos együtthatói 
mindenkor csak egymástól elkülönítve szerepeltek. Szükséges tehát egyetlen 
kor művészetén együttesen bemutatni ezeknek az együtthatóknak összműkö- 
dését s ezzel világossá tenni azt is, hogy ezeknek az együtthatóknak alakító 
képessége, plaszticitása ma is éppúgy érvényes, mint azokban a korszakokban, 
amelyekből eddig példáinkat merítettük.

Hogy e szemlét megtarthassuk, az áttekinthetőség kedvéért az új művé
szet felette kiterjedt termelését csoportokba kell osztanunk. A legtermészetesebb 
felosztást a technika kínálja : meg fogjuk tehát tekinteni legfeltűnőbb jelenségei
ben a modern festészet, szobrászat, építészet s a hozzájuk kapcsolódó többi 
technika alkotásait is.

Egyet nem szabad felednünk : a modern művészet nem hirteleniil, nem 
előzmények nélkül pattant ki a műhelyekből. Van múltja, vannak gyökerei, 
vannak a régibb művészetbe visszanyúló előfeltételei. Szóval van öröksége. 
Ha a modern művészet kifejlődését vizsgáljuk, nem mellőzhetjük ennek az 
örökségnek megtekintését sem.
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I. A modern festészet.

Nem egyformán érdeklődött a XIX. század festője a múlt művészete 
iránt. Amint az Ízlés és érzület nemzedékről nemzedékre változott : a műtör
ténet nagy múzeumában is más-más mesterek váltak a kor pillanatnyi ked
venceivé. Némelyikökből csak futólagos inspirációt merítettek, mások hatása 
szélesebb körű, tartósabb volt. Sőt néhány mesterből későbbi idők teoretikusai 
pontosan meghatározott szabályokat vontak ki, amelyeket a kor Ízlése irány-

345. kép. Menekülés Egyiptomba. Claude Lorrain festménye. Drezda.

adóknak fogadott el. Ilyen sors érte például Claude Lorraint (1600—1682), aki 
olaszországi kóborlásai idején különleges céljaira különleges előadási fogást 
rendszeresített. Majdnem mindegyik művén, például az itt reprodukálton is 
(345. kép), az előtér sötét s épp oly sötéten mered ott a magasba egy hatalmas 
kulissza, néha fák csoportja, néha egy rom, néha kupolás épület. A középtér a 
legvilágosabb. Leghátul pedig, a horizonton, lehelletes kékben rajzolódnak 
a hegylánc hullámos vonalai. Sohasem vált Claude kezén a kompozíció e fogása 
öncéllá, mindig alárendelődik egy merőn festői gondolatnak : segítségével a maga 
módjára behatón tudta érvényre juttatni a levegő finom páráját, tiszta fényét, 
az atmoszféra hatásait, a dél aranyát, a hajnal reszketeg szürkeségét. Valamit, 
amit Itáliában addig nem láttak meg, vagy legalább nem hangsúlyoztak a festők.
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Claude északról jött Itáliába, amelyet akkor szinte elárasztottak német, 
németalföldi, francia festők. E kor s e föld a stíluskeveredések képét mutatja 
s az marad, míg Francziaország át nem veszi a vezető szerepet. A rokokó idejétől 
fogva aztán Párisé a döntő szó.

Watteau, Boucher, Fragonard, akiknek munkálkodása a XVIII. századba 
esik, azt a szellemet tükrözik, amely a Lajosok aranytól ragyogó udvarában, 
nyírott bokrú parkokban, mesterséges barlangok árnyában negédes pásztor- 
játékokat rendezett. Nem a nagyszabású festői kezdeményezések kora ez. 
A jövendő művészet számára nem szántott új tele vényt.

S nem vetett meg új alapokat a kor kedvence, Giovanni Battista Tiepolo 
(1692—1769) sem, aki Velenczében a helyzet ura. Fest Madridban, Würzburg- 
ban is ; elevenszínű, selyemtől suhogó dekorációit Európaszerte szeretik. A buda
pesti Szépművészeti Múzeumban levő képe találón jellemzi művészi szándékait 
(346. kép) : dús és bő drapériák az előkelőn temperált, majd gazdag és világos 
színösszetétel hordozói. Ahol lehet, egy nagy drapéria látható, végig csíkosán, 
hogy a jól rendezett ráncok élénken feltűnjenek. Nagy borút vagy zordon árnyé
kokat nem ismer, szentjei is a mosolygó, élveteg, minden szürke gondon felül
emelkedő előkelőség típusai. Ö a kornak talán legnagyobb dekoratőr je, sok 
történelmi képén gyakran inkább az ünnepélyes és gazdag öltözéknek mint 
azok hordozóinak jut szerep.

Ahol Tiepolo egy ideig ily szellemben működött : Spanyolországban egy 
tőle merőn különböző festő, Francisco Goya (1746—1828) tűnik fel. Egy darabig 
udvari festő is, mint Velazquez. Az emberi karakter és a szín mélységeinek 
kutatója ő is. Mint nagy elődje, ő is kérlelhetetlen tekintettel kutat az élet
vásárban. Festésében is van valami, ami Velazquezzel kapcsolja őt össze : a 
tompa, fulladt mélységek keresése, amelyekből rendületlen határozottsággal 
bontakozik ki egy fiziognomia, egy alak, egy jelenet. Bizton értékelt színeit 
heves temperamentummal csapja a vásznára, mint aki türelmetlenül új s újabb 
kutatásokra akar indulni. Goya királyi arcképei indiszkréció dolgában éppen 
nem maradnak azok mögött, amelyeket Velazquez Fülöpről festett. S mint 
nagy honfitársa, ő is felszedte a piac, az utca rongyos, viharvert alakjait (347. 
kép). Sőt éppen e nép érdekli elsősorban. A bikaviadalok, a táncosnők, a despe- 
radók világa, amely oly bizarr ellentétben van az udvar kényszeredett etikett
jével, vásznaira vagy papirosára kerül. Mintha szatirikus éllel gúnyolni akarná 
a rothadófélben levő előkelő társadalmat. Rézkarcai egész során szabad folyást 
enged gúnyoló kedvének, a fenyegetőző nyomor csontujjai intenek azokról 
felénk, vagy bizarr kompozícióban látjuk ott annak a társadalomnak groteszk 
pellengérre állítását, amelynek számára Tiepolo freskókat festett.

Mind e művészek után és mellett széles, zárt sorban jelenik meg Európa
szerte az akadémia falanxa. Még mielőtt Goya fellépett, Spanyolországba hozzák 
a művészet föllendítésére Rafael Mengs-t (1728—1779), egy német eklektikust, 
aki tanáccsal, képeivel s Írásban is terjeszti Európaszerte a legtipikusabb akadé
miát. Ahol az ő eszméi megjelennek, nem terem fű a vérbeli művészet számára. 
Olaszország e részben a leginkább kozmopolita : mindenfelől ott sereglenek 
össze a festők és teoretikusok, hogy végrehajtsák a renaissanceon azután pedig







346. kép. Compostellai szent Jakab. GiovanDi Battista Tiepolo festménye. 
BuJapest, Szépművészeti Múzeum.
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347. kép. A köszörűs. Francisco Goya festménye. Budapest, Szépművészeti
Múzeum.
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az antik művészeten a nagy gyökvonást Párisban a falanxból Jacques-Louis 
David 0 748—1829) emelkedik ki, antikizáló, színtelen, jéghideg kompozíciói
val. A Horatiusok, a Szabin nők (348. kép) s más, ősidőkből előhúzott témák 
magyarázzák itt a fiatal republikánusoknak az antik köztársaságok tanulságait. 
Hidegen elrendezett, színpadias képek. S mikor Napoleon magához ragadja 
a császári bíbort, David őt ünnepli ugyanezzel a festési frazeológiával, ő az udvari 
művésze s mindenható befolyása döntővé válik Párisban.

De talán sehol sem hatalmasodott el az akadémia a XIX. század elején 
oly arányban mint Németországban, s a művészet talán sehol sem vesztette el 
annyira az élettel, a természettel való összefüggését, mint az elmélkedés és rend
szerezés e földjén. Helyén lesz ezt az akadémiát szemlénk tárgyává tenni, mert 
rendkívüli módon hatott a modern művészetre. Pusztítón ott, ahol kaput tártak 
neki, termékenyen, ahol vele ellentétbe helyezkedtek a festők.

A XIX. század elején sokfelé, de leginkább Németországban szinte spekula
tív bölcseletté vagy teológiai dogmák hirdetőjévé lett a képírás. A természettel 
megszakad az összeköttetés. Overbeck, Kaulbach, Cornelius képein lárvák 
imbolyognak, testetlen sémák, jól elrendezett szabatos összeállításban, hogy 
valamely eszmét fejezzenek ki. Eszme ! — ez volt a varázslatos szó, amely akkor 
a képírók agyát gyötörte, eszméket követeltek tőlük az írók és bölcselkedők 
s a szegény festőnek ott kellett hagyni a színeit és ecsetjeit s ki kellett gondolnia 
valamely eszmét. Mit jelentett műhely-nyelven ez a szó ? Eszményi, ideális 
volt a kép valamely alakja, ha levetette magáról a külső véletlenek földi hüve
lyét. Ha nem hat vala a földgömbről való lénynek, hanem annak égi másává 
magasztosul. De hogyan lehet e fokot elérni ? Leginkább úgy, ha az emberalakon 
a hús és ruha nem testszerű, hanem annak elvont képe és ha a szín legfeljebb 
csak bágyadt kísérője ezeknek a formáknak. A színre nagyon vigyáztak : mérsé
kelték, letiporták, száműzték, nehogy véletlenül földi testiességet kölcsönözzön 
az eszményített alaknak. S ezeket az alakokat egy teológiai vagy filozófiai vezér- 
gondolat gyűjtötte össze és rendezte el a kartonokon és freskókon. Nyomtalanul 
elillant a festők műhelyéből a forma és a szín problémája. Helyükbe csupasz 
gondolatok ültek : valamely erkölcsi axióma, valamely történetbölcseleti tétel.

Egy tiszteletet gerjesztő tulajdonságuk volt e festőknek : meggyőződés
sel hittek abban, hogy az ő művészetük az igazi. S ebbe a meggyőződésbe író és 
bölcselkedő kortársaik sodorták őket, ha lehetett : szép szóval, ha kellett: terro
rizmussal. Két körülmény tette lehetővé, hogy az írott betű zsarnok gyanánt 
ráülhetett a festett vászonra. Először, hogy a századeleji német festők közt nem 
akadt őserejű, nyakas, a maga esze után induló tehetség, másodszor, hogy e fes
tők legtöbbje csakugyan teológusnak és filozófusnak született. Szinte vélet
lennek látszik, hogy a képírás világába toppantak. Overbeck, a Veit és Scha- 
dow testvérpár otthagyják öröklött vallásukat és katolikus rajongókká vál
nak. Ez a kis római festőtársaság festés közben imádkozik, böjtöl, templomi 
dalokat énekel. Führichet is szerzetesi buzgóság viszi Rómába és a festőmű
helybe. Sőt e társaság fő-mecénása is egy hirteleniil katolikussá keresztelkedett 
úr. A középkori teológia virágkora lett az ideál. Nem éppen az antik emlékek 
vonzzák most a festőket seregesen Rómába, hanem az a gondolat, hogy a katoli
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cizmus központjában ülhetnek. »A hal a vízben, a művész Rómában éljen«, 
nem csak Genellinek volt nézete, hanem az akkori egész szellemi arisztokráciának. 
De a mecénás, az irodalom, a kritika nemcsak Rómába küldi a festőket,

hanem ellátja szigorú utasításokkal is. Mi a szép — ezt tiszta spekuláció útján 
megállapította az irodalom s e száraz formulát parancsolatként nyújtották 
át a festőknek. Soha annyi szabály nem hálózta be a műhelyeket, mint ez idő
ben. Felvilágosodott műértőknek az volt a művészi izgalmuk, hogy kitalálják
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349. kép. Jeruzsálem elpusztulása. Wilhelm von Kaulbacli festménye.

a képek egyes alakjainak allegorikus célzatait. Winkelmann külön allegóriái 
szótárt szerkesztett számukra.

Nagyon találóan nazarénusoknak nevezték el azt a római művésztársa
ságot, amely úgy 1810-től fogva prédikálta az új hitvallást. Voltaképpen Peter 
Cornelius (1783—1867) köztük a vezér, de a teológiai hangulatok főterjesztője 
Friedrich Overbeck (1789—1869). Körülbelül ő a szelllemi atyja azoknak 
a szentképecskéknek, amelyeket acélmetszetben sokszorosítanak még ma is 
imakönyvek számára. Cornelius, amióta I. Lajos bajor király Münchenbe hívja, 
rengeteg feladatokhoz jut : nagy freskóciklusokkal díszíti a Glyptothek, a 
Pinakothek és a Ludwigskirche falait. () maga a kartonokat készíti, a festést 
magát, amelyet akkor mellékesnek tartottak, egy sereg tanítvány végezte. Ezek
nek egyike Wilhelm Kaulbach (1804—1874). Öt a németek par excellence tör
téneti festőnek tartják. Ám a bölcselkedés e korában a festőtől nem históriai 
jelenetek bemutatását, hanem valamely történeti esemény eszméjének meg
ragadását kívánták. Egy tekintet Kaulbach Jeruzsálem elpusztulása című 
képére (349. ábra) nem csak a művész stílusát, hanem a kor ízlését is megmagya
rázza. Jeruzsálem bizonyára nem így pusztult el s nem is e tragédia bemutatá
sára készült ez a freskó. A füstölgő romokból hozsannával kibontakozó kérész-
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ténység és a földönfutóvá lett bolygó zsidó : ime az eszme. A történetnek ilyen 
előadása kellett a kornak.

Ez az általános kép megváltozik a század közepe táján. 1843-ban de 
Biéfve és Gallait belga festők nagy történeti képeit körútra viszik a német 
városokban. A festők hirtelenül, kézzelfoghatón értesültek most arról, hogy 
szin is van a világon. S meglepte őket a náluk ösmeretlen festési készültség is. 
Sokan otthagyták műhelyüket és Párisba, Belgiumba, Velencébe sietnek egy 
kicsit körülnézni. Jellemző, hogy Cornelius is rászánta magát egy párisi kirán
dulásra, de »nem talált ott semmi figyelemre méltót«. Németországban tulaj
donképpen egy müncheni mester, Kari von Piloty (1826—1886) adta meg a lökést 
a szín szemléletéhez, a világ realitásának felösmeréséhez. Tárgyait ő is a múlt
ból szedi elő, felfogását jól jellemzi »Nagy Sándor halála« (350. kép). Ez is, mint 
Piloty többi műve, lényegesen eltér Kaulbachétól, Corneliusétól. Míg ezek vala
mely nagy eseménynek filozófiáját adták, ama bizonyos »eszmét«, amelyet az 
eseményből levontak, addig Piloty úgy akarta bemutatni jeleneteit, ahogy azok 
valószínűleg megtörténtek. Piloty könyörtelen realista — ezt mondogatták 
kortársai. Abban az időben csakugyan annak kellett hatnia. Nemcsak, hogy 
oly élethíven állította össze alakjait, mint a legjobb színpadi rendező, hanem 
a selymet, a bársonyt, a hímzett holmit, bőrt és fegyvereket, a bronzot és aranyat 
úgy festette meg, hogy az csakugyan teljesen anyagi hatású volt. A sötét, kissé 
átlátszó aszfaltból villannak elő mindezek a tüzes, ragyogó színek, amelyek 
akkor oly nagy szenzációt keltettek s belesegítették a mestert a müncheni aka
démia igazgatói székébe. Ott aztán hathatósan befolyt a fiatalságra. Az ő köré
ből került ki Hans Makart és Gabriel Max, ő az, aki néhány magyar tanítványa

350. kép. Nagy Sándor halála. Kari von Piloty festménye.
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révén (Benczúr Gyula, Liezen-Mayer Sándor, Wagner Sándor) Magyarországra 
is a legerősebben hatott.

Piloty fellépése végét jelentette a bölcselkedő művészetnek : a szín, amelyet 
félszázadon át elnyomtak, diadalmasan kerekedik felül. De még mindig a tör
ténelmi kép marad a német esztétika ideálja a nyolcvanas évekig. Ezt tanították 
az összes akadémiákon s a nagy állami ösztöndíjak is ezt segítették elő. Sőt Piloty 
festési módja új recipévé vált : most őt kezdték követni, utánozni. A Piloty-féle 
újítás nem volt eléggé radi
kális ahhoz, hogy maga is 
ne váljon rögtön akadé
miává.

A fennen dicsért törté
neti festészet mellett szeré
nyebb külső szerep jutott a 
másodrangú kategóriába osz
tott életképnek. Nem térhe
tünk itt ki e képek beha
tóbb méltatására. Tény, hogy 
a szerzőik már a tárgynál 
fogva is közelebb kerültek 
itt a természet szemléleté
hez, mint óriási történeti 
vásznakkal fáradozó pálya
társaik. És tény, hogy ennek 
nyoma meg is látszik e 
képeken. Ferdinand Georg 
Waldmüller (1793—1866), 
egy bécsi mester, figyelmes 
nézője a népéletnek, de a 
közvetlen, földszagú termé
szettanulmányt nála is meg
zavarja bizonyos édeskés 
szentimentálizmus, a kendő
zés, szépítgetés. »Anyai in
telem« egyik képének címe (351. kép), de a parasztok negédes, kissé cifrál- 
kodó, illemtani szabályokra emlékeztető mozdulatai s az óvatos, sima festés 
letörlik erről is a közvetlenség becses zománcát. Pedig Waldmüller a kor leg
erősebbjei közül való. Mind e művészek nem terelték merőn új utakra a 
képírást.

Angliában is hasonlót tapasztalunk. William Hogarth (f 1764) didaktikus 
ízű festményei és rézmetszetei (352. kép) elsősorban a kor erkölcseit akarják 
ostorozni vagy kigúnyolni, a festés vagy grafika itt csak kifejező eszköz. Gains
borough (f 1788), Reynolds (f 1792) előkelő s finoman temperált arcképein 
megcsillan az olasz renaissance sok tanulsága. A döntő új szót ők sem mon
dották ki.

351. kép. Anyai intelem. Ferdinand Georg Waldmüller 
festménye.
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Szűk keretbe szorított vázlatát adtuk itt annak, amit a modern művészet 
mint örökséget vett át közvetlen elődjeitől vagy idősb kortársaitól. Ilyes volt 
a televény, amelyből az új művészet kisarjadzott. Kétségtelen, hogy ez az örök
ség valamely irányban hatott rá. De talán nem ez volt az egyetlen befolyás, amely
nek formáját s lényegét köszöni. Talán egyéb tényezők is befolytak e meg
újhodásra. Vájjon nem kapott-e új anyagokat ? Vájjon nem változott-e meg 
mecénása ? Elsősorban ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Az anyag meggazdagodása a festészet terén jelentéktelen. Igaz, hogy a 
XVIII. század vége s a XIX. eleje oly anyagot is használ, amelyet a kép vég-

352. kép. Divatos házasság. William Hogarth rézmetszete.

leges elkészítésére nem használt a renaissance. Ez anyagok a vízfesték, akvarell 
és a színes kréta (pasztell). Döntő hatása sem az egyiknek, sem a másiknak nem 
lehetett, mert kifejezőképességük korlátolt, s a hozzájuk való alap : a papiros, 
romlandó és kisméretű. Egyenes befolyása új stilusformálódásra nem lehetett 
sem az egyiknek, sem a másiknak.

Annál határozottabban bontakozik ki a stilus egy másik együtthatójá
nak, a mecénásnak befolyása. A XIX. században egészen más megrendelővel, 
más fogyasztóval, más élvező publikummal találja magát szemben a művész 
mint a XVIII. század végén.

Watteau, Tiepolo, David a király s udvara számára festettek. Mecénásaik 
s élvezőik az arisztokraták voltak vagy azok, akik az arisztokráciához szeret
tek simulni. A felső tízezer illemtana, szertartásai, vágyai, műveltsége, lelki han-
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gulata tükrözik a festményeken. A francia és a bajor Lajosok kifejezetten a saját 
képükre és hasonlatosságukra formált művészetet kivántak. Aki ennek meg 
tudott felelni, annak megnyílt a pálya. Aki más utakra akart térni, elvesztette 
a legfőbb mecénással való kapcsolatot.

Egészen másra fordult a helyzet, midőn a francia forradalom véres szín
játékának kulisszái mögül a polgárosztály mint új rend özönlött elé, hogy a 
maga kezébe ragadja a hatalom gyeplőit. Számbeli túlsúlya, vagyoni ereje, 
műveltsége képessé tette arra, hogy lassankint döntő bírájává váljék Európa 
sorsának. Első dolga volt, hogy cserben hagyja a proletárokat, akik mellette

353. kép. Hajnal. Moritz von Schwind festménye.

véreztek a barrikádokon. Második dolga, hogy a maga számára foglalja le azokat 
az előjogokat, amelyek eddig az arisztokráciáé voltak. S ne csodálkozzunk, hogy 
ez a rend nemcsak beleült a régi kiváltságos osztályok puha zsölléibe, hanem — 
mint minden parvenü — eleinte utánozni is igyekezett hatalmi elődeit. Kultúra 
dolgában sok tekintetben elérte, sokban felülmúlta őket. Sokat átvett, eleinte 
azon nyersen, azután a maga igényeihez simítva. Átvette a mecénás szerepét is.

így került a festészet a XIX. században egy új, egy milliónyi fejű mecénás 
elé. Nem mindenütt egyazon időben, de végre csaknem egész Európában.

Minket a polgárosztály sorsa itt csak egy szempontból érdekel, abból, hogy 
mily módon hatott a festészetre. Vájjon a képek, amelyek most keletkeznek, 
magukon viselik-e kimutatható mértékben ennek a mecénásnak bélyegét, 
jellemvonásait ?
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Azt fogjuk látni, hogy erre a kérdésre igennel válaszolhatunk.
A polgárosztály, mihelyt a hatalom birtokába jutott, rögtön elsáncolta 

magát mindennel szemben, ami a hatalom boldog birtokában megzavarhatná. 
Kiadta a parancsot, hogy most már csend és rend legyen, mert a társadalmi 
állapotok immár kitűnőek. Puha városi fészkében, nyájas földbirtokain, s a 
kúriákon az ábrándozásig jól érezte magát. S aranyosnak látta vagy igyeke
zett látni az életet. Nincs immár sehol semmi baj s oly szép a lét — ez volt alap

hangulata. írók és művészek egész sora tükrözi ezt az érzést. Festők, mint 
Moritz von Schwind (1804—1871), megnyitják nekünk a jó polgár tiszta szobá
ját s bemutatják a poétikus hajadont, aki elméláz a regg-korányon (353. ábra). 
Mint a tárgy maga, oly patyolat-makulátlan a megfestése is. A polgárosztály 
a maga eszményiségét látja s ünnepli az ilyen képben. Sőt ráér csöndes órákban 
a szelíd mesére, az ártatlan adomázgatásra is. A meseképek egész serege támad. 
Maga az öreg Kaulbach, a történetfilozófia festője, megillusztrálja Goethe 
Reinecke Fuchs-ját (354. kép). De a hatalom andalító langymelegében más 
hangulatok is nyiladoznak : rengeteg kép támad, amelyen repkényborította 
várfalak felé léptet a lovag, hogy megverekedjék a királykisasszonyért. Hold-

354. kép. Illusztráció Goethe »Reinecke Fuchs«-jához. Wilhelm von 
Kaulbach rajza.
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világ süti fehérre útját. Mandolint visz az apródja. Immár romantikus lovag
meséket sugall a polgárosztálynak a friss hatalom, a frissre festett kúria fala, 

Más hangulatok is szárnyra keltek az új mecénásban. Ö lévén a helyzet ura, 
azt szerette látni és azt szerette szuggerálni, hogy nincs többé ok semmi zúgoló
dásra, semmi panaszra. Mert mindenütt aranyos boldogság ül, nem csak a város 
falai közt, hanem a műhelyben, az eke mellett, a falu viskójában is. Meg lehet 
elégedve mindenki a dolgok rendjével. Mi több, a városi ember irigylésre méltó-

355. kép. Ebéd előtti ima. Franz von Defregger festménye.

nak tarthatná a paraszt életét, mert nem nehezednek rá államfentartó gondok 
s mert zefirek játszadoznak körülötte, minden virág neki nyílik s a legszebb 
zenét hallja : estende a gúlya kolompját. A mecénás e hangulata tükrözik a kor 
képeinek ezrein. Mindegyiken boldog, nyájas, mosolygó a paraszt és a munkás. 
Keze nem kérges, arcát nem cserzette a vihar, ruhája nem poros-piszkos. Egy 
tekintet Waldmüllernek képére, amelyet a 381-ik oldalon mutattunk be, számot 
ad az ilyfajta művek alaphangulatáról. Mintha mindennap vasárnap volna s 
mintha a parasztok is leckeórákat vettek volna esztétikai testgyakorlatokban. 
Ki ne irigyelné a kunyhót, amelyben oly szives-meleg idillek folynak le, mint 
amilyent a 355. képen látunk ? A polgárosztály hangulata szinte felolvadt a
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kedvességben és sűrűn szerzi meg az olyan képeket, amelyek az első lépést, 
a menyasszony öltözködését, a hazatérő fiút ábrázolják. Ez még csak a kép 
külső tárgya volna. De vele párhuzamosan ildomos, tiszta, makulátlan, vasár- 
napias a megfestése is.

Hol korán, hol később, felocsúdott az új mecénás boldog révedezéséből. 
Kiderült, hogy ábrándozásai nem fedik teljesen a valót. Kiderült, hogy a társa
dalom rendje éppen nem kifogástalan. Maradt még teher, szenvedés, boldog
talanság, nyomor bőven. Temperamentumosabb emberek a liberalizmusnak 
egy erőteljesebb, előbbrelátó programmjával állottak elő s rámutattak azokra 
a sötét pontokra, amelyeket a polgárosztály a frissen szerzett hatalom és jólét 
mámorában nem látott, vagy nem akart meglátni. Ösmerjük a politikai történet
ből ennek az új liberalizmusnak kialakulását és győzelmes térfoglalását. Baj 
bajra halmozódott s nem lehetett többé egyszerűen szemet hunyni : módot kel
lett keresni a bajok gyógyítására, nehogy a pár emberöltő előtt emelt épület 
összeroppanjon. Fel kellett fedni, tanulmányozni kellett az elnyomottaknak, 
a szenvedőknek, a kizsákmányoltaknak életét, sérelmeit. És segíteni kellett 
rajtuk. Az irgalom keze talán elcsitíthatja a gyárak, bányák, hámorok, paraszt
kalyibák elégedetlen, lázongó szavát. A polgárosztály ebben a hangulatban a 
festők közül is szívesen állt azok mellé, akik a nyomort, a szenvedést, vagy 
legalább a nehéz munkában görnyedő népet reálisan mutatják be. Az új mecénás 
pártfogása nélkül az ily képek sohasem terjedtek volna el annyira, mint ahogy 
elterjedtek a XIX. század második felében.

De az új mecénás nemcsak hangulata és világfelfogása jegyét viszi át 
a festészetre, hanem új technikát is teremt a maga és a festők közt való közle
kedésre. Hogy kiki megtalálhassa a neki való művészt s hogy minden művész 
bemutathassa alkotását a neki való amatőrnek : létrejöttek a kiállítások. Ezek 
mai fejlettségükben egészen a polgári rend teremtményei.

Kikerülhetlen folyománya lett az új társadalomi állapotnak, hogy a művé
szet tág piacnak lett árújává. Amióta a polgári osztályé a hatalom, vagyon és 
műveltség : e sok millió főből álló mecénás a vásár- és versenykinálatnak ezt az 
új faját alakította meg. Amióta milliók vesznek képet, azóta hatalmasan meg
sokasodtak a termelők. A milliónyi mecénás azonban nem találkozhatik a száz
ezrekre menő festővel a régi módon, a műhelyben. De termelő és fogyasztó 
megtalálta az új kapcsolatot a kiállításban. Lehet, hogy az első igazi műtárlat 
nem kereste tudatosan ezt a célt, de hogy a kiállítások legalább idővel bevallot
tan is e törekvést szolgálják, azt tagadni nem lehet.

Meglett tehát a nagy piac ; képek, szobrok, grafikai művek, dekorativ 
munkák kirakóvására. Felékesítették ideális dísszel : versenytérré nevezték ki 
s kitüntetéseket osztogattak bennök. A sokfejű mecénás végigsétál a sokadalmon 
s kiki megszerezheti magának a dús választékben azt, ami Ízlésének megfelel, 
vagy amire társadalmi ambíciói kötelezik.

Nemcsak számban, hanem terjedelemben is egyre nagyobb arányokat 
kezdtek ölteni a művészeti kiállítások, a rengeteg teremsort lankadtan rótta 
végig a közönség. A kiállítások rendezői, akiknek finom szimatja mindig szá
mot adott az ezerfejű mecénásnak hangulatáról, siettek szenzációt teremteni.
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így született meg a kiállítási clou gondolata. A fáradt idegeket fel kellett vala
mivel villanyozni, valami tüzelő, rikító, mindent lefőző hatás kellett, vagy 
valami, aminek vadszaga, különlegessége Ínycsiklandón hasson. A festők egész 
sora felfogta ezt a helyzetet s kielégítette a közkivánalmat. Rengeteg méretű 
képek kerültek a kiállításokba, nem belső szükségességből, hanem feltűnési 
vágyból. Hátborsóztató jelenetek rikoltottak le azokról, életnagyságon felüli 
alakokkal. Egyet példakép mutat 356. képünk. Nagy nemzeti s osztályhiúságra 
épített kompozíciók, s a nap aktualitásának előadásai. Kiállítási festészetnek

356. kép. Babilon pusztulása. Georges Rochegrosse festménye.

nevezték el ezt s e képek csakugyan érvényüket vesztették az aktualitás elmúl
tával. Nekünk így is becses dokumentumok : számot adnak az új mecénás 
ilyfajta befolyásáról is.

De az új viszony s a kiállítási rend oly hatást is teremtett, amelyet a fes
tészet nyereség-számlájára írhatunk. S ez eléggé jelentékeny, hogy e szűk keret
ben is külön hangsúllyal emeljük ki.

Idáig a képek túlnyomó része megrendelésre készült. A XIX. században 
túlnyomó részük a festők kezdeményezésére, megrendelés nélkül keletkezik.

Régebben a mecénás szabta meg a kép tárgyát, nagyságát, anyagát. Sok
szor nagyon körülményesen és jelentéktelen apróságokra is kiterjedő gonddal 
határozta meg, hogy tulajdonképpen mi minden kerüljön falra, vászonra,

25*
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deszkára. A renaissance korából egy sor emlék maradt ránk, amelyek meg
világítják e körülményes beavatkozást. Sőt e beavatkozás fönnállóit a priori 
akkor is, amidőn a műhetyekben készletre dolgoztak. A műhely tudta, mi kell 
a mecénásnak. Akárhány feszület és madonnakép termett : gazdája bizton 
akadt.

A XIX. században mások a viszonyok. Ha eltekintünk a minden időben 
megrendelésre készülő arcképtől : a festmények legnagyobb száma, túlnyomó 
többsége a mecénás minden előzetes ritbaigazítása, minden előleges beavat
kozása nélkül terem a műhelyekben. A körülmények ily alakulása rögtön meg
érzik a képíráson. Azok a festők, akik egészen a maguk benső hangulataira, 
a maguk egyéni hajlamaira hallgatnak, most már a kép külső tárgyát, a kép 
méreteit és anyagát szabadabban, függetlenebbiil választhatják meg. Szub
jektív, lirai érzéseik minden korlát nélkül ölthetnek érzékelhető formát. Nem 
kell az esetleg teljesen tájékozatlan megrendelő szavára hallgatni. Nem kell 
szeszélyeit, merőn idegen hangulatait, átvett esztétikai szerelményét tekintetbe 
venni. Csatangolva az életvásárban, kóborolva a szabadban : azt választhatja 
képe motívumául, ami szívét megragadja, ami álmait bolygatja. Ki tagadná, 
hogy az így alakuló képírás líraibb, szubjektivebb, határozottabban egyénibb 
lehet, mint ama régibb. Az a felette érdekes liberális eszme, amelyet a polgárság 
teremtett meg — más célra, e téren egyéni függetlenséget, szinte azt mondanék : 
művészi szólásszabadságot teremtett, a maga természetes korlátái közt.

Mert korlátái voltak ennek is s ha igazságosak akarunk lenni, ezekről 
sem szabad megfeledkeznünk. Mint ahogy a XIX. század liberalizmusa a poli
tikai életben is éles határvonallal választotta el magát a korláttalan anarchiától, 
úgy támadt e tág és eléggé meg nem becsülhető festői szabadságnak is a maga 
körülményekszabta sorompója. Igaz, bármit, bármily méretben lehetett most 
már festeni, sőt meg volt rá a valószínűség is, hogy a sűrűn rendezett kiállítá
sokon az ezernyi műbarát sorában akad majd amatőrje mindennek. De a laza 
valószínűség sohasem pótolja hiánytalanul a régimódi megrendelés abszolút 
biztosságát. Aki gazdasági érdekeit mindenek fölé helyezi, vagy helyezni kény
telen, az a festő számol az eshetőségekkel. Rendkívül sokjuk szorgosan tanul
mányozza a közönség Ízlését, s azon van. hogy megbízható információk alapján 
számoljon a tárlatlátogatók ízlésével, különleges vágyaival. A festők e tömege 
tehát épp úgy hallgat a nagy mecénás szavára, mint annakelőtte. Igazi fel- 
szabadulást a dolgok e rendje csak az igazán kiváló művészeknek jelent. S mert 
e helyen éppen ők érdekelnek minket első sorban, be kell vallanunk, hogy a 
géniuszok e kis csapata számára nagy megkönnyebbülést jelentett, hogy meg
szabadult a mecénás előzetes cenzúrájától. Igaz, hogy gazdaságilag rosszul 
járhatott, — mint ahogy rosszul is járt annyiuk — de megvolt a lehetőség szívük 
minden vágya, egyéniségük buzgó hite szerint festhetni. Ali több : a közlekedés 
könnyűsége, a tárlatok szaporasága módott adott nekik arra is, hogy ne csak 
a mübarátok egy válogatott kis csapata, hanem szinte az egész világ előtt hangos 
szóval vallják új hitvallásukat. Csak az új mecénás teremtette új körülmények 
adnak nekünk magyarázó kulcsot arra, hogy miért bukkan föl éppen a XIX. 
században oly sok újító, miért tudnak éppen most hangosabban hirdetni új
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eszméket, miért támad éppen most egy újfajta festészet, amely nem csak arra 
vet súlyt, hogy egy új hitvallás értelmében készüljön egy kép, hanem igen gyak
ran arra is, hogy ez a kép tüntetőn fejezzen ki egy festői programmot, sőt egye
nest inszultáljon valamely más festői irányt.

Valóban a polgárosztály gazdasági jelleme, liberálizmusa, új fajta indi
vidualizmusa eltörölhetetlen jegyeket rótt a modern képírásra. Mint ahogy meg
győződésünk szerint új s más jegyeket fog rá róni az a társadalmi alakulás, 
amely a bourgeoisie 
uralmát fogja követni.

Az a kérdés ér
dekelhet most már, 
hogy az itt bemuta
tott örökség birtoká
ban, ily mecénás pátro- 
nátusa mellett a fejlő
dés mily útjaira tért a 
festészet Európaszerte.
Mert mindjárt hozzá 
kell tennünk, hogy e 
tekintetben a XIX. 
században Európa jó 
része mint organikus 
egység áll előttünk : a 
művészet lokális jelle
gét, apró szigeteit a 
fejlett közlekedés je
lentéktelenekké tette.
Mert amit ma London 
mond, még azon órá
ban magáénak vall
hatja Páris. A művé
szeti keretek e tekin
tetben is felette meg- 357. kép. Major a völgyben. John Constable festménye,
tágultak.

A XIX. század elején a képírás a fontos kultúrhelyeken is az akadémia 
jegyében élt. Mint mindig, midőn egy irány ebbe az alakulási stádiumba jut : 
most is ellenzéki sorba terelte a kimagasló tehetségeket. Az akadémia magát 
a vélt tökéletességet árulja s egy nagy festő sem fogadhat elvül valamit, ami 
már magában be van fejezve, le van zárva. Mert hisz akkor jelenléte, munkás
sága már magában véve fölösleges. Hisz akkor már semmi sem izgatja munkára, 
semmi sem költöget benne vágyakat. Az akadémia e század elején is, mint 
mindig, önkéntelen termelőjévé vált a más, új utakat kereső forradalmároknak.

1824-ben egy csapat fiatal festő, aki kétségbeesve érezte az akadémia 
njuigét, elbüvölten állott egy angol embernek, John Constable-nek (1776—1837) 
képei előtt a párisi Szalon kiállításán. Amit itt láttak, ujjmutatás volt a tér-
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mészetre, s ha az ifjúságra e képek nem is hatottak azonnal átformáló erővel, 
de megerősítették egy serkedező új meggyőződésben. Bátorságot csöpögtettek 
beléjük, hogy egyenest a természethez forduljanak.

Csak olyan ember lehetett e képek szerzője, aki egészen a természet kör
nyezetében nevelkedett. Vidéki molnárnak volt fia, egész fiatalsága a vizek 
partján, majorságban, füzesekben telt el. Belekóstolt ő is a londoni művészeti 
akadémiába, de elég korán elmenekült onnan, ismét a vidékre. Nem tudta 
összeegyeztetni azokat a szabályokat, amelyeket ott tanítottak, azokkal a tapasz
talatokkal, amelyeket a szabad természetben, tanulmányozgatás közben szer-

358. kép. A Szabadság vezeti a népet. Eugéne Delacroix festménye.

zett. A barna és fényes képtár-tónus, a lekerekített, elnyűtt formák, a mű-fák 
és mű-felhők, amelyek az akadémiában teremtek, lényegesen külömböztek 
a bergholti fáktól, felhőktől, a szabad természet gazdagságától, üde színeitől. 
Temérdek tanulmányt vesztegetett arra, hogy kémlelje a párás, borús, vagy 
hirtelenül kiderülő levegőt, amelybe a fák zizegő, dús koronái merednek. Neki 
ez több volt, értékesebb volt mint a londoni iskola százszor megismételt merev 
fái és holt, változatlan levegője. Még a gúny és nyomor sem tántorították meg 
ebben a meggyőződésében. Folytatta tehát tanulmányait s festette malmait, 
majorjait (357. kép), főként pedig az alacsony horizont felett elterülő levegő
tengert, gazdag szín- és hangulatváltozataiban, frissen, tőrülmetszetten, hir
telenül és szélesen. Természetes, hogy más színek kerültek ily módon a vászonra, 
mint az akadémiák óvatos aláfestései, előre elhatározott szín-sémái révén. Az üde,
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friss szín is egyik száműzött je volt az akadémiáknak, ne csodálkozzunk azon, 
hogy a kiváló tehetségek egyre fájóbban kezdték érezni annak hiányát. Magá
ban Franciaországban a század elején néhány kitűnő festő hévvel kezdi érvényre 
juttatni a színt, köztűk a legkiválóbbak egyike : Eugene Delacroix (1799—1863). 
Rubens, a szín nagy mestere, az első forrás, ahonnan ezt az éltető elemet meríti. 
Zivataros, tragikus események kerülnek a vászonra (358. kép) s az alakok moz
galmában jelentékeny szerep jut a heves, néha kicsattanó színnek. De Delacroix 
eredményei nem váltak döntőkké a fejlődés folyamában, mert a szín nála is 
más, régi mesterektől függött. Hatott ugyan, de hatása inkább frissítő mint

359. kép. Ulisszesz kigúnyolja Polifemoszt. William Turner festménye.

irán}T jelző volt. Constable, aki képének minden porcikáját nyomról-nyomra 
a természetről festette, aki évtizedeken át ecsettel a kezében kutatta a levegő 
hangulatváltozásait : szakadatlanul a maga természetélményeit adta, amit 
nem mondhatnánk Delacroix nagy kompozícióiról. Éppen a természetkutatók 
térítették a festészetet a szín igazi értékelésére.

Constable kor- és honfitársa, William Turner (1775—1851) még szilajabban 
ragadta meg a levegő és szín problémáját. Öt is a legbehatóbb természettanul
mányok vezették a szín élvezésére és kiaknázására. Ha az angol akadémia 
előkelőén tompított világításba állította alakjait : Turner a ragyogó, sugárzó 
fényt állítja velük szembe, mint a képnek főmondanivalóját. Egy pillantás 
»Ulisszesz«-ére (359. kép) meggyőz minket arról, hogy a homéroszi mese itt 
csak ürügy arra, hagy a mester az egész látóhatárt a nap ragyogásával árassza
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el. Sejtelmes foltokban bontakozik ki a fény e szövedékéből egy szikla, egy 
hajó, a felhők foszlányai. A sárgák egész szertárának, a tűz pírjának kell e sugár- 
özönt mindenekfelett uralkodóvá fokoznia.

Ha az akadémiák kiküszöbölték a szín és fény problémáját, velük szem
ben ime néhány mester képeinek egész során a természet e jellemvonásait kezdi 
kutatni. Franciaországban még inkább mint Angliában. El az akadémiáktól 
s vissza a természethez ! — ez az új csatakiáltás. Mint a quattrocento mesterei, 
most is a művészek egész csapata neki fog a kolumbusi munkának, át- meg 
átkutatja a természetet. Most azonban nem azokkal a problémákkal fáradoz
nak, amelyeket Massaccio a Brancacci-kápolnában, Uccello és Mantegna a képek 
egész során pedzett vagy már megoldott. A természet jelenségei végtelen bősé- 
gűek, millió s millió úton lehet hozzájuk közeledni : a friss talentumok pedig 
épp oly utakat választottak, amelyeken nem járt előttük senki. Ez is egyik jegye 
a nagy tehetségnek. Csak a cél közös : a természet átkutatása.

Igaz, az akadémia is tanította, hogy a természetet tanulmányozni kell. 
Ez alatt azonban nagyon sokféle érthető. Ezernyi emlékből tudjuk, mint folyt 
ez a művelet. Ha valaki egy kéz gipszöntvénye nyomán rajzolt : már természet- 
tanulmány volt. S még az ilyesmi sem folyhatott a rendszer hathatós közbe
lépése nélkül. Mert az akadémia beszélt ugyan természetről, de mindig mint 
valami fésületlen, rakoncátlan, szabálytalan s tökéletlen alanyról, amelyre 
a rendszer nemes gályát kellett oltani. A természet tele van véletlennel : azok 
elhagyandók. Tele van hibával : azok javítandók. Nincs benne eszme : az beléje 
lehelendő. Az ily természettanulmányozás csak éppen — rendszertanulás.

Az ellenzéknek, amely mindezzel szembeszállt, egyik leghevesebb harcosa 
francia földön Auguste Courbet (1819—1877) volt. Bizonyos temperamentum
beli rokonságot látunk benne Caravaggioval, aki épp ily parasztos erővel dön
gette az akkori akadémia bástyáit. Hallatlanul durva szitkaiban, amelyeket 
teli torokkal kiáltott át az akadémiáknak, szinte sűrítve látjuk az elkeseredést 
e terméketlen rendszerrel szemben. Éppen nem feltűnő, hogy képei is tele voltak 
válogatott inszultusokkal az elmaradottak, a recipe szerint festegetők ellen. 
Élvezeteinek legnagyobbika az volt, midőn képeivel sikerült éggé mereszteni 
az ósdiak haját. Ha ezek kikent-kifent népszínmű-parasztokat festettek, ő, az 
igazi paraszt, felszedett az országút széléről rongyos, esetlen munkásokat s 
tövirül heg3Űre ráfestette őket képeire (360. kép). Ha amazoknál a nép illem
dús mozdulatokban, bájmosollyal sereglett az új földesúr köré, úgy Courbet 
kihívó daccal festette meg az izzadságszagú, keserves munkát. Ellenfeleinél 
a jóságos plébános kezét csókolják a gyermekek, átszellemülten és kecses moz
dulattal. Courbet is fest tehát papokat, de az ő képén a papok részegek s a parasz
tok gúnnyal tekintenek rájuk. Igaz, hogy munkálkodása ennél szélesebb körre 
is terjed. Maga Courbet mint új igazságot hirdette, hogy mindent meg szabad 
festeni, de csak úgy, ahogy a valóságban látható. S következetesen a maga 
környezetéből szedte fel motívumait, nem alakítva rajtuk, nem szépítve, nem 
kendőzve semmit. Elcsavargott az erdőbe s megfestette a patak mentén hűsölő 
őzeket. Temetést látott Ornansban : kép lett belőle. Radikalizmusa azonban 
nem mondható teljesnek. Mert Kőtörői pontos természettanulmány ugyan,
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de a modelleket a műterem világításában festette s nem a szabad ég alatt. 
A tájkép pedig, amelybe őket helyezte, épp oly szigorú természettanulmány, 
de már a szabad ég alatt készült. Courbet még nem jutott annak tudatára ter
mészetkutatásai közben, hogy mekkora a különbség a műterem koncentrált 
és a szabad táj szétszórt világossága közt. A modern természettanulmányból 
kivette részét, de csak részét, mint ahogy ezt a naturalizmus minden kezdeménye
zőjénél látjuk. De munkálkodása, duhaj támadásai, amelyekre a harc hevében 
ragadtatta magát, így is gyümölcsöztek. Tétovázó ifjú tehetségek megtanulták

360. kép. Kőtörők. Auguste Courbet festménye.

tőle, hogy a természet minden jelensége megéri a beható festői kutatást, hogy 
mindent meg szabad festeni, hogy senki másra ne hallgassanak, mint a ter
mészetre.

Courbetvel egyidejűleg, de tőle távol, a fontainebleaui erdőben, főképpen 
Barbizonban, a festők egy kis csapata csodás hittel és rendületlenül élt ter
mészettanulmányainak. Corot, Rousseau, Millet, Diaz, Daubigny, Dupré, s tár
saik jórészt a legterméketlenebb iskolából, akadémiákból kerültek ki. De a 
tehetség egészséges ösztöne gyorsan ellentétbe helyezte őket az uralmon levő 
rendszerrel. Mint Courbet, ők is az ábécénél kezdték újra. S mint Courbet képeit, 
az övéiket is rendszeresen visszavetette a kiállításokról az ósdi jury. Némelyi
küknek hősiesen tűrt nyomor lett a része, hogy műveik egy emberöltővel később
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szemes műkereskedőket milliomosakká tegyenek. De sem gúny, sem njmmor 
nem tántorította el őket meggyőződésüktől.

Hajnali háromkor már künn ült a fontainebleaui erdő lombjának dús 
szövedéke árnyában Camille Corot (1796—1875). Harmat hamva borította 
a millió falevelet s az avarból, a pocsolyákból finom szürke pára szakadt fel 
és ezüstös tónust hintett az erdő nedves-fekete törzsei közé. Ez volt Corot 
tanulmányainak főtárgya. Évtizedeken át az erdő e leheletesen finom han
gulatváltozatait kémlelte. S ez nőtt szívéhez. Képei, amelyek a fontainebleaui 
erdő faóriásai, derült csalitja, csendes vizei, hallgatag avarja környezetében

361. kép. Angelus. Jean Fran§ois Millet festménye.

születtek meg (lásd a szines mellékletet), semmi atyafiságot sem tartanak az 
akadémiák hideg vedutáival, előre meglatolt szerkezeteivel. Nem előtér, háttér, 
közép tér, világítási kontrasztjaiból épül fel Corot képe : az részekre bonthatatlan 
egység, amelyet a hajnal ezüstszürkéje sző által. Nem felnagyított miniatűrök az 
ő fái, nem grafikai élű az ő lombja, nem lehet rajta megszámolni a leveleket : 
tömör egész az, levegő, avar és lomb egyetlen nagy látomány. Az akadémia 
készen kínálta a romot, a sziklát, a kagyargó utat, a szceneria összes kellékeit, 
amelyek átlósan, a hideg és meleg színek, a fény és árnyék szabatos elosztásával 
voltak összekomponálandók. Corot semmi idevágó ujjmutatást nem látott a 
természetben. Ami szívét e nagy és csodás erdőben megrezzentette, szentebb 
volt neki Lairesse és Valenciennes minden körmönfont paragrafusánál. Sőt az 
erdő, az ég, a természet hangulatváltozatai oly mélyen megihlették, hogy velük
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változott gyöngéd lelkének kedve is. Bensőséges természetlátás, szűz természet
kultusz volt ez. Jellemző névvel nevezik e mesternek s társainak ilyfajta képeit 
paysage intime-nek, bensőséges, átérzett tájképnek.

íme egy újabb pont, amelyen a modern művész diadalmasan behatol a 
természet eddig zárt titkaiba.

Ugyanabban a Barbizonban élt és festett Jean Fran§ois Millet (1814— 
1875). Parasztsorból került ide. S félig-meddig itt is folytatta a föld megmun
kálását kis vityillója körül. Az ő birodalma nem az erdő, hanem maga a tar 
televény, a szántóföld. Corot még 
nimfákat állított erdőképeibe, piciny 
alakjuk nem tiin ki onnan, de mégis 
ott vannak, mint régi emlék. Tagba
szakadt parasztokat állít Millet a 
földre. Ormótlan durva ruha födi 
testüket, lábukon kopogó fapapucs.
Hasonlítsuk össze »Angelus«-át (esti 
harangszó) és Forgató parasztját 
(361. és 362. kép) Waldmüllernek 
351. sz. a. közölt képével, hogy 
megértsük, mily különbségek vá
lasztják el már eleve Millet felfo
gását Waldmüllerétől. Ennek taka
ros, kissé színpadias alakjai városi 
festőre vallanak, akinek a paraszt 
vasárnapi vagy nyaralási emlék, eset
leg etnográfiái különlegesség. Pedig 
Waldmüller még aránylag a legköz
vetlenebb festőjük. Millet azonban a 
maga nemzetségét, a maga vérét 
festi. Amikor a forgató paraszt neki- 
dült lábát, görnyedő hátát rajzolja, 
a maga lábán, a maga hátán is hir
telen megérzi e mozdulat erejét.
Nincs itt forma vagy gesztus, amely 
idegen volna neki. A rög sem, az alkonyat izzadsága, a daróc súlya sem. Tisztán 
és kizárólag a maga élete élményeit festi, amidőn ecsetje e formákon munkál
kodik.

És még valami. Waldmüller képén felvonul a paraszti élet minden kelléke. 
Hátul a hegyek, egy darab erdő, a házikert, a kis ház, a kerítés, kutya, csirke. 
A jegyzőkönyv teljes, a kép hiánytalanul van felszerelve. Tarka kaleidoszkóp, 
amelyen részletről részletre sétálgat a tekintet. Millet Angelusán (361. kép) 
ilyesmiről szó sincs. Komor színű, egyhangú szántóföld, melyből az alkonyodó 
levegőégbe magaslik sötéten, hatalmasan a két imádkozó alak. Öltözékük redőit, 
arcuk részleteit nem is kutatjuk : e két sötét folt — silhouette — mindent elmond 
nekünk. Alig látjuk kezeiket, testük s karjuk mozdulata mégis világosan sugallja
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nekünk, hogy azok imára kulcsoltak. Hogy oly puszta az ég s oly puszta a föld,, 
az kiemeli, nagyjelentőségűvé teszi az embert is, az asszonyt is.

Nyoma sincs e képen mindazoknak a tudós szabályoknak, amelyeket az 
akadémiák megállapítottak. S nem függ az egyetlen régi mestertől sem. Önálló 
művészet, amely a mesterből alakult ki és abból a természetből, amelyet ő 
legbehatóbban tanulmányozott s ösmert, amelyet szívével átérzett.

Millet is kiaknázatlan mélységeit tárta fel, új területeken, a természetnek. 
Az ő naturalizmusa is meggazdagodását jelenti a festészetnek.

Mindezeknek a festőknek megjelenése azt jelenti, hogy az akadémiák 
keretén kívül, sőt ezekkel egyenest szembehelyezkedve egy új naturalizmus 
tör magának utat a festészetben. Itt is, ott is fel-felbukkan egy csapat festő, 
mind únja a régi nótát, mind érzi a sablon jéghideg páncélját. S egy menekülést 
ismer valamennyi : a természetre vetik magukat. Az olasz quattrocento is ily 
rendületlen hittel fogott egykor a természet felkutatásához. Az is új, addig 
elhanyagolt oldalakról fogott a jelenségek alapos kifürkészéséhez. A modern 
naturalizmus is hévvel és elfogulatlanul igyekszik a még rejtett kincseket ki
aknázni. Hisz azoknak akkora a bősége, hogy marad belőlük még késő évszázadok 
számára is.

De mint az olasz quattrocentoban, itt sem egyazon csapáson halad vala
mennyiük. Láttuk már, mily vonások választják el Constable, Turner, Courbet, 
Corot, Millet művészetét egymástól. Csak a cél közös, útjaik különbözők. Kiki 
a maga világfelfogása, kedve szerint keresi a természet e megostromlásában 
a neki való támadási pontot. Franciaországban ez a naturalista áramlat a leg- 
zavartalanabbul alakult ki (akár egykor Olaszországban) ; egy futólagos szemle 
is felvilágosít minket arról, hogy hányféle eredménnyel járt ott ez az új, alap
vető munka.

Nem minden naturalista jutott egyformán értékes eredményekre. A nagy 
törzsnek vannak olyan hajtásai is, amelyek nem fakasztottak új s újabb rügye
ket : fejlődésük megakadt. Jules Bastien-Lepage (1848—1884) művészetére 
gondolunk, amely később jelentékeny következményű lett, de maga elszikkadt. 
Bastien-Lepage oly objektíve kívánta a természet jelenségeit képein megrögzí
teni, hogy szinte óvatosan elkerülte még az ecset jártának nyomait is. Mert 
hisz a természetben sem látni technikát. És szerette megfesteni a ruhát, az 
arcot, a fa lombját, a felhőt az utolsó atomig, a maga egész ténylegességében. 
Kiszelt a természetből egy meglátott darabot s azt megfestette azon mód, önké
nyes beavatkozás nélkül. A kert egy zugának giz-gaza megszámlálható teljes
ségében került vásznára (363. kép). Egy ruha varrata, égj' cipő kopottsága, 
egy kérges kéz körme-feketéje könyörtelenül rákerült a vászonra. Legjobban 
talán azt szerette volna, ha magát a valóságot adhatja vala megtévesztő máso
latban. Idáig azonban sohasem jutott s nem is juthat a festészet. Bastien-Lepage 
objektív naturalizmusa a legélesebb ellentétet jelenti az előre felállított szabá
lyokkal szemben. S talán ezért hatott oly erősen Franciaországban is, Német
országban is, de a magyar festészet körében is. A legtöbb helyütt kevésbbé 
mint fejleszthető művészi kezdeményezés, hanem inkább mint szabadságot 
kínáló forradalmi csatakiáltás.
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Ugyané naturalista tőből hajtott ki az a természetkutató képírás, amelyet 
impresszionizmus néven ösmerünk. Ennek kezdeményezői meg is előzték, túl is 
élték Bastien-Lepaget.

Hangos gúnnyal fogadták az első impresszionista festők képeit. A szalo
nokba be sem kerültek. Manet, Monet, Renoir, Pissarro, Degas s társaik minden
felől azt a biztató kritikát kapták, hogy az őrültekházába valók. A zavar, amelyet 
a nagyszájú Courbet keltett, csekélység volt ahhoz képest, amit az ő festmé
nyeik okoztak. Pedig éppen Édouard Manet (1832—1883) művészetén láthatták,

363. kép. Falusi szerelem. Jules Bastien-Lepage festménye.

hogy az bizonyos szálak révén már műtörténetileg aláfalazott nagyságokkal, 
Goyával s ennek révén Velazquezzel függ össze. Igaz, hogy ezek a szálak gyorsan 
széjjelfeslettek s Manet később mint független művész áll előttünk. Amit ama 
két nagy spanyoltól tanult : a jelenségek tömör átfogását, egy csapásra való 
megfestését, olyasmi, amit csak az tanulhat meg, akiben ez mint élő 
potencia úgyis készen lappang. Manet is, mint Goya, egyetlen tömör egész
ként adja a népes jeleneteket s nem rakosgatja össze kompozícióvá. A jelen
ség, mint egységes egész, egvre fontosabbá válik képein. S ember, fa, felhő, 
mind egyenrangú rajta, mert hisz minden jelenség egyetlen vízió. A főhősök 
kora lejárt.
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364. kép. Buffet a Folies-Bergére-ben. Edouard Manet festménye.

Manet nem festett előre kigondolt képeket, amelyek valamely novellisz- 
tikus eseményt illusztrálnak. Midőn erről lemondott, semmit sem veszített y 
ellenkezőleg : megnyílt számára a szabadság s festhetett bármit, amit élményei 
közt értékesnek tudott. Amidőn így a vérbeli festő szemével nézett körül a világ
ban, gazdag festőiségével megragadhatta őt száz meg száz oly jelenség, amelyet 
elődei meg sem láttak, vagy amelyek megfestését az esztétika szabályaiba 
ütközőnek vélelmeztek. Egj  ̂ kávéház buffetje (364. kép), ámenhez nem lehet 
semmi történetkét festeni, nagyon alsórangú képtárgynak Ítéltetett azon idők
ben. De Manet becses értékeket talált itt is. A buffet sok színes palackja, a neki
öltözködött buffet-hölgy, aki századszor válaszol a százszor hallott bókokra, 
végre mögötte a tükör, amely mozgalmas kaleidoszkópját adja az egész Folies- 
Bergére-nek : elsőrangú festői érdekességek. Fény és árnyék harmonikus elosz
tásáról, ahogy az akadémia kívánja, természetesen szó sem lehet. Annál több 
színt, annál több levegőt lehetett így egybemarkolni s a felfedezés friss hevében 
vászonra vinni. Egy másik képe rokona ennek, de amit előad, a szabad ég alatt 
folyik (365. kép). Szinte mellékes, hogy egy ifjú pár poharazik a lugasban. A fő, 
amit itt Manet kutatott, a jelenség maga : a szabad ég világításában a színek, 
a tónusok dús változatai. így nem láttak meg előtte ily jelenetet sohasem. 
Mert mindenekelőtt hiányzik ezekről az alakokról az élesen kivágott rajz, amely 
Manet kortársainál mint hajszálvékony drót fogta körül az alakokat. Es hiányzik 
az arcokról és kezekről a szabatos anatómiai domborítás. Akkor azt mondták : 
Manet nem tud rajzolni s nincs formaérzéke. Ma azt mondjuk : nem festett 
meg oly dolgokat, amelyek a meglátott jelenségen nem voltak tanulmányozha-
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tók. Ehelyett gazdag és új szempontokat vetett itt fel s valósított meg. Ezekre 
ki kell térnünk, hogy megvilágítsuk az impresszionisták célzatait és eredményeit.

A szabad ég alatt s elfogulatlanul tanulmányozva a természetet, Manet 
észrevette, hogy a testeket mindig a levegő burkán át látjuk. Hogy ez a levegA 
körülfog mindent s mindenen rajta hagyja a maga sajátos, tompító tónusát. 
Mintha gyengéd fátyolt szőne minden köré s mintha minden szín csak e fátylon 
át sugároznék szemünkbe. A régibb festők is bizonyítják, hogy Manet jól látott. 
Mert a messzi hegyek, a távoli mező már az olasz quattrocento előtt is szine- 
változottan kerül a képekre : halványkék azúrban úszik a messzi táj. De csak 
Manet elfogulatlan és könyörtelen természetkutatása tette bizonyossá, hogy 
a levegő e színátalakító hatása mindenen érvényesül, amit csak látunk. Ha az 
ember a szabad ég alatt — en plein-air — vizsgálja a festő szemével a jelenséget, 
ebből az egy felfedezésből az új szempontok egész sorára bukkan. Elsősorban 
arra, hogy a levegőréteg megtompít minden formát. A testeket tehát nem látjuk 
abban a plaszticitásban, amelyben tapinthatjuk. Manet elődeinek képein ehhez 
képest a formák szinte szobrásziasan élesek, kinőnek a kép felületéből s levegő 
nélkül, gyakran szinte fulladozva közelednek szemünkhöz.

Ha a szobrászi értelemben vett formákat ennyire tompítja és jelentékte
lenekké teszi a levegő, ne csodálkozzunk, ha Manet képein azoknak semmi szerep 
sem jut. A részletes formaelőadást még más is gátolja. A szabad ég alatt, a szabad

365. kép. Lathouille-nél. Edouard Manet festménye.
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világításban, egészen másként jelentkezik minden mint az eddig megszokott 
műterem-világításban. A szabad ég alatt a fény ezerfelé törik meg, szóródik 
széjjel, a műhelyben ellenben az ablakon szűrődik be, egv oldalról, összponto
sítva. Tekintsünk csak meg egy alakot a szoba koncentrált megvilágításában : 
egyik felére fény esik. másik felére árnyék. A fény erőteljes, szinte túlozza a test 
domborodásait, meleg s élesen határolt. Az árnyék mély, sötét, szinte átlátszat
lan, barna. Mihelyt ugyanezt az alakot a szabad ég alá helyezzük, megváltozott 
rajta minden. Nincs többé éles fény és sötét árnyék (különösen erős napsütést 
kivéve), s ennélfogva eltűnik a formák éles domborodása is. A szabad levegőben 
szertetört világosság köriilözönli az alakot s az mint nagy folt, mint silhouette 
áll előttünk. De az árnyékok is feloldódnak. Mindenekelőtt nem barnák, hanem 
kékes tónusúak, hidegebbek. Azután nem tömörek s nem mélyek, hanem átlát
szók, könnyedek, fátyolszerűek, temérdek szín reflexe szövi által azokat. S meg
változik a szín is. Egy ruha, amely a szoba koncentrált világításánál pirosnak 
látszott s amelynek árnyékai ennek a pirosnak barnább változatai, a szabad ég 
alatt hirteleniil másnak látszik. Színe törtebb, árnyékrészein sok mindenféle 
más szín egyesül. Sőt igen gyakran egészen eltűnik a piros alapszín is és van oly 
természetes világítási hangulat, amidőn a tulajdonképpen piros ruha kéknek 
vagy lilának hat.

A régibb festőknél ennek a megfigyelésnek alig akadunk nyomára. Azon 
az állásponton voltak, hogy ami egyszer piros, az minden körülmények közt 
piros marad (»lokális szín«), legfeljebb, ha ez az alapszín enyhén megtompul. 
De aki a szabad ég megvilágításának különféle változataiban tanulmányozza 
a jelenségeket, hamar rájön, mily téves ez a felfogás.

Manet természettanulmányozása révén tehát kiküszöbölődik a festészet
ből a lokális szín s helyébe a színnek ez az új felfogása lép.

Ha a testeket ily formán a levegő gyengéd burkán át látjuk s úgy is akarjuk 
megfesteni, akkor természetesen nem vethetünk súlyt arra, hogy az egyes testek 
szövetkülönbségei (a fa, vas, selyem, bársony, hús, lomb, pára keménységei 
és lágyságai, textúra-jellege) érvényesüljenek. Mert hisz így figyelve meg a ter
mészetet, tulajdonképpen a levegőn át szűrődött színeket, foltokat, tónusokat 
látunk s meglehetősen közömbös, hogy azok mily szövedékű anyagról jutnak 
felénk. Ha Piloty még realistának hatott azzal, hogy a bőrt bőrnek, az acélt 
acélnak festette : most íme Manet révén kiderült, hogy Piloty a természet- 
megfigyelésnek csak bizonyos fokáig jutott el.

A levegő, amely így finom párájával feloldja s mély árnyékok hijján vilá
gosabbá teszi az en plein-air festett képeket, ily módon új elemmé válik, amely 
merőn átalakítja az egész képírást. Általános jellemvonásuk az így keletkezett 
műveknek a világosság. Manet még ifjúkorában nem volt ment a sötét, barna, 
súlyos, mélyárnyékú festéstől. De természettanulmányai révén meg tudott tőle 
szabadulni. Mellette és utána az akadémiák barna, fulladt, levegőtlen, meleg 
aszfaltszínbe párnázott, élesre mintázott képekkel árasztják el a kiállításokat.

Manet kezdeményezése révén tehát egy oly képírás támadt, amelyet joggal 
neveztek el világosság- és levegő-festészetnek. De az átalakulással a művészek 
kezén átalakul a kép fogalma is, amelyet pedig az esztétikai paragrafusok szépen
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kiépített védőbástyája mögött óvtak s védtek az akadémiák. Színre, tónusra, 
levegőre, világosságra esvén a kép súlya, meglehetősen mellékessé lett a kép 
tárgya. S az is, hogy a tárgyat elmagyarázó alakok minő átlós vagy három
szögű vagy köríves kompozícióban kerülnek a vászonra. Az is, hogy legyen egy 
erősen megvilágított főalak s legyenek mellé koordinált, halkabb világítású 
mellékalakok. Az is, hogy éles rajz válassza el egymástól a formákat, hogy azok 
reális szövedéküket mutassák. De végképp elsorvadt e művészek kezén az a 
kép is, amelyet, mint a festészet legmagasabb fokát, történeti festménynek 
neveztek. Hisz van-e történeti jelenet, amelyet behatóan átkutathat a festő 
mindazokból az új természettanulmányozási szempontokból, amelyeket mint 
Manet vívmányait említettünk ? Mind e fellengős tárgyak helyett a festők most 
szétnéztek a világban s oly képeket kezdtek festeni, amelyek valamely festői 
élményüket, benyomásukat, azaz impressziójukat rögzítik meg. Semmi sem ter
mészetesebb, mint az, hogy a nagy történeti és bölcseleti tárgyak helyett a 
szabad természet jelenségei bilincselik le őket leginkább s hogy éppen a tájkép
festés nő hatalmasra, mindent háttérbe szorítva. Hisz a tájképen érvényesül
hettek ezek az új felfedezések a legbővebben, a legbeszédesebben.

A friss tehetségek egész sora állott Manet mellé, az irodalomban pedig 
hathatósan küzdött igazukért Émile Zola. Ha az impresszionisták csoportjának 
néhány kiválóbb képviselőjét csak futólag is tanulmányozzuk, világossá válik 
előttünk, hogy Manet kezdeményezése mily termékeny, mily sokoldalú elmélye
désekre vezetett. Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Auguste Renoir, 
Edgar Degas korántsem szolgai csatlósai Manetnek. Csak példáját követték 
s a természet beható átkutatására indultak ők is. E munka közben még újabb 
szempontokra is akadtak. Monet és Pissarro, kutatva a levegő hatásait, egy 
tucatszor is megfestette ugyanezt a jelenséget, de a nap külömböző szakaiban, 
a levegőég eltérő hangulatváltozataiban (366. kép). így kémlelték, hogy a nap
szaka változtával mint változik el egyazon tárgy. S rájöttek, hogy tulajdonkép
pen állandóan változik színben, világosságban, megvilágításban minden. Hogy 
nincs negyedóra, amely tökéletes egyformaságban mutatna bármit. Aki így 
kutat, az új feladattal látja magát szemközt. Meg kell tehát festeni azt a jelen
séget annyi idő alatt, míg az észrevehetőn nem változik. De e hangulatváltozás, 
a nagy mindennek e szüntelen mozgása más, drasztikusabb példákon még inkább 
szembeszökő. Egy tovagördülő hintó kerekein nem látjuk külön-külön a küllő
ket. Egy hirtelen mozdulatnál nem látjuk külön a kéz ujjait. Ha valaki mégis 

- bízván tapasztalataiban — a küllőket is, az ujjakat is odafestené, éppen 
ellenkezőjét érné el annak, ami szándékában volt : mozgás helyett megállást 
adna. A minden külön küllőt feltüntető rajz sohasem fogja a tovarobogás képét 
kelteni bennünk. Ha tehát akár az alakok mozgását, akár a levegő hangulat- 
alakulásait akarjuk előadni, nem azt kell megfestenünk, amit e mozgásokról 
tudunk, hanem azt, amit szemünk a mozgás rövid tartama alatt elkapott. 
A temérdek apróka részlet helyét tehát a gyorsan megragadott s gyorsan oda
festett színfolt foglalja el. Egy napnyugta a tengerparton csak igen rövid ideig 
füröszti egyazon színekben a formákat. Claude Monet tehát e rövid idő alatt 
rögzítette meg azt, amit akkor látott, szilaj, erős, egymás mellé helyezett
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366. kép. A Boulevard Montmartre. Camille Pissarro festménye.

színfoltokkal. Renoir a párisi utcák gyorsan változó képét ily mozgékonysá
got sugalló előadásban tárja elénk (367. kép). Degas csak egy pillantást ad a 
ballet színhelyére, de abban benne van a jelenet fürgése, intenzitása (lásd a 
színes mellékletet).

Ebből a naturalista természetkutatásból ismét más művészek kezén új 
ágak hajtottak ki, amelyekre röviden utalnunk kell. Egyes festők elfogadván 
az elvet, hogy mindent a levegőn át, színben látunk, s hogy a jelenségek han
gulat változását színfoltokkal lehet legintenzivebben előadni, odáig hajtották ezt 
az elvet, hogy képüket minden körülmények közt apró színfoltok egymás
mellé helyezésével festették meg. Oly színmozaikok támadtak így, amelyek 
csakugyan éreztették a levegő vibrálását, de az elv ily merev alkalmazása fej- 
leszthetetlennek bizonyult. A színfoltok és színrovátkák némelyiknél alig néhány 
milliméter nagyok, másoknál, mint Segantininél, olykor hosszú vonalakká 
nőnek. E színfelbontók, színelemzők, pontozók (pointilleurök) legösmertebb 
képviselője a belga Théo Rysselberghe s a francia Signac és Seurat. Az eljárás 
azonban így rendszerré fagyasztva nem vethetett új alapokat. Néhány képvi
selője mívelte, de valamely új irány nem alakult belőle.

Ha a színfoltnak ily új festői értéke támadt, nem csodálkozhatunk azon 
sem, hogy egyes művészek kizárólag a színfoltot vették festői művük tárgyául. 
Oly művek keletkeztek e törekvésből, amelyek egyes jól meglatolt színfoltok 
egymásmellé rendezésével véltek festői hatást elérhetni. Legkiválóbb kép-
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viselőjük James McNeill Whistler (1830—1903), aki kék szimfónia, zöld szim
fónia, arany- és fekete szimfónia s hasonló cimek alatt állította ki képeit (368. 
kép). E művekben az impresszionista művészet kezdeményezőinek egyik elve 
kihasítva s a végső lehetőségig fokozva jelenik meg. Az új iránynak ez az oldal
hajtása sem mutatkozott továbbfejleszthetőnek. Legmagasabb fejlettségét 
mestere kezén érte el.

Ha a festészet e mestereinek elveit s műveit áttekintjük, ugyanaz a natu
ralista irány bontakozik ki előttünk, amelyet az olasz quattrocentoban szem
léltünk. Csak színe-íze más. Hatalmas viaskodást, törhetetlen fáradozást látunk, 
amelynek végcélja : újra átkutatni, feltárni, kiaknázni a természetet. Tőrül- 
metszett naturalizmus ez. Nem mindenütt jelentkezik egyazon időben. Angliában, 
Franciaországban indul meg, azután a könnyű közlekedés, a kiállítások révén 
szétárad egész Európában. Lassankint kiterjeszkedik Németországba s eljut 
Magyarországba is. Nem mindenütt jelenik meg egyforma erővel s nem min
denütt számíthat soraiban nagyszámú híveket. Nem mindenütt vonják le belőle 
a végső következményeket. Németországban például Adolf von Menzel már 
a század derekán könyörtelen naturalizmussal rajzol és fest, de munkái látható 
hatás nélkül maradnak. De bárhol jelenik is meg ez az új áramlat, mindenütt 
reakcióként jelentkezik az akadémiával szemben, amely egy már befejezett

567. kép. Párisi boulevard. Auguste Renoir festménye.
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irány végeredményeinek rendszerét képviseli. A naturalisták tisztában voltak 
azzal, hogy a múlt e végeredményei nem fejleszthetők : kezdték tehát elölről, 
a természettanulmányon, mint az olasz quattrocentisták.

De az olasz quattrocento naturalista művészetéből, mint láttuk, más, 
újfajta művészi irány alakult ki, amelyet stilizáló, idealista iránynak neveztünk. 
Vájjon a XIX. században is feljődött-e egy ilyen másfajta, összefoglaló, betetőző, 
stilizáló irány a naturalizmusból ? Oly kérdés, amellyel foglalkoznunk kell, 
ha meg akarjuk érteni, hogy mily módon alakulnak a képírás irányai.

Szemünk előtt kell tartanunk, hogy a modern természetkutató festők 
a jelenségeket többféle szempontból vették revízió alá. Hol ezen, hol azon a 
ponton támadták meg az ódon bástyákat és friss zsákmánnyal tértek vissza 
hódító útjokról. A második nemzedék, amely szemtanúja volt e küzdelmeknek, 
az új fegyverek egész sorát vehette át modern elődeitől. Sőt a temérdek új gon
dolat pedzése, felvetése ösztökélés gyanánt szolgált neki a következtetések 
levonására. A színnek például az impresszionisták fellépése óta egészen más 
értelme is támadt, mint amilyent annak az akadémia tulajdonított. Nem csoda, 
ha akadt a kiváló tehetségek közt valaki, aki egészen a szín ez új értelmének 
kiaknázására adta magát. Paul Cézanne (szül. 1839) a szín tüzének, erejének 
fokozását, egységes előadását látszik célul tűzni. Ha az impresszionisták elemzik 
a színjelenségeket, felbontják azt elemeire s újra összerakosgatják, hogy meg
kapják a látott hatást : Cézanne észreveszi, hogy a természeti jelenségeken 
a szín sohasem jelentkezik temérdek apró színfoltocska sommájaként, hanem 
szűz-egyszerűen. Néhány ecsetvonásba összefoglalni, tömören, egyszerűen 
adni a jelenségek ez éltető elemét : ime a vágy, amely most hajtja. Es minden 
egyéb szempontot szinte kivet érdeklődése köréből. Képeinek külső tárgya, 
librettója, sohasem okoz neki fejtörést. Problémájának megoldására elég a 
szimpla csendélet is : fest tehát belőlük egy egész sort, amelyekről eltűnt a natu
ralisták elemezgető elve, helyét összefoglaló, szintetikus előadás foglalja el. 
Egy narancs tüzes krómsárgája, egy alma zöldje szinte egyetlen ecsetvonással 
kerül a képre, de ebben az egy színfoltban benne van a látott kép színének 
egész intenzitása, egész ereje. Aki így kísérletez, aki ennyire összefoglal, annak 
kezén a kép új programmal telik meg : a színt stilizálja, a színt ragadja ki a 
jelenségekből, hogy tüzének, mélységének jellemvonásait minden egyebek felett 
hangsúlyozza. Támad tehát egv festészi felfogás, amelynek veleje a szín stili
zálása, amely összefoglal, amely egy jellemvonást emel ki a sok közül, sőt azt 
az egyet a többi fölé emeli. Ez az amit más kiadásban idealista, stilizáló festé
szetnek neveztünk az olasz cinquecentoban.

De egy színfolt hatása, ereje, tüze, mélysége a melléje helyezett többi 
színfolttól függ. Elég a szomszédságába másféle színt tennünk, hogy az egésznek 
hatása gyökeresen megmásuljon. Ha a színek ily egymásmellé rendezésétől 
ennyi függ, nem csoda, hogy a festők egész sora ily irányú tanulmányokra 
indul. Hirteleniil fontos kérdéssé válik, mint kombinálódnak a színfoltok, hogy 
azok együttes hatásukban híven kifejezzék a festő kép-vízióját. Hogy a színek 
nyugalmas együttélése jól egyensúlyzott, egységes hatást adjon. Hogy ne bontsa 
meg a képet valamely hirtelen szín-zökkenés. Aki ily problémák megfejtésére
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indul, arra egészen más, új feladatok várnak, mint a puritán naturalizmus 
vagy impresszionizmus híveire. Mert az már eleve olyasmit keres, amit a har
mónia, a helyes ritmus, a nyugodt, erős dekorativ hatás szókkal szoktunk tol
mácsolni. A kép ezzel már teljesen elhagyja az akadémiák librettos világát 
s oly vágyakat tolmácsol, amelyek a primitivnek nevezett dekorativ művé-

368. kép. Nocturne (fekete és arany). Tűzijáték. James McNeill 
Whistler festménye.

szetekben — más körülmények közt s más anyagon — már egyszer megszólaltak. 
Az ősi »alapszínek« kezdenek jogukhoz jutni s új értelemben ezek válnak a kép 
leikévé. Egy pillantás Paul Gauguin (szül. 1845) képeire felvilágosít minket 
arról, hogy az ily mesterek kezén a szín egészen önálló szerephez jut s nem csupán 
egyszerű tolmácsolója valamely tárgy lokális színeinek. Égő rózsaszín földje, 
sárga ege korántsem természetleírás, hanem önkényes stilizálás, látott hatások 
más nyelven, de ugyanazon a hangnemben való előadása.
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A naturalista színkeresésből, színelemzésből egészen természetes úton 
ily szín-stilizálás fejlődhetett.

De a szín csak egy eleme a modern képnek. Van a festőknek egy csoportja, 
amely nem éppen ezt választja a tanulmány, a fejlesztés tárgyául, hanem a ter
mészet jelenségeinek valamely más lényeges jellemvonását ragadja meg, arra veti 
a súlyt, azt transzponálja, azt fokozza. Pierre Puvis de Chavannes (1824—1898) 
művészete alkalmas rá, hogy erre is 'példát szolgáltasson.

Kiindulópontja a legbehatóbb naturalizmus. Mint annyi pályatársa, 
ő is pontról-pontra tűvé teszi a természetet. Pontos rajztanulmányai és a pre- 
rafaelita művészet szemlélete rávitték arra a megösmerésre, hogy a rengeteg 
részletrajz és részletforma tulajdonképpen felaprózza a természetadta kép 
jellegét, a látottak nagy egységét csak foszlányokban adja. Egyszerűsíteni 
a formákat, összefoglalni a rajzot, tömören adni elő azt, ami mint egység jelent
kezik a természetben : ez a gondolat vággyá nőtt benne. Pontosan megrajzolt 
alakjait tehát újra át- meg átrajzolta, egyre többet hagyva el az aprólékos rész
letekből, egyre többet vetve ki abból, amit jelentéktelen vagy mellékes jellem
vonásnak ösmert fel. Benne újra lejátszódott az a folyamat, amely az olasz 
Cinquecento festőit stilizáló művészekké formálta. Egyszerűsíteni, a forma- 
chaoszból tömör és beszédes vonalakat választani ki : ez az, amire rajzaiban 
törekszik. Egy kar körvonalának száz törése, átmetszése egyetlen végighúzott 
vonalba sommázva, egy mozdulat számos összetevőinek egyetlen döntő for
mává való tömörítése, ez az, amit e törekvéssel elért.

Képeinek legnagyobb része nagyméretű falmezőket díszít. Mégsem az 
a »nagy kompozíció«, amelyet oly kitartással hirdet az akadémia. Mert amikor 
egy kép kompozíciójára kerül a sor (369. kép), az alakokkal is oly értelemben 
sáfárkodik, mint azok körvonalaival. Ide-oda rakosgatja a képen mindaddig, 
míg azok kifejező, a lényeges jellemvonást erősen hangsúlyozó, egyszerű cso
portokká válnak. Azon van, hogy az alakok nyugodalmas egységgé kapcsolód
janak. S nem bontja meg a falmező síkját erős árnyékokkal, nem hasít belé 
hátramenő vedutákat. Ez döntőn hat képei színére. Ezek világosak, halk han- 
gúak, tömörek, sok átmenetet összefoglalók. De hogy a falsík ne bontódjék 
meg s hogy a kép egységes maradjon, e színek erejét is úgy kormányozza, hogy 
egyetlen alak se tolakodjék a másik rovására az előtérbe. Gyengéd egyszerűség 
e művek alaphangja, nemes szűkszavúság az előadás módja. A hétköznap 
prózája helyet adott a kötött beszéd gyöngéd ünnepélyességének.

Puvis de Chavannes élete műve egymaga is elmagyarázza, hogyan s mi 
okból válhatik a naturalista művészetből stilizáló, ideálista művészet. De az ily 
jelenség korántsem elszigetelt. Mi több : a XIX. században jelentékeny mes
terek művein itt is, ott is szembeszökő az irány ily átváltozása, továbbfejlődése. 
Az újító művészek mindenütt tudatosan szembehelyezkednek az akadémiával, 
sőt Angliában, a klubok és ligák földjén, szövetségbe is állanak »The Pre- 
Raphaelite-Brotherhood« névvel. E szövetség alapító tagjai, Dante Gabriel 
Rossetti (szül. 1828), William Holman Hunt (szül. 1827) és John Everett 
Millais (szül. 1827) s elvtársaik tőrülmetszett naturalizmuson kezdték épp úgy, 
mint e mozgalom tulajdonképpeni megindítója, Ford Madox Brown (szül. 1821).
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369. kép. Inter artes et naturam. Pierre Puvis de Chavannes festménye.





A művészet. 400

Ök is átlátták az akadémikus recipe művészi értéktelenségét, sőt hidegnek 
és mesterkéltnek érezték a Rafael óta alakult egész képírást, viszont elragad
tatással merültek a Rafael előtti idők műveibe, amelyek friss és őszinte ter
mészettanulmánya a közvetlenség érintetlen hamvával ékesíti e festményeket. 
E pietizmussal teljes ifjú 
angol művészek is épp 
ily közvetlenül, épp ily 
mesterkéltség nélkül, a 
szívük vágya szerint igye
keztek művészi érzései
ket tolmácsolni. Megható, 
mily áhítattal ülnek a 
természet elé, mily hő 
buzgalommal rajzolják 
meg tízszer, húszszor egy
azon kéz, egyazon ruha
fodor, egyazon csekélyke 
plánta részleteit. A sablo
nos mozdulat, a konven
cionális drapéria szám
űzetésbe került: a moz
dulat eredetisége, termé
szettől ellesett lendülete 
lett kutatásuk tárgya.
A szövetség elvetette a 
lassú aláfestés és lazúrc- 
zás elvét is : szűzen-fris- 
sen került minden szín a 
vászonra.

Ezt, idáig, tiszta 
naturalizmusnak tekint
hetjük. De a szövetség 
tagjai s a befolyásuk alatt 
álló festők kezén e natu
ralizmusból csakhamar 
természetszerűen stilizáló 
műveszet lett. Természet- 37 0 . kép. Merlin és Viviana. Edward Burne-Jones festménye, 
tanulmányaik révén bir
tokába kerültek minden kifejező eszköznek. S most felhasználták azokat érzel
meik kifejezésére. Gyöngéd és érzésteljes alakok népesítik vásznaikat: egy-egy 
alak magatartása, gesztusa, arcvonásai a leg behatóbban tolmácsolják a belső 
életet. S fokozzák, csaknem túlhajtják ennek tolmácsolását. Görnyedve borul 
a madonna a holt testre. Lorenzo oly mozdulattal kínál Izabellának egy fél 
narancsot, hogy e mozdulatban szinte tömören megvan a legendás tragédiá
nak egész magva. Egy lehajló alak szinte derékszöget ir le. Csupa merész,



beható, félreérthetetlen mozdulat, tolmácsolói a válság pillanatának, az érzé
sek legerősebb feszültségének. Itt természetesen stilizálva van úgy a mozdu
lat, mint az alak körrajza. Egy csöpp elixirbe van tömören belesajtolva az 
átmenetek, az apró részletek egész tömege.

Ezeknek az elveknek egyik képviselője, Edward Burne-Jones (1833—1898), 
ékesen tolmácsoja művein az új törekvést. Merlin és Viviana című képén (370. 
kép) egy virágzó galy kelyhei a botanikust is kielégíthetik : alakjainak moz
dulatai viszont intenzív kifejező erejükkel lepnek meg. De még tovább megy. 
Az álló alak hullámos körvonalai az izgalom percének mozdulatát a maguk 
élénkségével is aláhúzzák. A ruharedők szinte ornamentális futama hozzázengi 
a secundot. Csakugyan, itt már túl vagyunk a naturalizmuson : a vonal ritmu
sának e világa a stilizált művészeté.

Látnivaló, hogy Európa több fontos művészeti központján mint kél szárnyra 
egy új naturalizmus az akadémiák ellen, s mint válik ebből egy sajátos idealista, 
stilizáló festészet. Sem ez, sem az nem maradt meg szülőföldjének földrajzi 
határai közt, hanem a festők vándorlása és a szapora kiállítások révén ösmertté 
lett Európaszerte. S ahol csak valamelyes művészi élet is gerjedezett, mindenütt 
akadtak lelkes apostolai és heves ellenfelei. Az irodalom lelkesen szította a forra
dalmat, a küzdelem néhol szinte késhegyre ment. Nem mindenütt. Spanyolország, 
Olaszország, a messzi Észak államai eleinte alig reagáltak. Németország, Ausz
tria, Magyarország azonban a nyolcvanas évek végén belekerültek a forgatagba. 
Röviden vázolnunk kell e küzdelem minket érdeklő fejleményeit.

A hetvenes-nyolcvanas években kezdtek először német festők tudatosan 
állást foglalni a modern képirás új problémáival szemben. E problémáktól kevéssé 
érintve, egymástól elszigetelve, hol Párisban, hol Olaszországban élve, néhány 
kiváló tehetség fáradozik a maga egyéni stílusának megépítésén. Menzel, mint 
említettük, teljesen magára hagyva festett s alig keltett visszhangot. Arnold 
Böcklin (sz. 1827) és Anselm Feuerbach (sz. 1829) idegen környezetben, Olasz
országban munkálkodtak. S ez megérzik képük minden ízén. Irányoknak nem 
vetettek alapokat, hisz maguk is sokat olvasztottak művészetükbe abból, amit 
Olaszországban láttak. Böcklin eredeti és robusztus képzelete mesebeli állatok
kal, nimfákkal, kentaurokkal, egyszarvúkkal népesít ligetet, erdőt, tengerpartot, 
töményzöld gyöpből patyolatfehéren magaslik ki néhány nyírfa, a tiszta
színű, hatalmas tömegű hullámokban vaskos najádok húsa fehérük, piroslik 
(lásd a színes mellékletet). Ilyen színkontrasztokon épül fel képe s élteti azt, 
mint feltűnő jellemvonás, a tiszta szín tüzének, mélységének kiaknázása. 
Wilhelm Trübner (sz. 1851) Courbet kincseiből merített oly időkben, amidőn 
annak kezdeményezése már túlhaladott álláspont volt. Valamely irány szerves 
fejlődésére e mesterek nem folyhattak be elhatározó módon.

Münchenben a Piloty igazgatása alatt álló akadémia jelentette a konzer
vativizmus melegházát. Piloty személyes tanítványai, Gabriel Max, Hans 
Makart, Franz von Lenbach stb. sem válhattak döntő irányt adókká, mert egy 
részük túlontúl függőt mesterüktől, mások pedig, mint Lenbach, sohasem szaba
dulhattak attól a bűvös varázstól, amelyet a Cinquecento velencei festői és 
Rubens gyakoroltak rájuk. Lenbach világhírűvé lett ritka erejű, jellemzetes
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arcképei révén, de művészete maga is összefoglalás, összeolvasztás, befejezés 
lévén, nem válhatott természetes kiindulási ponttá. Űj alapokat vetni : erre 
csak a tiszta naturalizmus volt képes.

Ezért pedig Párisba kellett zarándokolniok a német festőknek. Szálanként, 
szinte bújva hagyják 
el Münchent, Berlint,
Karlsruhet, Düsseldor
fot, a hatalmas akadé
miákat. De egyre so
kasodik a számuk. —
Olyan mestereket ta
lálunk köztük, mint 
Max Liebermann (sz.
1847), Fritz von Uhde 
(sz. 1848), Wilhelm 
Leibi (sz. 1846), Gott
hard Kuehl (sz. 1851).
Majdnem valamennyi 
egvívású, s bár Német
ország legkülönfélébb 
vidékeiről valók s kö
zük is alig volt egy
máshoz, mégis bennök, 
öntudatlanul is egysé
ges fellépésükben lát
juk a modern német 
művészet megindulá
sát. Liebermannt és 
Ulidet a Párisban lakó 
M unkácsy Mihály 
figyelmeztette a mo
dern franciákra, neve
zetesen Bastien - Le
page tiszta naturaliz
musára. Leiblt inkább 
Courbet és köre érde
kelte. S ép ezért so
káig Leibl hatása volt 
a leggyengébb, sajátos
elvonult életmódja hozzájárult németországi elszigeteltségéhez. Parasztok közt 
s parasztmódra élve a csapszék, az avar, a falusi templom magától kínálkozó 
jelenetei érdeklik. »Három imádkozó nő« című müve (371. kép) mutatja, mint 
nyomoz ki a detektív szemével minden csöpp vonást, minden hajszálnyi részle
tet. Mély barna interieurjeiből a szín teljében válnak ki alakjai, majdnem mind 
különösebb mozdulat nélkül, hogy a nyugalom módot adjon a festőnek a

371. kép. Három imádkozó nő. Wilhelm Leibl festménye.



legkisebb részlet kikutatására is. Néha egy ily képen évek során át dolgozik s 
érthető, hogy ennélfogva előadása nem árul el tűzről pattant temperamentu
mot, hanem inkább könyörtelenül beható, s színeinek festőiessége által él.

Míg Leibl Párisban s aztán bajor városkákban a szorgalmas és higgadt 
tanulmányozásnak valóságos mesterműveit festette, kortársai, Liebermann 
és Uhde, belekerültek a plein-air-festés forgatagába. Mindkettő Munkácsy 
tanítványa. De mindkettő gyorsan lemondott mestere előadási módjáról. Mint 
a modern franciák, ők is hévvel merültek a levegő imént felfedezett fényhatá
sainak kutatásába. Ha mesteröknél, Munkácsynál, a kép tárgya még lényeges : 
nekik csak levegő kell, világos, sugárzó fluidum, amely körülözönli a fát, falut, 
az utca és mező emberét-állatát. Ók is, mint Bastien-Lepage, veszik a témát, 
ahogy épen esetleg találják. Hollandia, amelynek sajátos, páratelt levegője 
már egyszer tárgya volt a régi mesterek inyenckedéseinek, egy időre leköti e 
két művészt is. A kékruhás, fehér főkötős asszonyok, lányok, a tisztapiros 
háztetők, a nedves rét smaragd füve megannyi kitűnő alkalom volt a színes 
reflexek, a könnyed, áttetsző árnyékok tanulmányozására. Egy árvaház, egy 
vitorlafoltozás, egy utcai jelenet e képek témái. Minden kép plein-air-tanulmá
nyokon épül; ember, állat, ház csak arra való, hogy hordozói legyenek színeknek, 
amelyek a levegő fátylán át megtörve új és meglepő festői tárgyat kínálnak. 
Ily módon természetesen nem történelmi hősök vagy szalon-jelenetek kerülnek 
vászonra, hanem parasztok, halásznép, invalidusok, pásztorok, mesteremberek. 
Ugyanily utakon járt Gotthard Kuehl is. A német közönség, amelyet ez a festési 
mód felkészületlenül talált, nem fogadta el az efajta képeket. Az akadémiák 
felháborodva utasították vissza a merénylőket. A hivatalos kritika csak az 
utca söpredékének megörökítését vélte e szabályellenes műveken felfedezhetni 
s nagy apparátussal bizonyítgatta az efajta törekvések veszedelmét. Heves 
toliharc indult meg a lapok művészeti rovataiban. Míg végre az 1888-as év meg
hozta a döntő fordulatot.

Akkor ugyanis a müncheni nemzetközi kiállításon a modern francia festők 
közül többen kiváló művekkel vettek részt. A konzervatív festők nem utasít
hatták vissza a Glaspalastból Bastien-Lepage művészi hagyatékát. S az minden 
polémiánál ékesebben beszélt. Az egész müncheni ifjúság hévvel, fanatikus 
lelkesedéssel szegődött a holt mester mellé. Az ifjú müncheni irodalom, amely 
akkor szilajon küzdött Ibsen, Jacobsen, Strindberg, Detlef von Lilienkron 
mellett : szövetségesül szegődött a fiatal festőkhöz. Harc indult meg a müncheni 
Glaspalast urai, az akadémikusok ellen, amelyben az erők mérkőzése úgy folyt 
le, hogy az akadémia kirekesztette a tárlatokból a fiatalokat, ezek pedig a gúny 
megsemmisítő nyilait szórták az »elmaradottakra«. Négy évnek kellett lefolynia, 
míg ez a küzdelem fordulóra jutott. 1893-ban kimondták a fiatalok a Glaspalast- 
tól, az akadémikusoktól való különválást, a szecessziót s külön hajlékban rendez
ték kiállításaikat. A szecesszió név azóta minden germán vidéken a modern 
művészet szinonimja lett s német szomszédságunk révén nálunk is közkele
tűvé vált.

Ezalatt a modernek két kimagasló mestere, Liebermann és Uhde, külön 
utakra tértek. A tiszta plein-air-tanulmányból Liebermann átcsapott a szikrázó
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verőfény festésébe. A fasorban ülő invalidusok, a söröskert megannyi például szol
gál új törekvéseire. Hideg árnyék önti el a kép legnagyobb részét. S abba nagy 
pamacsokban hull a nap tüze, melegen, forrón, szikrázva. Narancssárgák és merész

372. kép. A hegyi beszéd. Fritz von Uhde festménye. Budapest, Szépművészeti Múzeum. 
(A müncheni »Photographische Union« jogosításával.)

lila árnyékok, vastagon, durcásan, hirtelenül odakenve, a pillanat röptében: 
így alakul ki képeinek alapvonása. Vagy az Északi-tenger homokbuckáin kecs
kéjét kötélen tovavonszoló parasztasszonyt festi, vigasztalan szürke miliőben, 
sok kilogramm festék merész fölrakásával. Uhde, aki éveken át elnöke volt a
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müncheni szecessziónak, rendületlenül folytatta plein-air munkásságát. Paraszto
kat festett, szegényes vityillójukban, egyszerű életük fogyatékosságai köze
pette. Talán ennek az életnek szakadatlan szemlélete és tanulmányozása hív
hatta emlékezetébe az ügyefogyottak megváltóját, ama jó embert, aki egy
koron gyógyította és vigasztalta e nyomorultakat — Jézust. S talán ezeknek 
szemlélete gyújtotta benne a gondolatot, hogy ama Megváltó e nép egyszerű 
gyermekeinek ma is egyetlen és igaz vigasztalója. Festette tehát Jézust elron- 
gyollott munkások, arató parasztok körében (372. kép), egyszerű közösségben, 
amelyet a közös bizalom, közös áhitat éltet. A gyűlölt plein-airhez íme egy oly 
irányzat is szegődött Uhde művészetében, amely végleg felháborította a közön
ség jó részét. A teológia képviselői sem hagyták a merényletet megtorlatlanul. 
De a nyilak visszapattantak arról a pajzsról, amelyet a modern művészet irodalmi 
harcosai tartottak a mester védelmére.

Hovatovább a szecesszió jelszava széjjelterjedt, s hat év alatt bejárta 
Drezdát, Bécset, Berlint. A háborúnak vége lett, minden valamire való sáncot 
elfoglalt a modern művészet. Terjedésének titka, hogy homlokegyenest ellen
kező hitvallást hirdetett mint az akadémia. Ennek vesztét okozta, hogy kész 
formulákat prédikált. A szecesszió nem kínált tanácsot s nem követelte vala
mely paragrafus betartását. Zászlajával szívesen fedezett minden művészetet,

373. kép. Barátok. Jef Leempoels festménye.

amely az akadémikus sablontól eltért. Ügy hogy a szecessziók kiállításain csak
hamar nem is a tizenhárompróbás naturalista vagy impresszionista képeknek 
jutott a vezető szerep, hanem oly mestereknek is, akiket stilizáló művészeknek 
mondhatunk. Mint mindenütt, ahol bizonyos fokig zavartalanul fejlődhetett
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a festészet : Németországban is stilizáló művészet bontakozott ki a naturaliz
mus életerős törzséből. Oly művészek, mint Leistikow, Kiinger, Stuck, Zügel, 
Hodler, Klimt, naturalista tanulmányokon kezdték s részben e réven is lettek 
ösmertekké, de azután hol a folt, hol a 
vonal, hol a szín stilizálására adták 
magukat. Rokonérzésű művészek ily 
alapon kis festőtanyáknak vetették 
meg alapjait Dachauban, Worpswede- 
ben s másutt. Napjainkban Német
ország festészete az idealista irány 
jegyében tér új utakra. Szószerint ily 
fejleményeknek vagyunk kortársai Bel
giumban, Hollandiában, a Skandináv 
félszigeten, Dániában, Finn- és Orosz
országban. Magyarországon is.

Belgiumnak is megvolt a maga 
Piloty-korszaka, amelynek gyorsan el
halványult csillagai M appers, de Biéfve 
és Gallait valának. Első igazi impresz- 
szionistái Párisban merítették mun
káikhoz az üdítő kortyot: Alfred Ste
vens (sz. 1828), akinek egész működése 
Párisban folyt le, Emile Claus, aki 
hazai motívumokon mutatta be a fran
cia tanulságokat. Megvolt e festészet
nek a maga tizenhárompróbás natura
listája is, Jef Leempoels (sz. 1867), egy 
szárazabb, tompább színű, de talán 
még részletezőbb Bastien-Lepage (373. 
kép) s akadt a paysage intime színdús 
művelője is Frans Courtens személyé
ben. A modern naturalizmus majd minden hajtása kibúvik a belga földből is, 
hogy új törzset hajtson. De itt is a quattrocento feladatát végezte : alapokat 
vetett egy új, stilizáló művészet számára. Rysselberghe pointillizmusára már 
utaltunk. Mélyebb s eredetibb tehetség azonban Fernand Khnopff (sz. 1858), 
aki talányszerű, sejtelmes érzéseket s ötleteket vet fel stilizált művein (374. kép).

Egészen naturalista alapokra helyezkedik Hollandiában Josef Israels 
(sz. 1824), belevonva festészetébe Rembrandtból azt, ami onnan veszély nélkül 
átvehető. Melankolikus képek a szegény nép, főkép zsidók életéből, mély és 
tompa árnyékban, a közvetlen megfigyelés és átérzés delejével telítve. Üj irány
nak nem adott alapokat, de nyilvánvalóvá tette jogosultságát és erejét annak, 
hogy a festő kizárólag átélt, meglátott, tökéletesen áttanulmányozott képeket 
adjon az őt érdeklő életből, minden átvett formalizmus nélkül. A modern impresz- 
szionizmus valamivel idősb kortársa, Jongkind (sz. 1819) művein él, mi több, 
e mester egyike ez új irány úttörőinek francia földön is. S végre ily előzmények

374. kép. Szfinksz. Fernand Khnopff műve.
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375. kép. A jury. P. S. Kröyer festménye.

után támad van Gogh kezén (sz. 1853) egy sommázó, összevonó, stilizált művé
szet és Jan Toorop (sz. 1860) műhelyéből a síkdiszítménnyé mesteri módon alakí
tott stilizált kép típusa. A naturalizmus elemző természetkutatását itt is az idealis
ták szintetikus előadása követi sarkon.

Spanyolországban és Olaszországban az irányok e váltógazdasága nem 
mutat megbontatlan képet. Külső körülmények, mindkét országnak szomorú 
gazdasági állapota, hátráltatták. Amit Németországban Piloty-iránynak mon
dottunk, itt is él, kevés változattal. Spanyolországban Pradilla, Olaszország
ban Morelli a neve a nagy realista történeti képek képviselőjének. Dús, sokágazatú 
művészi élet sem Velazquez, sem Lionardo hazájában nem kedvez új irányok 
zsengéinek. Egyes menekülők idegen földön vagy legalább a politikai határon 
túl dolgoznak egyéni stílusok kialakításán. A spanyol Ignazio Zuloaga (sz. 1870) 
Párisban egyenest a szintetikus, sommázó festésen kezdi s ritka erővel teremt 
magának egy szinte sztenografikus tömörségű, de olykor túlságosan fürge fes
tési módot. Az olasz Segantini (sz. 1858) az Engadin tiszta levegőjét, a harma
tos hegyi legelőt, az alpesi paraszt nehéz életét festi oly előadással, amely közel 
atyafiságot tart a pointillistáékkal. De Segantininél a színek keveretlen, hosszú 
rovátkokban való felrakása nem erőszakolt s nincs tudákos íze : összeforr víziói
val. Csakugyan, a kristálytiszta havasi levegőt átlátszóbban, színeit sugárzób
ban előadni másnak nem sikerült. Tiszta élete egybeforrt a hegyi szegény paraszt 
életével, festészete átélt művészet (385. kép).

Ha az irányok vándorlását és váltakozását tanulmányozzuk, folyama
tosabb képet kapunk a távol Észak népeinek körében. Azoknak alig voltak 
számottevő hazai hagyományai s a művészet ott sokáig aszerint cserélt színt 
és zamatot, amint épen laza vagy erős volt az összeköttetés evvel vagy avval



A művészet. 417

a kontinentális központtal. Dánia festői sokáig a német akadémizmus hálói
ban kászálódtak, míg a század közepe táján a politikai ellentét annyira ki nem 
élesedett, hogy az ifjú dán festők inkább Páris felé vették vándorút jókat. A dán 
naturalizmus és impresszionizmus, amely ily francia biztatásra fejlődött, P. S. 
Kröyer (sz. 1851) műveiben nyitja legszebb virágait. Valóban, itt a német hatást 
mutató kompozíció-sablonról már szó sem lehet (375. kép) ; egy oly képen, mint 
az itt lenyomatott, a cél : egy sor jellegzetes alakot bemutatni a tónusok oly 
finom latolgatásával, a megvilágítás oly festői érdekességével, hogy az közvet
lensége révén felejthetetlenné váljék a nézőben. Mily bő sorozatban, megható 
elmélyedéssel keresik most már a dán festők ezeket az érzékeny szemmel meg
látok tónusokat, mint igyekeznek csak átélt, bőven kitapasztalt élményeket

376. kép. Hegytetőn. J. F. Willumsen festménye.

A művészet könyve.
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juttatni vásznukra, az otthon egy bizalmas zugát, talán csak egy alakkal, néha 
anélkül is. E finom tónusú naturalista képek Jacobsen és Drachmann Írott 
mesterműveinek édes testvérei.

Ez más alap volt mint a német akadémia s más épült rajta. Minket e pil
lanatban az érdekel, hogy e természetkutató irányból mi fejlődött Dániában. Egy

pillantás Einar Nielsen vagy S. F. Willumsen képeire (376. kép) felvilágosít min
ket arról, hogy a naturalista kutatókat itt is az egyszerűsítők, a szintetikusok, a 
stilizálok váltják fel.

Csaknem szószerint e képet adja Norvégia festészete is. Elszakadni a német 
akadémiától s át- meg átkutatni a természetet : e jelszó alatt indul meg itt is
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és szintén az 1880-as évek körül a harc, amelyben a nagyközönség jó ideig az 
akadémiák síma doktrínái mellett s az újítók ellen foglalt állást. Az ige, amely 
itt testté lón, Franciaországban fogantaték. Apostolai pedig Krohg, Thaulow 
és Werenskiold. Thaulow (sz. 1847) a hamisíttatlan francia impresszionizmus 
alapjaiból indult ki : hómezőket festett, amelyekre az alkonyuló nap aranyos

zománcot futtat, patakokat, amelyek kékje kemény-hidegen válik ki a havas 
part fehérjéből (377. kép), eleinte kutatgatva, részletet részlet mellé festve, 
nyomozva egy-egy reflex színes játékát, míg végre rengeteg természettanulmány 
után ő is egyetlen ecsetvonásba tudott tömöríteni egy egész szín-komplexust és 
sommázva, összevonva adta elő norvég fjordjait. Erik Werenskiold (sz. 1855)
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is Paris plein-air-festőitől kapta a szabaduláshoz a bátorságot s kevésbbé viharos 
vonásokkal mint Thaulow, de nagyobb bensőséggel adja elő a naturalista szemé
vel meglátott életképeket (378. kép). S e kezdeményezés napjainkban megérte 
a maga természetszerű folytatását : Norvégiában is stilizáló művészet követi a 
naturalista tanulmányokat. Ennek az idealista csoportnak talán legjellemzőbb 
képviselői Edward Munch, aki a stilizált színfoltra, a kifejező s egyszerű vonalra 
vet minden súlyt (379. kép) és Gerhald Munthe (380. kép), aki kizárólag a 
dekoratív szempontot juttatja érvényre szőnyegszerű, legendás, mesemondó fest
ményein.

Páris látja el naturalista tanítással a svédeket is. Az a nemzedék, amely 
az ötvenes és hatvanas évek közt született, nemcsak beható naturalista tanul
mányokat folytat a hazai tájakon, hanem egyikük-másikuk a tanulmányokból 
lassankint az összefoglaló, dekoratív művészet felé indul. Anders Zorn (sz. 1860.) 
alapjában tőrülmetszett impresszionista, de fejlődése további menetén már 
a nagy színfoltok érdekes silhouettejét, a szín tüzét, a széles dekoratív hatást 
keresi (381. kép). Kari Larsson (sz. 1853) rengeteg tanulmányt fest legközvet
lenebb környezetéből, családját, házát, háza táját, hogy aztán e kutatások 
nyomán egy sor dekoratív festményt alkosson, amelyeken a súlypont a foltok 
érdekes és meglepő kivágásában s a gyengéd színek jól egyensúlyozott elrende
zésében rejtőzik (382. kép). És egyenest Párisba, Bastien-Lepage körébe, a leg-

379. kép. Falusi utca. Edward Munch festménye.
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380. kép. A leány és a kérő. Gerhard Munthe festménye.

egyszerűbb plein-air-festés forrásaihoz vezethető vissza a finn Albert Edelfelt 
(sz. 1854) festészete (383. kép), s naturalizmuson kezdte a többi finn művész is, 
többnyire Párisban, hogy azután egy oly sajátos művészet alakuljon finn földön, 
mint Akseli Gallén-Kallela-é, amely a hazai legendákat nagy falfestményeken 
teljesen stilizálva adja elő (384. kép). Lengyelek is, oroszok is azzal szakadnak 
el az akadémiák hagyományaitól, hogy egyenest a természethez fordulnak. 
Az orosz Ilija Répin (sz. 1844) megdöbbentő realizmussal mutatja be a Volga 
hajóvontató munkásait, ifjabb honfitársa, Konstantin Szómoff már a legtelje
sebben stilizált festészet képviselője. A lengyel Jan Matejko (sz. 1838) még nagy 
történeti képeket komponál Piloty anyagszerüsége értelmében, de sokkalta 
nagyobb elmélyedéssel, utána Szymanowski és Chelminski a friss plein-airt 
plántálják át lengyel földre, amely napjainkban a legifjabb nemzedék kezén 
erősen szintetikus festés virágzását látja.

Tehát mindenfelé az irányok e változó kereteiben alakul a festészet. De e 
keretek eg^dke sem olyan korlát, amely meggátolná a festő-egyéniségek erőteljes 
kifejlődését. Ez a jelző : naturalista vagy realista — korántsem jelenti azt, hogy 
minden viselője egy csapáson halad. Gondoljunk csak vissza, mi más például 
Corot művészete mint Courbeté ! Amaz lelkének minden gyöngédségét, érzel
meinek szelíd költészetét, derűs természetőrömét fejezi ki képein, Courbet 
vele szemben programmfestő, forradalmi alak, telve az ellenzéki ember lenéző 
gőgjével. Corot leszűrt képei mellett Courbet festményei az erő sugallói. Pedig 
munkálkodásuk színhetye és ideje oly közel esik egymáshoz. E két művész jel
leme merőn eltér egymástól s ez a különbség megérzik műveiken is. De végig 
egész Európában a legváltozatosabb, a legeltérőbb festőjellemek bukkannak 
fel : az igazi tehetség e korban is rásüti a maga egyéni bélyegét a műveire, úgy 
hogy képei hű élet- és jellemrajzok. Millet munkáin mily leszűrt kiadásban 
kapjuk a parasztból lett festő rajongó szeretetét a föld, a szántóvető, a favágó 
élete örömei és szenvedései iránt. A kor egy másik paraszt-zsenije, az olasz vérű 
Giovanni Segantini (1858—1899) apátlan-anyátlan kondásfiú-sorból kerül a 
menházba, végigszenved minden szociális nyomort s a társadalom piszkából az



422 A művészet.

Engaddin magasságaiba menekül, ahol családjával szinte remeteéletet él s 
rajongva festi az Alpesek kristálytiszta levegőjét, a szűz hómezőket s ragyogó 
zöldjét a hegyi levegőnek (385. kép). E csodás tisztaságot talán senki sem fejezte 
ki festett képen oly behatóan mint ő. De egy élet keserves múltja nem törölhető 
ki egy ily érző szívből: e képek egész során a természet fenséges pompájába

382. kép. Zsuzsika. Kari 
381. kép. A párisi boulevardon. Anders Zorn festménye. Larsson festménye.

belecseppent valamit az üröm ama poharából, amelyből zsenge korában oly 
sok keserű kortyot juttatott neki a sors. Az elmúlás, a szenvedés, a nemezis 
mint egy komor, elháríthatatlan végzet jelenik meg művein. S e szublimált 
érzések fontosság dolgában nem maradnak a tisztán festői minőségek mögött. 
A kéz, amely az ecsetet forgatja, nem járhatja a vásznat anélkül, hog}r vallomást 
ne tenne a szív érzéséről. De még oly mesterek is, akik jellemük alapvonásában 
bizonyos rokonságot tartanak, finom különbségeket mutatnak az egyéniség 
felszabadulásának e korában. A példa kedvéért utalhatunk itt két festőre, akik
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egyformán fantázia-formálta világban éltek s akik a napi realitásra ügyet sem 
vetettek, sőt részt sem kértek a művészeti küzdelmekből. Arnold Böcklinre 
és Gustave Moreaura célzunk. Amannak műveiről fogalmat ad a »Hullámjáték« 
(1. a szines mellékletet), hatalmas testű hablányaival, torzonborz tengeri ször
nyetegeivel, megannyi alakkal, amelyek organikus élőlényeknek hatnak ugyan, 
de csak a képzelet világában élnek s előadásukra a naturalista tanulmányozás 
elégtelennek mutatkozik. Gustave Moreaut (1826—1898) jellemzi »Salome« című 
festménye (386. kép), exótikus világból merített vízió, amelyre reális képet épp 
oly kevéssé találhatott e magába vonult és különködő művész a természetben. 
Mily életöröm, vaskos természetélvezet és duhajság sugárzik azonban Böcklin

383. kép. A templom előtt. Albert Edelfelt festménye.

képéről s mily szublimált, mily fátyolozott, raffinált esszenciákkal átitatott 
kép a francia mesteré. Böcklin mindent két kézzel ad, megvan benne a germán faj 
öblös optimizmusa, a színekben könyökig való duskálás, a hús métermázsán- 
kint való kimérése, a torznak torzítása. Francia pályatársa mindent csak fél
hangon, félhomályban mond, annak fátyla mögül pillantjuk meg a legmesteribb 
szőnyegek tompított színjátékát, a karcsú és mesemondó architektúrát, a legen
dába való ékszerek elfojtott tüzű villanását. Amannál minden buja, emennél 
raffináltan érzékies.

De Böcklin és Moreau két különböző faj képviselői, amaz Olaszország
ban, ez Franciaországban élt, semmi közük sem volt egymáshoz. Sokféle elemi 
ok támaszthatott tehát ekkora különbséget a fantasztikus víziók e két mestere 
közt. Utalhatunk azonban más festőkre, akik egyazon időben, egyazon város 
levegőjét szívták, ugyanazon kiállításokon szerepeltek, egyazon kultúrkör 
gyermekei. Példa rá két párisi mester, Eugene Carriére és Maurice Denis. Mind
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384. kép. Wäinämoinen elhagyja Finnországot. Akseli Gallén- 
Kallela festménye.

a kettő fontos képviselője 
a modern francia művé
szetnek. Carriére művei 
közül az »Anyaság« címűt 
mutatjuk be (387. kép), 
Denistől való az »Ének« 
(388. ábra). Egyikük sem 
hangos szavú festő. Mind
ketten transzponálják a 
természetet. De ezen kívül 
semmi közös vonás nem 
kapcsolja össze őket. Ma
gába zárkózva, egészen a 
családi élet szelíd örömei
nek szenteli műveit Car
riére. Csaknem színtelen 
képein imbolygó árnyala
kok jelennek meg, anya, 
gyermek gyöngéd egyiitt- 
létének, együttérzésének 
képei. Sápadtan, körvonal 
nélkül, szinte csak a kö-

385. kép. Hazatérés a szülőföldre. Giovanni Segantini festménye.







386. kép. Salome Gustave Moreau festménye.
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387. kép. Anyaság. Eugene Carriére festménye.
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dös háttérbe beleérezve állnak előttünk ezek az alakok ; mindent elvet, ami 
külső csillogással magáról erről a tiszta érzésről eltérítené a tekintetet. 
Denis viszont az előkelő szobák falainak előkelő díszítője. Nincs képe, amelyen 
a súly ne a vonal finom rin- 
gására, a színfoltok harmo
nikus elrendezésére esnék.
Távol Carriére ködképeitől, 
szigorún körülrajzolt for
mákkal, még inkább foltok
kal népesíti vásznait, a kom
pozíció szőnyegszerü. a szí
nek finoman tompítottak 
s harmonikusak, tájai, em
beralakjai pedig a köznapi 
realitásból kiemelt, mester- 
kélten-naiv képet adnak.
Nem közvetlenek, mint Car
riére gyermekei, hanem raffi- 
nementtel latolgatott, tuda
tosan naivvá, gyöngéd rit
musúvá stilizált alakok. —
S ugyanebből a Párisból, 
annak legraffináltabb tár
sadalmából szakadt ki Paul 
Gauguin a Csöndes óceán 
egy szigetére, hogy ott 
természeti állapotban élő 
népek közt feledje az euró
pai kultúra ravasz szöve
vényességét s a naiv ter
mészetélet ölén találja meg 
az utat álmaihoz. Három 
ily különböző egyéniség egy
azon városban, mind a há
rom kortársa egymásnak, 
egyazon világ szemléletén 
nevelkedett emberek, ugyan
azon művészi küzdelmek 
Szemlélői íme mily egv- 388. kcp. Az cn6k. IVInuricc Denis festményé.
mástól messze vezető utakra
kerültek. De így volt ez másutt is, ahol a modern művészet felszabadító 
gondolata lett úrrá a műhelyekben. Vájjon nálunk is ? A választ megkapjuk, 
ha egy pillantást vetünk a magyar képírás kialakulására.

A művészeti leltár, amelyet a modern magyar festők örökségként vettek 
át, nem mondható bőnek. E leltárból hiányzanak az elsőrangú művek, hiány-
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zanak a döntő erejű egyéniségek nyomai. Ismeretes dolog, hogy politikai múltúnk 
és a százados közzavar nem kedvezett a kultúra kényesebb virágainak. Voltak 
festőink, akik templomaink falait, oltárait diszitették, sőt néha úgy látszik, 
mintha egy-egv helyi irány kezdene kialakulni. De e festmények eddig ismert 
sorozata nem jelent tősgyökeres, új irányt teremtő művészetet. Legbecsesebb 
elemük talán a naivság, ahol ezt még nem törölte el idegen minták utánozgatása. 
Abból a nagy időszakból, amelyet újkornak szoktak nevezni a történetírók, 
a XIX-ik századig alig akadunk jelentékeny festőre. Arról tehát szó sem lehet, 
hogy nálunk oly zárt iskolába tömörültek volna a festők, mint Nyugaton. Egy- 
kettő kiválik a nagyobbrészt névtelenül maradt képírók közül, ők is nagyobbára 
a külföldön munkálkodnak : idehaza puskaporos volt a levegő. Köztük 
Kupetzky János (1667—1740) és Mányoki Ádám (1673—1757) a legismertebbek. 
Olaszország és Bécs jegyében alakul ki Kupetzky művészete. Legjobb festmé
nyein (389. kép) a szín élénksége, a fény és árnyék robusztus ellentéte köti le 
érdeklődésünket. De be kell vallanunk, hogy e szín olasz emlék és a fényárnyék 
németalföldi kölcsön. Bármily férfias jegyű is Kupetzky festése : eklektikus 
volt ő is, mint temérdek kortársa. Nem vetett fel egyetlen oly eredeti festői esz
mét sem, amelyért a többi magyar festőnek épen hozzá kellett volna fordulnia. 
Bár kortársai közt messze földön kiválóan megállja a helyét, még sem hathatott 
otthon, már azért sem, mert idehaza semmi szükség sem volt az átlag felett 
álló képírásra. A külföldön élő Kupetzkyt különben sem kötötte egyetlen szál 
sem a hazai képírókhoz. L'gyanilyen elszigeteltségben munkálkodott Mányoki. 
Egy darabig Rákóczi festője volt. Mikor a kurucok csillaga elhomályosult, más 
fejedelmi udvarokon élte le napjait. Festése gyöngébb, erőtlenebb mint 
Kupetzkyé. Van rajta valami az udvari etikett kendőzöttségéből. Ö még kevésbbé 
vonzhatott maga köré magyar tehetségeket. Idehaza a legcsekélyebb nyomot 
sem hagyta e két művész munkálkodása.

A Rákóczi-kor után ismét csak egy-két festő bukkan fel, aki felette áll 
a közönséges mesterembernek. De ők is külföldön élnek s művészetük nem 
alapvető. Rombauer János (1782—1849) jó ideig a cár udvari festője, Brocky 
Károly (1807—1855) az angol udvarnál munkálkodik. Java eklektikus mind 
a kettő. Hatással egyik sem lehetett hazai művészetünk kialakulására.

Kevésbbé szaggatott képet kezd mutatni festészetünk id. Markó Károly 
(1791—1860) fellépte óta. Ö az első, aki idehaza is hatott. Egész gárda csopor
tosul körülötte s a lassan felzsendiilő mütárlatokon mind sűrűbbé válik a messzi 
távlatot mutató veduta, tájkép, amelynek kompoziciórendszere a sötét előtéren 
a jobbra-balra magasló sötét fatömegeken, a világos, apró alakokkal népesített 
középtéren s az enyhe kékbe elfoszló háttéren alapul (390. kép). E rendszer kiépí
téséhez tartozott az éles, részletező lombozatrajz, a tükörsima kezelés, a színnek 
aranybarna lazurban való feloldása. Ily értelemben festettek nálunk a Markó- 
család többi tagján kívül Ligeti Antal, Kelety Gusztáv, Telepy Károly s mások. 
Kétségtelen, hogy ez a csoport elért olyasmit, amire eddig nincs példa nálunk: tag
jai mint egyenrangú mesterek jelenhettek meg a külföld egykorú akadémikusai 
közt a kiállításokon. A Claude Lorrain hagyományain élő festészetet legalább is 
azon a színvonalon tartották, amelyen Claude honfitársai vagy német utánzói.







389. kép. Tárogatós. Kupetzky János festménye. Budapest, Szépművészeti Múzeum.
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Bármily kevéssé volt is felkészülve a XIX-ik század első felében a magyar 
közönség : mégis bizalommal tekintett ennek a festő-csoportnak képeire. Azt 
kapta bennök, amit a kor költői adtak : enyhe, idilli pihenést, a formák bizonyos 
lesimított eleganciáját. Még a klasszikus pásztorok, a Chloék, a nimfák is meg
megjelentek staffageként e festményeken : bizalmas ismerősei az Almanachok 
olvasóinak s hamisítatlan klasszikus elem. Az epekedés és bájos elmúlás ott 
rejtőzött e bodor fák aranyzománcos koronái közt vagy a repkényátszőtte 
romon vagy az előterek csonka oszlopai megett. A képek langyos galeriatónusa

390. kép. Krisztus Emauszba menet. Idősb Markó Károly festménye.

bizalmat keltett, a választott tárgy igénytelen egyszerűsége is belevágott a kor 
hangulatába. Azonfelül e képek megfeleltek azoknak a széptani szabványok
nak, amelyeket az irodalom egyre sűrűbben kezd közvetíteni a közönséggel.

A közönség, a magyar mecénás tehát meg lehetett elégedve azzal, amit 
e művész-csoporttól kapott.

Mi azonban azt keressük, hogy mit jelent e csoport fellépte hazai művé
szetünkre nézve ? Mi lett a hatása ? Mily tanulságot hagyott örökül ?

Elsősorban meg kell állapítanunk, hogy e csoport képviseli nálunk a 
XIX-ik század első felében s még valamivel azon túl is az akadémiát. Vala
mennyi képviselőjének munkáiról ugyanazok a szabályok olvashatók le, amelye
ket az egykorú külföldi tájképfestők dogma gyanánt fogadtak el. Bármily

28*
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elütő is Markó, Ligeti, Telepy egy-egy kisebb stúdiuma : mihelyt képet feste
nek, levetkőzik egyéniségüket s előttünk áll Lairesse egy-egy illusztrációja. 
A meghatottság és pietás, amellyel egy-egy művük kialakításába elmerültek, 
gyöngékké tette őket arra, hogy végig a maguk egyéniségének szavát kövessék. 
A benső, őszinte hang elnémult, mihelyt komoly kivitelről volt szó s jogához 
jutott az erősnek és igaznak hitt akadémiai szabály. Azért nem tősgyökeres 
Markók és Ligetik e képek, hanem olyasformák, amint azokat Európaszerte 
festették. E mestereknek még tanulóévei is nemzetközi mintára folytak le. 
Először jött az akadémiai tanulmány, leginkább Bécsben. Azután jött Olasz
ország, még pedig lehetőleg Firenze vagy Róma. Ott nem a renaissance nagy 
mestereitől olvasták le a tanulságokat. Az ott összeverődött nemzetközi festő- 
társaság az akadémia skolasztikájával foglalkozott, azt fejtegette, azon töp
rengett. Tlyformán festőink e csoportja képviselőjévé vált egy másod-, harmad- 
kézből vett képírásnak és sohasem jutott abba a helyzetbe, hogy új, eredeti 
eszmékkel termékenyítse meg művészetünket. Mire nálunk a modern festészet 
első bimbói festettek, ez az irány csöndesen elhamvadt, anélkül hogy hatóerejű 
örökséget hagyott volna hátra.

Körülbelül abban az időben, mikor id. Markó Károly elhúnvt, a magyar 
festőknek egy másik csoportja alakult, amely sokkalta észrevehetőbben folyt 
be képírásunk sorsára mint ez az első. Központjuk nem idehaza volt, hanem 
Münchenben. Mesterük Piloty.

Eleinte a magyar festőknek is azt jelentette ez a név, amit a müncheniek
nek : felszabadulást a sablonok nyűge alól. Szemben az akadémia tempera
mentum híjján levő képírásával, síma és félénk előadásával, aranyos galéria- 
tónusával, színtelenségével, kompoziciósablónjával, sematikus rajzával : Pilotv 
csakugyan realitást adott. A magyar ifjak, Benczúr Gyula (sz. 1844), Liezen- 
Mayer Sándor (sz. 1839), Wagner Sándor (sz. 1838) és társaik megérezhették 
az új és bátor vállalkozás jelentőségét. Gyönyörködve látták, mint mer a mester 
könyökig vájkálni a színben. Igazságnak vehették, hogy Wallensteint pontosan 
korhű kosztümben gyilkolják meg. S érezhették azt is, hogy e veszedelmes 
dráma mégis mélyebben markol az életbe mint a szenvelgő akadémia langyos 
képei. Látták, hogy Piloty igazi acélt fest a lándzsa hegyére, kézzelfogható 
bársonnyal teríti le az asztalt, valódi pergament juttat a képre. Alakjai nem 
a megúnt kompozieióséma szerint összeállított báboknak hatottak, hanem 
az esemény forgatagában szabadon ide-oda vetődött embereknek. Ilyennek 
hathatott akkor egy Piloty-kép. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy e hősök 
színészek, hogy az archeológiái szerelvén} 7 hamis vagy legalább is közömbös, 
hogy a kép levegő híjján fullasztó s hogy az anyagfestés e formában inkább a 
színpadi dekoratőröknek és panorámafestőknek juttathat értékes fogásokat. 
A nemzedék, amely szemlélője volt a hadüzenetnek, amely Piloty műhelyéből 
röppent az akadémiák félé, nagyobbrészt nem jutott tudatára annak, hogy 
ebből a festői felfogásból mily hamar alakul ki egy újfajta akadémia, a recipék 
új rendszere. Pedig az események kronológiai sorrendje az, hogy előbb Piloty 
lett hivatalosan elismert művész és a müncheni képzőművészeti akadémia 
igazgatója, utána pedig magyar tanítványai közül hármat is ért az a megtisz-
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telés, hogy ugyanennek az akadémiának tanáraivá nevezték ki őket: Liezen- 
Mayert, Wagnert, Benczúrt. Joggal és méltán, mert hű folytatói voltak Piloty

391. kép. Vajk megkereszteltetése. Benczúr Gyula festménye. Budapest, 
Szépművészeti Múzeum. (A »Könyves Kálmán« jogosításával.)

hivatalos művészetének. A három közül csak Benczúr Gyula fellépése jelent 
eseményt művészetünk történetében. A másik kettő mindvégig Münchenben 
maradt. Benczúrt azonban hazahívták s rábízták a festészeti mesteriskola igaz
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gatását. Itthon pedig egy egész kör alakult e mester körül, bár éppen nem mond
ható, hogy ennek kialakulását Benczúr kereste. C) itthon is egészen festészeté
nek élt, de mindazok, akik tanítványai vagy elvtársai voltak, öt tekintették 
természetes központnak. Ö képviselte Budapesten Münchent, s azok nagy 
része, akik kisebb-nagyobb tehetségüket Münchenben nevelték, többé-kevésbbé 
rokonnak tarthatták Benczúr művészetét a magukéval. Vagy legalább is több 
szál fűzte őket e mesterhez mint a később küzdőporondra lépett ifjúsághoz. 
E mester s e kor tehát érdekelhet minket.

Benczúr tisztán vette át a Piloty-hagyományokat, de az idők során átitatta 
azokat Tiepoloból és Rubensből szerzett élményekkel. 1875-ből való képe, »Vajk 
megkereszteltetése« (391. kép), jó felvilágosítást ad művészi célzatairól. Csillogó 
aranybrokát foglalja el a kép közepét : a püspök palástja, amely hatalmas 
redőkbe omolva láttatja a drága anyag szövedékét. S mindjárt alatta anyag- 
szerűen jellemzett puha sötét palástja Vajknak. Végül az előtérben újra gazdag 
drapéria-motívum : a térdelő apród dús ruhája. A szövetek e versenyét tetézi 
azzal, hogy más, színben és textúrában eltérő anyagokkal bővíti. Vajk mezítelen 
háta, mögötte a világos kőmedence, az apród cifra ércpajzsa, a háttér márvány
oszlopai, a kardokból, bőrből, aranyveretből, lombból és rózsakelyhekből for
mált csendélet, a magasba emelt kereszt ötvösműve —- csupa vágy anyagot 
adni, dúsát, drágát, tapinthatót, színeset, a szövedék, árnyék, fény sokféle 
fokozatában. Pllsősorban Piloty jut eszünkbe, másodsorban Tiepolo.

Hasonló észrevételeket sugallnak nekünk »XVI. Lajos és családja«, »Rákóczi 
Ferenc elfogatása«, »Du Barry« című képei. A barokk- és rokokó-kor selymei, 
bársonyai, aranya és virágai, faragott gyertyatartói, nehéz, fülledt függönyei, 
csillogó parkettje, haj pora és spádéja mint nagyarányú csendélet, plaszticitásá- 
ban csaknem a képből kiugró anyagfestés, pompa-, dísz- és életszeretet jelennek 
meg e műveken.

Jön aztán egy sor képe (»Bacchánsnő«, »Mályvák közt«), amelyeken a 
Piloty-tanítvány egy kevéssé félretolja Tiepolot s nagy kortyokat szíircsöl 
Rubensből. Hús, rózsapiros hús, mély és meleg környezetbe ágyalva, virág
szirmok tüze közé vetve adja a képek tárgyát. Az orcákon szinte lobbot vet 
a pír. Az izmokat háj párnázza ki. A szőke fürtök aranya, az erek kékje csak 
éppen arra való, hogy a hús telt formái annál jobban világítsanak. Itt is oly kicsat
tanó plasztika uralkodik, hogy az alakok szinte kilépnek a kép mímelt teréből. 
Az anyag, amelyet a mester kedvteléssel utánoz, amelynek szövedékét kémleli 
s szinte kezünkbe adja, a hús.

Ha Piloty szükségesnek látta az anyagot, szövedékjellemével együtt, 
jellemzetesen adni, úgy tanítványai közül senki sem vonta le a tanítás követ
kezményeit oly határozottan, mint Benczúr. v

Végül rendkívül sok arcképet festett, még pedig a közélet hírességeit, 
fejedelmeket, arisztokratákat, politikusokat. Újra húst és temérdek drága 
szövetet, a grófnék selymét, a miniszterek díszmagyarjának prémjét, bogiárait, 
ötvösmívű övét és kardját, arany pitykéket, mint azt a közvélemény kívánta 
és szerette. Nem is a publikumnak engedett, amidőn ily munkákat vállalt, mert 
a nyilvánosság kegyhajhászója nem volt sohasem. De neki örömöt szerzett a
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sok szín, a sok érdekes és csillogó szövedék. így támadtak azok a reprezentatív 
arcképek, amelyek a magyar vármegyeházak dísztermeinek sajátos jelleget 
adnak s oly elhatározón folytak be arcképfestészetünkre.

Festésének alapja az aszfalt, amelynek meleg, omlós, puha ágyába bravú
rosan csattantotta bele a paletta összes tüzes színeit. Egy arckép háttere zöldes 
vagy vereses bitume, amelyből hirtelenül, a sztereoszkopot lefőző plaszticitás- 
sal tekint ki az ábrázat. Az aszfalt levegőtlen mélysége, a hús színeinek zsíros 
jellege tompítják egy olyan szemlélő kedvét, aki már megizlelte a levegővel 
teljes képek hatását. Színnel zsúfolt képek, amelyeknek elve aztán a »megyeházi 
portrék« csekély tehetségű festőinek, Benczúr utánzóinak, kezén merev akadé
miává vált. Ilyen volt a mester, aki az idehaza élő művészek felett feltétlenül 
uralkodott a nyolcvanas, kilencvenes években. Nem mintha valamennyien közös
séget vállaltak volna vele. De amikor dűlőre került a dolog : munkaközben — a 
Benczúr-hirdette anyagszerüség jutott uralomra képeiken.

Hosszú névsor kerekednék abból, ha ide iktatnók azokat a magyar festő
ket, akik a festészetet körülbelül úgy fogták fel mint Benczúr, vagy akik müncheni 
élményeik révén mégis csak vele tartottak — olykor öntudatlanul is. Kivált a 
középszerűségek kaptak két kézzel ez immár kipróbált elveken, amelyeket oly 
szívesen vett a közönség. Az így alakult Benczúr-kör feltétlenül uralkodott a 
80-as, 90-es évek kiállításain s a közönség ízlésén. E korszak tárlatai oly egyönte
tűek voltak, hogy megbecsülhetetlen okmányai a müncheni hatás ez első kor
szakának. Az arckép — több kevesebb sikerrel — egészen Benczúr értelmében 
készült. A tájkép anyagszeriiségek kutatására indult : lápok és mocsarak víz
tükre, fűzfák eltorzult törzse, haragosan alkonyodó ég, keménységi fokozataiban 
kikutatott kövecs. Levegő nem volt rajtuk. Festésük vastag, a színek aszfalt
ágyba kerültek, a tónus meleg. Sokkal népszerűbb volt azonban az »életkép«. 
Az átlagos »genrefestő« megszerezte műhelye számára a parasztasszony szok
nyáját, a csikós gatyáját, a kulacsok, karikások, kukoricatorzsák, tányérok, 
iratos ládák, árvalány hajak, hosszúnyakú fiaskók egész gyűjteményét. A modell 
magára vette a néprajzi szerelvényt, a festő pedig beállította : búsulnia vagy 
gyermekét ringatnia, vagy kurjantania kellett. A színházakban még élt a nép
színmű, Blahánénak még hazavontatták hintóját : a festészet is népszínművet 
adott. Mint Pilotynál s általában Münchenben, itt is nagy súly esett a librettóra. 
De épp akkora súly esett az anyagszerü festésre is. Fának festeni a kurtakocsma 
asztalát, térítőjére híven odaábrázolni a kiömlött vörös bort, plasztikusan adni 
a zöldmázas cserepet, füstösen a cigányt, oly cél volt, amelyet hangos tapssal 
ösmert el a közönség. Azután jött a »városi genre«, urak, úrfiak sétálnak a város
ligetben, hölgyek kacérkodnak velük, nyalka huszártisztek pödrik bajuszukat. 
Az egészen alantas képeken aztán egy-egy adoma, egy-egy boulevard-ötlet 
ragadja meg a közönséget. Az átlagos festés anyagszerű volt, az aszfalt kényel
mes semlegességén épült fel, atelierfestés volt, amely nem ösmerte a friss levegőt, 
a színek erejét, a tónus finomságait. Egy darab gyönge München, gyönge buda
pesti műhelyekbe átplántálva.

Az átlagról szóltunk. De feltűntek e tárlatokon oly nevek is, amelyek éppen 
csak a mi viszonyainknál fogva nem kerültek az első sorba. Friss tehetség volt
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392. kép. A bíró előtt. Bihari Sándor festménje. (A »Könyves Kálmán« jogosításával.)

bőven. De elsenyvedt, részben a kitartás hiánya, részben a közönség, a mi külön
leges mecénásunk elmaradottsága folytán. Ezek s egy sor más festő bizonyos 
fokig elkülönödtek az átlagtól. Bihari Sándornak (1855—1906) a »Biró előtt« 
című festményében (392. kép) sikerül maga mögött hagynia az egyszerű anyag- 
és adoma-festést, kurtán és behatón adja elő alakjait, a kép nem a beállítás, 
hanem az élmény hatását kelti. Festése is érdesebb mint a többié. Az a szabály, 
hogy a közömbös aszfalt legyen összekapcsolója a lokális színeknek, e képen 
már érvényét veszti: Bihari színt tett helyébe. Már-már ott tartott, hogy a jele
netek közvetlen átérzésével, a szín finom változatainak kutatásával, férfias, 
el nem lágyult előadásával valamely sajátos naturalizmust közelít meg. Ezt az 
utat azonban nem tette meg, mert fatális módon került bele egy festői áram
lat forgatagába, amiről még szó lesz.

A müncheni anyagfestés tanításaiból indultak ki s részben követték Böhm 
Pál, Pállik Béla, Fesztv Árpád, Vágó Pál, Gyárfás Jenő, Baditz Ottó s mások. 
Böhm egész múzeumot gyűjtött müncheni műhelyében tiszaparti deregtyékből, 
halászszerszámokból, üstökből s ezeket a néprajzi kellékeket omlós, derült 
képekké komponálta a Piloty-iskola értelmében. Tipikus genrefestőnk, ked
vence a közönségnek. Mint az egész idevágó magyar életképfestészet, az övé is 
derült, jóízű, adomázásra hajló, tragédiától ment, életkedvvel teljes s körülbelül 
tükre az akkori magyar gentry életfelfogásának. Pállik is idevaló. Birkaképeit 
nálunk a közönség is mint az anyag-festés non plus ultráját ünnepelte. Egész 
külön technikát teremtett magának a gyapjú festésére s ebben versenytárs nél
kül maradt. Feszty és Gyárfás fellépése sokat Ígérő volt. Amannak Golgotája
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az iskolás barna tónusok ellenére is erős impulzussal készült műnek mutatkozott, 
de amit itt pedzett, azt nem folytatta. Gyárfás kezén sem játék a festés : első
képe. amellyel a közfigyelmet magára vonja, nagyméretű dramatikus festmény, 
(393. kép) Kund Abigél története. Még úr e képen a müncheni hatás, még barna 
foltokba ágvalódik a kompozíció s a dráma előadása még patetikus, de tigy buzog 
e képen a temperamentum, hogy mindenki nagy reménységgel nézett e sajátos 
tehetség kialakulása elé. Mint Bihari és Feszty : ő is megrekedt a megkezdett- 
útón.

Néhány nevet említettünk itt azok közül, akikre kedvteléssel vagjr remény
nyel tekintett a hetvenes-nyolcvanas évek magyar kiállításainak látogatója. 
Egyesek közvetlen képviselői a müncheni iskolának, mások ebből az iskolából 
indulnak ki. Képeik előtt állva ez a szó jut eszünkbe : München. Látjuk itt-ott, 
hogy kísérlet történik valamely önállóbb, magvasabb stílus kialakítására. S lát
juk, hogy ez mily módon szenved hajótörést. Figyelemreméltó, komoly kísér
letek után festészetünk ismét visszalankad az átlagos müncheni irányba. Mű- 
tárlataink képe egyre egyöntetűbbé, egyre miinchenibbé vált volna, ha e langyos 
harmóniát nem szakítja meg egy új festői irány képviselőinek váratlan és kéret
len megjelenése.

Ez a fellépés oly háborúságnak lett okává, amilyenre még nem volt eset 
Budapesten, ahol a művészet ügyeit odáig táblabírónyugalommal és bon- 
hommiával intézték. Részt vett benne az irodalom is, a közönség is s a magyar 
művészeknek két pártra szakadt gárdája. Az egyik párt az volt, amelyet az

393. kép. Tetemre hívás. Gyárfás Jenő festménye.
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imént röviden jellemeztünk. A másik csupa fiatal emberből állott, akik a nyolc
vanas évek végén Münchenben fogtak komolyabb tanulmányaikhoz.

Az első képviselte Pilotv Münchenét. A másik a modern Münchent. E két 
fogalom oly sok ellentétet zárt magába, hogy az összeütközésnek be kellett 
következnie.

Mert a nyolcvanas évek végén Piloty nagy épületéből már nem maradt 
kő kövön. A külső dísz, a hivatalos elismerés, a muzeális rangsor, a művészeti okta
tás, a kiállítás küzdőtere— a »Glaspalast«, — még a Piloty-kör és Piloty-tanít- 
ványok kezében volt. Csak a világ minden részéből oda sereglett festőfiatalság 
szíve nem volt már többé az övék. Csak melegedni nem jártak többé az ő képeik 
elé. Csak tanításaikra nem hallgatott már senki sem.

Hiába aggatták tele a Glaspalast óriási falait műveikkel : nem bírtak az 
ifjúságnak olyasmit adni, ami annak leikébe markolt volna. Megálltak e képek 
előtt s azt mondták : betéve ösmerjük ezt a recipét. A Glaspalast urainak fes
tése csakugyan megtanulható tudománnyá merevedett, akárcsak az irodalmi 
stilisztikának a kriáról vagy drámáról szóló elmélete. Olyan űrlapnak tekintet
ték, amelyet csak éppen ki kell tölteni s előáll a regulás és kifogástalan mű. Min
den, amit e kör adott, immár ki volt fürkészve, fel lön adva s meg lön tanulva. 
Az irány akadémiává aggott el.

Mi más érzéseket keltett azonban e festőfiatalságban, midőn München 
egyik kiállításán megjelent Courbet, egy másikon Bastien-Lepage, azután Manet 
■és Monet ! Amit az únott egyformaság közepette szomjúhoztak, azt e mesterek
től két kézzel kapták. Pedzést, kezdeményezést, új utalást, amit fel lehet kapni, 
amiből ismét új, ismét hő érdekű, még kialakulatlan, de sokat Ígérő kincseket 
lehet kiváltani. Mély bánya szádája nyílt meg : sötétjében drága rubin villogott. 
Csak le kell szállni érte, — ha még oly nyaktörő az út. Parlag hevert előttük, csak 
neki kell gyürkőzni, hogy új flóra vethesse ott meg gyökereit. Izgató feladat, 
tág tér arra, hogy akiben van lélek, azon mérje meg az erejét.

A régi Piloty-városban a lelkek felett a naturalizmus lett úrrá. A Glas- 
palast urai eg}̂  ideig védekeztek. Nem fogadták be kiállításaikba az új nyomon 
haladókat. Ök, a vár sáncai mögött ülők, ki akarták éheztetni az ostromló had
sereget. Nem sikerült, mert a kilencvenes évek elején meglett a szecesszió (lásd 
412. old.).

Az akadémia ellen irányított e hadjáratban résztvett a magyar légió is. 
Nem volt nagyszámú ; a Münchenben tartózkodó magyar festőknek csak egyik 
töredéke tartozott soraiba. Ennek a csoportnak természetes központja Hollósy 
Simon (szül. 1857) volt.

Mint ízig-vérig ösztönembernek, rendkívüli volt az érzéke a természet 
jelenségeinek szín- és tónus-finomságai iránt. Azok enyhe skáláját és dús változa
tait ugyanazzal a biztonsággal érezte át, amellyel a puszták pásztora meg- 
külömbözteti a hajnal derengésének fokozatait. Nem sokat fogott rajta a mün
cheni akadémia, a melyből kikerült. Született naturalista volt, bohém-termé
szete, temperamentumának tüze, csapongó radikalizmusa, minden rendszertől 
■és függéstől való irtózása, diákos könnyűvérűsége hamar köréje csoportosí
totta a magyar fiatalságot. Részben tanítványaivá, részben barátaivá, napi
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élete sorsosaivá lettek. Miután 1887-ben iskolát nyitott Münchenben, e kör 
egyre bővült. E csoportban voltak Csók, Thorma, Márk, Iványi-Griinwald, 
Zemplényi, Tóth László, Glatz, Réti, Dudits és még egy sor magyar festő, kívü
lük lengyelek, németek, amerikaiak, angolok, akik, ha tehették, otthagyták a 
müncheni képzőművészeti akadémiát, hogy a Hollósy-iskolában folytassák 
tanulmányaikat. Ezek pedig szemenszedett naturalista tanulmányok voltak. 
A kis kör számban gyarapodott s megerősödött : a magyar csoport hazavitte 
eszméit s hazaküldte képeit.

De otthon a legridegebbb ellentállás fogadta az újszerű plein-air, impresszio
nista képeket. Az a kör, amelyet a műhelyek mesterszavával Benczúr-körnek 
neveztek, nemcsak a képek minősége ellen emelt kifogást, hanem pálcát tört 
a bennök rejlő naturalista eszme ellen is. Kevés kivétellel a kritika is puszta 
divatnak minősítette a levegőfestést, felemelte tiltakozó szavát. A közönség 
pedig hideg maradt, vagy kinevette az újfajta művészetet, hisz nem talált abban 
semmit mindama szabályokból, amelyeket odáig az irodalomból vagy az iskolában 
tanult. Nem tudta magát beleélni az új színlátásba, a képek látszólagos téma- 
hiányát ürességnek fogta fel.

A fiatal csoport azonban nem adta meg magát. Felvette a harcot. Törhe- 
tetleniil s eredeti szellemében folytatta festői munkásságát, irodalmi barátai 
pedig azon fáradoztak, hogy az új eszméket megösmertessék, megkedveltessék 
a közönséggel is. Ha a »Benczúr-kör« visszautasította az új képeket : kiállí
tották azokat külön kiállításon. Tömörebbé tette fellépésüket, hogy a Hollósy- 
iskola most már nyarankint Magyarországba, Nagybányára telepedett át. Ez 
lehetővé tette azt is, hogy sok fiatal budapesti festő, aki nem mehetett külföldre, 
e gyönyörű vidéken, az új művészet elszánt képviselőinek körében munkál
kodhatott. A számban is meggyarapodott, tudásban is megizmosodott »nagy
bányaiak« most már zárt csoportban, külön kiállításokban mutatták be Buda
pesten műveiket. Az út meg volt törve, a sajtó lassankint melléjük szegődött, 
a közönség eleinte kíváncsiságból, később őszinte érdeklődéssel sietett feléjök. 
M űvészetük már nem hatott vadidegennek. Párisból is, Olaszországból is haza
hazajöttek nagytehetségű magyar festők s fegyvertársaivá lettek a nagybányaiak
nak. Már a Műcsarnokot sem lehetett előlük elzárni, sőt épp ott vívták ki első 
nagyobb diadalaikat. A század legutolsó éveiben egészen az ő pártjukra állott 
a közvélemény.

Itt is, ott is — leginkább hivatalos helyeken — békealkudozásokat ter
vezgettek a csatavesztés után. Az állam mégegyszer meg akarta menteni a nagy 
históriai kompozíciót s a millennium ünnepi kiállítására egy sor óriási történeti 
vásznat rendelt meg. A kísérlet nem sikerülhetett : a Piloty-érát nem lehetett 
feltámasztani. Másutt kompromisszum történt. A nagy plein-air-zajra a hiva
talos festőiskolák is helyet szorítottak órarendjükben a szabad ég alatt való 
festésnek : modelleket ültettek tehát az Epreskert fái alá. Hatása ennek sem 
lehetett: hő meggyőződés nélkül nem lehetett ezt a művészeti felfogást 
másokba átplántálni, mint valami fakultatív tanulmányt. A nagy kavarodás 
áldozatokat is követelt. Egyes festők, mint például Bihari Sándor, aki már-már 
közeledett valamely egyéni stílus felé, a nagy zajra hirtelenül abbahagyta a
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megkezdett utat s próbált en plein air festeni ő is. Félreértette az egész mozgal
mat : nem recipét akart az adni, hanem éppen megszabadítani a fiatalságot a 
recipéktől. Kísérlete teliát nem ütött be s régi stílusát sem találta meg többé.

394. kép. Kerti jelenet. Ferenczy Károly festménye.

Nagybányára most már mint fontos művészeti központra tekintett a 
közönség. Annál is inkább, mert kiváló tehetségű fiatal művészek is állottak 
a szorosan vett nagybányaiak mellé. A naturalista, impresszionista tábor leg- 
ösmertebb képviselői Ferenczy Károly, Thorma János, Iványi-Grünwald Béla, 
Réti István, Vaszary János, Csók István, Clatz Oszkár, Fényes Adolf, Strobentz 
Frigyes, Kosztolányi-Kann Gyula, Márk Lajos, Olgyay Ferenc, Rippl-Rónai 
József s mások. Fellépésükkel, munkálkodásukkal új korszak kezdődik művé
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szetünk történetében. A művészettörténet feladata mind e festők egyenként 
való jellemzése. A mi különleges szempontunkból elég megállapítanunk, hogy 
a naturalista irány itt is felváltotta az akadémiát, amelyet a Piloty-kör 
anyagfestői, még előbb pedig a Markó-Ligeti-kör képviselt. Mihelyt csak némi 
művészeti élet is virágzik Budapesten, a művészeti irányok váltógazdasága,

395. kép. Levétel a keresztről. Ferenczy Károly festménye.

amelyre oly jó példát ad az olasz renaissance és a XIX. század francia 
festészete, nálunk is érezteti hatását.

De ez a két idézett korszak egyéb tanulsággal is szolgált : a naturalista 
korszakot követő művek sajátságos stílustörekvések bélyegét viselték magukon. 
Láttuk, hogy a naturalizmus előbb-utóbb, de bizton stilizáló művészetre vezet.

Hogyan állunk e tekintetben hazai művészetünkkel ? A választ jellemző 
festményekről fogjuk leolvasni.
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1896-ban festette Ferenczy Károly »Kerti jelenet« című művét (394. kép). 
Hét évvel utóbb keletkezett »Levétel a keresztről« című festménye (395. kép). 
Amazon nyilvánvaló a törekvés egy adott természeti jelenséget nyomról nyomra 
követni, színeinek teljében, tónusainak finom fokozataiban híven tolmácsolni. 
Telivér naturalista kép, amelynek egyik jelentős bélyege a festői elemzés. Éppen 
e bélyegben tér el a »Levétel« a »Kerti jelenet«-től. Mert a levételnek főbélyege

az összefoglalás, a színek, tónu
sok sommázása, tömörítése. — 
A »Kerti jelenet«-ben még min
denestül kapjuk a természetfor
málta környezetet, a »Levétel«-en 
nem a természetnek egy adott 
darabja áll előttünk, hanem bizo
nyos különleges szándéktól vezé
reltetve azon van a festő, hogy 
sok mindent kihagyjon, amit a 
természetben lát, sok mindent 
kiemeljen, ami a természetben 
egybeolvad, sok mindent átala
kítson azon, amit a természet 
nyújt. Egy-egv alak a »Levétel«-en 
nem hordozója többé a színek és 
tónusok gazdag, részletezett hang
sorának, nem olvad össze impresz- 
szionisztikusan a környezettel, 
hanem kiválik belőle, mint egyet
len feltűnő színt hordó folt, amely
nek kivágására (silhouette-jére) 
láthatón ügyet vet a mester. 
Nem véletlen testtartásúak, tag- 
lejtésűek a »Levétel«-en az ala
kok, hanem nyilvánvalón súly 
esik arra, hogy egy-egy mozdu
lat, egy-egy taglejtés mindenek- 
felett kifejező, szuggesztívlegyen. 
A naturalista elemző vágyak így 

alakultak át egyazon művészben összefoglaló, stilizáló vágyakká.
Fényes Adolf is tősgyökeres naturalista volt pályája elején. Érett példája 

az ő természetelemző festésének a »Napszámos« (396. kép), amely beható, min
dent kikémlelő modelltanulmány. Ö sem maradt meg ennél az elemző festésnél, 
hanem annak tanulságait értékesítette abban az összefoglaló, tömörített elő
adásban, amelyet »Csöndes boldogság« című festménye mutat (397. kép). 
Amannál még súly esik a tér érzékítésére és a test tömeghatására, árnyékok és- 
fények teszik plasztikussá, szinte megmintázzák. Emezen nincs már árnyék és. 
nincs fény, a tér érzékítése másodrendű jelentőségűvé lett, a tömeghatást sil--



A művészet. 447

houette-hatások, a plaszticitást folthatás helyettesíti. Itt már nem a természeti 
jelenség hű tükrözése a cél, hanem a természeti jelenség átalakítása a színfolt., 
az egyszerűsítés, a silhouette értelmében.

A leghatározottabb naturalizmus gyümölcse Csók István »Ezt tegyétek 
az én emlékezetemre« című festménye (398. kép). Hajszálig menő megfigyelések
kel teljes ez a mű, a levegő világos médiumában oszlanak fel a formák ; az alakok 
mozdulata, típusa mindenestül a legrészletesebb megfigyelések pontos megrög
zítése. »Duna szélén« a címe 
egy későbbi festményének 
(399. kép), amelynek láttára 
rögtön megérezzük, hogy a 
mester célzatai átalakultak : 
nem töviről hegyire való ter
mészetiéi rást ad, hanem kivá
laszt különleges mozdulato
kat s azok különlegességét 
még erőteljes széles vonalak
kal alá is húzza, feltűnőbbé 
teszi. Nincs már nyoma az 
apró részleteknek : néhány 
igen erős ecsetvonás sommáz 
egy-egy formát, amelyet egy
koron hosszú, talán heteken 
át tartó munkával részletez- 
getett. Öt is a stilizálás felé 
vitték a naturalista tanulmá
nyok.

Mindezek a művészek 
közös naturalista elveken és 
tanulmányokon nevelkedtek.
S íme, fejlődésük folyamán 
stilizáló művészethez érkez
tek. De ha egybevetjük itt 
közölt kései festményeiket 
(395., 397., 399. kép), könnyen 
megállapíthatjuk azt is, hogy 
a naturalista alapból való fejlődés egészséges abban az értelemben, hogy nem 
teszi egy irányban elfogulttá a festőt, sőt lehetővé teszi neki azt, hogy sajátos 
egyéni stílushoz jusson. A naturalizmus jó iskolának bizonyult, mert révén a 
legszabadabb a fejlődés. Már az itt közölt stilizáló művek is mennyire külömböz- 
nek egymástól, mennyire elkülönített bélyeget viselnek magukon, holott 
alapjuk egyazon naturalizmus. Vessük egybe e festményeket azokkal a stilizált 
művekkel, amelyek szintén a legújabb magyar képírás szülöttei és eredetileg 
szintén a természet beható tanulmányozásán alapulnak. Rippl-Rónai József, 
aki egykoron éles tűvel, hajszálvonásokkal karcolt rézbe, színt és vonalat tömő-

397. kép. Csöndes boldogság. Fényes" Adolf festménye.
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ren összefoglaló művésszé lett (lásd a színes mellékletet), a szín tüze, tömörsége, 
zamatossága lett kezén döntővé. Egy másik művésznek, Kacziány Ödönnek 
főereje a sejtelmes megvilágítás, a misztikus hangulatok kurtaszavú, össze
foglaló tolmácsolása (401. kép). Körösfői Aladár »Én vagyok az út, az igazság, 
az élet« című festménye (400. kép) ismét más vágyakról ad számot : egy nobilis 
lélek víziói fejeződnek itt ki a vonalak férfias, sokatmondó ritmusával. így 
vezetett a természet beható tanulmányozása nálunk is egyéni stilizáló művészet
hez, mint a műtörténet nagy korszakaiban mindenütt, de ez a stilizálás egy irány 
befejezését, végső virágát is jelenti s menten akadémiává válik, ha valamely 
későbbi nemzedék ebből a stilizáló művészetből fog kiindulni, ahelyett hogy 
maga is beható természettanulmányon kezdené.

Az irányok e váltógazdaságát nálunk természetszerűen csak azokban 
az időkben láthatjuk ily világos alakulásban, amidőn művészeink szinte tömör

sorban, egymástól el 
nem szigetelve mun
kálkodtak. Tehát a leg
újabb időben. Hisz irá
nyokról lévén szó, min
dig a kölcsönhatásra, 
együttes munkálko
dásra, vagy legalább 
is egyazon célért való 
hevülésre kell gondol
nunk. — Mindazok a 
mestereink, akik kül
földön töltötték el éle
tüket vagy sorsuk 
avagy egyéni hajlan
dóságaik következté
ben elszigetelve mű
ködtek, nem válhattak 
döntő tényezőivé a 
képírás valamely irá
nyának. Egy festő még 
nem irány. Legfeljebb, 
ha itt-ott utánzója 
akad. de az utánzók ki
esnek szemlélődésünk 
keretéből: legfeljebb 
ha a rendszeres mű
történet juttat nekik 
egy-egy sovány sort.

Pedig ha valahol, úgy a mi festészetünkben bukkanunk az elszigetelt, 
vagy környezetükből kikerült nagy solitairek díszes számára. Már a régebb 
múltban is keserves vérvesztést jelentett a kiváló tehetségek külföldre köl-

398. kép >>Ezt cselekedj étek az én emlékezetemre«. Csók István 
festménye.
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tözködése. De legújabb képírásunk is egész sor nagy fajsúlyú nevet mutat 
fel, amelyek viselői egymástól függetlenül, különböző helyeken szétszóródva, 
elszigetelve dolgoztak, anélkül hogy észrevehetőn hatottak volna pálya
társaikra. Zichy Mi
hály (sz. 1827) tel
jesen idegen jelen
ség művészetünk
ben, hatásának itt
hon nyomát sem 
látjuk. — Ragyogó 
központokban, Pá- 
risban s a cári ud
varnál, töltötte éle
tét, maga is nagy
úri életet kedvelő 
oligarcha, telve a 
francia enciklopé- 
disták műveltségé
vel, arisztokrataízű, 
szúrós liberalizmu
sával, egy új Ma
dách, de maróbb 
s békülékenységre 
nem hajló. Csoda-e, 
ha ez az egyéni
sége jellemzetesebben fejeződik ki rajzaiban mint festményeiben? Csoda-e, 
ha legjobb illusztrációi éppen a modern magyar liberalizmus legtipikusabb 
képviselőjének, Madáchnak könyvét ékesítik ? (402. kép.) Mint festő, Zichy 
nem hatott magyar pályatársaira. Főképp azért nem, mert a festés csak másod
sorban fejezte ki egyéniségének igazi jellemvonásait.

Akik az ő idejében itthon munkálkodtak, azok egyik legkiválóbbja Mészöly 
Géza (1844—1887) volt. Midőn Mészöly nálunk fellépett, a közönség Ízlése még 
mindig az olasz vedutát tartotta a tájkép igazi formájának. Még virágzott és 
közbecsülésnek örvendett a Markó értelmében vett sima akadémia. De Mészölyt 
nem vonzották azok a biztató festészeti szabályok, amelyeket Lairesse oly pon
tosan juttatott az esztétikai bizonyosságokat szomjazó közönségnek. Mészölyt, 
a költői lelkű embert, hatalmas vágy vonzotta a Balaton költői és egyszerű 
képeihez. Míg a hivatalosan elismert, nagy szceneriák hidegen hagyták : ennek 
a gyönyörű tónak szelíd színváltozatai, pittoreszk kunyhói, csöndes nádasai 
elbűvölték. Ott nézegette, mint sáfárkodik a parti ember e nagy víz mentén. 
S az egész tájra, emberre-állatra ráborult a vízszülte pára, finoman megtörve 
mindennek színét. Ez vonzotta, ezt festette tősgyökeresen (403. kép). S íme, 
a széles és heroikus veduták helyett meglett az első bensőséges tájkép. Nem 
is kellett a barbizoni mesterekkel megismerkednie, hogy e meghatottsággal 
teljes, átérzett képek megszülessenek s viszont nem csodálkozunk azon, ha e
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399. kép. Duna szélén. Csók István festménye.
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400. kép. >>Én vagyok az út, az igazság, az élet«. Körösfői Aladár festménye.

képek némelyikére Corot nevét hamisították a műkereskedők. Mészöly az első
nálunk, aki egész szivével át- 
érzi az intim tájképet, aki 
elénk adja a Balaton párás, 
gyöngyházszín tónusait, aki 
közvetlen tájképet fest.

A veduta-korszak azon
ban lehetetlenné tette, hogy 
pályatársaira hasson. Festése 
szabályellenes volt. Pedzéseit, 
problémáit nem kapta fel senki. 
Hazai képírásunk irányainak 
sorsára neki sem lett befolyása. 
Mint egészen különálló egyéni
ség szerepel művészetünk tör
ténetében, legfeljebb ha egy
két gyönge utánzója akad, akik 
nyomába se jutnak.

Mészöly a természeti je
lenségek bensőséges jellemvo
násait főképpen a rajz és tó
nus finomságaival tolmácsolta. 
A szín másodrangú szerepet 
kapott. Egy kortársa, aki egé
szen más útakon haladt új 
célok felé, a szín problémáit 
fejlesztette s oldotta meg. Ez 

401. kép. Pallida mors. Kacziány Ödön festménye. a kortárs Szinyei-Merse Pál
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Szinyei Merse Pál festménye. 
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(szül. 1845). Öt Piloty iskolájában oktatták a művészet elemeire. De már kezdő
korában más utakra tért mint amelyeken az akkori müncheni festők jártak. Semmi 
érdeklődést sem mutatott a nagy történeti vásznak iránt ; neki az irodalmi tár
gyak, az operaházi jelenetek nem kellettek. Ránézve a festészet azon sarkallott, 
hogy minő színhatásokat ad a természet. A sárosi vadász kiült a néki oly bizal
mas mezőre s ott elnézte, mint lángolnak piros tűzben a pipacsok a fű buja zöld
jében. Ezt a valóban festői té
mát vágyott megoldani. Még 
mielőtt Böcklint megösmerte 
volna, már megértette az 
efféle színproblémát. Az ő 
festői előadása azon alapszik, 
hogy mindenekfelett a szín 
erejét hangsúlyozza. Szinyei- 
Merse ezen a ponton ostro
molta meg a természet bás
tyáit. A festői processzus, 
amelyet a maga számára ki
talált, magában véve is érde
kes és tisztán festői. Ha vász
nán a pipacs égő pirossága 
üti a fű zöldjének erejét, úgy 
nem ama piros színt fokozza 
le, mint ez akkor, a tempe- 
rálás korában, divatban volt, 
hanem kemény daccal még 
inkább erősíti a zöldnek ere
jét. így folyik az ő vásznán 
a színek erejének küzdelme, 
míg végre minden rész a maga 
legmagasabb potenciáját el
érte. Szinte a villamos feszült
ség jelenségére gondolunk e 
művek láttára. A problémá
kat, amelyekkel Manet Fran
ciaországban javában vesző
dött, Szinyei tőle függetlenül
oldotta meg. Ezeknek egyik érett gyümölcse a »Majális« (lásd a színes mellék
letet), amely nemcsak a magyar művészetnek ritka gyöngye, hanem a művé
szet világtörténetének is egyik nevezetessége. Nem értették meg. Nem volt sza
bályszerű kép. Szín- és fényproblémákat- adott, anyagfestés helyett. Bécsben 
is, Budapesten is visszautasító kritika érte.

Szinyei, akiben több volt a magyar földesúr bonhommiájából, mint a 
harcias természetből, visszavonult birtokára gazdálkodni. Neki sem lehetett 
befolyása valamely irány kialakulására.

402. kép. Illusztráció az »Ember tragédiájához«, Zichy 
Mihály rajza.
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És nem hatott döntő módon Munkácsy Mihály és Paál László, e sok tekin
tetben rokonlelkű két művész sem. Mind a kettőnek művészete az egyéni tem

peramentumban 
gyökerezik. És 
képeiken is ép
pen ez a vonás 
ragad meg min
ket. Paál Lászlót 
(1846—1879) ko
rán ragadta el a 
halál ; rövid pá
lyafutásán egé
szen a barbizoni 
mesterek közelé
ben látjuk. Szi- 
lajon festett táj
képeit (404. kép) 
bizonyos őserő 
jellemzi.

Munkácsy Mi
hályi 1844-1900)

404. kép. Erdórészlet. Paál L. festménye. (A »Könyves K.« jogosításával.) jóval túlélte ba
rátját. Nagy tör

ténelmi kompoziciói, tájképei és arcképei egyazon célt szolgálják : a külön
leges, szilaj temperamentum kifejezését. Széles gesztussal húzta oda ecset-

403. kép. Balatoni táj. Mészöly Géza festménye.











406. kép. Milton. Munkácsy Mihály festménye. (A párisi Charles Sedelmayer cég jogosításával.)

407. kép. Éjjeli csavargók. Munkácsy M. festménye. (A párisi Charles Sedelmayer cég jogosításával.)
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vonásait, a pillanat ihletében, függetlenül a tárgytól, amelyet ábrázolt. 
A hirtelen és villámgyors elhatározás ül minden vonásán, bizonyos művészi 
izgatottság, amely a lélek legbensőbb részvételének jele. Feszülő temperamen
tuma a nagy méretet, a széles, mélybe markoló ecsetvonást kívánta. Heves 
furioso-val teremnek a vásznon alakjai : kevés festő bírta karaktereit az ihlet 
ily hirtelen fölvillanásával a képre szögezni. Akinek idegéletében annyira a felső
fokra van csigázva minden, mint nála, annak kezéből természetesen nem lan
gyos vagy közömbös képek kerülnek ki. Sőt egyenest keresi a megrázó, a drámai, 
a megdöbbentő tárgyat, amelynél motiválva van ez a szilaj, kapásból való 
festés. Egyik képe Krisztust mutatja Pilátus előtt (405. kép). A dráma itt 
élére van állítva. A feszültség ebben a percben a legnagyobb. Egy világ sorsa 
dől el most. Ha mindezt csak a kompozícióból, az alakok összeállításából, az 
irodalmi glosszákból tudnók meg, úgy e kép talán hidegen hagyna. De nincs 
rajta ecsetvonás, amely e feszültséget, ezt az izgalmat ne tolmácsolná. Egy 
másik képén Milton mondja tollba az Elvesztett Paradicsomot (406. kép). Feszül
ten figyel az író leány. Látomásaiba merülve diktál a vak Milton. A helyzet 
rendkívüliségét mindezen felül aláhúzza, százszorossá teszi a másik leány alakja, 
aki épp indulófélben van, de a strófák hallatára hirtelenül megáll, elbűvölten 
figyel. Egy izgalmas jelenetből itt is a feszültség döntő pillanatát veszi ki 
Munkácsy. »Éjjeli csavargók« a címe egyik festményének (407. kép). Az előadás 
itt is a hirtelenség megdöbbentő hatását kelti. Épp most lépnek ki a sötét sikátor
ból az elfogott csavargók. Most villannak meg mögöttük először a szuronyok. 
A kofák és járókelők e percben veszik észre a szomorú menetet : minden alak 
feléje hajlik, minden szem rája szegződik. A dráma itt is élére van állítva. És 
Munkácsy többi festményén is. Szinte szomjuhozta képein azt a pillanatot, 
amidőn a kocka épp eldől, a tragikum épp evidenssé lesz. Oly impulzív termé
szetnél, mint amilyen Munkácsy volt, ez magától értetődő. Ö és képe : egyetlen 
egység. Midőn a vászonra ily dolgok szegződnek : fenékig markolhat a festékes 
köcsögbe lapátszélességű ecsettel, az átérzett élmény hevével festhet. Xem vet 
rá súlyt, hogy valahol érdességek, keménységek támadnak : az ütközet hevében 
ki vet súlyt a sebhelyekre ? S Munkácsvnál minden kép festése egy-egy szilaj, 
idegsebző csata volt. Idegeit soha senki sem áldozta fel annyira művészetének, 
mint ő. Lélekperzselő hévben senki sem vetekedhetik vele. A magyar ember 
szilaj szertelensége kiált felénk e képek meleg, barna festékkérge mögől.

Munkácsy talpig ember volt, aki a maga egészében adta magát képeiben. 
Művészetének súlya, zamatja személyes jellemvonásokban, egyéniségében 
gyökerezett. Nem csoda, ha képírásunk irányának sorsára e különben is Páris- 
ban élt mester nem hatott. Festését csak az kaphatta volna fel, akiben hasonló 
temperamentum él. Ilyen festő pedig még nem akadt Magyarországon. E sze
mélyhez kötött, autochtón művészet elől még benső tanítványai is menekültek. 
Néhány festő utánozni próbálta őt. Úgy hasonlítanak Munkácsyhoz, mint a 
népieskedő lírikusok Petőfihez.

Munkácsyval szemben a magyar ember temperamentumának, eszejárásá- 
nak másik végletét képviseli Székely Bertalan (szül. 1835). Nálunk őt ösmerik 
a monumentális falfestés legnagyobb képviselőjének. Kifejezési eszköze első
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sorban a freskó. Tehát oly technika, amely hosszas és gondos előmunkálatot, 
higgadt meggondolást, módszeres eljárást kíván. Nem véletlen, hogy Székely 
éppen ezt a technikát választotta a magáénak. A puszták hallgatag és meg
fontoló pásztorainak lelke lakik benne. Ez az embertípus, amely elbűvölő szép
ségekben gazdag, artisztikus elfinomodottságban él és dolgozik benne. Ismerjük 
e népet : hosszas 
és közvetlen ter
mészetszemléleten 
épül fel világfelfo
gása, nyilt fővel 
gondolkozik és ma
kacs a céltudatos
ságában. Mind e 
vonásokat megta
láljuk Székely Ber
talan művészeté
ben. Festett olaj- 
képeket is, így ön
arcképét , amely 
még mint fiatal 
Piloty - tanítványt 
mutatja (408.kép).
De nincs abban 
Pilotyból semmi.
Már a saját útjain 
járt, a húzva-ken- 
vefestés helyett a 
színek gazdag vál
tozatai s tömör 
egybecsendiilése a 
főjellemvonás. —
Azután történeti 
képeket fest ő is, 
mint annyi más.
De ezekben sze
mélyes élmények 
visszhangja csen
dül meg. Már mint
gyermekifjú közvetlen hatása alatt állott a szabadságharc balsikereinek. Alig 
odahaza volt, Erdélyben, halotti szagot fútt a szellő Pozsonytól Kolozsvárig. 
Árvák és özvegyek koldultak foszlott gyászruhában. A börtönök zsúfolva 
voltak, az egész világ teleszóródott menekült honvédekkel. Székely tizennégy 
éves volt, mikor Görgey letette a fegyvert. Az utána következett halotti 
csönd mélyen belevésődött leikébe. Ezekkel a benyomásokkal ment Mün
chenbe művészetet tanulni. Drága, szomorú benyomások, a hatvanas évek

408. kép. Székely Bertalan magafestette arcképe. Ernszt-gyüjtemény.
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költői szép versekbe öntötték azokat. De a búbánatos hangulat az akkori 
magyar festők lelkén is uralkodott. Mint az írók, úgy ők is a dicső múltban 
fürösztötték meg szívüket, hogy egy percre kiszabaduljanak a borzasztó jelen
ből. 1851-ben kezdenek újra megnyílni a kiállítások Pesten. Kisebb-nagyobb 
tehetségek, mint Orlai Petries, Kovács Mihály, Molnár József, Than Mór, 
Madarász Viktor festik a nagy történeti képeket, tragédiákat, hazafias tárgya
kat. Csupa »régi dal, régi dicsőségről«. Ez a művészet a legnemesebben fel
fogott vezércikkező művészet volt. Alapját azonban a közhangulat szolgáltatta 
s nem a művészet ; éppen ezért nem is volt továbbfejlődésre képes. Székely 
is ivott a keserű pohárból. Festett ő is, e hangulatot magába olvasztva, törté
neti képeket. Festészete azonban gazdag fejlődésnek indult, mert több volt 
a közhangulat egyszerű tolmácsolásánál : művészi értékeken épült fel. Leg
világosabban nagy falfestményein fejezte ki magát. A pécsi székesegyház, a 
kecskeméti városház, a vajdahunyadi vár, a budai halászbástya számára készí
tett freskókat és freskó-kartonokat. Egy tekintet e kartonok valamelyikére 
(409. kép) felvilágosít arról, hogy formális művészettel van dolgunk, amelynél 
nagy súly esik a csoportok egységére, fölépítésére, az adott tér betöltésére, a 
mozdulatok beható kifej ezőségére, a vonalak ritmusára. Széles gesztussal nyúlik 
előre egy kar : nemcsak egy cselekményt fejez ki, hanem formája révén összeköti 
az egyik csoportot a másikkal s vezeti, terelgeti a tekintetet. Hatalmas omlásúak 
a drapériák : mind csak arra való, hogy a test mozdulatát kiemeljék, még erő
sebben hangsúlyozzák. A csoportok körvonala a háttérbe hullámos vonalat ír : 
e ringó vonal nemcsak újra aláhúzza, erősíti a cselekmény rohamos menetét, 
hanem lendülő ritmust éreztet velünk. Ki van vetve a képből a tér, a plaszti- 
citás éreztetése : a mester nem bontja meg a fal síkhatását. Sőt hangsúlyozza 
azt azzal is, hogy a háttérre egyszerű falmintát fest. Ez a művészet nem törté
nelmi illusztráció, nem archeológiái festés, nem a Kaulbachok lágy kompozíció- 
sémáinak utánzása. Nagyszabásuan egyszerű és cikornyátlan, mint egy köz
mondás. Csupa nagy forma kapcsolódik egymáshoz e falakon s minden formá
nak feladata az, hogy intenzíve fejezzen ki egy jellemvonást anélkül, hogy önálló 
formaéletét elvesztené.

Epizódalakok, díszítő jelzők, csendélet, holt hely itt nem található. Egy 
bölcs és hallgatag ember művészete az.

Székely Budapesten él, de elzárkózva, a művészi életre ügyet sem vetve. 
A közönség alig ösmerte. Évtizedeken át alakította kartonjait, freskói pedig 
vidéki városok falaira kerültek. Nevét csak nagyritkán lehetett hallani. Igaz, 
hogy iskolája is volt s talán várni lehetett volna, hogy tanítványai révén hatni 
fog művészetünkre. De egy oly végsőig leszűrt egyéni stílus, mint az övé, nem 
volt veszedelem nélkül átplántálható. Amit ő elszigetelve, függetlenül, egy 
hosszú életen át mint végső eredményt elért, az nem volt alkalmas arra, hogy 
a fiatalság számára kiindulópontul szolgáljon. Egyes formális eszméi meg
megcsillannak valamely hű tanítványa művén. De nem viszik őt előbbre. Amire 
hosszas élmény révén jutott a mester, az mint készen átvett forma nem lehetett 
termékeny. Innen van, hogy az ő egyéni stílusa sem hatott érezhetőn a magyar 
művészeti irányok váltógazdaságára.







409. kép. »Haj vitézek, haj elébe, kiki egyet az ölébe«. Székely Bertalan kartonja.
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Székely komoly érdessége mellett Lotz Károly (szül. 1833) képviseli a freskó 
allegróját. Az ő művészete is merőn személyes : nincs kapcsolatban a körülötte 
fölserkedt irányokkal. Ö is teljes visszavonultságban dolgozik. Naiv életöröme 
húzódik a harctól, félénk természete visszatartja az állásfoglalástól. A gyer
mek csillogó szemével ragadja meg egy kedves női arc, egy sugár, igéző termet 
bájait. Fejlett művész korában egész sorát festi olajban a női arcképeknek. 
Egy szelid, derüslelkű ember halk bókjai azok. De nagy freskóin sugárzik igazá
ban ez a naiv életöröme. Az Operaház mennyezetfestményén (410. kép) az egész

410. kép. Részlet a budapesti Operaház mennyezeti freskójából. Lotz Károly festménye.

Olimpust adja, de nem az Olimpus kedvéért, hanem hogy kiönthesse lelkének 
derűjét a sugár, lenge, imbolygó testek egész tömegén. Azur éggel, meleg felhő
foszlányokkal töri át a kupolafalat, delikát érzékiségben népesítik e miliőt a 
hajló, lengő, vidor, önfeledt jóérzésben sütkérező istenasszonyok. Az élet apró- 
cseprő gondjai, a drámák sötét súlya, a földi élet kemény munkája száműzvék e 
világból. Fürgén és sugárzó arccal rögzítette a falra Lotz ezt a különleges láto
mást, amely egészen az ő életében, az ő jellemében gyökerezik. Az ő gyöngéd 
és sugaras epikureizmusa mellett Székely a hanyatló Róma stoikusának hat.

Lotznak is volt hivatalos iskolája Budapesten. De ez az egyetlen szál, 
amely a magyar képíráshoz fűzte. Művészete annyira az ő sajátos jellemében, 
az ő sajátos életfelfogásában gyökerezett, hogy nem válhatott kiinduló pont
jává az újabb nemzedék tanulmányainak. Nem formális művész, mint Székely,
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tehát még jól ellesett sémákat sem lehetett tőle átvenni. Művészetünkre ő sem 
hatott döntőn.

A nagy öregek e díszes sorának nevezetes tagja Mednyánszky László báró 
(szül. 1852.). Valamennyi művészünk között talán ő legfüggetlenebb minden

411. kép. Téli táj. Mednyánszky László báró festménye.

rendű iskolától és iránytól. A Szepesség és a Karszt kopott csavargója, Diogenesz 
igénytelenségével. Tisztult fensősége hamar átemelte őt a konvencionális élet 
minden csipp-csupp izgalmán. Szürke zubbonyban, festő-málhájával baran
golta a rengeteget, az érdes, kopott sziklákat: egész élete a legbensőbb kapcsolat 
a természet geológiai rendszereivel, különleges növényformációival, a levegő
tenger hatalmas játékaival. Egyetlen tanítómestere ez volt. Elhagyott mocsarak,
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rőt perje, az ősz piros láza, a fa bimbófakadása sugallta képeit. Ha egyidőre város
lakóvá le tt: a perifériákon bolyongott, amelyek megint különleges formációk
kal szolgáltak: városrongyokkal, a gyárak meredő kéményeivel, a kalyibák csavar
góival, a parlagok giz-gazával. Nyomról-nyomra tanulmányozta e tarka min-

denség jellemét. Egy virágszirom, egy szikla karcos sebhelye épp úgy érdekelte, 
mint a lezuhant görgeteg, a láp néma tükre, a sárgán, vésztjóslón vágtató föl
legek, a fenyvesek hajnali ködjének fátyollengése. Mindenkitől függetlenül, 
a maga szemével szivta magába e jelenségeket s ezen épülnek képei. »Téli táj« 
a címe egyik művének (411. kép). Temérdek fa áll egymás mellett, fiatal erdő 
szélén. Az egész erdőkép jóformán ágak szövevénye, a törzsek nagy formái nél-
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kül. Ezekre az egymásba fonódott, kusza ágakra a hópihék milliói hullottak. 
Közeledik az alkonyat s a hó kékes visszfénnyel szövődik által. Oly kép áll elő, 
amely emlékeztet a gótikus templomok áttört kődíszeire. Mednyánszky kezén 
ez a jellemvonás gazdaggá, mindenek felett uralkodóvá lett. Valóságos labirintje 
támadt itt a gályáknak, amelyeknek hópárnái ágról-ágra, hajtásról-hajtásra 
vonulnak, mint fehér csipkedísz. És amint egymás felé hajlanak a gályák, amint 
összeérnek és szétválnak, oly ritmus van bennök, mint a nyári vetés enyhe rin- 
gásában.

A ritka beható természetszemlélet fejlesztette szín-, forma- és vonalmemo- 
riáját. E képek, amelyek oly közvetlenül és újszerűn tolmácsolják a természe
tet, sőt annak elixirjét adják, mind műteremben készültek, tehát nem a modell 
nyomán. Soknak tört bele a fejszéje az efféle vállalkozásba. Mednyánszkynál 
azonban itt is megszűnt minden nehézség. Miután egész élete festéssel telt el s 
miután oly kimerítőn volt képes magába szívni a természeti jelenségek képét 
mint kevés más ember, memóriája és természetvázlatai kiépítik számára a 
modellt. Erre külömben képeinek megalakításánál nincs is nagyon szüksége, 
mert művei nem természetleírások, hanem a fontos, nagy és döntő jelenségeket 
mutatják, sommázva, egyszerűsítve, kiemelve azt, amit egyénisége fontosnak 
érez, fokozva azt, amit hangsúlyozni akar, kivetve azt, ami csak inventárium 
volna s mint ilyen fölösleges lom.

»Őszi táj« egy másik képének a címe (412. kép). A motívum emléke Észak- 
magyarországból való. Bűvös sárga és piros színhalmazat egy ilyen felvidéki 
erdő ősze, főkép ha a sárga lombrengetegnek a tömör kék hegy, a tömör kék 
ég adja a hátteret. Ezt a két színt aknázta ki Mednyánszky az »őszi táj «-on. 
E két szín a döntő itt, ezek adják meg a legfőbb jellemvonást, velük él-hal a kép. 
A mester tehát fokozza a tüzűket, intenzitásukat, a legvilágítóbb sárga mellé 
kerül a legmélyebb kék, a végsőig erősítve nemcsak a szín élénksége, hanem az 
ecsethúzás szilaj ereje által is. Ezzel a merészen kormányzott feszültség által 
oly élet szökik a tájképbe, amilyen erejűt ritkán látunk.

A lankás hatalmas területe, a légnyomás alatt rengő tó vize, a hegyderék- 
nek esti fényben opálos sziklái, a nagyerejű magános fák, a külváros horizontja, 
a ködátszőtte liget ily értelemben alakul egyéni élményt tükröző képpé. Mint 
minden nagy festő stílusát, itt-ott az övét is megpróbálták utánozni. De ez a 
stílus tisztán egyéni szemlélet és élmények visszatükrözése, csak utánozni lehet 
külsőségeit : veleje elérhetetlen másra nézve. Bármily hatalmasan szilárdította 
is meg Mednyánszky fellépése természettanulmányozó törekvéseiben az ifjú
ságot, egészen különleges egyéni stílusa nem hatott közre valamely irány sorsára.

A művészettörténet nálunk nem ad oly tömör képet, mint például Olasz
országban a renaissance idején. Szétszórt, egymástól elkülönödötten fejlődő 
egyéniségek egy-egy személyes stílust fejlesztenek. Szerényebb keretben azon
ban nálunk is van példa az irányok váltógazdaságára, mint azt a naturalista, 
impresszionista és stilizáló csoport bemutatásánál láttuk.
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2. A m od ern  szobrászat.

Mintha a bronz és kő művészetén megérződnék a nyersanyag súlya, 
oly lassan, szinte vontatva változtatja jellemét a szobrászat. A festő fürge, köny- 
nyed technikája árkon-bokron túl van már, míg a szobrász izzadva hengeríti 
kőtömbjét egy lépéssel előbbre. Mily sokszínű és gazdag a képírás a XIX. század
ban ! Mily alapvető újításokat hagyott örökül a XX. századnak ! Mázsás terhé
vel lassan ballag nyomában a testvérművészet. Igaz, más a legújabb szobrászat 
mint elődei. De a múlttal jobban összefügg mint a képírás. A barokk kor képeit 
egyetlen festő sem utánozta a mi korunkban : szobrászatát mentül többen. 
Görög, római mestereket nem utánozhatott, mert hiányzottak a megfelelő 
előképek : a szobrászok azonban bőven merítettek az antik plasztikából, amelyet 
gazdag múzeumok tártak eléjük. A múlt és a jelen viszonya a szobrászatban 
egészen más mint a képírásban. S e nagy múlt még súlyosabbá, még kötöttebbé 
tette a szobrász márvány tömbjét. Miiy nehéz volt elfogulatlannak maradnia, 
mily bajos volt e halhatatlan mesterművek közt megtalálnia önmagát !

Jelentékeny külső okok sem késztették a mestereket arra, hogy merőn 
új csapásokra tereljék művészetüket. Új anyag nem jutott a műhelyükbe : az 
anyag hatása, sugalló ereje, korlátái ugyanazok maradtak, mint régen. A művészi 
stílus fontos együtthatói közül új a mecénás és a véletlenszülte szobrászegyé
niség. Az előbbit mindjárt szemügyre is kell vennünk.

A szobrok megrendelője, élvezője, mecénása a legutóbbi évszázadban a 
polgárosztály. Még jut egy-egy megrendelés az egyház kezéből is, sőt akad 
fejedelmi udvar a patrónusok közt itt is, ott is. De mily csekély mindez ama 
szobortömeghez képest, amely a polgárosztály számára s annak kezdésére 
készül. Sétáljunk végig Európa nagyvárosain : ott a modern szobrok legnagyobb 
része ennek a friss, uralomra jutott osztálynak hőseit dicsőíti. Gondoljunk vissza 
ennek az osztálynak különleges gazdasági, politikai, kulturális eszményeire : 
ezeknek tükörképét kapjuk kőben, bronzban. A polgárosztályé a liberalizmus : 
annak szónokait, úttörőit, vértanúit örökítik meg a szobrok. A polgárosztályé 
a nacionalizmus : a polgárság sűrű szabadságharcainak hőseit, tábornokait, 
politikusait, vértanúit látjuk az Atlanti tengertől az erdélyi Kárpátokig az 
utcák, terek, ligetek plasztikai emlékeiben. A polgárosztályé a modern tudo
mány : ennek is megvannak a maga nagy előmozdítói és hősies áldozatai, meg
kapják szobrukat Stephenson, Semmelweiss, Pasteur és mindazok, akik a modern 
tudomány hatalmas épülete számára köveket fejtettek. Költők, művészek, 
írók, ez osztály lángeszű fiai vagy eszméinek előhirnökei dicső előképekként, 
plasztikai formában állanak a polgárság mindennapi életének árja közepette. 
Ez az osztály is tudott fejedelmi módon hálás lenni. Sőt helyenkint túlcsap 
a határokon. Soha sem emeltek annyi szót a szoboráradat ellen, mint napjaink
ban. Görögországban ily panasz lehetetlen lett volna : a modern Európában 
azonban nem a szobor kedvéért emelnek szobrot, hanem az érdem jutalmazásául. 
Miron tehenét sohasem énekelte volna meg Vajda János.

Már ez a szempont is gondolkodóba ejthet, ha a modern mecénás és a 
modern szobrászat viszonyát vizsgáljuk. A mecénás nyilvánvalón ahhoz a

30A művészet könyve.
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mesterhez fordul, aki hősét leghathatósabban képes dicsőíteni. A legtöbb eset
ben az ábrázolt hős teszi halhatatlanná a szobrot s nem fordítva. Maga a plasztikai 
művészet leggyakrabban csak másodrangú szempont. Innen van, hogy az emlék
szobrok legnagyobb része patetikus, pózoló, öblös frázisú. Egyre sűrűbbek a 
kőbe vésett kortesbeszédek, a bronzba öntött politikai vagy osztálycélzások. 
Temérdek szobrász mesterkedik azon, miként lehetne a hőst mentül hangosab
ban ünnepelni, mint lehetne jelentőségét, érdemeit duplán aláhúzni, harsányan 
megmintázni, kézzelfoghatóvá tenni. Ahol csak lehet, megnő a mellékalakok 
száma. Már maga ez a fogalom : »mellékalak«, a plasztika szempontjából érthe
tetlen. Ha a szobor egységes plasztikai gondolatot jelent, lehet-e rajta valamit 
»mellék« jelzővel jellemezni ? De hisz nem a szobrászgondolatra esik súly a XIX. 
század nagy mecénásánál. Mást kíván : félreérthetetlen, beható, körülményes 
magyarázatát az ünnepelt hős összes erényeinek, összes érdemes vonatkozásai
nak. Szobrász és mecénás együttes megfeszített fejtöréssel, a filológia, történe
lem, technika segédeszközeinek mozgósításával csoportosítanak a »főalak« köré, 
a talapzatra, a talapzat szegélyeire magyarázó formákat, amelyeknek nem az 
együttes formai hatás emelése a célja, hanem a szobor »eszméjének« világos 
elmondása. »Eszme« éppoly súlyos szó a XIX. század szobrászatában, mint a 
képírásban a Corneliusok, Kaulbachok idején, csakhogy a fürge képírás gyorsab
ban kisiklott e művészietlen esztétika nyűgéből mint a nehézjáratú, nagy 
tömegeket cipelő szobrászat. Vájjon mit értett a nagy mecénás »eszme« alatt ? 
Példával világítjuk meg. Reinhold Begas német szobrász műve a berlini Bis- 
marck-emlék (413. kép). A kancellár alakja magas talapzaton áll, alatta, körü
lötte a mellékalakok egész sora. Laza formai kapcsolatukból kiviláglik, hogy e 
sok mellékalak nem valamely plasztikai célt szolgál. Más okból kerültek ide. 
Az egyik féltérdre ereszkedett atléta, aki földgömböt tart a vállán. Atlasznak 
hívták egykoron, alakja a görög képzelet szüleménye. Itt az a feladata, hogy 
»szimbóluma legyen a kancellár világot átfogó nagyságának«. Egész a görög 
mitológiáig kellett tehát a mesternek visszanyúlnia, hogy Bismarck e jellemvoná
sát valamikép visszatükrözhesse. Egy idegen és régmúlt világ teremtményét 
kellett egy modern politikai értékelés magyarázatául halottaiból feltámasztania. 
Hátul egy ifjú kardot kovácsol. Ennek sincs plasztikai, hanem csupán értelem
magyarázó feladata. Céloz arra, hogy Sigfried a diadalmas ősnémet kardot ková
csolta. A kardot, amellyel az új németség győzött. Ez a motívum is ősrégi s 
egykoron egészen más célokra, más okokból, más körülmények közt született 
meg. A harmadik mellékalak görögrómai ruhás asszony, nagy könyvvel a kezé
ben, ül pedig egy félig ember, félig oroszlán alakon. Formai köze nincs a szobor
hoz. De nem is jutott neki plasztikai feladat. Egyszerűen hivatva van tolmá
csolni, hogy »Bismarck fejében a történelem már meg volt írva, mielőtt még 
ténnyé lett«. Mert a tudós filológiai magyarázóktól megtudtuk, hogy az asszony 
Szibilla, hogy amin ül, az a szfinksz, hogy amit kezében tart, az a világtörté
net. Görög, római, egyiptomi motívumok egy XIX. századbeli berlini szobron ! 
Van még egy mellékalak, egy női alak, kezében jogarral, egyik lábával egy tigris 
nyakát nyomja le. Ez az alak sem szolgálja a plasztikát, hanem az »eszmét«. 
Mert tudunk kell, hogy ez a jelenet »Bismarck külső s belső küzdelmeinek







•413. kép. Bismarck szobra Berlinben. Reinhold Begas műve.
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győzelmét jelenti az ellenfél tigrisén«. Ezzel azonban nyilván még mindig nincs 
töviről hegyire s minden szempontból megmagyarázva Bismarck. Dombor
művekkel díszítette tehát a mester a talapzatot. Az egyiken apró legénykét 
tanít járni egy anya. Jelenti ez »azt az előkészítő munkálatot, amin Német
országnak 1870 előtt át kellett esnie«. A másikon a »Deutscher Michel« papu- 
csostól szendereg egy medvebőrön. De »egy női alak lép hozzá, fölébreszti s 
figyelmezteti a többi, nekifegyverkezett nép ólálkodó seregeire«. Egy másikon 
baglyot látunk, tollal a karmai közt, mellette kard, vért, babérfonatos könyvek, 
nemesi címer : »rendületlenül tekint a messziségbe, ügyet sem vetve a hollókra 
és varjakra, amelyek nyugtalan károgással szállongják körül a bölcseség mada
rát«. Ez a kompozíció nyilván hivatva van tolmácsolni Bismarck rendületlen 
bölcseségét és ellenségeinek alacsonyságát, hiú erőlködését. És így tovább. 
Mert van ezen az emlékművön még néhány dombormű, amelyeknek szintén az 
a feladata, hogy Bismarcknak a történelemben való szereplését diadalkocsik, 
kvadrigák, női alakok, koronák, ifjú atléták stb. segítségével magyarázzák. 
Mily apparátust mozgatott meg itt a szobrász, az állat-, növény-, ásványvilág, 
a csillagászat, történelem, heraldika, technika, pedagógia, mitológia, filológia 
mily töméntelen vonatkozásait állította sorba, hogy megmagyarázzon valamit, 
amit az író pár sorban, sokkal kevesebb fáradtsággal s hasonlíthatatlanul vilá
gosabban tudott volna elmondani. Példa rá az a néhány mondat, amelyeket mi 
e szobor ismertetésénél idézőjelbe foglaltunk. Ezeket a mondatokat maga a 
szobrász mondotta, nyilván kevesebb fáradsággal és kevésbbé félreérthetőn mint 
ahogy azok értelmét szoborművén tolmácsolja. Ha ezt figyelembe vesszük, 
nyilvánvalóvá lesz előttünk, hogy e szobron a mester oly dolgok előadására vál
lalkozott, amelyek sokkal jobban fejezhetők ki egy más művészettel, a nyelv 
művészetével. Mert e szobor mellékalakjai és domborművei nem sokkal többek 
a képrejtvénynél, megértésükhöz nem művészi érzékre, hanem talányfejtő 
gyakorlatra van szükségünk.

Begas e műve csak egy a sok ezer közül, amelyek mind — kisebb-nagyobb 
apparátussal — hasonló módon tolmácsolnak egy »eszmét«. Olyant, amelyet az 
író, a tudós sokkal jobban tud kifejezni, sokkal világosabban, meggyőzőbben 
tud előadni. Az ilyen »eszme« merőn külömbözik attól a telivér szobrászati 
eszmétől, amelyet például Michelangelo »Éje« vagy »Mózese« zár magába.

De a modern mecénásnak, a tudományért lelkesedő, filológiai alapokon 
nevelt közönségnek ez a tudósdi vonás, ez a kommentálható, csillag alatti jegy
zetekkel megvilágítható szobrászat kellett. A kor mesterei pedig maguk is tagjai 
a polgárosztálynak s nagyrészt híven tükrözik és szolgálják ki e mecénást.

Hogy a polgárosztálynak ez a plasztikai felfogása oly nagy mértékben 
tükröződik a század legtöbb szobrán, annak egyik oka az a mód is, amellyel az 
új mecénás a szobrot megrendeli. A legtöbb nyilvános szobor közpénzen, nemzeti 
vagy helyi gyűjtés révén létesül. Bizottságok veszik kezükbe a szobor sorsát, 
bizottságok írják ki demokratikus alapon a pályázatokat, bizottságok bírálják 
meg a pályaműveket. A közélet jelesei, neves politikusok, írók, történettudó
sok, filológusok döntenek, beleszólnak, átalakítanak, »javítanak«. Ily megdolgo
zás után a szobor természetszerűen hasonlítani kezd a megrendelőkhöz. Magán
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viseli a mecénás eltörölhetetlen bélyegét. Meglesz rajta az a hamis páthosz, az az 
őszinte nagyzás, az a tudós bélyeg, az a politikai vagy nemzeti célzás, az a hangos 
ditirambus, amelyet a mecénás nagy többsége kíván. Innen van, hogy a leg
több plasztikai emlékmű olyan kevés szobrászi célzatot, telivér plasztikai vágyat, 
művészi kezdeményezést zár magába.

Az új mecénás azonban nem csupán hőseinek emlékműveit rendeli meg 
a mestereknél, hanem egyebet is kíván tőlük. Nevezetesen a nagy vagyoni 
föllendülés után kiszolgáltatja a szobrászoknak a temetőit is. Fejedelmek, 
egyházi és világi arisztokraták előjoga volt a művészi sír a régi világban. 
A hatalom új birtokosa, a gazdag polgárság, átveszi elődeinek ezt az elő
jogát is. Nagyszabásúvá válik a hajdan oly egyszerű temető. Maradandó kő- 
és bronzművek népesítik a múlandóság kertjét. Büszkén vonúl be az új rend 
a drága kriptákba, a díszsírokba. És szobrászok készítik a modern fejfát.

Bő tér nyílt itt a mestereknek. Magánmegrendelőkkel lett dolguk, nem 
bizottságokkal. Azokkal lehetett beszélni, meg lehetett győzni őket ennek vagy 
annak a tervnek plasztikai értékéről is. Akiben volt szobrászati él : itt a leg
kevesebb elfogultság kötötte meg a kezét. S itt lehetséges volt bensőséges, 
finoman melancholikus érzéseknek kifejezést adni, mert a temető költészete 
más mint az emlékmű páthosza. Egész Európán végig számottevővé finomodik 
a temető szobrászata. Kis műtárgyakról lévén szó, eleve ki volt zárva, hogy 
a fejfa telezsúfoltassék mellékalakokkal, üres filologizálással. Tábornoki egyen
ruhák, díszmenték, a szónokok papírtekercse, a krónikamondó dombormű

414. kép. Temetői emlékmű. Albert Bartkolomé műve. Páris.
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415. kép. Emlékérem. Oscar Roty műve.

többnyire leszorult a munkáról. Tömören, kis helyen, aránylag csekély áron, 
a legrövidebb tőmondatban kellett itt valamit kifejezni. Kényszerűségből is 
plasztikai eszközökhöz kellett tehát a szobrásznak nyúlnia. Ez az ág, amely 
a modern mecénás szobrászati szükségletének nem kis részét jelenti, gazdaggá 
válik e században a kiváló művekben. Egyik fejlett példáját, a rendesnél 
nagyobb méretűt, a 414. kép mutatja.

S még egy műfaj virágzott fel hirtelenül az új mecénás szolgálatában : 
az emlékérem, a plakett művészete. Már régebben is, a renaissance idején, a 
személyes kiválóság vagy nagyravágyás hirdetője volt a plasztika e parányi 
alkotása. Később, a hangos barokk-időkben, kicsinynek találtaték. A fejedelem, 
a dúsgazdag és hatalmas arisztokrata a lovasszobrot vagy nagy reprezentatív 
képmást a dicsőség sokkal alkalmasabb hirdetőjének vélte, semmint az apró 
plakettet. A hatalom és vagyon modern, milliófejű birtokosa, a polgárosztály 
azonban szivesen nyúl utána. Mert a milliók közül egy nagy szobor erejéig 
kimagaslani vajmi kevésnek adatott meg, holott az emlék-plakett sok apróbb 
kitűnőség érdemeit is hirdetheti nagyobb megerőltetés nélkül. A polgárság 
szociális szervezete is kedvezett. Ez az osztály teremti meg az igazi szövet
kezeteket, egyesületeket, klubbokat, társulatokat s állítja azok élére egy-egy 
ilyen kis kör kitűnőségét. Vezérférfiak ők is. Köréjük is tömörül egypár száz 
vagy ezer ember, akik becsülik, tisztelik őt s szivesen adják ennek külső jelét. 
Az orvosok a nagy orvost, a mérnökök a nagy mérnököt örömest tüntetik ki, 
ipartelepek főnökei, ha derekasan bánnak munkásaikkal : megkapják az el
ismerés e művészi jelét is. Emberbaráti intézmények megteremtői, történeti 
események, kongresszusok jelenvoltjai magukat is megtisztelik, ha eredményes 
együttmunkálásukat megrögzíti a plakett. Magánosok is követik a példát : 
fontos családi ünnepek emlékét őrzi meg egy-egy kis érem. Ha magunk elé 
rakosgatnék a XIX. század összes emlékérmeit és plakettjeit, leolvashatnék 
róla a polgárosztály természetrajzát. Nagy a keletje ennek az apró plasztiká-
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nak. Temérdek gyűjtője támad. S ezáltal a szerényebb jelességű polgár is 
bizonyos másodrendű halhatatlanságot biztosíthat magának, mert a plaket
teket, amelyek könnyen sokszorosíthatók, szorgalmasan gyűjtik az amatőrök 
és múzeumok s az utóbbiak és a szakirodalom megőrzik emlékét késő időkig. 
Ez a plakett és érem hirtelen újjászületésének egyik legfontosabb oka : ki
elégítette a nagy mecénás egyik vágyát, szükségletét. Velejár a modern plakett 
egy másik jellemvonása : majdnem mind egy-egy bók, egy-egy kedves eufe
mizmus, egy-egy halk dicséret. Ennélfogva formai megoldása is lágyabb, kevésbbé 
érdes, kevésbbé szigorú mint a renaissanceban. A szobrászat e Benjáminja is 
magán viseli a modern mecénás bélyegét. Fejlett példáját adja e műfajnak a
415. ábrában reprodukált francia mű.

Midőn itt szűkre fogott képét adtuk az új mecénás szerepének, nem hagy
hatjuk említetten ül, hogy a modern szobrászat kialakulására még egy másik 
fontos tényező is hatott, amelyet szintén számba kell vennünk. Hatott rá az 
a gazdag örökség is, amelyet átvett a múltból. Gondoljunk vissza a görög szob
rászatra, a renaissance plasztikájára, a barokk szoborművekre. E nagy kincs

szemléletébe gyakran merülnek el a modern 
mesterek, olykor annyira, hogy nem tudnak 
többé menekülni hatásának bűvös köréből és 
sokan egészen felolvadnak benne. A modern 
szobrászok közvetlen elődeinek művein nagyon 
tanulságosan látható, mily eredménnyel járhat 
a nagy múlt felidézése. Attól kezdve, hogy 
Olaszországban Antonio Canova (1757—1822) 
először simította márványait görög istennőkké 
(416. kép), a század közepéig gyakran megjelen
nek a szobrokon az antik formák utánzatai. 
Canovának versenytársa Olaszországban a dán 
Bertel Thorwaldsen (1770—1844), alapjában 
véve ő is az antik szobrászatból leszűrt esz
mény ápolója (417. kép). De sem Canova, sem 
Thorwaldsen nem fejleszthette görögebbé és 
klasszikusabbá a szobrászatot, mint amilyenné 
a görög klasszikusok formálták. Bizonyos moz
dulatmotívumot, a ruha redőinek esését, a ki- 
s behajtott leplek zegzugos szélét, a testek ará
nyait, a görög arcéit, a kéz- és lábtő mozdu
latának, az ajk s a haj sémáját ki lehetett für
készni különböző görög-római szobortípusokon, 
de nem lehetett kinyomozni, eltanulható sémává 
alakítani az antik szobrászat lelkét. A két mes
ter műveinek épp ama jellemvonásai, amelyek 
emlékezetünkbe idézik az antik szobrokat, egy-

416. kép. Venus. Antonio Canova úttal emlékezetünkbe idézik ama jelentékeny
műve. különbségeket is, amelyek őket eszményüktől
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elválasztják. A régi érdes erő, szilárd nyugalom, plasztikai tisztaság és határo
zott él : érzelmes moll-skálába átírva kerül elénk. Lágyabb, gyöngédebb, szen- 
velgőbb, bágyadtabb, elmosottabb, tompítottabb minden. A görög drapériák 
redői esésének súlya és kifejező ereje most az óvatosan rendezgető kezekben 
finomkodó játékká vált. E két mester volt akkor egész Európa bálványa. 
Náluk adtak egymásnak találkát pápák és fejedelmek, az irodalom és tudo
mány arisztokratái, hogy mesterműveket szerezzenek tőlük. Hozzájuk zarán
dokoltak messze földről a művészetre szomjas ifjú szobrászok. Az ő plasztiká
jukat hirdették zsinórmérték gyanánt az írók. Nem csodálkozhatunk, ha min
denütt, ahol szó esett szobrá
szatról, azokat az elveket val
lották igazságnak, amelyeket 
e két olaszországi nagyság mű
veiről vagy azokon át az antik 
szobrászatról vontak le. Mint 
ahogy Claude Lorrain és köré
nek festészetéről a képírás min
denféle fontos fogásának sza
bályait szűrték le, épp úgy 
szabatos paragrafusokba tö
mörítették most a plasztika 
törvényeit. S azokat állították 
a szobrászifjúság elé a képző
művészeti iskolákban, azoknak 
adott súlyt a mecénás tapsa 
is. Midőn a két mester meg
halt : hiánytalanul szervezett 
akadémia virágzott Európa 
legtöbb iskolájában. Azokban 
nagyobb lelki részvét nélkül 
meg lehetett tanulni a sza
bályszerű szobrászatot.

Ez az akadémia tovább 
élt mint uralkodott. Egyes he
lyeken sűrűn áttörtek szigorú 
korlátain. Másutt nagyobb volt 
a fegyelem s bár az élő szob
rászat más utakra tért : a 
szürke iskolafalak között még 
mindig ott honolt kísértetiessé 
aggott alakja. A modern szob
rászat sorsa tehát nem volt 
egyforma egész Európában.
Az újítók élén itt is Francia-
ország jár, akár a képírásban. 417. kép. Hebe. Bertel Thorwaldsen műve.
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Első sorban tehát a francia szobrászat formaváltozataira kell egy tekin
tetet vetnünk.

A Canova-korszaktól csaknem a XX. századig él vagy legalább csökevé- 
nyeiben kimutatható a klasszicizáló szobrászat Franciaországban. Chaudet 
(1765—1810) idejében még feltétlen úr volt. Lesimitott, formáiban tartalmatlan, 
semmitmondó szobrászat ez (418. kép.) Egy évtizeddel Chaudet halála előtt 
született Augustin Dumont ; az ő plasztikája is mentül kevesebbet merít 
a természetből, annál inkább mímeli édeskésen, szárazon, üresen klasszicizáló 
elődeit. Nézzük csak, mint fog fel egy oly motívumot, mint a szabadság géniuszáé 
(419. kép). E jéghideg alak mozdulata hasonlít a ballettek jól kiszámított és 
fáradságosan betanult pirouette-fináléjához, midőn a zene hirtelenül abba
marad s a táncos két percig megmarad utolsó mozdulatában. Gondoljuk el, 
hogy e mű szerzője 1863 óta tanára lett a francia szépművészeti akadémiának 
s működése és hatása mélyen belenyúlt a hetvenes, sőt a nyolcvanas évekbe is. 
S e Dumontok hosszú névsorát igtathatnók még ide. Az akadémia élete a 
szobrászok műhelyében szívósabb mint a festőkében. De mindenhatóságát 
csak a század elején érezteti. Az ötvenes, hatvanas években a közönség szíve 
már elfordult tőle, de hatalmában maradtak az iskolák. Végre a század végén

lassanként a tanítási fe
gyelem ereje is kisiklik 
kezéből. Mint minden 
akadémia, ez sem lehe
tett termékeny. Az ifjú 
francia szobrászok, akik 
hatása alatt kezdték meg 
pályafutásukat, oly mér
tékben fejlődtek, amily 
mértékben sikerült az 
akadémiától menekül
niük.

A sziget, amelyen e 
menekülők találkoztak, 
a természet volt. Időről- 
időre raj-számra lepték 
el a termékeny oázist. 
A szobrászatnak egy sa
játságos jellegű natura
lizmusa bontakozik ki a 
XVIII. századtól el a 
XX. századig Francia- 
országban. E naturaliz
mus, mint a festészetben, 
úgy a szobrászatban is 
az akadémia ellen való

418. kép. Ámor és a lepke. D. A. Chaudet műve. tamadast v a g y  legalább



A művészet. 47 5

az akadémiától való szabadulást 
jelentette. Nem volt oly radiká
lis, mint amilyennek tanúi a fran
cia képírásban voltunk, fellépése 
nem volt oly zárt sorú, oly egy
öntetű. Meg fogjuk tekinteni né
hány alkotását s levonjuk róluk 
következtetéseinket.

1781-ben állítják fel a Thé- 
átre Frangaisban Voltaire már
ványszobrát (420. kép). Houdon 
(1741—1828), e mű alkotója, az 
új naturalisták egyik őse gya
nánt jelenik meg. Nem sokáig 
kell Voltaire arcának, csontos 
ujjainak szemléletébe elmerül
nünk, hogy megérezzük, mi mást 
adott itt a mester, mint amit az 
akadémia kívánt. Antik külsősé
gek átvétele helyett itt élénk jel
lemzését látjuk egy elmés, ideges 
arcnak s e jellemzés igazsága érde
kében Houdon nyomról nyomra 
tűvé tette a koponyacsont indi
viduális hajtásait, a bütykös szem- 
üregeket, a szikár orrot, a vékony 
ajkak félszeg vonalát, a száraz 
bőr éles barázdáit. Ahogy a felső 
test kissé elhajlik, ahogy ólál- 
kodva-szatirikusan fordul jobbfelé 
a fő : mindez a mozdulat minimu
mával a kifejezés igen magas fo
kát adja.

A kincs, amire itt Houdon 
rámutatott, jó ideig hevert felfe- 419. kcp. A szabadság géniusza. Augustin Dumont 
dezetlenül. Az első, aki kezét rá- müve.
teszi, Frangois Rude (1784—1855).
Neki már végig kellett ízlelni a klasszicista párisi iskolát, ahol éveken át 
mintázni tanult s ahol az utolsó paragrafusig magába kellett olvasztania a 
szabályszerű szobrászmüvészetet. Oly lelkesítő témákat adott fel neki az aka
démia, mint : Arisztaiosz, a méhek istene. A tizedrangú görög istent, keserves 
akadémai tanulmányainak tanúját, később darabokra zúzta. Maga ez az epizód 
beszédesen tolmácsolja, mily kínpadja volt a klasszicizáló iskola a tehetségnek. 
Nem Arisztaiosz s nem a jól leszűrt szabályok izgatták lelkét. Hogy mi lako
zott benne s mit merített egyénisége mélyéből, rögtön világossá válik, ha meg-
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nézzük azt a szoborcsoportját, amely a párisi Arc d’Etoilet díszíti s amelyet 
röviden a »Marseillaise«-nek neveznek (421. kép). Harcosok törtetnek elő.

420. kép.- Voltaire. Jean-Antoine Houdon műve.

Zászlók lobognak, lándzsák villannak. Vad iramodásbán kiáltja fegyverre a 
köztársaság géniusza a honfiakat. E harci riadót jobban ismerte Rude az összes 
görög isteneknél. Átélte a napóleoni csaták zaját. Mikor tetszhalottjából várat-



A művészet. 477

lanul fölébredt Napoleon s francia földre toppant, sereget küldtek vissza- 
űzésére ; de a katonákat egy csapat ember sebtiben Napoleon zászlóihoz térí-

421. kép. A »Marseillaise«. Francois Rude műve.

tette. Rude is ott volt e csapatban. Látta ö is a szenvedély, a hév, a lelke
sedés kitörését a katonákon. Szilaj lelkének drága emlék volt, amit ott átélt. 
S hévvel, tűzzel tömörítette ezt az élményt a »Marseillaise«-be. Csak néhány
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jellemző motívumra kell itt utalnunk. Figyeljük meg az előtérben levő, meg
lett, nagyerejű férfi előretörésének motívumát. Mint érzik e súlyos, szilárd 
lépteken az elszánt erő, az összegyülemlett energia. Amint hatalmas karja 
magasba s előre nyúlik : újabb súlyt kap az előretörés motívuma. Könnyeb
ben, ruganyosabban indul a mellette levő ifjú. Düh szorítja markát ökölbe, 
szenvedélyesen, dacosan néz az ellenség felé. S fölöttük fékevesztetten rohan 
előre a géniusz, nekifeszült jobbjával irányt mutat, balja a szenvedélytől 
görcsösen hívja fegyverre az embereket, szája csatakiáltásra tárva, arcizmain 
düh remeg, lábaival mintha a levegőt túrná maga elől iszonyú rohamában.

A »Méhek iste-

422. kép. A tánc. Jean-Baptiste Carpeaux műve.

né«-nek szerzője 
gyökeresen más 
művészetet ad 
itt mint ami
lyent az École 
des Beaux-Arts- 
ban tanítottak. 
E művön min
den mozdulat 
átélt mozdulat, 
minden szenve
dély és hév egye
nest a szívből 
szökkent ez ala
kokba, a min
tázás sima ká
nonjai helyett 
egy ember tel
jes érzés világát 
tárta itt fel ne
künk.

Egyenest*, a 
legközvetleneb
ből meríteni : ez 
Rude szenvedé
lyes szobrásza
ténak veleje.— 
Hogy e szobron 
antik vért meg 
lándzsa látható, 
hogy a szárnyas 
géniusz, mint 
olyan, nem új 
találmány, tar- 
ián feltűnik. —
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E részleteknek szerepe azonban teljesen lényegtelen. Könnyű szerrel mással 
lehetett volna felcserélni, anélkül hogy a mű lényegén változás esett volna. 
De még e semmitmondó né
hány külsőséget is leveti Rude 
ifjú kortársa, Jean - Baptiste 
Carpeaux (1827—1875), a pá
risi opeház számára mintázott 
»Tánc« című csoportján (422. 
kép). Szinte erőszakolt magya- 
rázgatásnak érezzük, ha hall
juk, hogy a középső férfialak 
Apollón, hogy a körülötte paj
kosan szökellő leányok a me- 
nádok. E klasszikus nevek itt 
semmitmondók. Akár ismerjük 
ezt a glosszát, akár nem, csak 
egy ragad meg e művön : a 
tánc fürge pörgése, a csintalan, 
kacagó öröm, az önfeledt szé
les jókedv. Ujjongva csap a 
férfi a tamburinba s örömtől 
ittasan nézi a tánc fürge hul
lámjátékát, az üde, ruganyos 
testek hajlását-lengedezését. —
Carpeaux gyöngyöző életöröme 
sugárzik erről a márványról, 
lelkének pezsgő élményeit zárta 
abba. Ugyanezzel a Carpeaux- 
val éveken át Akhilleszeket,
Filoktetoszokat, Hektorokat mintáztatott a hivatalos szobrásziskola, mikor mint 
fiatal törekvő művésznövendék a római ösztöndíjra pályázott. De míg egy időre 
halálmegvetéssel öltötte magára az akadémikus álarcot, annak hideg burka 
mögül Rude munkáira függesztette tekintetét. Ha valaki, úgy ő érthette meg 
leginkább, mily értéket jelent a holt formáktól, a »nagy stílus«-tól való meg
szabadulás, az egyéni hév és érzés szabad érvényesülése. Valóban, a »Tánc« 
alakjai nem hasonlítanak az akadémikus sémákhoz. Csak egyvalamihez van 
közük : Carpeauxhoz. Kétségtelen, hogy hatott rá a barokk naturalizmus, de 
amit attól kapott, nem kész formák voltak, hanem ösztönzés a naturalizmusra, 
azaz a természet tanulmányozására, élmények adására. Ezt a beható termé
szettanulmányt, amely oly életteljessé teszi a mester képmásait, e csoporton is 
nyomon követhetjük. Mint kémleli a táncoló alakokon a comb izmainak finom, 
egymásba sikló játékát, mint nyomozza a férfialak hirteleniil nekifeszült 
törzsének, a táguló mellkas bordáinak, a hasizmok pillanatnyi kiduzzadá
sának futólagos formáit. Mint kapcsolja ezt a sok formát egyetlen egésszé, 
organikus testté, amelynek körvonalai nem az akadémikus kompozíció »szép

423. kép. A csók. Auguste Rodin műve.
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vonalait« írják le, hanem mindenekfelett a mozdulat meggyőző igazságát kíván
ják tolmácsolni.

Rude, Carpeaux és elvtársaik tudatosan szembehelyezkedtek az akadémia 
tanításaival. Ez azt kívánta, hogy az antik szobrászatról önkényesen levont 
elméletek értelmében alakítsák át, korrigálják, szemléljék a fiatal szobrászoka 
természetet. Ök ezzel szemben a természet elfogulatlan tanulmányozására és 
élményeik, érzéseik szabad tolmácsolásának jogára hivatkoztak. Jelentékeny

424. kép. A calaisi polgárok. Auguste Rodin műve.

alkotásokkal adtak súlyt ennek az állásfoglalásnak. De a naturalista elvből ők 
sem vonták le a végső következtetéseket. Tanítványaik, ifjabb elvtársaik távol
ról sem merítették ki ennek az eszmének tartalmát. Sokan közülük azzal 
vélték tetézhetni naturalizmusukat, hogy hol a renaissance, hol a barokk 
szobrászat gazdag forma- és motivumkészletéből vettek kölcsön egyet-mást. 
A kevésbé radikális tehetségek mintegy históriai szentesítést véltek ezzel 
műveiknek adhatni. Széleskörű, kiterjedt volt a munkásságuk, ezzel a rendsze
res művészettörténet foglalkozik. A mi célunk az alakulások döntő, elhatá
rozó jelenségeit kutatni. Akadt Franciaországban a plasztikai naturalizmus e
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korszakában oly szobrász is, aki amazoknál mélyebben avatkozott bele a 
szobrászat sorsába.

Ez a szobrász Auguste Rodin (sz. 1840). A legbehatóbb naturalizmuson 
kezdte. Szinte pórusról pórusra kutatta az emberi test minden formáját, annyira 
hogy egyszer azzal is gyanúsították, hogy egyik műve élő modellről vett gipsz
öntvény. Körülbelül 
ott tartott tehát a 
szobrászatban, ahol a 
festészetben Bastien- 
Lepage. De Rodinnek 
ez a beható termé
szetkutatás ily kiadás
ban csak út volt, ame
lyen rohamosan sie
tett új célok felé. Ha
talmas sugalló mú
zsája volt ezen az úton 
a már vány anyag. —
Rodin maga is értett 
ennek megmunkálásá
hoz, holott kortársai 
csaknem valameny- 
nyien agyagból min
tázták meg szobrukat, 
leöntötték gipszbe s 
e gipszet kőfaragó 
munkások másolták 
pontozó gépek segít
ségével. A márvány, 
a szobrászok ez ősi 
anyaga, jóformán ki
siklott az újabb nem
zedék kezéből, nem 
éltek vele meghitt 
ösmeretségben, tehát 
nem is voltak képe
sek a benne rejlő lehetőségeket kiaknázni. Rodin azonban hévvel, szenve
déllyel szeldelte e nemes anyagot. S munkaközben rábukkant a még rejtett 
lehetőségekre. Kutatta például, mint ül a szem mélyen a szemöldökcsont árnyé
kában, csak sejttet néhány formát, de azokat enyhén leplezi, takargatja az 
árnyék. Eddig a szobrászok pontosan odamintázták az árnyékborította formá
kat is, ha nem látták eléggé jól : közelebbről nézték, vagy cirkálómmal is lemér
ték. Rodin nem e rejtett formákat mintázta, hanem fény- és árnyékhatásukat. 
Márványanyaga kissé áttetsző, kissé reflektáló : úgy kormányozta tehát véső
jét, hogy a járomcsont kiálló formái ott, ahol kell, világosságot vagy derengést

425. kép. Haldoklás. Auguste Rodin műve.

31A művészet könyve.
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löveljenek a szemüreg mély árnyékába. Nem a szem tájékának objektív topográ
fiáját adja tehát, hanem az arc e részének árnyék- és fényhatását. Nem anatómiai 
mintát kapunk, hanem benyomást.

Ez az elv, a test minden részén következetesen alkalmazva, az eddigi plasz
tikától merőn eltérő eredményeket szül. Analógiáját megtaláljuk az impresszio-

426. kép Bánat. Aristide Maillol műve.

nista festményben, a plein-air képben. Gondoljunk vissza arra, hogy a festők 
sokáig csak lokális színt ösmertek (400. oldal) s hogy minő gyökeres lett az átala
kulás, midőn végre az impresszionisták kezén a lokális szín felfoszlott a levegő 
reflexeivé. Rodin plasztikai formái is felfoszlanak a levegőben, a fények és árnyé
kok hatásában. Az ő műve mellé állítva összes elődei lokális formákat adnak. 
Azaz kézzel tepintható objektív formákat. Rodin szobrai nem a kéz, hanem 
a szem tapintó tehetségeire alapítvák. Az ő művei mellett összes elődeinek szob- 
rászata csakugyan az objektív forma művészete, az övé — mint maga kife-
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jezte — a »iyuR és púp művészete«. Hiányzik tehát szobrászatáról az az objek
tív elem, amely megengedné, hogy formáit milliméternyire lemérjük, s ellen
őrizzük az élő modellen. Ő hatásokat, benyomásokat ad. Beható természet-

427. kép. Koszorút vető Victoria. Christian Rauch műve.

tanulmányok révén tehát a szobrászatban megteremtette a kifejezés ama stílu
sát, amelyet a festészetben az impresszionisták teremtettek meg épp oly beható 
naturalista tanulmányok alapján. Művészete új s nem hasonlít semmiféle más 
szobrászathoz.

31*
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Ha már természetszemlélete és kifejezési módja ily szubjektív, természetes, 
hogy amit ki akar fejezni, azt szubjektív egyéniségének mélyeiből hozza fel. 
E mélységekben pedig oly érzések és gondolatok gomolyognak, amelyek leg
feljebb ha vékony atyafiságot tartanak kortársai plasztikai gondolataival, az 
akadémiáról nem is szólva. »Csók« a címe egyik művének (423. kép). Nyers kő
tömb kinagyolt formáin lágy emberi hús, amelynek minden része reszket a csók 
pillanatnyi mámorától. A nő hátán, a férfi ujjain pozitív formák helyett tova-

sikló árnyékok sugallják a 
szenvedély e tovaillanó pil
lanatának hirtelenségét. — 
Ha csupa lokális formát ad 
vala, úgy a pillanat izzása 
helyett megfagyott, hirte- 
lenül megrögzített, beállí
tott jelenetet kapnánk. Ha 
a jól leszúrt regulák szerint 
komponálja meg e csopor
tot, elvész róla az önfeledt 
boldogság varázsa, meg
győző ereje. Egyszer a »Ca- 
laisi polgárok« emlékművét 
rendelték meg nála. Egé
szen Rodinnek való feladat, 
hisz itt is emberi szenvedé
lyek, gátaikat áttörő érzé
sek kifejezése a feladat. 
Most indulnak az utolsó 
útra, hogy feláldozzák éle
tüket, váltságul polgártár
saikért (424. kép). A büszke 
dac, a vértanú önmegadása, 
a fájdalom görcse, a fana
tizmus heve sugárzik egy- 
egy alakról. Ez egyenesíti 

neki, vagy ez görnyeszti alakjukat, ez fog kitörni mindjárt, az extázis 
hevével. Az egyik hátrafordul a mögötte ballagó társa felé. Figyeljük meg nyaka, 
feje mozdulatát : mennyire ki van itt aknázva egy mozdulat intenzitása. Magasba 
emelt karja mily félreérthetleníil, mily behatóan tolmácsolja a rábeszélést. 
S a lankadtan lelógó súlyos balkarban mintha az élet egész terhe, nyomorúsága, 
hasznavehetetlensége volna tömörítve. A kifejezések ily skáláját adja Rodin. 
S amit kifejez, az az érzések és szenvedélyek forrpontja.

»Haldoklás« a címe egy márványművének (425. kép). A kőtömbből hirte- 
lenül, mint egy látomás, kibontakozik egy fő. Az élet szikrája most száll ki belőle. 
Borús árnyékok közt halkan pedzett formák sejttetik velünk a tragédiát. Sehol 
egy kicirkalmazott él, sehol anatómiai látlelet vagy izmok, inak topográfiája.

428. kép. Az éj. Johannes Schilling műve.
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A márvány derengő reflexeiből, a fény, az árnyék, a levegő hatásainak kormány
zásából áll elő ez a meggyőző, intenzív látomás. Műveinek gazdag sorából elég 
ha e néhányra utalunk : Rodin új cél
zatai és új eredményei leolvashatók e 
néhányról is. Az akadémia elszörnyű- 
ködve nézte e műveket, melyek szakí
tást jelentenek minden más szobrászat
tal. Lám — mondották — ide vezet az 
antik szobrászat elveitől való eltérés, a 
»vad naturalizmus«. Csakugyan, ide ve
zet. Üj értékekhez. A klasszicizáló aka
démián kívül álló szobrászok idegenül, 
kételkedve, ellenségesen állottak e szob
rok elé. Körülbelül úgy, mint ahogy a 
Piloty-kör nézte az impresszionista fes
tőket. Mert Rodin körülbelül azt jelenti 
a szobrászatban, amit az impresszionis
ták a festészetben. Az ő és kis körének 
művészete a naturalizmusnak ugyan
olyan önálló nagyrafejlesztése.

Jóformán napjaink művészetéről 
szólunk, midőn Rodin szobrászatát em
lítjük. Csak ily későn, ily lassú fejlődés 429‘ kéP- NéSer- Rudolf Maison műve- 
után jutott a nehéz és nagy tömegek
kel dolgozó szobrászat új álláspontjához. És egészen napjaink művészetéből 
kell példát szemelnünk, midőn bemutatjuk, miképpen alakult vagy alakul e 
naturalista, impresszionista szobrászat mellett s után valamely merőn stilizáló 
szobrászat. A készen kínálkozó példa Maillol művészete (426. kép).

430. kép. A müncheni Wittelsbach-kút. Adolf Hildebrand műve.
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Gazdagság dolgában páratlan a francia szobrászat a XIX. században. 
Európa többi országaiban szerényebb keretek közt mozognak a plasztikai 
alakulások. A század elején mindenütt az akadémia uralkodik. Németország
ban ez az uralom mélyen belenyúlik a nyolcvanas évekbe. Eleinte a berlini 
Christian Rauch (1777—1857) és elvtársai a helyzet urai. Koszorút vető Victóriája 
(427. kép) rögtön felvilágosit minket arról, hogy az antik szobrászatot hidegen 
mimelő mesterrel van dolgunk. A mozdulat merevsége, a sematikusan rendezett 
redők, a gondosan lesimitott formák hű képét adják a kor akadémizmusának. 
Mikor Rauch meghalt, a harminc éves Johannes Schilling (szül. 1828) folytatta

431. kép. Síremlék. Mathias Kessels műve.

a hetvenes-nyolcvanas évekig ezt a rendszert. A klasszicista akadémia az ő kezén 
nem kevésbbé hideg és üres, nem kevésbbé konvencionális és az esztergályos
munka szabályosságára emlékeztető, csak valamivel lágyabb (428. kép). Mikor 
ezzel az iránnyal szemben a csak kevéssel fiatalabb Reinhold Begas (szül. 1831) 
fellépett, az történt vele, ami Pilotyval : művészetét a realizmus forradalmának 
minősítették s panaszkodtak, hogy a magasabbrendű, eszmékben dús szobrá
szatnak íme vége. Begas s néhány kortársa művein eleinte csakugyan meg- 
érzett a természettanulmány közvetlensége, a naturalista él. De egész Német
országban nem akadt oly törzsökös szobrásztehetség, aki a naturalizmus kút
jának legmélyéből tudott volna meríteni. Ök is odáig jutottak természettanul
mányaikban, mint Piloty : egyikük sem volt telivér radikális. Nem csak a termé
szetet tanulmányozták, hanem a barokk formákat, előadást, fogásokat is és 
nem sok idő telt el, hogy egész obrászatuk a naturalizmusból átvedlett egy új-
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barokk akadémiává (413. kép). Ami az ily műveken a barokkból vett kölcsön, 
az, mint afféle utánzás, természetesen nem volt fejleszthető.

Németország szobrászatinak sorsa egyebekben is külömbözött Francia- 
országétól. Több kisebb-nagyobb központja volt : Berlin, Drezda, München s 
a kultúra dolgaiban sok tekintetben ide számítandó Bécs is, holott Francia- 
országnak egyetlen a gócpontja : Páris. Az irányok alakulása, az egyéniségek 
hatása tehát sehol sem lehetett oly intenzív, mint a francia szobrászatban. 
Ez okból a külföld hatását legkevésbbé érzi meg Franciaország, holott a néme
tek, mint a többi nemzet is, sűrűn isznak Páris pezsgőjéből. A német szobrá
szat kialakulásában tehát rések szakadnak, amelyeken idegen szellő fű be. 
Naturalista törekvésekben éppen nincs hiány Németországban sem, sőt csak
nem a szemfényvesztésig jut el például Rudolf Maison (1848—1903), aki nem 
egy művét (429. kép) a tel
jes befestés segítségével is 
közelebb akarja hozni a ter
mészethez. Az ily pedzése- 
ket a művészetileg szét
darabolt Németországban 
hol felkapják s nem ritkán 
gyorsan el is ejtik, hol pe
dig a laza művészeti élet 
következtében csak elszige
telten fejlesztgetik tovább.
De éppen napjainkban e na
turalista tanulmányok után 
oly stilizáló irány alakul 
ki a német szobrászatban, 
amely merőn más célok felé 
tör mint a Begas-kör új
barokkja vagy mint a natu
ralisták természetmintázása. Adolf Hildebrand (szül. 1847) egyike az elsők
nek, aki nemcsak plasztikai műveivel, hanem teoretikus fejtegetésekkel is a 
stilizáló, idealisztikus szobrászat felé keresi az utat. Nagy, zárt és nyugodal
mas formákat fejt köveiből (430. kép). Minden részletezés ki van vetve. Ennek 
helyében a fontos formákat erőteljesebben hangsúlyozza, tömöríti. Nem elemez, 
mint a naturalisták, hanem összevon mindent. Jól ismerve kőanyagát, a már
ványtömbből mentül kevesebbet vesz el, hangsúlyozza annak szikla-jellegét. Hugo 
Lederer hamburgi Bismarck-szobrán (67. kép) a legújabb német szobrásznemze
dék egyik tagjának stilizáló, egyszerüsbítő törekvéseit mutatjuk be. Bár a német 
plasztika többféle okból nem fejlődhetett oly egyenes menetben mint a francia, 
mégis megtaláljuk benne ugyanazokat a jellegzetes állomásokat: az akadémia 
ellen támadt naturalista áramlatot, a naturalista irány után a stilizáló szobrá- 
szatot. S ugyanezzel a tanulsággal szolgál Európa többi népeinek szobrászata.

Belgium plasztikája is a sima akadémiából indul ki. Magának Thorwald- 
sennek műhelyében töltötte ifjúkorát Mathias Kessels (1784—1836). Onnan

433. kép. Vén hányaló. Constantin Meunier műve.
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hozta a másodkézből eredő antik sémákat. Semmi kétség, hogy egy oly mű, 
mint a 431. képben bemutatott szobor, nem a természet szemléletében fogant, 
hanem antik formák utánozgatása. Kessels, bár élete java részét Olaszország
ban töltötte, mégis jellemző képviselője azoknak az akadémikus szobrászoknak, 
akik odahaza az uralmat magukhoz ragadják. A plasztika alakulásai itt is épp 
oly lassú jártúak voltak, mint másutt. Itt is övék a hivatalos rang és az iskola 
s még 1880-ban elég hatalmuk volt arra, hogy »túlságos naturalizmusa« miatt 
visszavessenek a kiállitásról egy-egy szoborművet. De itt sem volt hatalmuk 
akkora, hogy erőszakoskodásaikkal meggátolják a természetszemléletben gyöke
rező naturalizmus felvirágzását. Mi több, a hideg, sima és üres formák reakciója
ként, az akadémia ellenére, az újabb nemzedék mélyen belenyúl a valóságba, 
az életbe. A legdúsabb kincset egy oly mester hozza onnan, aki ifjúkorában 
szintén kénytelen volt a holt sémákon átvergődni : Constantin Meunier (1831— 
1905). Nem ő az első Belgiumban, aki a kész recipét elveti s a természetet kém
leli ki szemével-szivével, de elvtársai közt mindenesetre ő a legmélyebb és a leg

határozottabb. »Bányamunká
sok« a címe egyik dombormű
vének (432. kép). Nem görög 
atléták, hanem a modern munka 
hősei kerülnek elénk. Nincsenek 
az akadémia szépségsémái sze
rint beállítva, hanem nekife
szülve, erőlködve, féloldalt dőlve- 
bújva feszítik a tárnát. Nem 
finoman rendezett antik lepel 
omlik le róluk, mint Kessels mű
vén, hanem a munka hétköznapi 
rongya. Nem az akadémia-dik- 
tálta arányoknak felel meg tes
tük : kar, láb, törzs úgy formá
lódott, a hogy a nehéz munka 
alakította. Nagycsontú, súlyos 
léptű emberek ; mellük, karjuk 
izmain az erőfeszítés bélyege. 
Talpuk kemény kérge, bikanya
kuk, szegletesen kiálló lapocká
juk, barázdás homlokuk bezzeg 
nem Canova vagy Thorwaldsen 
szalónszobrászatára emlékeztet. 
Honnan szedte elő ezeket az ala
kokat, hol tanulta a hirtelen, a 
közvetlen előadást Meunier ? — 
Magukban a bányák mélyeiben. 
Maga is nyomorult robotos mun- 

434. kép. Kikötőmunkás. Constantin Meunier műve. kás, nem a legfelső tízezer életét
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élte. Mindennapi látványa, mindennapi élménye e nehéz munka légiója volt. 
Egészen közelről ismerte sorsukat s megesett rajtuk a szíve. De egészen 
közelről látta erejük hatalmas művét is s 
fellelkesült láttára. Mit érdekelték őt az aka
démikus regulák, midőn magukat ez eleven 
szobrokat szemlélhette, midőn minden érzése 
megrezdült e megdöbbentőn nagyszabású képe
ken. Felkapta tehát az erők feszülésének, a 
mozdulatok hatalmának e képeit, nem mint 
turistaérdekességeket, hanem mint oly ember 
élményeit, aki egy közösségben élve hőseivel, 
tökéletesen ösmeri minden érzésüket, mozdu
latukat, cselekvésük rugóit, munkájuk techni
káját, fizikumuk erőfeszítését, a homlokukra 
írt hieroglifek beszédét. Amit így magába sze
dett, mindazt híven és közvetlenül tolmácsolja 
művein. Egy vén bányaló (433. kép) nehéz, 
lógó feje, pamacsos, kopott sörénye, nyo
morít bordái, megroppant lábai, mint nyomról- 
nyomra kikémlelt jellemzetes formák kerül
nek elénk. Mégis, természettanulmányozása 
ment minden kicsinyességtől. Mentül jobban 
elmélyed munkásalakjaiba, annál világosab
ban találja meg rajtuk a sokatmondó punctum 
saliens-t, annál erélyesebben, a szűkszavú em
ber találó hangsúlyával adja a formák lénye
gét. Egy kikötőmunkáson (434. kép) félre
érthetetlenül emeli ki a csípő, a váll hatalmassá fejlődését, ami oly kiválón 
jellemzi a nehéz terhet hordó munkást. S anyaga elsősorban a bronz. Annak 
sötét felületébe nem a ruha textúrájának aprólékosságát mintázza, ami ott 
úgyis elveszne, hanem, mint a 434. kép mutatja, inkább a derék, a vég
tagok, a nyak fordulásának ad kifejező erőt, a sötét silhouettet teszi beszé
dessé. Egyre egyszerűbbé, tömörebbé válik, egyre behatóbban to'mácsolja élmé
nyeit. Egy egész világ választja el az akadémiától.

Meuniernek és elvtársainak művészete jelenti Belgiumban a XIX. század 
végén a naturalista elv diadalát. S Belgiumban is — éppen napjainkban — egy 
oly szobrászat bontakozik ki ennek a beható természettanulmánynak alapján, 
amelyet stilizáló szobrászatnak nevezhetünk.

Egyik képviselője ennek a törekvésnek Georges Minne. Stílusáról, vágyai
ról a 435. kép ad felvilágosítást. Nyilvánvaló, hogy ez az alak nem pontos mása 
valamely élő modellnek. Szikár, rendkívül megnyujtott, jóformán csont és 
bőr. Deliriumban kap a fejéhez, mintha meg akarná tépni arcát az önsanyar
gatás vad lázában. Dereka görcsösen hátragörbül, bütykös bordái mintha szét
feszítenék a bőrt. Lábai módfelett megnyúltak, hogy még szikárabbaknak has
sanak, hogy még széjjelebb terpedhessenek, hogy hozzájuk képest még görcsö-

435. kép. Bűnbánat. Georges Minne 
műve.
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sebbnek lássék a karok, a fő gombolyaga. A balláb és a derék merész vonala 
egyenest e fanatizmust lehelő formához vezetik a tekintetet. Minden, ami nem 
ezt a vonást jellemzi, ki van vetve a szoborból. Minden forma át van alakítva 
ez egy cél érdekében.

Ilyformán alakult ki Belgiumban is naturalista természetkutatás alapján
egy újfajta átalakító, 
stilizáló művészet.

Bármerre tekint
sünk Európában, a XIX. 
század legnagyobb ré
szében a hideg akadé
mia sima, konvencioná
lis szobrászata uralko
dik. A forrás : Olasz
ország s ott főképpen 
Canova és Thorwaldsen 
műhelye. Ezer meg ezer 
szobornak, melyek jelen
leg egész Európa tereit 
díszítik, oda nyúlnak 
igazi gyökerei. Anglia 
ennek köszöni hideg és 
élettelen szobortömegét , 
amelyből csak egyet 
mutatunk be, a John 
Gibson (1790— 1866) 
»Hilasz és a nimfák« 
című csoportját (436. 
kép). A görög arcéi, a 
test lesimított, átlagos 
mintázása, a mozdula
tok szenvelgő konven- 
cionalizmusa rávall a 
helyre, ahol e csoport fo- 
gantaték. A svéd szob- 

436. kép. Hilasz és a nimfák. John Gibson műve. rászat köréből ugyané
jelenség bizonyítására

reprodukálhatjuk J. X. Byström (1783—1848) »Juno és a gyermek Herkules« 
című csoportját (438. kép). A mintázó kéznek, a véső járásának már alig aka
dunk nyomára e jéghideg és üres szobron, amely szinte az esztergályosmunka 
simaságára és gépiességére emlékeztet. Természetes, hogy Xorvégia és a vele 
teljes kölcsönhatásban fejlődött Dánia Thorwaldsennek, a leghíresebb dán 
szobrásznak hatása alatt állott a legújabb esztendőkig, velük Oroszország is, 
amelynek szobrászai szintén Thorwaldsen műhelyéből vitték haza doktrínái
kat- Tárgyban, mozdulatmotivumban antik benyomások élednek fel sovány
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437. kép. Lovat fékező legények. Peter Karlovics Kloclt báró művei.

kiadásban még e messzi északon is ; a mintázás éppoly átlagos, mint másutt, 
a természet itt sem ihlető múzsája a mintázó kéznek. E sima és konvencio
nális szobrászat jobb példái közül Peter Karlovics Klodt báró (1805—1867) 
egy Pétervárott álló művére utalunk (437. kép). Olaszország, a világjáró aka
démiának szülőhazája, természetszerűen a legközvetlenebbül érezte e hatást 
s azért szobrászai aránylag korán igyekeztek a doktrináktól a naturalizmus 
üde forrásához menekülni.

Mert amily pontosan állított be az akadémikus felfogás Európa minden 
szobrászműhelyébe, éppoly elháríthatlanul érte utói mindenütt a végzete : a 
friss tehetségek áttörtek szürke pókhálóján s a természettől kértek tanácsot. 
Néhol későn, szinte csak napjainkban hódítja meg az új irány a mestereket,

438. kép. Juno és a gyermek Heraklesz. I. N. Byström műve.
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mert a szobrászat alakulásai még kedvező külső körülmények közt is lassúbbak 
mint a képírás irányainak változásai. Másutt a kevésbbé radikális, kevésbbé 
erős tehetségek nem merték természettanulmányaikból a következtetést levonni, 
s hol a renaissance-, hol a barokkszobrászatból kóstolgattak egy-egy kortyra 
valót. Olaszországban a régóta kitünően gyakorolt márvány- és bronztechnika 
is közelebb csalogatta a szobrászokat a természet mímeléséhez ; kikutatták a

formákat, a szövete
ket egészen az apró
lékosságig, sőt az 
anyaggal való játé
kig ; kisebb, szoba
dísznek beváló mun
káik csakhamar ke
resett árucikké vál
tak az olasz hatá
rokon túl is. A pon
tos, beható, mindent 
kifürkésző olasz na
turalizmus sok ezer 
példája közül elég 
ha Ercole Rosa-nak 
a római Pinción levő 
bronzszobrára uta
lunk (439. kép), ame
lyen nyilvánvalóan 
meglátszik a törek
vés, hogy mozdulat, 
jellem, hév, minden 
forma, a hús szöve
déke, a ruha és fegy
ver anyaga félreért
hetetlen pontosság
gal adassák. Olasz 
légkörben Ízlelte meg 

439. kép. A Cairoli testvérpár. Róma. Ercole Rosa műve. ezt a naturalizmust
az orosz Pavel Tru-

beckój herceg; vessük egybe egyik bronzművét (440. kép) honfitársának, 
Klodt-nak akadémikus szobrával (437. kép), hogy a nagy elvi külömbség 
azonnal nyilvánvalóvá legyen. Itt is, ott is élénk mozdulatot kíván a mester 
tolmácsolni. De Klodt a beállított modell fáradtságos pózát, e póz dermedtségét 
adja csupán, holott naturalista honfitársa a hirtelen mozdulat illanó fürgeségét 
érzékíti meg. Amaz, midőn tolmácsolni akarja, hogy a legény mily kemény 
munkával fékezi a paripát, semmit sem láttat e munka fáradtságából, izgal
mából, erőfeszítéséből. Emez csupán azzal, hogy oly találón regadta meg a 
fej oldaltfordulásának pillanatnyi formáját, hogy a két kéz oly önkénytelenül
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nyúl a ruhához, a hirtelen és feszült figyelést jellemzően adja elő. S hogy e jel
lemvonás ne mosódjék el : az egészen aprólékos formákat összefoglalja, a min
tázó kéznek hirtelen mozdulatával tömöríti, feláldozza a lokális formát, súlyt 
vet a fény és árnyék hatásaira, oly elemekre, amelyet Rodin is megfigyelt és 
művein egyéni módon fejlesztett.

Ha szem előtt tartjuk azt a formanyelvet, amelyen a dán Thorwaldsen 
és Norvégia és Dánia szob
rászai beszéltek Thorwald
sen óta, ugyanily gyökeres 
elváltozást látunk egy nor
vég szobrásznak, Gustav 
Vigeland-nak itt bemuta
tott művén (441. kép). Rög
tön nyilvánvaló, hogy ezek 
az arcok hű és kifejező kép
mások, hogy e testek feszülő 
izmai, hirtelen mozdulatai 
nem ama római műhelyből 
hozott emlékek, hanem me
rész élű naturalizmus, amely 
még a mellékholmi szöveté
nek felkutatásáig is elme
gyen. S még nagyobb távol
ságot jelent az az út, amely 
a Thorwaldsen - hagyomá
nyoktól a naturalizmusig, 
annak nagyon egyszerűsí
tett kiadásáig, a stilizálásig 
vezetett egy napjainkban 
munkálkodó dán szobrászt,
J. F. Willumsent (442. kép).
A jól cizelált bronz tükröző 
felületét annyira munkálta 
meg a mester a természet 
nyomán, hogy a döntő, el
határozó formák a rajtuk
végigcsillanó fénysávok révén még erősebb hangsúlyt kapjanak, még szembe- 
szökőbbek legyenek. Nézzük meg az orca, az orr, a homlok formagazdagságát, 
jellemzetességét. S figyeljük meg, mint mondott le a mester arról, hogy sötét 
bronzanyagán a pórusig kutassa fel a részleteket, mint ad éppen annyit, amennyi 
az ily módon megmunkált bronzzal még éppen kifejezhető. Kétségtelen, hogy ez 
út a stilizáló művészet felé, de az útnak csak első része.

Éppoly tanulságos, ha összehasonlítjuk a svéd Byström művét (438- kép) 
egy ifjabb hanfitársának, Anders Zorn-nak emlékművével (443. kép). Amaz 
még a ruha formáit is egy rég elhamvadt szobrászat alkotásairól vette át, de az

440. kép. Segantini képmása. Pave] Trubeczkój herceg műve.
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kezén anyagtalan sémává, gépies rovátkolássá lett, holott Zorn az ő művén a ruha 
redőinek természetes esését s a ruha súlyát adja és érezteti. Láb, kar, főtartás 
keresett elrendezés Byström művén, a karok mozdulata, a fájdalmasan hátra
vetett fő, az egész önkénytelenségében megragadott állás, a jobbkéz ujjainak 
indulatkifejezése megannyi természetmímelés Zorn művén. Az akadémiát 
Svédországban is naturalista szobrászat követte. Még csak egy példára hivat
kozunk, az angolok művészetére. Ha Gibson (436. kép) egyenest ógörög arcéit, 
sematikus főt ad, egy ifjabb honfitársa, Alfred Gilbert (sz. 1854) — hogy csupán

egyet idézzünk, — az arc legbe
hatóbb mását igyekszik megmin
tázni (444. kép). A homlokcsont 
keménységét éppúgy végigkém- 
leli, mint a fonnyadt orca lágy 
formáit, az orrcsont porcogóját, 
a száraz, bőrszerű fület s a redők 
kusza összevisszaságát. Ha van 
ennek a képmásnak formaőse, 
az nem az akadémiában, hanem 
a természetben keresendő.

E néhány összehasonlítás
ból is nyilvánvaló, hogy Európa- 
szerte természetszerűen natura
lista szobrászat követte az akadé
mikus sémákat. Néhol e natura
lizmus alapján stilizáló művészet 
alakult, másutt ez az irányvál
tozás csak éppen kezdődik, vagy 
még meg sem indult. Kérdés, 
vájjon a magyar szobrászat is 
ösmeri-e a művészeti irányok e 
váltógazdaságát ?

441. kép. Részlet Abel matematikus emlékszobrá- Hazánk szobrászaiknak fej
ről. Gustav Vigeland műve. lődését szakadatlan zavarok aka

dályozták meg. Magasabb igényű 
igazi szobrászmunka, amely még épen maradt, a XIV-ik századból való 
szent György-szobor a prágai Hradsinon (445. kép), szerzői Kolozsvári Márton 
és György. Elsőrangú a maga korában, de folytatását nem látjuk, bár bizo
nyos, hogy mestereinek nem ez az egyetlen műve. Északmagyarországon a 
XVI., XVII. században a fafaragás lendült fel. Ezt sem tekinthetjük szobrá- 
szatunk legújabb fejlődésére fontosnak, mert a fellendülést nagyon hosszú 
pangás követi. A XIX. század és a múlt közt nincs semmi összefüggés a 
magyar szobrászatban.

Ha elgondoljuk, hogy Magyarországon századokon át csupán a legszük
ségesebb munkákra szorítkozott a szobrászok tevékenysége s hogy túlnyomó 
részük mecénás híjján mestersége magasabb rendű fejlesztésére nem is gondol-
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hatott, már eleve valószínűnek tarthatjuk, hogy töves-gyökeres szobrászatra 
aligha akadunk a XIX. század Magyarországában. Félszázad múlik el s még 
mindig alig említhetünk egy tucat nevet, amely plasztikai szempontból érdeklő
désünket leköti. Ha ily gyér a szobrászok száma, ha ily ritka a plasztikai feladat,

442. kép. Képmás. J. F. Willumsen műve.

képzelhető-e, hogy e néhány ember esetleges kölcsönhatásából művészeti irány 
alakul ki ? Mint az élők világában csak a nagy területeken egymással szaporán 
versenyző fajok’hajtanak ki új változatokat, új fajokat, úgy a művészet világá
ban is csak a sokféle és bokros munka ad ösztönzést új s újabb irányokra. Ami 
szobrászatunk a század elején van, az olaszországi import. Ferenczy István 
(1792—1856) hozza, az »első magyar szobrász«, egyenest Thorwaldsen és Canova

A művészet könyve. 32
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műhelyéből. És csak e két világot] áró név tereli 
Ferenczyre a magyar közönség figyelmét. E két név 
egy ifjú magyar szobrász bizonyitványa alján, köte
lességére intette a közönséget. írók figyelmeztetik 
erre a noblesse oblige-re, az egész országot bejáró 
hangos szóval. Ferenczy tehát nem úgy jelenik meg 

Magyarországon, mint egy 
hón érzett szükséglet várva- 
várt kielégítője, hanem mint 
egy oly művészet munkása, 
amely világhírű lett Canova 
és Thorwaldsen révén, ame
lyet tehát kötelesség pártolni. 
A műpártolás mindig szalma
láng és soha
sem pótolja 
a mecénás 
igazi szükség
letének ere
jét. Ferenczy 
István egy 
ideig márvá
nyokat fara
gott abban 
a szellemben, 
amelyet két 
mesterénél íz
lelt meg. Az
után abba

maradt a munkássága. A szobrász 
érdekében való agitációt lehetetlen 
volt évtizedeken át egyazon erővel 
folytatni. Magyarország egyéb dol
gokkal volt elfoglalva. Ami 
kőfaragó munka kellett az 
építészek, a temető szá
mára, azt továbbra is seré
nyen szállította a művészi 
igények nélkül csöndben 
munkálkodó néhány cég.

Ferenczy elejtése nem 
jelentette egy nagy géniusz 
bukását. Bármily meghatott 
részvéttel kísérjük is szo
morú visszavonulását, még

443. kép. Gustav Wasa 
emlékszobra. Anders 

Zorn műve.

444. kép. Öreg ember feje. 
Alfred Gilbert műve.

445. kép. Szent György. Kolozsvári Márton és György 
műve. Prága.
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sem mondhatjuk, hogy ezzel szobrászatunkon sebet ejtett a közönség közönye. 
Ha jobb munkáinak bármelyikét tanulmányozzuk (446. kép), kiviláglik, hogy 
átvett formanyelvvel, átvett mozdulatmotivumokkal, arcokkal, taglejtéssel, 
drapéria-elrendezéssel, legtöbbször üres mintázással van dolgunk. Számítsuk a

kor közérzületének rovására az alakok ernyedt szenvelgését, hol színpadias, 
hol áradozó, ömlengő jellemét s keressünk e munkában pusztán szobrászati eré
nyeket, amelyek tehát egyenest Ferenczy javára volnának írhatók. Zavarba 
jövünk. A gépies simaságú formagömbölyítés, a szinte vonalzógéppel készült 
nagy drapériák, a konvencionális arcok és kezek csaknem azt az érzést keltik

32*
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447. kép. Tanulmány. Izsó Miklós 
műve.

viselt, Európaszerte készen kí
nálták az akadémiák. A magyar 
szobrászfiatalság megkapta Bécs- 
ben is, Münchenben is. Az a 
néhány szobrász, aki Ferenczy 
idejében Pest-Budán munkál
kodik, Ferenczy nélkül is ös- 
meri és gyakorolja az akadé
mia hideg klasszicizmusát. így 
Bécsből és Münchenből hozta 
művészetét Izsó Miklós is (1831 — 
1875). Igaz, hogy az ötvenes 
években három kerek eszten
dőt töltött Ferenczy műhelyé
ben, de ami oktatást ott kap
hatott, csak előkészítés volt a 
német akadémizmus befogadá
sára. Ha valamely java mun
káját figyelmesen nézzük (448. 
kép), rájövünk, mit adott neki 
az iskola s mit tett hozzá ő a 
magáéból. Nem Apolló vagy a

bennünk, hogy nem is érzés hevétől vezetett 
emberi kéz, hanem valamely hiánytalanul 
működő automata-szerkezet remekműve e 
szobor. Ferenczy nyilván alig számítható a 
közepes szobrásztehetségek közé, mert ami 
műveiben elfogadható, az nem az övé ; téve
dései, hibái pedig nem művészi jellegűek, 
hanem hétköznapi fogyatkozások. Aki leg- 
kevésbbé felelős mindezért, az maga Feren
czy. Nem volt szobrászvér.

Hatásáról nem szólhatunk. Rimaszom
bati magányában csöndben peregtek le nap
jai, elsötétült pályafutása nem bíztatott 
senkit utánzásra. De erre nem is volt szük
ség. Mert egyrészt a szobrászat még sokáig 
nem vált a magyarság napi kenyerévé, más
részt azt az irányt, amelyet Ferenczy kép-

448. kép. Búsuló juhász. Izsó Miklós műve.







449. kép. Anyánk. Strobl Alajos műve.
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Múzsák valamelyike kisértgeti szobrász-álmaiban. Nem keresgél a közkézen 
forgó allegorikus lexikonokban, hogy milyen készülékekkel, az állat- vagy 
növényvilág minő formáival kell a halált, az örömöt, az erények valamelyi
két érzékelhetővé tenni. A töves-gyökeres borsodi legény egyenest belenyúl a 
saját élete élményeibe s ami abban szívéhez nőtt, igyekszik márványában elő
adni. A juhász így nem klasszikus motívum s a kor szobrászai, ha már pásztor
ról van szó, inkább Halász
nak, a szép görög ifjúnak 
approbált alakját adták 
volna. Izsó azonban arra 
mert gondolni, hogy meg- 
mintázza azt az igazi ju
hászt, azt az ugarokat vé
gigballagó parasztot, akit 
oly sokszor látott s oly jól 
ösmert. A mitológia he
lyett tehát élményei közé, 
az életbe nyúlt. Minden 
azon fordul most meg, 
hogy mily módon képes 
azt az élményt, ezt a való 
életet márványában kife
jezni. E pontnál összeüt
közésbe került mindazzal, 
amire eddig az akadémikus 
regula oktatta. Mit kezd
jen a pontosan megállapí
tott testarányokkal ? Mit 
a redőtan paragrafusaival ?
Hol alkalmazza a mozdu
lat hivatalos kecseit és 
bájait ? A cél, amelyet 
egészséges ösztöne sugallt, 
szinte elérhetetlennek lát
szott. Vagy le kellett mon
dania élményeinek őszinte
tolmácsolásáról, vagy sutba kellett vetnie az akadémia tanításait s egészen a 
természet formáiból meríteni a szobrászi előadás módjait. E radikális vagy-vagy 
közt nyilván ingadozott a mester s e művén ez az ingadozás megérzik. Mert a 
klasszicista szobrászatból még viszontlátjuk itt a formák gondos lesimítását, a 
bő ruha redőin itt is, ott is az elfogult, sematikus rendezgetés nyomait, a szabá
lyosan leomló fürtökben a fúró-alkotta gépies csiga-ornamentumot. Mindenek- 
felett azonban hideg kosztüm-elegánciát érzünk e szobron : sehol egy folt, sehol 
rendetlenség, sehol a szabad, kószáló élet nyoma ; a juhász szalonképessé lett, 
csizmái nem bontják meg a parkett sima harmóniáját, ruhája vadonatúj, a

450. kép. Harckészség. Részlet az aradi vértanúk szobráról. 
Zala György műve.
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kostök ötvös-készítette joujouvá lett. E ruhában a kor valamely mágnása 
bátran megjelenhetett volna a redouton.

Mindez annak az elfogultságnak rovására Írandó, amellyel az akadémiá
val szemben viseltetett. És e szobor mégis bátor cselekedet volt. Utat jelent a 
természet felé. S ezzel jelenti az akadémiától való eltávolodást is. Mert hogy 
így a saját élményeiből ragadta ki ezt az alakot, annak következménye az lett

volna, hogy belemé
lyedve abba, amit a 
természetben látott, 
észreveszi az akadé
mikus előadás elégte
lenségét. Rájön, hogy 
természettapasztala
tait lehetetlen a klasz- 
szicizmus- megállapí
totta szabályokkal kő
ben kifejezni. Rájön, 
hog3T az akadémia ha
mis idealizálása tom
pítja, lefokozza, sőt 
megsemmisíti éppen 
azokat a jellemvoná
sokat, amelyeket ő a 
természetben uralko
dóknak ösmert fel a 
közvetlen tanulmány 
révén. Izsó útban volt 
e megismerés felé. — 
A Szépművészeti Mú
zeum egy sor agyag
vázlatát őrzi (447. 
kép), amelyek leg
többje nyilvánvalón 

451. kép. Feszület. Fadrusz János műve. mutatja, hogy keresi
azokat a mozdulato

kat, azokat a formákat, amelyek táncoló, duhajkodó parasztlegényeken, betyá
rokon, cigányokon megfigyelt. Ezeken a fürge s néha csak jelzett agyagapró
ságokon kevésbbé feszélyezte az akadémia, a mozdulatok hirtelensége, a ruha 
redőinek lobogása szinte kényszerítette az élénkebb mintázásra s az érzés köz
vetlenebb jegyét nyomja rájuk. Izsó azonban nyomasztó körülmények közt élt 
s nem szentelhette egész erejét a már pedzett törekvéseknek. Nagyobbszabású 
emlékszobrok megrendelésével éppen arról az útról térítette le őt a mecénás, 
amelyen nagyértékű eredményekhez juthatott volna. Hogy egész szívével csün
gött azokon a gondolatokon, amelyekre a »Búsuló juhász« oly élénken utal, az 
abból is kitetszik, hogy művének túlnyomó része mind ilyfajta élményből, ily-
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fajta természetmegfigyelésből meríti tárgyát annyira, hogy éppen e tárgykörre 
való tekintetből elnevezték a legmagyarabb szobrásznak. Az élet nyomorú
sága s korai halála lehetetlenné tette, hogy amit pedzett, azt kialakítsa. A leg
jobb úton tört le. Nehéz volna megállapítani, hogy mily eredményeket érhe
tett volna el, ha zavartalanul folytathatja e természettanulmányait. Nagy 
kárunkra elvesztettük, mielőtt még első lépéséből levonhatta volna a vég
következtetést. — Sokáig 
tartott, míg utána a ma- ! ‘ ' ^
gyár szobrászat közvet
lenebi) atyafiságot köt a 
természettel. Egyes szob- %:■. , ■
rászaink külföldre köl
tözködtek, ott élték végig % » Őigft/V-.
napjaikat, tehát ez okból 
épp oly kevéssé hathat
tak szobrászatunk sor
sára, mint Izsó. Mások 
csekély tehetséggel mond
ják fel itthon azokat a 
leckéket, amelyeket Bécs- 
ben, Münchenben, Berlin
ben jól megtanultak. —•
A mi szempontunkból 
nem vonhat j uk őket szem
lélődésünk körébe, a rend
szeres műtörténet fel
adata az ő munkásságu 
kát méltatni. Ez okokból 
idehaza nem kristályo
sodhatott ki valamely 
különös súlyú szobrá
szati irány. A kiválóbb 
mesterek sem kaphatják 
fel valamely hazai kezde
ményezés fonalát : egy
séges alakulás helyett az
innen is, onnan is hazahozott plasztikai eszmék mozaikja a XIX. század 
harmadik harmadának magyar szobrászata. Amint túl a határainkon teret 
hódít a természetkutatás, itthon is serényen megindulnak az ily irányú kísér
letek, egy más művészi produkció visszfényei gyanánt. Egész sora támad az 
olyan szobroknak, amelyeken megérzik a beható természettanulmány. Utalunk 
Stróbl Alajos (szül. 1856) »Anyánk« című művére (449. kép), e mester legjobb 
munkájára. Ez nem tapad akadémikus sémákhoz. Rajta van a naturalista él 
a mozdulat bensőségén, az arc minden formájának kikutatásán. De nem ilyes
mit kívánt tőle a nagy mecénás, hanem súlyos emlékszobrokat és Stróbl sem

454. kép. Részlet a Lipthay-síremlékről. Donáth Gyula műve.
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fejlesztette azt tovább, amit itt sikerrel megkisérlett, hanem a keresletnek 
megfelelő új-barokk vizeire evezett. Oly munkákon, mint Zala György (szül. 
1853) »Harckészség«-e (450. kép), a lokális formák erőteljesen érvényesülnek s 
megérzik az alak mozdulatán, a mintázás erején bizonyos hév és a természet 
tanulmányozása. A végső szó itt sincs kiejtve, a nagy monumentumok nem 
terelik a szobrászokat a naturalizmus s a belőle kifejthető új formák felé. 
Fadrusz János is szemenszedett naturalizmuson kezdi. »Feszületbe (451. kép) 
a legbehatóbb természettanulmányok egyike, kinyomozása a bordák, izmok 
és a bőr nagy feszültségének, gazdag összhatásának. Neki is nagyméretű 
monumentumokat juttat a magyar közönség, még mielőtt ily beható természet- 
tanulmányokból egészen határozott következtetéseket vonhatott volna le. 
Bizonyára nagyerejű tehetség és szobrászvér, de az oly súlyos-tömegű emlékmű, 
mint a kolozsvári Mátyás-szobor (452. kép), megakasztja a stilus felé vezető

455. kép. Anyóka, Teles Ede terrakottája.

útján. Az alakok elrendezése még 
egészen a naturalistáé, aki olyannak 
akarja adni a jelenetet, mint ahogy 
az megtörténhetett. Az alakok tehát 
szétszórtak s nincs köztük formai 
kapcsolat. A felette nagyméretű pa
ripa már lehetetlenné tette az olyan
fajta naturalista mintázást, mint 
amilyent Fadrusz »Feszületbe mu
tat. Itt kényszerűségből is ki kellett 
vetni egy sereg részletformát, össze 
kellett vonni, egyszerűsíteni kellett. 
Fadrusz ennek a követelménynek is 
megfelelt azzal a hévvel, amely egyé
niségének sajátja volt. De ebből két- 
féleség csúszott a szoborba : a natu
ralista eszejárása és a kényszerű 
egyszerűsítés, stilizálás. Ez a jegy 
igen sok emlékszobrunkon megtalál
ható. S nyilvánvaló, hogy a nagy 
monumentumok tehervonata elé fo
gott szobrászatunkra nem hatott ked
vezően az ily meddő erőfeszítés. Rög
tön megmásul plasztikánk uralkodó 
bélyege, ha nem a városok utcáin 
és terein, hanem egy csöndesebb, 
bizalmasabb helyen, a temetőben 
keressük fel. Emlékműszobrászatunk 
a temetőszobrászatunk mellé állítva 
szinte modern akadémiának hat, las- 
sankint sematikussá válik, akár a 
festészetben a Piloty-iskola.
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A temető művészete a mi viszonyaink közt merőn más feladatok elé. 
állítja a szobrászt s merőn más korlátokat szab eléje, mint az emlékszobor. 
Egy-egy sír szűk tere eleve kizárja a látványos csoportokat, a nagy forma
masinát. A cél pedig, amelynek szolgálatába itt szegődik a szobrász, mély és 
emberséges érzéseket pendít meg. A XX. század emberének mégis idegenebb 
a régmúlt sok jelese, mint azoknak az érzéseknek gazdag sorozata, amit a temető 
már jellegénél fogva is felkínál. A temetőben, csakugyan, érzéssel teljesebbé, 
közvetlenebbé, egy-egy mester jellemét jobban tolmácsolóvá lesz szobrászatunk. 
A történelmi frázisok számára nincs itt elég hely, a korlátolt költség is szőkébb 
szavává, kisebb tömegekkel dolgozóvá alakítja a munkákat. Majdnem azt 
mondhatnék, hogy a temető ad új életet plasztikánknak.

Nagyon tanulságos a felvetett szempontból egybevetni Donáth Gyulának 
(szül. 1850) egyik domborművét (453. kép) valamely temetői szobrával (454. 
kép). A domborműhöz még aka
démikus íz tapad. Azalakok 
egyike sem közvetlen szemlélet 
vagy élmény szülötte. Mozdula
taik még keresettek, gráciájuk 
hideg, van bennük némi negédes
ség. A mintázás erőtlen, üres.
Még egy régi archeológiái szerel- 
ményre, a nyilazó ámorra van 
szüksége, hogy a csók-motívumot 
érzékeltesse. E munka 1884-ből 
való. S tökéletesen visszhangját 
adta akkor a mecénás ízlésének is.

Húsz évvel később formálta 
Donáth a Lipthay-síremlék bronz
alakját. E húsz év sok beható 
természettanulmányt foglalt ma
gában. Egyetlen nagy terjedelmű 
monumentum sem szakította meg 
a fejlődést. S figyeljük meg, mily 
tömör, kifejező, erélyes plasztikát 
kapunk ezek után. Csak egy alak 
fért a sírra. De az mozdulatával, 
arca kifejezésével, izmainak daga- 
dásával mi másként s mily mé
lyebben fejez ki egy érzést mint 
a dombormű. S megmásult a plasz
tikai felfogás is. Nem hideg sémák 
uralkodnak, hanem a természet
ben bizonyos alkalmakkor, bizo
nyos érzés- és mozdulatmotívu
mok révén jelentkező gazdag já - 456. kép. Tanulmányfej. Teles Ede műve.
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téka a formáknak. Ezek nincsenek többé Bastien-Lepage naturalizmusával 
töviről-hegyire konstatálva, hanem a fontos, a döntő jellemvonások hangsú
lyozzák az alakban éledő érzést, igazolják mozdulatát. A régi akadémia eltűnt. 
Friss élet költözködik a szobrászatba.

A legifjabb nemzedék a friss, éltető naturalizmuson kezdte. Teles Edé
nek egy terrakotta-szobrocskája (455. kép) elemző feldolgozása egy igen öreg 
arc redőrendszerének. De több ennél : a fő tartása, az öregkor csöndes-megadó 
mosolya, tehát finomabb vonások egészítik ki a formák helyszínrajzát. Egyes 
temetői emlékeken vagy a kedv szabad óráiban készült újabb művein ez a 
beható naturalizmus átalakul a stilizálás felé (456. kép). Csak nagy, sommá
zott és kifejező formákat látunk. Minden aprólékosság eltűnt. A fontos jellem
vonások kiszorították az aprócseprőket. Összefoglaló, stilizálásnak induló 
plasztika ez.

Egészen a természet beható tanulmányozásából indul ki Kallós Ede s 
innen jut tömör, kifejező, összefoglaló művészetéhez. Egy márvány-síremlék 
ad erről számot (457. kép). A bánatos megadás finoman meglatolt mozdulata 
a szobormű motívuma. Csak a fontos formák, amelyek a motívumot kiemelik, 
jelennek meg e művön. A naturalita részletelemzés után itt szintetikus mintázás
sal van dolgunk. Egyszerre megnő a mű bensősége. Nem töri azt meg semmi prózai 
aprólékosság. A stilizáló művészet most veti le magáról a fejlődés útjának porát.

Egy évszázad magyar szobrászatából néhány oly példát mutattunk be, 
amelyek fontos lépcsőfokokat jelentenek. Bármily szerény keretű is szobrá- 
szatunk, bármint törik által újra meg újra messziről jött hirtelen befolyások, 
mégis azt a fejlődési menetet mutatja, amelyet Európa többi országaiban figye
lemmel kisérhettünk. Az akadémia nálunk is ura a század elejének. S követi 
nálunk is a naturalista természetkutatás, amelyből nálunk is — lassan bár, 
de mégis — stilizáló szobrászat kezd kibontakozni. Ráüti a mi plasztikánkra is 
a mecénás mindenkori bélyegét, beavatkozásával hol hátráltatja, hol elősegíti 
a szobrászat fejlődését. Az anyag bélyege nálunk is épp úgy elkülöníti a jó kő- 
szobrászatot a jó bronzszobrászattól, mint másutt s mint régen.

Érvényesülnek tehát itt is, amint a többi nemzet modern szobrászatában 
mindazok a stílusformáló tényezők, amelyeket e könyv eddigi fejezeteiben 
bemutattunk s képét kapjuk a művészet organikus fejlődésének, váltógazda
ságának itt is, akár a művészettörténet többi korszakaiban.

3. A m odern  ép ítészet.

Elég valamely nagyobb város utcáin végigsétálni, hogy világossá váljék 
előttünk az újabb épületek eltérése a régebbiek formáitól. Az építőművészet is 
változott tehát, de vájjon melyek e változás okai s milyen ez az új építészeti 
formanyelv ? Láttuk, hogy a múltban minő tényezők kormányozták az építé
szet sorsát. Vájjon a jelen is szentesíti-e ezeknek hatóerejét, érvényességét ? 
Ha választ kívánunk ezekre a kérdésekre, nem elég az új építészet alkotásait 
szemügyre vennünk, hanem meg kell vizsgálnunk magukat a stílusteremtő 
tényezőket is.







457. kép. Vadnay Andor síremléke. Kallós Ede műve.
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Kétségtelen, hogy mindazokkal az anyagokkal, amelyekből a régi időkben 
építettek, rendelkeznek a mai mesterek is. De szertáruk megbővült, mert a 
szerkezetre használható régi anyagokhoz hozzájárul újabban a vas is. Sok
féle technika használta fel ennekelőtte is, csak az építészek nem tudták érté
kesíteni vagy legalább is nem juttattak neki jelentős szerepet. Most azonban, 
az új »vaskorszakban« félre nem ismerhető szerephez jut ez az anyag is. Hozzá
szoktunk szemlélődésünk folyamán ahhoz a megismeréshez, hogy ha a mesterek 
új anyaghoz jutnak, ez az új anyag átalakítóan hat művészetükre. A vas 
szerepe merőn új az építészetben. Előre is várható tehát, hogy rásüti a maga 
sajátos bélyegét azokra az épületekre, amelyeknek szerkezeti elemévé válik.

Minden tüzetesebb szemle nélkül, magából ebből az egy körülményből is 
jogosan következtethetnénk arra, hogy az új anyag új formákkal fogja meg
gazdagítani az építészet múzeumát.

De bármily hatalmas tényezője is a művészi stílusnak az anyag : nem 
az egyetlen. Sorsába, formaalakulásaiba félreérthetetlenül beleszól egy másik 
tényező : a megrendelő, a fogyasztó, a mecénás. Ha ez a mecénás is más ma
napság mint amilyen volt régen, bizonyára más lesz az a művészet is, amely 
igényeit kielégíti.

Nos, a mecénás is megváltozott. Amióta a francia forradalom egy új 
rend, a polgárosztály kezébe juttatta a hatalmat és vagyont s megnyirbálta 
a fejedelmek, az arisztokrácia mindenhatóságát, Európa gazdasági viszonyai 
alaposan megváltoztak. A régi, kicsinyszámú megrendelők helyét sok millió 
fejű mecénás foglalta el, s új igényekkel, új szükséglettel, új lelkülettel állott 
az építész elé. Szorgalma, friss vállalkozókedve, tudományértékesítő lelemé
nyessége révén a polgárosztály új mederbe terelte a napi életet is. Gondoljunk 
csak a hatalmas vasúti pályaudvarokra, amelyeket az építészek az új forgalom 
tömeges, gyors lebonyolítására szerkesztettek, gondoljunk a vásárcsarnokokra, 
az óriási árúházakra, amelyek ugyancsak a nagy tömegforgalom gyors és síma 
lebonyolítását szolgálják, gondoljunk a parlamenti épületekre, a nyilvános 
múzeumokra, bankokra, a városokat ellepő bérházakra, a nagyvárosok peremén 
keletkezett telepekre, a modern színházra stb., stb. — majdnem valamennyi új 
szükségletet jelent, vagy gyökeres átalakítását követeli egy régi épületformának. 
Midőn a polgárosztály ily megrendelésekkel állít be az építész műhelyébe, 
szinte kényszeríti arra, hogy lemondjon a régi, ily célokra hasznavehetetlen 
formákról és szerkezetekről s újakat, az új célnak megfelelőket találjon ki. Senki 
sem panaszolhatja fel tehát, hogy a művészi stílus e tényezője, a mecénás, 
nem ösztökélte új utakra az építőművészetet.

Az természetesen nem alakulhatott ki máról holnapra. Annál kevésbbé, 
mert maga a polgárosztály is csak lassan rendezkedett el az átalakulások zavara 
után s nem jelentkezett rögtön új követelményeivel, új becsvágyaival. Mielőtt 
még e követelmények hangosabban kiáltottak volna teljesítés után, a nagy 
tömegekkel dolgozó s e természeténél fogva úgyis lassújártú építészet munkája 
nem szünetelt. Ebben az átmeneti korban nyugodtan rágódott azon az örök
ségen, amelyet a múlt mesterei hagytak számára. Ha valahol, úgy e legnagyobb 
anyagtömegekkel dolgozó technikánál természetszerűen lassú az új felfogás,

33*
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az új szerkezet, az új formanyelv kibontakozása. Még inkább meglassítja azt 
az átmeneti idő semleges jellege, amidőn a modern kívánságok csak félhangon 
szólalnak meg s amidőn a technika még nem kínálta fel teljes fejlettségében 
az új anyagot.

Az építészetre is maradt tehát örökség, amelynek hatása természet
szerűen soká megérzik. Ha a modern architektúra sorsát s alakulásainak okait

szemügyre akarjuk venni, is
mernünk kell ezt az öröksé
get is.

A XIX. század építé
szetének közvetlen elődjéül 
a rokokót tarthatjuk. XV. 
Lajos udvarában, a XVIII. 
század első negyedének végén 
bontja ki gazdag ornamenti
káját. Ebben az ornamenti
kában, s nem valamely új 
szerkezetben, sarkallik lé
nyege. Hűvös, semmitmondó 
a paloták külseje. A királyi 
udvar, amely a gyaloghintók 
négy zárt fala közt vitette át 
magát a tereken és utcákon, 
még a palota homlokzata 
révén sem szándékozott szóba 
elegyedni a plebssel. Annál 
ragyogóbban fejtette ki pom
páját a szalon, a reprezentá
ciós terem, az ünnepi csar
nok, a boudoir. Mert ott s 
a fejedelmi diszkért nyírott 
bokrai, mesterséges barlang
jai, hattyús tavai körül ját
szódott le a negédes és tün- 

458. kép. A bruchsali kastély főterme. Balthasar döklő udvari élet. Ott mond-
Neumann műve. ták el körülményes bókjaikat

a vendéghajas, szalónspádés, 
térdnadrágos gavallérok a selymes, kendőzött és kacér udvarhölgyeknek. A mecé
nás, aki már külső megjelenésében is talpig hazugság, nem szomjuhozhatta 
valamely építészeti szerkezet érdes erejét. A rokokómesterek a francia udvar
nál s egyebütt is jóformán kizárólag a bensőségek díszítésével foglalkoznak. 
Vékony lécek osztják mezőkre a falat (458. kép), ezeket körülfogják, meg
törik, átszövik, koronázzák a kacskaringós, szeszélyes menetű, minden szim
metriát kerülő ornamentumok. Hosszúra nyúlt akanthusz, hullámosán görbülő 
kagylóvonalak, sugaras rózsák, apró kartusok keverednek minden keretet
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általtörő, fel s leszökellő dísszé, bevonják a fal mezőit, elburjánoznak a függé
lyes fal s a mennyezet érintkezőpontjain s ezzel megszüntetik még ennek a 
sovány szerkezeti elemnek hatását is. Fürgekezű mészmetszők (stukkó-munkások) 
rakják e díszt plasztikusan a falakra. Gyorsan száradó gipszhabarcs az anyaguk, 
mintázókésüknek tehát szaporán kell e szeszélyes formákat odateremteniök. 
Nincs idő a tétovázásra, az arányok latolgatására, egyes motívumok pontos 
ismétlésére : a hirtelen formaötletet azon melegiben kanyarítják a falra, új s 
újabb szeszélyes alakzatokkal hálózva be mindent. Beleviszik képzeletük erakon-

459. kép. A párisi »kis diadalkapu«. Percier és Fontaine műve.

cátlan szülötteit a mennyezet falfestményébe is, a festő viszont a maga részé
ről azzal kárpótolja magát, hogy márvánnyá festi a vakolatot s rövidesen át
töri a mennyezetet : kék levegőeget, rózsafüzéres géniuszokat és amoretteket 
lebbent a magasba. Az építész minden szerkezeti munkáját együttes erővel 
hatályon kívül helyezik a díszítőmesterek.

E kendőzött világnak teljesen megfelelt ez a művészet. A tarka pillangóélet 
farsangja azonban rövid volt. Félszázad alatt lepergett a rokokó a szülőhazájá
ban, valamivel tovább élt más országok udvarain, arisztokrata kastélyaiban.

Feszes, kimért, hideg építészet követi. A kijózanodás teljes. Nem a fan
tázia csapongása, hanem a legtudósabb archeológia jut most kizárólagosan
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szóhoz. A kacér kaland után Franciaországban s azután mindenfelé jól kipróbált 
szerkezeti stílusért nyúlnak vissza klasszikus antik időkbe az építészek. Ez a 
törekvés néhány változatában messze eluralkodik a XIX. század derekáig is. 
S egyszer elindulva erre az archeológiái útra, az építészek meg sem állanak, 
míg újra s tömören végig nem ismétlik az építészeti stílusokat a görög időktől 
a barokkig. Ez az archeológiái építészet tölti ki a XIX. század legnagyobb részét, 
néhol az egészet. E még soha nem látott jelenségnek legalább főbb vonásait 
szemügyre kell vennünk, mert az építészetben a stílusoknak ez az ismétlése

460. kép. A párisi börzepalota. Brogniart és Labarre műve.

jelenti azt az akadémiát, amellyel az új törekvések képviselőinek fel kellett 
venniök a harcot.

A francia forradalom idején a polgárosztály vezetői az antik köztársaság
ban látták az új államforma előképét. Megannyi új cívis romanus foglalta el 
az arisztokrácia székeit. Konzult választottak ők is, mint hajdan Rómában. 
Római sas díszítette újra a légiókat. Megannyi utalás az antik világba. Az építé
szeknek, akik a rokokó óta még inkább tanulmányozták az antik szerkezeteket 
és formanyelvet, kapóra jött ez az áramlat. Ha csak arról volt szó, hogy a 
régi klasszikus formák új életre keljenek, úgy e kívánságnak a legnagyobb mér
tékben s rögtön meg tudtak felelni. Sőt az sem volt baj, hogy az újdonsült 
köztársaságból Napoleon újdonsült császárságot csinált, hisz Rómában is ez 
volt a kronológiai sorrend. Az építészek tudtak a császári Rómából is diadal
íveket, Trajánus-oszlopokat s más efélét készen szállítani. Ki ne venné észre
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rögtön a párisi »kis diadalkapu« (459. kép) és a római diadalkapu (167. kép) 
kínos hasonlatosságát ? Börzeépületre volt szükség Párisban. Azt hihetnők, hogy
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461. kép. A Walhalla Regensburg mellett. Leo von Klenze műve.

ez az eléggé modern feladat újszerű tevékenységre biztatja a mestereket. Csaló
dunk, mert egy klasszikus templom formáit kínálják otthonul a haute fináncé
nak (460. kép). És nemcsak Franciaországban van úgy, hanem Európaszerte.

462. kép. A parlament palotája Bécsben. Theophil von Hansen műve.

Páris irányt adó volt a Lajosok korában s e szerepét nem vesztette el egyhamar. 
Német, angol építészek seregesen keresik fel Olaszországot és Görögországot,
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lerajzolják, felmérik az antik épületeket, a rom-maradványokat. Behatóbban 
mint valaha, folyik az antik formanyelv és szerkezet másolása az akadémiákon. 
S egész Európa mélyen benn van a klasszicizmusban. A németek Regensburg 
mellett megépítik a Walhallát : e név maga az ősgermán mitológiát juttatja 
emlékezetünkbe. De nem ősgermán, hanem ősgörög formákat ölt magára e mű 
(461. kép). Bécsben parlamenti épületet kell emelni s Hansent bízzák meg a 
tervezéssel. Három görög templomot köt össze hosszú, ablaksoros homlokza
tokkal (462. kép). Az akadémia klasszicizmusa így terjed széjjel európaszerte

463. kép. A párisi operaház. Charles Garnier műve.

s így állítja diadalíveit, propileáit, templomait a modern élet forgatagának 
kellő közepébe.

A műtörténeti formák e szabad kiaknázása azonban nem áll itt meg. 
Kellett építészeknek akadniok, akik megérezték, hogy végre is lehetetlen minden 
modern gondolatot görög hexameterekben elmondani. Ez ellen talán éppen 
Homérosz igazi tisztelői tiltakoznának első sorban. Az építészek egy része az 
elé a dilemma elé került, hogy vagy merőn új formákkal oldják meg az új 
feladatokat vagy körülnéznek a műtörténet nagy múzeumában »megfelelőbb 
stílus« után. Hogy az utóbbira határozták el magukat, mutatja, mily kevéssé 
voltak radikálisok. De erre a választásra biztatta őket egy más körülmény is. 
Elültek a nagy politikai zavarok s a polgári rend háziasán rendezkedett be 
új hatalmi otthonában. Kezdődött a tatarozás, foltozás, tisztogatás nagy mun
kája. A háborúkban fölégetett kastélyokat, a csonka dómokat, a düledező
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palotákat rendbe hozták. Kivált Franciaországban akadt ilyen munka bőven. 
Valóságos archeológiái tanulmányokat, sőt levéltári kutatásokat is kellett a 
restauráló építészek
nek végezniük, hogy 
annak rendje s módja 
szerint kijavíthassa
nak mindent. Rég 
elfelejtett technikai 
fogásokat kellett lom
tárba került recipés 
könyvekből kibön- 
gészniök. Meg kellett 
alaposan tanulniok 
a gótika, a román 
stílus teljes forma-
nyelvét. — Revideál- 
niok kellett a korai 
és kései renaissan-

404. kép. A parlament palotája Londonban. Charles Barry műve.

ceot. Rengeteg tudós munka rejti magában e fürkészés eredményeit. Az 
építészek azonban nem állottak itt meg. A múlt formagazdagságának láttára,

405. kép. A brüsszeli Mária-templom. Louis van Overstraeten műve.
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a meglepetés örömében siettek e régi formanyelvet új épületeik tervezésénél 
felhasználni. A felhasználás szó itt gyakran csak részletmegoldást, de sokszor, 
sőt legtöbbször lazább vagy pontosabb másolást is jelent. Európaszerte így 
folyik az építő-irodákban a munka az egész századon át. Párisban operaházat 
építenek : Gamier a renaissance formáiból állítja azt elő (463. kép). Londonban 
parlamenti épületre van szükség : a gótika egész szertárát mozgósítja Barry,

hogy ezt a feladatot megoldja (464. kép). 
Egyszerre három stílusnak, a román, 
bizánti és gótikus stílusnak szerkezeti és 
formanyelve tömörül egyetlen épületté a 
brüsszeli Mária-templomban (465. kép). 
Európa nagy városaiban nemcsak a köz
épületek, hanem a nagy bérházak hom
loka is már messziről mutatja a műtörté
neti vignettát: francia, német, vagy olasz 
renaissance, korai vagy kései ; aztán góti
kus, román, bizánti, ókeresztény, mór, 
barokk formák. Ha valaki átböngészi 
Európa építészeti térképét, még egyip
tomi stílusú XIX. századbeli munkára is 
akad. Másszóval néhány ezer esztendő épí
tészettörténete ismétlődik egyetlen század 
szűk keretében. Azt talán mondanunk sem 
kell, hogy akik görögül építettek, csöppet 
sem voltak görögebbek a helléneknél, az 
új gótikusok sohasem érhették el a valódi 
gótikusokat, s hiába minden mesterkedés : 
az eredeti palazzo Strozzi mégis egészen 
más mint szegényes másolata.

Az építészet archeológiái tudománnyá 
lett. E sorscsapás azonban nem érhette 
volna, ha a nagy megrendelő, az új mecé
nás nem lelte volna ebben a történettudo
mányi építésben örömét. A parvenű gőg- 

466. kép. A párisi »Eiffel-torony«. jével ült bele bérházaiba, amelyeknek
Alexandre-Gustave Eiffel műve. neve most már »bérpalota«. Büszke volt

a habarcsból vakolt rusztikára, amely oly 
szemfényvesztőn emelte őt a firenzei oligarchák rangjába. Dús korintusi 
oszlopfők díszítették az ő hajlékát is, mint egy cézárét, de az akantusz gipszből 
vagy sajtolt bádogból volt. A bérpalota készen vett párkányai közt katonás 
szimmetriában, glédában álltak az ő ablakai is és sejttették, hogy a reprezen
tációs dísztermek egész sora vonul mögöttük végig az emeleteken. Holott 
szegény bérlők zsúfolódtak azok mögött. A középületek archaikus formái szintén 
Ínyére voltak e század mecénásának. Hisz a polgárosztály nagy vívmánya 
az új történettudomány, az új archeológia. A történettudományi és filológiai
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gondolkodásnak semmi sem felelhetett meg annyira, mint az építészet történe
tének e megismétlése.

A mi szempontunkból az egész törekvés épp oly akadémia, mint a kép
írás és szobrászat múltba visszanyúló, tudós és rendszerező akadémiája. Nem 
adhatott új szerkezetet, hisz az volt az elve, hogy a régiből merít. Nem virágoz-

467. kép. A passage St. Hubertus Brüsszelben. I. P. Cluysenaer műve.

hatott ki épületein új formanyelv, hisz hiányzott az ezt kicsiráztató új szer
kezet. Ami problémát megoldott, az csak félmegoldás lehetett. Kényszerítenie 
kellett a régi szerkezeteket, hogy alkalmazkodjanak az új téralakítás feladatai
hoz. Holott teljes megoldás csak úgy alakulhat ki, ha a szerkezetből merít 
az építész minden téralakító lehetőséget.

Ez az irány, amelyet mi akadémiának nevezünk, nemcsak az egész száza
don át feltétlen ura Európának, hanem napjainkban is övé a termelés java
része. A modern építészet még sokkal lassabban bontakozott ki az akadémiából,
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mint a szintén eléggé lassan alakuló modern szobrászat. Mindazonáltal meg
jelent Európa színterén. Az anyag és a szükség parancsoló szava állította a 
küzdőporondra.

Az anyag, amelyre itt célzunk, a vas. Nem az építészeké, hanem a szer
kesztő-mérnököké az érdem, hogy rendkívül beható tanulmányok révén fel
ismerték azokat a szerkezeti lehetőségeket, amelyeket ez az anyag magában 
rejt. Már hatalmas gőz- és villanygépeik szerkesztése közben világossá válha
tott előttük, hogy csekély térfogat mellett mily nagy a vas tartó-, kötő-, hordó
ereje. Ily tanulságokon alapulnak a mérnökök hatalmas lánchidai, csarnoktetői. 
A modern vasúti pályaudvarnak aránylag kis helyen aránylag nagy forgalmat 
kell hirtelenül lebonyolítania : de mily anyag- és helypazarlás volna a pálya
udvart római vagy gótikus ívvel vagy antik oszlopok és gerendázat felhaszná-

468. kép. A Wertheim-árúház Berlinben. Alfred Messel műve.

lásával födni. A mérnökök tehát üveggel födik, s az üveget csekély térfogatú 
és biztos tartóerejű vasszerkezet foglalja. A legpontosabb kísérletek és számí
tások révén ismertté lett a vasszerkezetek optimuma. A mérnökök most már 
bármily feladat megoldására bátran vállalkozhatnak. Egy ily különleges fel
adat vasból való megoldására jó példa a párisi Eiffel-torony (466. kép).

E műveleteket nagyobbára idegenkedve szemlélte az akadémikus építész. 
A vasszerkezetek ily kiadásban nem voltak elhelyezhetők a műtörténet egyetlen 
fiókjában sem. Azt mondta rájuk, hogy nincs bennük stílus. Mert hisz stílusos 
műnek csak olyasmit fogadott el az akadémia, ami hasonlít valamely régi műre. 
A híd- és csarnokszerkesztő mérnökök azonban mentül kevesebbet törődtek 
az elhamvadt stílusokkal, ők inkább azon mesterkedtek, hogy mentül szilárdabb 
szerkezetet adjanak mentül kevesebb anyag, munka és költség pazarlásával. 
Azt is mondta az akadémia, hogy e hidak, csarnokok és kilátó-tornyok »nem 
szépek«, mert nem monumentálisok. Monumentálisnak ugyanis csupán oly
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építményeket fogadtak el, amelyek az anyag hatalmas tömegeivel is hatnak. 
A vas pedig nem ad tömeghatást. Hogy van más monumentalitás is mint a 
kőtömegeké, azt nem tudták belátni. Mindazon
által kénytelen-kelletlen ők is vassíneket toltak 
barokk és renaissance bérpalotáik emeletsoraiba, 
mint a mennyezetek tartóit, mert ez a szer
kezet nemcsak biztos, hanem hasonlíthatatlanul 
olcsóbb is mint a régi rendszerű boltozás, azon
kívül nem foglal el sok helyet. De gondosan 
elpalástolták a vasgerendákat, nehogy ez az 
idegen elem megbontsa a gipsz-renaissance 
formáit.

Más feladatoknál nem lehetett a vas szer
kezeti szerepét egészen elrejteni. A modern ke
reskedelmi és közlekedési viszonyok egyes nagy 
városokban átjárócsarnokokat, fedett utcakeresz
tezésekből álló galériákat kívántak az építésztől.
Nápolyban, Milanóban, Brüsszelben s másutt e 
galériákban fényes üzletek sorakoznak egymás
mellé, mert kedvezőtlen időjáráskor ez a közön
ség sétáló helye s máskor is gyújtópontja az 
utcai életnek. A brüsszeli passage, amelyet a 
467. kép mutat be, példa rá, mint állott szemben a történelmi stílusokon nevel

kedett építész a század közepe táján a vas
szerkezettel. Elfogadta s felhasználta úgy, 
hogy a vas- és üvegből álló födést egyszerűen 
ráhelyezte klasszikus épületére. Ennek követ
kezménye az, hogy ez az épület felemás és 
elvesztette egységét. Két merőn idegen 
formavilág került szervetlen kapcsolatba, 
a klasszicizáló kőformák és a modern vas
szerkezet. Az első pillanatra meglátszik, 
hogy az építészeti gondolat nem a vasszer
kezetből indult ki, hanem hogy azt mint 
elkeriilhetlenűl szükségeset csak éppen járu
lékként fogadta el.

De a polgári osztály kereskedelmi éle
tének hatalmas megnövekedése még újabb 
feladatokkal kényszerítette az építészeket, 
hogy a vasszerkezethez nyúljanak. Egy ily 
feladat a modern árúház architektonikus 
megoldása. Már az arányok is óriásiak : 
rengeteg kereskedelmi cikk, majdnem min
den iparág termelése egyetlen épületben ! 

470. kép. Ne wy or ki felhőkarcoló. De nem raktár kellett e sokféle holmi szá-

469. kép. Newyorki felhőkarcoló.
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mára, hanem oly belsőségek, amelyekben minden cikk a vevő elé teregetve meg
könnyítse a gyors választást s amelyekben a vevők százai, sőt ezrei egyszerre s 
mentül rövidebb idő alatt bonyolíthassák le az adásvevést. A régi boltozat- 
rendszerek, amelyek okvetlenül termekre bontanák fel az épületet, éppen ezt a 
teljes áttekintést, ezt a gyors lebonyolítást tennék lehetetlenné. S mennyi hely 
pazarlódnék el a közfalakra, a mennyezetekre ! A vasszerkezet azonban szinte

egyetlen belsőséggé for
málja az egész épületet, a 
lehető legcsekélyebb terü
letet foglalja el, lebegő 
folyosóival, a hozzájuk 
szervesen illeszkedő liftek
kel alkalmat ad a forga
lom gyors lebonyolítására, 
az egész árúház könnyű 
áttekintésére s mert nem 
támaszkodik nagytemér- 
dekségű falakra : hatalmas 
ablakokon át bocsátja be 
az épen itt oly fontos vilá
gosságot. Ily téma meg
oldására elégtelennek bizo
nyult minden régi építé
szeti stílus, teljesen rá
termettnek mutatkozott 
azonban a modern vas
szerkezet. A 468. kép egy 
ily modern árúházat mutat 
be, amelynél már a vas
szerkezeté az első szó s 
amelynek architektonikus 
előadásából már ki van 
vetve minden történeti 
emlék.

A legradikálisabban 
bántak azonban az építé

szek az új vasszerkezettel Észak-Amerikában. A sanfranciscói és newyorki 
»felhőkarcolók« már nem is egyebek vasváznál, amelynél a többi anyag már csak 
térelhatároló szerephez jut. Előre megszerkesztik a vasvázat s építés helyett 
szinte inkább csak »montírozzák« a házat. Könnyű tégla, vasbeton és üveg 
választják el a szobákat egymástól s a külvilágtól. New-Yorkban, a szertelen
ségek hazájában, a telkek ára a megfizethetetlenig drága : a háziurak, kivált 
nagy cégek, tehát a levegőből veszik el azt a területet, amelyre üzemük lebo
nyolítására szükségük van. így támadnak a húsz-, harmincemeletes »felhő
karcolók«, amelyekben természetesen minden tenyérnyi helyet kihasznál az

471. kép. A bécsi városi vasút udvari csarnokának alá- 
hajtója. Ottó Wagner műve.



A művészet. 527

építész s ahol a régi módi, sok helyet elfoglaló lépcsőket kizárólag a liftek 
egész rendszere helyettesíti. Ily téruzsoránál természetesen kapóra jött a vas, 
a vasbeton, az üveg csekély tömegessége és szilárdsága. De egy pillantás a felhő-

472. kép. Családi ház Oxshottban. C. F. A. Voysey műve.

karcolokra meggyőz minket arról is, hogy az épület külsején mily feltűnően 
uralkodik a vas váz formája, mennyire leolvasható róla a sudár szerkezeti ele
mek rendszere (469. és 470. kép). De leolvasható róla egyéb is. Az a szerte
lenség, amely az amerikai mecénást minden cselekvésében jellemzi. A felhő
karcoló hű jellemrajza, arcképe a modern yankeenek.
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Európában sokáig vonakodva 
nyúlt az építész a vasszerkezethez. 
Őszinte fegyvertársi viszony úgy
szólván csak napjainkban fejlődött 
közöttük. Szó sem lehet tehát arról, 
hogy a modern építőművészet máris 
kiaknázta a vas-kinálta szerkezete
ket s hogy máris új formanyelvet 
tanult tőle. Erészben csak a kezdet 
kezdetéhez ért még el. Hogy a vas
ból mégis mily fejlett formák virá-

474. kép. Lakóház a párisi Avenue Victor Hugo-n. 
Charles Plumet műve.

kép. Xémet családi ház. Josef Olbrich műve.

gozhatnak ki az arravaló építész 
kezén, arra példa a bécsi Otto 
Wagner néhány műve (471. kép).

Láttuk, mint zárja ki a vas
anyag az akadémia-ajánlotta törté
neti építésformákat s készteti a 
mestereket megfelelőbb új formák 
kitalálására. De hogy a vas így be
vonult az építész szertárába, ez a 
modern mecénás új kívánalmainak 
kényszere alatt történt. Ez a kény
szer, ez a szükség még más irány
ban is hatott a mai építészetre, 
amire rögtön rátérünk.

Soha nem sejtett arányokat 
öltött a diadalmasan fejlődő polgár
osztály kezén az ipar és a kereske
delem. Óriási üzemű gyárak, rész
vénytársaságok, bankok, közleke
dési vállalatok, kereskedelmi intéz
mények keletkeznek, amelyek iro
dáiban száz meg száz ember dolgozza 
meg kenyerét. A hatalmasan meg
nőtt városokban, azok szivében, a 
belvárosban összpontosul mind e 
sok iroda, ügynökség, bank. Ott fog
lalják el a legjobb helyet a nagy 
kereskedések is. Oly városokban, 
mint például London, a lakosság 
jóformán kiszorul a belvárosból, 
mert nem fizethet lakásért akkora
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házbért mint a dúsgazdag részvénytársaságok és nagyvállalkozók. A kiszorult 
lakosság a város peremére húzódik, ahol még aránylag olcsó a telek s ahol 
soknak módjában van maga és családja számára kis hajlékot építtetni. Máso
kat a város zaja, egészségtelen levegője hajt a perifériákra. A jól szervezett 
közlekedési hálózat lehetővé teszi, hogy onnan is könnyű szerrel s olcsón jut
hasson bárki irodájába, hivatalába. Lassankint új városrészek keletkeznek az 
ily világváros pere
mén. Jellegük merőn 
más mint a perifériá
kon belül. A telek 
kicsiny s nem nagy 
benne az egyetlen 
család szükségletei
nek megfelelő ház 
sem. Kert fogja azt 
körül, a házak tehát 
nem szorongnak egy
más mellett.

Az efajta csa
ládi házak problé
mája kezdi foglalkoz
tatni a modern épí
tészt, egyre sűrűbben, 
egyre nagyobb szám
ban. — Megrendelője 
egészen mást kíván 
most tőle s más fel
tételeket is szab neki 
mint a belvárosi bér
palota ura, vagy mint 
egy középület ható
sága. Az új megren
delőnek első óhajtása 
az, hogy jól, olcsón, 
kényelmesen lakjék.
Nem az iránt érdek
lődik a mesternél, vájjon ő a francia avagy talán a német renaissancenak a 
híve, hanem arra kéri, hogy mindenféle megokolatlan cifrasággal ne drágítsa 
meg az építkezést. Sőt tovább megy. Elmondja, hogy hány tagból áll a csa
ládja s kinek-kinek mennyi s mekkora szobára van szüksége. Elmondja napi 
életrendjét s úgy kívánja csoportosítani az összes szobákat, hogy ennek az élet
rendnek megfeleljen. Ha otthon dolgozó ember : kíván dolgozószobát is, leg
alább akkora ablakkal, mint a festő műhelyéé, mert nem akarja a szemét ron
tani. Az építész egyszeribe abba a helyzetbe kerül, hogy a házat jóformán egy 
család testére kell szabnia. Ily feladat sohasem foglalkoztatta, míg a belvárosok

34

475. kép. Lakóház a brüsszeli rue Defacqxon. P. Hankar műve.
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5 3 0 A művészet.

bérházait tervelgette. Ott azt sem tudhatta előre, hogy miféle emberek fognak 
a sok lakásban lakni. Azzal, hogy a jövendő lakónak miféle lesz a foglalkozása, 
ha akart volna sem törődhetett. Ott tehát átlagos lakásokat tervezett, amelyek 
annyira amennyire bárkinek megfelelhettek, azaz nem feleltek meg senkinek. 
Ott glédába állíthatta a homlokzat ablakait, amint azt a műtörténeti hagyo
mányok megkívánják, mert a jövendő lakók egyike kedvéért sem kellett 
valamely szobát nagyablakú dolgozószobává alakítania. Megmaradhatott a

holt sablonnál. Megrajzol
hatta az egyik lakást, az 
egyik ablak profiljait s iro
dájának alkalmazottai hí
ven utánarajzolták az ösz- 
szes többi lakást, az összes 
többi ablakprofilt. De ime 
most ez az újfajta megren
delő teljesen kizökkenti a 
kényelmes sémákból. Ma
kacsul ragaszkodik szük
ségleteihez s nem lehet 
fejébe verni, hogy kíván
ságai »stílusellenesek« s 
hogy azokat egyetlen poli
technikum sem approbálná.

A század második felé
ben Angliában, Hollandiá
ban, Németországban sok 
építész kerül össze az efajta 
új megrendelővel, új mecé
nással. A tehetséges épí
tészek kész örömmel veszik 
át a problémát. Mert hiszen 
ebben az esetben szabad 
neki ők a saját eszükkel 
gondolkodniok s nem kell 
magukat beleképzelniük a 

rég megholt mesterek szellemébe. Megcsinálják az alaprajzot a kívánság szerint 
s nem vetnek ügyet arra, hogy az alaprajz nem »szabályos«. A helyi anyagból 
építik fel a falakat. Ekkor már meglátszik, hogy az ablakok nem kerülhetnek 
egy sorba, hogy kisebb az egyik, nagyobb a másik és megszűnt az előírt szim
metria. A vérbeli építész a legkevésbbé sem törődik ezzel a »rendetlenséggel«. 
Természetes, hogy a födés szerkezeteinél tekintetbe veszi a helyi anyagot és helyi 
viszonyokat. A falakat, ha éppen téglából kell építeni, meghagyhatja azon 
nyerstéglafalnak. Nem drága oszlopok tartják majd a gerendákat, mint az 
itt is, ott is előírva vagyon. S a tető alá nem kerül cifra koszorúpárkány. Ha 
északi a vidék, a nagy hónyomás miatt magasra, meredekre emeli a háztetőt.

476 kép. Lakóház Londonban. Norman Shaw műve.
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A kéményt szabad kellő tisztelettel kiemelnie, hisz valóban családi tűzhelyet 
teremt itt, legyen tehát a kémény jelentékeny, kapjon súlyt formájának finom
sága által is. Cartoucheok, pilaszterdíszek sehol sem kerülnek a homlokzatra. 
Ha jó követ, mázas téglát használhat, ám szóljon ez az anyag maga a szín- 
hatásával, textúrájával, jól meglatolt foltjaival. És így tovább. A korlátok, 
amelyeket az új mecénás feállított, nem bénították meg a mester kezét : művész 
létére e korlátokból új 
lehetőséget vont ki.

Az új mecénás és 
a vérbeli mester, az ősi 
anyag és őserejű szük
ség e benső együtthatá
sából született meg a 
kis családi ház típusa 
Európa világvárosainak 
peremén, első sorban 
Angliában. Néhány pél
dáját a 472. és 473. kép 
mutatja.

Eházakat jellemzi, 
hogy nyoma sincs raj
tuk az akadémia-taní- 
totta műtörténeti for
máknak. Igaz, hogy a 
múlthoz ragaszkodó épí
tészek kezéből is számos 
kisméretű ház terve ke
rült ki. Takarékoskod- 
niok kellett nekik is.
S lett műveikből egy 
leszegényített firenzei 
palazzo, egy sovánnyá 
redukált barokk-ház, 
egy mezítelenre vetkő
zött gótikus séma. — 4 7 7 . kép. Lakóház a bécsi Wollzeilen. Otto Wagner műve.
A nyomor képei lettek.
De meg volt mentve a »stilus«, meg volt mentve a szimmetria. Ha kellett, vak
ablakkal hozták létre a szabályszerű ablaksort. Nincs gyászosabb bélyege ennek 
a sémának mint ez a vakablak. Mutatja, hogy mit tartott fontosnak a régies- 
kedő építészet.

Friss életerejű lett a kis családi ház a modern mesterek kezén. Meglőtt 
bensősége, eredeti formái, őszintesége népszerűvé tették. Megkívánták azok is, 
akiket nem vagyoni korlátok hajtottak a perifériákra. Mert kisült, hogy az 
ily művészettel épült házban igazán megtalálja kiki a maga otthonát. A modern 
polgár most kezdett csak igazán lakni. Azelőtt csak éppen el volt raktározva a

34*
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nagy bérkaszárnyák valamelyikében. De mérhetetlen előnyt jelentett a dolgok 
ily fordulata a modern mestereknek. Mert szinte azt mondhatjuk, hogy a kis 
családi ház vált kísérleti laboratóriumukká. Ott ismerkedett meg újra s most 
már bensőn az építész az anyag s a szükség szavával. Most kezdett csak való
jában anyagszerüen gondolkozni, a tégla, a fa, a kő nyelvén; most látta, mit 
lehet a puszta vakolásból, az ablakok kivágásából, a tető silhouettejéböl formálni.

A hivatalos akadémia eleinte ügyet sem vetett e szabálytalan házakra. 
Később, midőn nőttön nőtt a számuk, rájuk szórta a nagy anathémát. Beszélt 
az építőművészet elvadulásáról. Kijelentette, hogy mindez múló divat. Hogy 
majd újra visszatérnek az emberek a jól kipróbált műtörténeti stilusokhoz.

E visszatérés jelei azonban sehol sem mutatkoznak. Az emberek csökö
nyösen megmaradtak annál az alapelvnél, amelyből a kis családi ház formái 
megszülettek, hogy t. i. jól, olcsón és kényelmesen akarnak lakni.

Sokkalta több bajjal járt a városok utcasorában álló bérházak modern 
megoldása. E feladatnál hiányzott a mecénás egészséges korlátozó szava. Hiány
zott az építészben az érzés, hogy valamely meghatározott család számára kell 
speciális igényeknek megfelelő otthonokat teremtenie. A tucatépítész ugyan 
nem sokat törte a fejét: a lénia és a mintakönyv s jól begyakorolt építési rajzolók 
hivatalnoki kara megteremtették a hamis renaissance és hamis barokk bérpalotát, 
a kerámiai gyárak illusztrált katalógusaiból akár táviratilag meg lehetett ren
delni a kellő méretű »stílszerű« kariatidokat, párkányokat, oszlopfejeket. Ilyen
fajta bérházak szegik be Európa legtöbb utcáját.

De azok az építészek, akik a kis családi házakon már egyszer megízlelték 
az anyag varázsát és az önálló munka férfias örömét, nem alkudhattak meg 
ily könnyen. Itt is, ott is az a törekvés merül fel, hogy a városi bérházon is érvé-

478. kép. A Nemzeti Múzeum Budapesten. Poliak Mihály műve.
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nyesüljenek azok az egészséges művészi elvek. Be kell vallanunk, hogy a fel
tornyosult temérdek nehézség leküzdése mindmáig nem sikerült. De hisz jófor
mán napjaink kísérleteiről van szó, amelyek természetesen nem vezethettek ily

479. kép. Az operaház Budapesten. Ybl Miklós műve.

rövid idő alatt kiforrt végeredményekre. Mégis figyelemre méltó megoldásokra 
akadunk Európa minden kulturállamában, amelyek sorából csak éppen néhány 
példára fogunk utalni.

Franciaországban a leglassúbb az újítók munkája. Ott tehát legerősebb 
a műtörténeti stílusok uralma. Alóla kiszabadulnia csak kevés építésznek sike
rült. Charles Plumet egyik munkáját mutatja be a 474. kép, még nem mes
termű, de anyagszerű előadásával, a szerkezet hangsúlyozásával s a homlokzat 
egyhangúságát feloldó reliefjével útban mutatja a mestert valamely egyéni 
kifejezésmód felé. Hankar brüsszeli építész tervezte a 475. képen bemutatott 
lakóházat. A műtörténeti formák eltűntek. Az ablakok külömböző nagyságú 
és kivágású típusa hivatva van a homlokzat egyhangúságát megszüntetni. Bő 
tér jut a megmaradt falmezőkön a színes dísznek. A falazás, ívelés és vasrács 
anyagszerűsége erősen hangsúlyozott. Norman Shaw londoni építész művét 
szemlélteti a 476. kép. Egyszerű téglafalazás, a beléje vágott ablakok a szük
séglet szerint kisebbek-nagyobbak, nem sorakoznak szimetrikus sorba. A bejáró 
is a ház szegletén van, fontos szerepét külön keret emeli ki. Magas és tömör 
kémények hangsúlyozzák az épület lakóházjellegét. Ottó Wagner bécsi épí
tész a szerzője a 477. képen bemutatott lakóháznak. Szabad alakítás műtör
téneti formák ismétlése nélkül. Életteljes ornamentumok hangsúlyozzák a szer-
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kezeti tagokat, emelik ki az ablakok érdekes metszését s adnak számot a vas 
anyagszerű megmunkálásának finomságairól.

Még egy vonás kezd kibontakozni az ily irányú építkezésen : a helyi bélyeg. 
Bármily könnyű és sokágazatú is a közlekedés, az emberek életrendje, szokásai 
mégsem lettek egyformává Európában s az építész, midőn e szokásoknak, ennek 
az életrendnek szerepet juttat házain, már ezzel is elkülöníti annak formáit más 
vidékekétől. Elősegíti ezt az elkülönödést a felhasznált anyag is. A hegyvidék 
magától kínálja a követ és fát, Hollandia alföldje sem ezt, sem azt nem adja,

480. kép. A parlament palotája Budapesten. Steindl Imre műve.

hanem téglára való agyagot. A klíma is beleszólhat a tervbe. Északon nem 
használható az a födésrendszer, amelyet a Dél még megenged. Ugyanily okok
ból lett vidékenkint más-más a nép építkezése is. Sok helyütt élénk figyelem
mel kísérik az építészek a nép művészkedését s felhasználják a tanulságokat 
házaik helyi vagy nemzeti jellegének kiemelésére. A XIX. századnak egyik új 
tudománya, a néprajz, sietett e ponton segítségükre.

E röviden vázolt képből kitűnik, hogy a század elején ugyanolyan akadémia 
uralkodik európaszerte mint a szobrászatban s mint a festészetben. Csakhogy 
az építészetben legtovább tartott az uralma. Csak az antik építkezésből vonta 
le az akadémia eleinte tanításait. Tehát az antik formák utánzása terjed el a 
század első felében. De lassankint nyilvánvaló lesz, hogy az antik építési rend
szerek kevéssé ruganyosán alkalmazkodnak bizonyos újabb szükségletekhez.
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Az akadémia kitágítja kereteit s belefoglalja az összes régi európai építési rend
szereket. Csak a régieket, amelyeket már századok approbáltak. Ezzel az építész 
ahhoz a »szabadsághoz« jutott, hogy válogathatott egy sor stílusban. »Eklek
tikussá« lett. Délelőtt renaissanceul gondolkodhatott, délután gótikusán. Ugyanaz 
a mester, aki román templomot, görög középületet épített, mórrá változhatott, 
midőn zsinagógát kértek tőle. A klasszicizmus szűk korlátái közül kimenekült 
rab-építésznek szabadsága tehát voltaképen abból állott, hogy most már válo
gathatott kisebb s nagyobb cellák közt.

Ezzel szemben a század közepén és végén egy új anyagnak, a vasnak, 
szerkezeti szereplése s új szükségletnek parancsoló szava az építészek egész

482. kép. A Vigadó palotája Budapesten. Feszi Frigyes műve.

sorát új utakra terelte. Az anyag és a mecénás lett az új irány sugalló múzsájává. 
E naturáliák térítették őt egy, a múlt formáitól eltérő előadásra. Ha szabad 
volna analógiát vonni a festészet és szobrászat s másrészt az építészet közt, 
úgy az új anyaghoz, az új szerkezethez való menekülést, az ebből való formálást 
építészeti naturalizmusnak mondhatnék. Ez a naturalizmus tehát az építészet
ben is sarkon követné az akadémiát.

Magyarországon az építészet sorsa a XIX. században ugyanazt a képet 
mutatja, amit a többi kulturállamban. A század elején klasszicisztikusan épí
tünk mi is, nem jobban, de rosszabbul sem mint másutt. Csak tehetőségünk 
csekélyebb s be kell érnünk olcsóbb anyaggal. A Nemzeti Múzeum palotája 
példa a korszak Ízlésére (478. kép). Szerzője Pollák Mihály (szül. 1773). Azután 
kezdődik a történeti stílusok ismétlésének, az eklektikusoknak kora s tart mind-
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máig. Az olasz renaissance formanyelvén adja elő a budapesti Operaház palotá
ját (479. kép) Ybl Miklós (sz. 1814) s ugyancsak ő épít egy sor középületet a 
fővárosban. Nagyméretű gótikus épületet emel Steindl Imre (sz. 1839) a Duna 
partján a magyar parlament számára (480. kép). A román stilus formáival 
rendezi Scliulek Frigyes (sz. 1841) a budai régi halászbástyát (481. kép). 
Négy külömböző műtörténeti stilus képviselőit mutattuk itt be, de változa
taiknak számát könnyen megsokasíthatnók : maga Budapest, Magyarország 
egész építkezési tevékenységének gócpontja, valóságos képeskönyve a műtör
téneti stílusoknak a klasszicista formanyelvtől egészen az új barokkig s ezek

483. kép. Az Iparművészeti Múzeum palotája Budapesten. Lechner Ödön műve.

másod-liarmadkézből származó sokféle utánzatáig. Magyarország is benn volt 
az építészet európai áramlatában, nem tűnt ki belőle, de nem is maradt el 
mögötte.

Ilyen volt építészetünk általános képe, kerete. De minket ezúttal éppen 
az érdekel, ami a kereteket áttöri s nem tapad a műtörténet-kínálta kész for
mákhoz. Az ily törekvések nálunk is egészen újkeltüek. Igaz, hogy Feszi 
Frigyes már aránylag korán legalább helyi bélyeget igyekszik adni egyik 
nagyobbméretű palotájának, a budapesti vigadó-épületnek (482. kép). Üj forma- 
nyelvről itt még nem lehet szó, csak arról, hogy a műtörténeti formákra oly dísz 
kerüljön, amelyet a magyarság magáénak vall. Még ez is szerényen húzódik 
meg a tagozatokon. Kétségtelen érdeme Feszlnek, hogy legalább pedzette 
építőművészetünk lokalizálásának gondolatát. De nem talált visszhangra.
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Legjobb tehát azt 
valamely, esetleg ve
lünk vonatkozásban 
volt keleti néptől át
venni. A magasrendü 
építészeti cél, ame
lyet maga elé tűzött, 
elhallgattatta benne 
azt a gondolatot, 
hogy minden rendű 
átvétel máris megkö
töttséget jelent. Mi
helyt e kérdésen túl- 
tehette magát, egész 
hévvel fogott a többi 
formaelem alakításá
hoz. Itt egy oly tech
nika s oly anyag kö
tötte le figyelmét, 
amely hosszú fejlő
désnek örvendett a 
magyarság kezén : az 
agyag, a kerámia. 
Majolikából formálta 
tehát a szerkezet és 
a keretek formáit. 
S mert a majolika 
örömmel fogadja ma
gára a színt s mert

485. kép. A budapesti postatakarékpénztár palotájának kapuja. 
Lechner Ödön műve.

A szerény arányú kísérlet abba marad t.Lechner Ödönnek (szül. 1846.) kellett 
jönnie, hogy építőművészetünket új utakra terelje. Első nagyobb műve, a 
budapesti Iparművé
szeti Múzeum palo
tája (483. kép). Sza
kít, igaz, a műtörté
neti formákkal, de 
csak az európaiak
kal. A palota belse
jében a szerkezet 
még keleti ízű. Lech
ner abból indult ki, 
hogy keleti nép va
gyunk, hogy nemzeti 
jellegű építészeti szer
kezetformánk nincs.
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népies művészkedésünk egyik bélyege a határozott, élénk szín, a majolika- 
formák is feltűnő szín hordozóivá lettek. Ezek szegélyezik az ablakokat, ezek 
szegik be a kupolák, a tető silhouettejét. A hatás újszerű volt, távol állott a 
politechnikumok műtörténeti leckéitől, tehát temérdek támadásra adott okot. 
De a kísérletet nem ejtette el a mester. Csak radikálisabb lett és végérvényesen 
lemondott még a keleti vonatkozásokról is. Ezzel formaalkotása szabadabbá 
lett. Nem kötötte többé semmi, csak a művészi stílus őselemei. Csak anyagára, a

kiszabott feladatra kellett azután 
gondolnia. Érett művészetének 
egyik kiváló példája a buda
pesti postatakarékpénztár palo
tája (484. kép). Vas, vasbeton, 
üveg és tégla az elemek, ame
lyekből e művet formálta. A régi 
stílusok egyike sem jut rajta szó
hoz, sem a szerkezetben, sem az 
épülettest tagolásában, sem az 
anyag előadásában. Az oszlopok, 
párkányok elhagyták a homlok
zatot. Annak finom gyöngyház
színű mázas téglája s e tégla köté
sének textúrája anyaghatásukkal 
élénkítik a homlokzatot. Sugár, 
plasztikus tagozatok bontják meg 
az előirt ablaksort. A homlokzat 
pedig túlemelkedik az eresz vo
nalán s változatos vonalú pártá
ban, e magyarság-kedvelte for
mában végződik. Abban a népies 
ornamentika jut szóhoz. Hogy a 
majolikából és a vasból mily 
újszerű s mégis autochtón díszt 
tudott a szerkezetileg fontos he-

486. kép. A budapesti postatakarékpénztár csar- Iveken formálni, arra jó példa a 
noka. Lechner Ödön műve. palota kapuja (485. kép). A füg

gélyes tartó elemek szerves for
máitól pedig a nagy csarnok valamely részlete (486. kép) ad számot, érdekes 
kivágásaival, üvegezésével, a tartó-oszlopoknak a vízszintes vasgerendákkal való 
összekapcsolásával. Végül a 89. kép bemutatta, mily új ornamentikát hívott 
létre a vasanyag jelleméből.

Még azoknak is, akik váltig ragaszkodtak a műtörténeti formákhoz, be kel
lett vallaniok, hogy ez az építészet új és független. Külömbözik egyben a modern 
német, angol, francia formanyelvtől is. Rajta van tehát a helyi bélyeg.

De csak a legnagyobb nehézségek leküzdése árán folytathatta a mester 
ezt a munkásságát. Megtörte az utat az építő-fiatalság számára, amely esz



A művészet. 543

méin lelkesülve viszi 
előbbre a modern 
építészet ügyét.

Lechner művei
nek legnagyobb része 
középület. De Ma
gyarországon s főkép 
Budapesten a gyors 
fejlődés egyébfajta 
feladatokkal is fog
lalkoztatta az építé
szeket. Budapest mai 
városképét jóformán 
egyetlen emberöltő 
alakította meg. — 
Tucatszámra vannak 
utcái és utai, ame
lyeknek homlokké
pét a frissen támadt 
bérházak ezrei adják.

487. kép. A »Gutenberg-Otthon« Budapesten. Vágó József és 
Vágó László műve.

488. kép. Családi ház Budapesten. Lechner Ödön műve.

Legnagyobb részük a mű
történeti stílusok változa
taiból áll ; mint a külföl
dön, nálunk is roppant ne
hézségek torlódtak a városi 
bérház művészi megoldása 
elé. S mint másutt, nálunk 
is még mindig várja az el
kerülhetetlen megoldást ez 
a probléma. De nem va
gyunk mi sem idevágó kí
sérletek híjján. Elég, ha 
közülük egyet mutatunk be 
(487. kép).

Budapest bővülésével 
megtermett nálunk is a csa
ládi ház, kerti ház, nyaraló 
szükséglete. Már a század 
harmadik felében is építet
tek a városliget közelében 
•s a budai hegyek közt ily 
épületeket, de a műtörté
neti stílusok formanyelvén. 
Napjainkban e részben is
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változás állott be. Maga Lechner is foglalkozott az efajta feladattal, eredeti 
elveinek érvényesítésével (488. kép), sajátos ornamentikájának hangsúlyozásával, 
de egészen anyagszerüen. A puszta anyagszerüség s a gazda életrendjének 
latolgatásából, minden ornamentum nélkül állottak elő hasonló célú épületek 
(489. kép). Látnivaló, hogy ugyanaz a munkakör foglalkoztatja építészeinket, 
mint a külföld mestereit. Ha a műtörténeti stílusok felhasználása általános 
európai áramlat volt, a modern művészet céljai és alapelvei is általános euró

pai áramlatként jelentkeznek min
denütt. Ez az áramlat aránylag új
keltű még, de oly határozott, hogy 
bélyeget süt a XX. század elejének 
építészetére is.

4. A m ű vészetek  egysége.

A polgárosztály megteremtette 
magának építészeti mesterművét : a 
családi házat. És az puha fészkévé 
vált nemcsak lakóinak, hanem egy 
sor más művészeti technikának is. 
Megható gonddal és szeretettel csüng
tek a mesterek a kis ház ágas-bogas 
problémáján s nem álltak meg a fal, 
a födélszék, a tető megépítésénél, 
hanem készítettek a mecénás szá
mára bútort is. Az utolsó szegig 
fölszerelték a lakást, szőnyeget szőt
tek beléje, lámpát gyújtottak benne, 
abroszt terítettek az asztalra, ebédre 
való készletet az abroszra, bekötöt
ték a gazda könyveit, sőt ők raj

zolták, ők metszették és nyomták e könyvet is. Nem csupán házat adtak tehát, 
hanem kész otthont. Angliában, Németországban, Ausztriában s nálunk Magyar- 
országon is egyremásra ilyen s ehhez hasonló módon szolgálja ki a művészet a 
megrendelőt. Darmstadtban egész kis városnegyed keletkezett csupa olyan csa
ládi házból, amelyben minden holmi egyetlen mester tervei szerint készült. 
Semmi sem természetesebb, mint hogy a jó mesterek kezén ily módon alakúit 
hajlék más színű, más ízű lett mint a század régibb éveinek otthona. Egység 
költözött az emberek otthonába, egyetlen művészi gondolatnak sokféle anya
gon más-más formában fakadó virága friss bájt juttatott a lakásba. Hogy 
így fordultak a dolgok, az a század végső évtizedeinek vívmánya s talán mon
danunk sem kell, hogy, bár terjedőben van, meglehetősen szűk keretben 
mozog még ma. Gyorsabb terjedésének egyik nagy gátja az, hogy a modern 
mecénás, a modern közönség, ezen a ponton még nem mondott búcsút azoknak 
a hagyományoknak, amelyek a XIX. század első felének szokásaihoz kötötték.

489. kép. Családi ház. Thoroczkai-Vigand Ede műve.
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A század közepén és nagyjában még legutóbb is egy akadémikus gondolat 
vezérelte a mecénást és a mestert egyaránt. Ez a gondolat a »stílszerűség« 
volt. Mit jelentett ez a szó ezekben az időkben ? Röviden s pontosan azt, 
hogy a bútor és a házi holmi valamely műtörténetileg elkönyvelt stílus formáit 
mutassa. Eszerint a lakásberendező mester kínált a mecénásának francia- vagy 
német-renaissance bútort, rokokót, barokkot vagy gótikát. Nem régi renaissance 
vagy régi gótikus bútorokat, hanem olyanokat, amelyeket majd ő tervei e 
stílusok jól kikutatott nyelvén. És csakugyan rengeteg a száma e régi-új bútor
nak, amely ilyformán készült. De a »stílszerűség«-et még differenciálták is, 
a kor gondoskodott a finomabb változatokról is s szokásjoggá vált azt követelni 
a lakásberendezőtől, hogy az ebédlő ónémet, a férfi-dolgozószoba renaissance, 
a szalon rokokó legyen. Az otthon tehát műtörténeti hamisítványok múzeumává 
lett (490. kép) s a modern ügyvéd, orvos vagy kereskedő oly formák közt töl
tötte élete legmeghittebb, legőszintébb óráit, amely formák egykoron a Mediciek 
vagy Madame Pompadour vagy a Névtelen Jegyző életviszonyainak feleltek meg. 
Ne csodálkozzunk azon, hogy a megrendelő ilyesmit kívánt. A tudományos, 
historizáló mecénás nemcsak az építészetben, hanem a hozzá csatlakozó többi 
technikában is felmondatta a mesterekkel a műtörténeti leckét, végigismétel- 
tette velük néhány ezer év »stílustörténetét«. S a mesterek engedelmesen feleltek 
meg ennek a követelménynek. Hisz a század akadémikus esztétikáján nevel
kedtek ők is. Ez az esztétika pedig azt tanította, hogy aki bútort, lámpát, 
szőnyeget s más efélét tervei és készít, annak hallgass a neve. Mivelhogy alsó
rangú művész. A XIX. század akadémiája szerint ugyanis vannak magasabb- 
rangú és vannak alacsonyabbrangú művészetek. A monumentális épület és 
szobor, a történeti festészet — ezek a művészet arisztokratái. Az életkép már 
jóval lejebb marad, a tájkép, ha nincs benne heroikus eszme, már csak tűrt 
dolog. Aki pedig ezek után szekrényről, szőnyegről vagy lámpáról merne beszélni, 
az letorkoltaték azzal, hogy ő tulajdonképen nem is művész, hanem csupán 
iparművész vagy műiparos. Mert az akadémia élesen megkülönböztette a kate
góriákat és szilárd kézzel húzott határvonalat a magasabb művészet — a grand 
art — és az iparművészet közt. Hogy azonban az utóbbinak művelői se panasz
kodhassanak, hogy nem kaptak esztétikai útmutatást, besorozták őket az épí
tészet függelékéül. S a lakásberendezőnek hallgatnia kellett az építészre. Ha az 
a múlt stílusait variálta : ő is variált. Ha az építette a házat, építette ő is a 
szekrényt. Ión vagy korintusi oszlopok kerültek jobbra, balra a szekrény hom
lokzata elé. Görög-római párkányok zárták le azt is. Cartoucheok díszítették 
a szekrény »félpilléreit« is. És így tovább. Ez volt az a korszak, amikor a 
bútort is úgy építették, mint a gipsz-palazzót, amikor kőformákat esztergá- 
lyozott ki fából az asztalos.

Ebben a függő helyzetben egyebet is csinált a lakásberendező. Ha a 
hetvenes-nyolcvanas évek lakásait mustrálgatjuk, meglepő formákra akadunk. 
Egy új kategória kezd szerepelni : a díszbútor. Szinte nevetnünk kell ezen az 
elnevezésen, ha nem jutna eszünkbe, hogy épp ilyen utakon járt akkor az építész. 
Ő is megépítette a házat és kész »díszt« ragasztott utólag a homlokzatra. A 
nagyobb épületeken finoman elkülönböztette az épület ama részét, amely gya

35*



548 A művészet.

korlati célt szolgál, az épület
nek attól a részétől, amely 
nem szolgál gyakorlati célt, 
hanem pusztán »művészet«. 
Németországban és nálunk is 
így alakult ki a Nutzbau és 
a Kunstbau lefordíthatatlan 
fogalma. Az építészetnek ez a 
torz vonása átterjedt a lakás
berendezők munkáira is. Készí
tettek ők is használati bútort 
és készítettek »műbútort« s 
»díszbútort«. Ehhez testvérie
sen csatlakozott a »dísztárgy«.

Ha az építész habarcsból mímelt 
firenzei rusticát a bérpalota hom
lokzatán : a lakásberendező gipsz
ből mímelt bronzszobrot, pléhből 
ezüstöt, gyöngyből virágot. Te
tézte a díszítés e rendjét néhány 
felkapott festő műtermének után
zása : Makartcsokrok kerültek 
utánzott japáni vázákba, kitö
mött madarak és agancsok sze
repeltek az előszobában, pamut
ból készült kanári madár födte 
a lámpaüveget. A dísztárgyak 
sora szinte kimeríthetetlen.

Az örökség, amelyet a lakás
berendező mester közvetlen a 
múlttól átvett, nem volt terméke
nyítő. A XV. Lajos korabeli 
rokoko-bútor (491. kép) szétfolyó, 
bütykös, célszerűtlen és az anyag 
természete ellen vétő formáival 
nem adhatott egészséges alapot. 
A XIX. században mégis sűrűn 
utánozgatták s szegényesebb vi
szonyok közt gipszből, különféle 
pépekből való pótanyaggal mí
melték cifra díszét. XVI. Lajos 
korának bútorát jellemzi a 492. 
képben reprodukált szekrény. Ez 

492. kép, XVI. Lajos korabeli szekrény. a bútor e g y  idegen technikának,

491. kép. XV. Lajos korabeli rokoko-asztal.
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az építészetnek egyszerű utánzása. Formái egykoron kőanyagon születtek meg 
és architektonikus feladatokat teljesítettek. Pillére is, párkánya is, lábazata 
is kizárólag építészeti forma. Inkább fából utánzott épület, semmint bútor. 
Végül Napoleon császárságának — empire — felfogását tükrözi a 493. képben 
reprodukált asztal. Az asztallap hordozói itt is a klasszikus építészettől átvett 
oszlopok. Nem szerkesztett, hanem épületet mimelő bútor ez is.

Csak a nyomor szabadította ki a mestereket ideig-óráig az efajta mester
kedésből. A napóleoni háborúk kimerítették a polgárság zsebét: le kellett 
mondani lakásberendezésében minden felesleges díszről, »esztétikai szempont
ról«. A mester a legegyszerűbb anyagból, a legkevesebb körülményességgel 
készítette a 40-es években a jóhiszemű, áldozatkész polgártárs — német szó
val Biedermeier — részére a házi holmit. Ez a biedermeier-stílus valójában

493. kép. Empire asztal.

elszegényedett empire. Megvan az az előnye, hogy a szükség meglehetősen 
egyszerű szerkezetre kényszerítette az asztalost. A drága dísz eltűnt s a szer
kezet hangosabban szóhoz jut mint annakelőtte (494. kép). Mihelyest azonban 
a polgárosztály sorsa újra fellendült, ismét megkezdődött, még pedig teljes 
erővel, a műtörténeti építészeti formák utánzása a lakásberendezés terén is.

Anglia járt elül az akadémikus esztétika ellen való szívós küzdelemben 
e téren is. Oly férfiak, mint Morris és Ruskin, izgattak ellene a toll erejével, 
a meggyőző példaadás hatalmával. Az az elv, amely a családi ház problémáinál 
egészségesnek mutatkozott : kezd érvényesülni a többi technikában is. Megdől 
a választófal, amelyet a kis és nagy művészet, a grand art és az iparművészet 
közé állított az akadémikus esztétika. Mert egy Morrist nem lehetett ketté 
vágni, pedig ő festett is, rajzolt is, épített is, fúrt is, faragott is, írt is, nyom
tatott is, szőtt is. Más mesterek léptek előtérbe, akik nemcsak a ház tervét 
rajzolták meg, hanem sajátkezűleg vágták a patront a fal festéséhez, maguk
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állították össze a színes üvegdarabokat üvegfestménnyé, maguk tervelték még 
a gazda felesége számára a ruhát is. Az akadémikus regula csütörtököt mondott, 
mert nem lehetett eldönteni, hogy a mesternek mely atomjai tartoznak a 
művész, melyek az iparművész kategóriájába. A csata, legalább elvben, a 
modern újítók javára dőlt el.

Kérdés most már, hogy ezek az újítások minő művészi elveken sarkal- 
lanak ? A választ valamely idevágó jellemző műről fogjuk leolvasni.

Henri van de Velde belga művész készítette a 495. képen bemutatott szoba
berendezést. Már magának a szobának belső kiképzése tanulságos. Fehér vakolat- 
mi voltában marad meg a mennyezet : a szoba tehát derült és világos. Rend
kívül széles ablakon özönlik be a levegő és a fény. Erre pedig szükség van, 
mert hisz a gazda ebben a szobában ír meg olvas. Este villamoslámpák szol
gáltatják a világosságot : nem csillár lóg a szoba közepén, hanem a mennye
zetbe fémformába komponált világítótestek. Ez éppen elég világosságot ad a

pihenés, szórakozás órái
ban, a munkához külön 
lábas lámpa való az író
asztalon. Az ajtó, ame
lyen át festői bepillan
tást kapunk a túlsó szo
bába, keretet kap. De 
nem a régi módi profilos 
keretet, hanem sima fát, 
amelynek enyhén duz
zadó íves kiszabása ki
emeli a faanyag ruga
nyosságát. A bútorokon 
nincs sem faragott rózsa,

sem akantusz-ornamentum, sem palmetta, esztergályostagozatok sem lelhe
tők sehol. E bútorok éppen csak szerkesztve vannak. S e szerkezet oly vilá
gos és átlátszó, hogy rögtön tisztában vagyunk egy-egy ily bútor keletkezése 
menetével. A szék támlája, karja, lába mind úgy illeszkedik össze, hogy a leg
kevesebb forma igénybevételével a legbehatóbban tolmácsolja nekünk fel
adatát. S nem ráragasztott vagy ráfaragott dísz élénkíti e tagozatokat, hanem 
életet ad nekik a felhasznált faanyag szövedékének érdekessége s a formák ki
szabásának az a módja, amely egészen a faanyag jelleméhez simul. Már e 
néhány utalás is alkalmas az új törekvések megvilágítására. A lakásberendező 
mester a legfontosabb dolgokra vet ügyet : a célra, amelyet szolgál, a szer
kezetre, amellyel a célt eléri s az anyag jellemét kiaknázó megmunkálásra, 
amelyekkel szerkezetei sajátos formákat kapnak. íme, azok az elvek, amelyekre 
az anyag szerepének méltatásánál e könyv első részében utaltunk s amelyek 
a XIX. század végén ép úgy kezdenek érvényesülni, mint ahogy érvényesültek 
a művészet virágkoraiban. Az anyag s a belőle lefejtett szerkezet újra sugalló 
múzsájává válik a művésznek minden technikában. Ereje, bélyege uralko
dóvá lesz. A ház, mint az összes művészi technikák hajléka, összefoglalója,

494. kép. Biedermeier-kerevet.
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egységes, de az egységes tervet 
a felhasznált különféle anya
gok mollja és durja teszi gaz
daggá.

Ha az anyag ily döntő 
szóhoz jutott, előre is várható, 
hogy új formák bukkannak 
fel, mihelyt a mesterek műhe
lyébe új anyag költözik. Váj
jon e szempontból minő volt 
a XIX-dik század mesterének 
helyzete ?

Kapott-e új anyagot ?
A szorosan vett lakás- 

berendezés céljaira új anyag 
nem került használatba. Ellen
ben örökségként maradt ránk 
néhány oly anyag, amelynek 
jellemét, felkínált lehetőségeit 
csak ebben a században kezd
ték igazában kiaknázni. Csak 
néhány példával világítjuk meg 
a fejlődés e mozzanatait.

Aránylag régi technika 
a színes ablak előállítása. Míg 
az üveghutákban csak néhány 
színváltozatát tudták készíteni 
az üvegnek s az üvegtáblák 
csak kisméretűek voltak, addig 
az üvegfestmény kénytelen
kelletlen megmaradt síkdíszít
ménynek, azaz nem utánozta 
a színes ablakokon a jelensé
gek természetes képét, a színek 
átmeneteit, a tárgyak fény- és 
árnyadta domborodását. (90. 
kép.) Midőn később az üveg
festő színskálája meggyarapo
dott s nagy üveglapokat is 
tudtak készíteni, a régi ablak
kép megváltozott. Annyira, 
hogy a XVII. században már 
egyetlen egy üveglapból is for
málták az egész üvegfestményt 
s bővében lévén a színek ská-

496. kép.
Attila lakomája. Nagy Sándor üvegfestménye.
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Iájának, a természeti jelenségek minden aprólékos vonását mímelték rajta. 
Az ablaküveg elvesztette a ráfestés folytán átlátszóságát s elvesztette a kép 
plaszticitása következtében síkdíszítmény jellegét. S az anyag és cél ily meg
sértése tönkre tette az egész technikát, amely végre elhamvadt az utolsó üveg
festőműhelyben is. Ügy kellett azt a XIX. században újra feltalálni. S most 
már, midőn újra természetes jogaihoz jutott az anyag, megint síkdíszítménnyé 
vált az ablakkép, stilizált, anyagszerű jelleget öltött, azzá a gazdag üveg
mozaikká lett, amely legjobban megfelel karakterének. (496. kép.)

A textiltechnika pályafutása felette hasonlatos az üvegfestményéhez. 
Régebben csak néhány szín állott a mesterek rendelkezésére. A csomózott sző
nyeg tehát mindössze néhány szín finoman kombinált foltjait mutatta. S ennek 
következtében a szőnyeg sem mímelhette a természetet, hanem a technika sugal
lata szerint átstilizálta azt. Midőn azután a mesterek a textiltechnikában is 
szinte végtelen színskálához jutottak, az anyag és technika erőszakes kiforga
tásával természeti tárgyakat s jeleneteket mímeltek csomózva. A szőnyeg egy
szerre elvesztette síkdíszítő jellemét. A XIX. század nagy gyáraiból százezer 
számra oly szőnyegek kerülnek a piacra, amelyek virágokat, vadászatot, tájakat 
s más efélét utánoznak a legkisebb részletig. A szőnyeg e romlása eltartott mind
addig, míg a modern mesterek az ő egészséges elveik alapján nem szólaltatták 
meg újra hangosan az anyag s a technika szavát. így keletkezett a stilizált, 
síkdíszítményként ható szőnyeg. (L. a színes mellékletet a 2 1 . oldalon.)

Nagyon tanulságos a kínálkozó temérdek példa közül szemügyet vetni 
lakásaink világítótesteinek fejlődéstörténetére. Míg olaj- vagy kőolaj lámpa 
adott világosságot, a lámpának oly formájára volt szükség, amelynek fontos 
alkotórésze az olajat tartó edény, lámpaüveg és az ernyő. Később a világító
gáz, még újabban a villamoskörte került használatba. A régi olajlámpa formáját 
azonban annyira megszokták az emberek, hogy többé-kevésbbé megmásült 
kiadásban viszontláttuk öblös formáját akkor is, amikor egy csöpp olaj sem 
volt már benne, hanem izzó drótok adták a fényt. Mi több, még a gyertya
korszak formái is megmaradtak a régi csillár alakjában, amely a mennyezetről 
lógott le s temérdek karon hordta a gyertyákat. Egyideig ily csillárokba vezet
ték a villámot szállító drótokat, sőt itt-ott üvegből, porcellánból utánozták a 
gyertya alakját is. Egy ily csillárban szinte megvan azoknak a bűnöknek teljes 
lajstroma, amelyeket az anyag, a cél, a technika ellen egyáltalán el lehet követni. 
Végre aztán kitalálták az új villamosvilágítás elvének legjobban megfelelő 
formákat is, de csak akkor, amikor a jobb műhelyekben újra úrrá lett az 
anyag és technika őszinte tisztelete.

Az anyag jellemének művészi tanulmányozásából majdnem minden tech
nika új életre ébredt. A fametszet, amely a XIX. század legnagyobb részé
ben azon mesterkedett, hogy ceruzarajzokat vagy tuss-festményeket utánozzon 
vékony vonalainak árnyalatával, egyszerre elváltoztatta jellemét s önállóvá 
lett, midőn egyes mesterek — s itt megint csak Morrist kell az úttörők közt 
említenünk — a fadúc és a nyomtatásra használt papírlap karakteréből kiin
dulva egészen a kifejező vonal és kifejező folt értelmében kezdték metszetei
ket készíteni. Ennek a modern fametszetnek új és jó anyaga támadt a lino-
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leumban, amelynek felhasználásával épp oly erőteljes, szűkszavú eredeti művek 
támadtak újra, mint a fametszet virágkorában, a XV., XVI. században. Egy 
ily linóleum-metszet a 497. kép. Ily metszetek révén egészen új utakra tért 
a könyvillusztrálás művészete is.

Teljességgel új anyag a grafikában a kő. A kőrajz, litográfia, legtipiku
sabb terméke a modern plakát. Néhány sokatmondó, erőteljes színfolt, a 
betűknek ornamentumul, térkitöltő díszül való felhasználása, mentül keve
sebb eszközzel mentül nagyobb hatás : ime a modern plakát, lényeges jellem
vonása. Űj színt ad az utcasor képének és feltűnő vonásaival egyúttal jellem
zőjévé vált a modern kereskedelem leleményességének is.

Ily tapasztalatok és eredmények után a modern mesterek revízió alá 
vették az összes művészeti anyagokat. Látták, hogy mekkorát sülyedtek a 
technikák az anyag jellemének mellőzése következtében, feltették tehát maguk
ban, hogy apróra áttanulmányozzák az összes anyagokat, megtanulják a meg
munkálás minden módját s tekintet nélkül a múlt stílusaira, maguk fejtik majd 
le a szerkezeteket és formákat az anyagból. Ebből új és nagyérdekű törekvések 
alakultak ki. Az emberi kézimunka minden egyes alkotására kiterjesztették 
figyelmüket. Nemcsak a ház külseje, belseje, a lakásberendezés, a szobák szerel- 
ménye öltött ily módon új formát, nemcsak a gyárak kaptak új mintákat, hanem 
szinte az emberi kéz minden tevékenysége. Csak néhány példát említünk. A csa
ládi ház többnyire kertbe került. A mesterek ezt a kertet is gondjukba vették. 
Megtanulták előbb a kertészet technikáját, megösmerkedtek anyagaival s a 
művészi kert egyszerre szoros egységbe lépett a házzal. Nem a régi módi nyírott 
francia kert vagy a német kert, folyókanyarulatokat utánzó utaival, hanem új, 
a növényanyag és a téralakítás lehetőségeit kiaknázó típus kerül a kis ház köré, 
amellyel architektonikus egység révén forr össze. De még messzebb megy az 
összes technikák egységesítésének törekvése. Áttanulmányozzák az utcaformá
lás, a téralakítás, a városrendezés problémáit s azokat új alapokra fektetik. 
Természetes, hogy az ily, nagy tömegeket mozgató feladatok ma még nagy
ritkán kerülnek megoldásra. A már meglevő városrészek nem rombolhatok le, 
hogy új elvek szerint épüljenek újra. De a mestereket e problémák is készen 
találják : az ő kezükben fut össze minden szála valamennyi művészeti techni
kának s így bátran beszélhetünk a művészetek modern egységesítéséről.

A törekvések, amelyek ily módon születtek meg, nemcsak a mesterek 
műhelyében éltek, nemcsak a szükséglet, a megrendelés pillanatában váltódtak 
ki. Messze belenyúlnak egész kultúránkba. A kölcsönhatások egész sora kelet
kezik. Először az irodalom érzi meg az új művészet szuggesztív erejét. Lándzsát 
tör mellette, terjeszti, felfedi vágyait, törekvéseit. E propagáló irodalomnak 
egyik legnagyobb mestere századunkban John Ruskin. Emellett a művészetek 
múltja, sorsa, fejlődése felette bőséges tudományos kutatásnak is lett tárgya. 
Gyűjtemények, levéltárak, minden fajta írott és tárgyi forrás átfürkészése nyo
mán virágzó művészettörténeti irodalom keletkezett s ennek keretén belül 
különleges iskolák és irányok is. De a művészet az irodalomnak oly értelem
ben is szolgáltatott tárgyat, mint amikép szolgáltat neki motívumot az élet 
vására. Nemcsak sokágazatú kritikai irodalom buzgólkodott az esztétikai értékek
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megállapítása körül, hanem könyvekben, cikkekben tolmácsolják a költők a 
benyomásokat, az új értékeket, a lelki szenzációkat amelyeket nekik a művé
szet juttatott. Akárhány kritika értékes költői mű számba megyen. De belép 
a művészet az iskolák tantermeibe is.

A rajzoktatást új alapokra fektetik, a művészetek múzeumából vonnak elő 
példákat az emberiség kulturális haladásának megvilágítására, a Buddhák, 
Homéroszok, Beethovenek, Petőfik sorába beillesztik egyenrangú hősökként 
a nagy művészeket is. Fontosabbá válik ez a mozgalom, midőn a művészet 
az iskolában nem pusztán tanítási tárgy, hanem nevelési elv. Rávezeti az ifjú
ságot, hogy a felfedező derült szivével nézzen körül a világban, a maga két 
szemével vizsgálja az életet s cselekvéseiben ugyanazok az egységes moti- 
vumok vezéreljék, amelyek a mű alkotásakor a művészt. Hirtelenül kitágul, 
megbővül a művészet jelentősége : nem pusztán az emberiség kulturmunkájának 
egyik töredéke, hanem általsző minden emberi tevékenységet s kimeríthetetlen 
értékekkel gazdagítja.

Ha ily tág értelemben vesszük a művészetet, egyszerre megnő a jelentő
sége. Szemben a tudomány munkálkodásával, amelynek betetőzése az idők 
végtelenébe van kitolva és soha el nem érhető : a művészet abszolút végered
ményeket adott remekműveiben az emberiségnek. Olyanokat, amikhez semmit 
hozzá nem tehetünk s amikből semmit el nem vehetünk értékük csökkentése 
nélkül.
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A ZENE ŐSKORA.
(A RYTMUS KORA.)

A zen e  ered etérő l.

PENCER HERBERT, a fejlődés bölcsészetének modern apostola, azt 
tanítja, hogy a dolgokról csak akkor tudjuk igazán, hogy mik, ha 
tudjuk, hogy hogyan lettek. E tanítás követői, az evolucionisták, az 
utolsó évtizedek folyamán a legkülönbözőbb irányban fejtettek ki 

számottevő munkásságot. Manapság legtöbb tudomány leíró része mellé oda
sorakozik a megfelelő »fejlődéstörténeti« rész is.

A művészetek tudománya, az esztétika terén már a XVIII. század elején 
találkozunk feltevésekkel, melyek a művészetek fejlődésének okait magyarázzák. 
A francia Dubos (1719) a különböző nemzetek költészetéről és festészetéről 
szólván, arra az eredményre jut, hogy a különbözőség főoka a levegőben rejlik. 
Ezt a látszólag naiv magyarázatot Herder fogalmazza meg értelmesebben, mikor 
azt állítja, hogy a költészet fejlődésére a nemzeti jellegnek és a klimának van 
befolyása.

Az első, aki tudományos rendszerbe szedi a művészetek fejlődésének okait, 
a francia Taine volt. Ö a képzőművészetek és a szépirodalom fejlődését vizsgálja 
és azt találja, hogy a fejlődést a következő három tényező irányítja : a faji sajá
tosságok (race), a természeti környezet (milieu) és a kultúrának már kész alko
tásai (moments).

Taine elmélete sok vitát indított meg. Tényleg vannak gyengéi, főleg az, 
hogy az alkotó művész egyéniségét nem veszi figyelembe, sem azt, hogy a művészet 
is gyakorol hatást a környezetre, a társadalomra, szóval, hogy általában csak 
kölcsönhatásról lehet beszélni. Ily értelemben bírálja Tainet p. o. Hennequin is, 
Brunetiére pedig, Taine egyik leglelkesebb követője, az alkotó művész egyéni
ségének is megadja az azt megillető helyet.

Guyau figyelmét a társadalom és a művészet közötti kölcsönhatásra 
irányítja és a művészetet úgy vizsgálja, mint az élő társadalom egy bizonyos 
irányú tevékenységét, az egész kultúra valamely élet jelenségét ; szóval az 
esztétikát szociológiai alapra építi.

Kiváló munkát végez Grosse, aki a fejlődés legrégibb stádiumát, az 
ősművészetet teszi kutatása tárgyává. Műve : »Die Anfänge der Kunst«, nagy 
szorgalommal gyűjtött, igen becses adatokat tartalmaz.

A művészet könyve. 36
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Mindezen tudósok (az egy Grosse kivételével) alig-alig veszik figyelembe 
a zenét. Kutatásaik eredménye mégis becses a zenetudományra, mert feltehetjük, 
hogy törvényeik — esetleg változtatásokkal, megszorításokkal — a zenét ille
tőleg is helyesek. Feltehetjük, hogy valamely nép zenéjének fejlődésére a faji 
sajátosságok, továbbá a természeti környezet befolyással vannak. Feltehetjük, 
hogy mindenkor szoros kapcsolat van valamely társadalom egész kultúrája és zene
művészete között. Feltehetjük, hogy ezt a kapcsolatot a művelődéstörténet és a 
zenetörténet adataiból kiokoskodhatjuk.

Egyre azonban mindezen törvények nem adnak felvilágosítást, t. i. arra, 
hogy hogyan keletkezett a zene ? Mi volt az ősalakja ennek a minden kultúrát 
megelevenítő, érzelmeink hullámzását visszatükröző, bánatban vigasztaló, két
ségben bátorító, örömben mámorító, csodás művészetnek ?

A felelet igen nehéz. A minden vitán felül álló felelet egyenesen elképzel
hetetlen. Ki látta közülünk a kőkorszaki ember életét ? Ki figyelhette volna 
a kultúra hajnalának lassú derengését? Akik e hosszú, ezer és ezer éveken át 
tartó pitymallat cselekvő személyei voltak, azok csontjai rég elkeveredtek a 
föld porával vagy — kivételes esetekben — múzeumok üvegszekrényeit díszítik, 
írás nem maradt tőlük, mert hiszen — akkor még írás sem volt. Még kevésbbé 
volt hangjegyírás, amely már késői, fejlett kultúrák gyermeke. Az a pár lelet, 
amelyet a barlangok mélyén és a hulladék-halmokon szorgalommal kutató 
tudósok nagy lassan összeszedtek, igen keveset mond. Néhány jaguár- és ember
csontból készült furulya (ha ugyan az volt), pár réztányér és csiszolt kőlemez, 
melyek megütve színes, zengő hangot adnak, tehát hangszerül is szolgálhattak — 
ennyi az egész. A zenei ősleletek sokkal kevésbbé beszédesek mint a képző- 
művészetre vonatkozók, mert hisz nem műalkotások, csak az előadás segédesz
közei, sőt még az sem bizonyos, hogy csakugyan azok-e, aminek most látszanak.

Az ókori művelt népek történetét is hiába kérdezzük. A zene nyoma min
denütt az ősmitológia rengetegében vész el. Csak annyit látunk bizonyosan, 
hogy a zene mindenkor az érzelmek, a kedély művészete volt és általában isteni 
eredetűnek tartották.

Mindez nem elég szilárd alap arra, hogy rajta a zene fejlődéstörténete fel
épüljön. A XIX. század bölcsei érezték ezt, és tudományos feltevésekkel, hipoté
zisekkel magyarázták a zene eredetét.

Spencer Herbert a zene eredetére vonatkozó feltevését híres értekezésében : 
»On the origin and function of music«, körülbelül így adja elő : Az ember is, 
akárcsak az állat, szenvedélyeinek kitörését a közönségestől eltérő hangokkal 
kíséri. A szenvedélyes beszédet a közönségestől a hangosság, a szokottnál 
nagyobb magasság, e magasság feltűnő változása (hanglejtés) és az erősebb 
tagoltság különböztetik meg. Ugyanígy különbözik a rendes beszédtől az ének 
is. Az ének ennélfogva (mint a zene legősibb alakja) nem más, mint a szenve
délyes beszéd kifejlett, ideális alakja, amelyből úgy eredt, hogy a hangosság, 
a hanglejtés és a tagoltság fokozott mértékben kifejlődtek. Vagyis a dallamot 
a hanglejtés, a ritmust a tagoltság szülte.

Spencer legfőbb érve, hogy a primitív népek éneke szavaló éneklés, 
recitáció volt. Az újabb kutatás kimutatta, hogy ez nem igaz.
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Másrészt Spencer feltevéséből az következnék, hogy a dallam legalább is 
oly régi, mint a ritmus. Azonban ma már tudjuk, hogy a ritmus sokkal régibb 
a melódiánál. Szóval Spencer hipotézise az újabb ismeretek előtt megdől.

D a r w in  az ember eredetét tárgyaló nagy művében szintén a melódiát 
tartja a zene őselemének. Szerinte az ének azokból az állati hangokból eredett, 
amelyekkel a hímállatok, főleg az énekes madarak, párzás idején társaikat 
csalogatják, úgyszólván udvarolnak nekik : az ének ősalakja a szerelmi dal.

Ennek az elméletnek is megvan az a hibája, hogy a dallamot tartja a 
legrégebben kifejlődött zenei elemnek ; másrészt kiderült, hogy azoknál a nép
törzseknél, melyek máig sem emelkedtek a kőkorszaki állapot fölé, éppen a 
szerelmi líra nagyon jelentéktelen a harci- és munkadalokkal szemben ; továbbá 
éppen Ausztráliában, ahol az őslakók a legtipikusabb ős-zenét produkálják, 
hiányzanak az éneklő madarak ; végül élettani vizsgálatok azt mutatják, hogy 
a madarak éneke az ember beszédének felel meg, nem pedig az éneknek. Ha a 
madár csupasz agyvelejét elektromos árammal ugyanazon a helyen izgatj uk, 
ahol az embernél a beszélőképesség fészke van, a madár énekhangokat ad. 
(Wallaschek kísérlete.) Eszerint a mai tudomány Darwin elméletét sem fogad
hatja el.

Igen érdekes B ü ch n er feltevése, aki már észreveszi, hogy a  zen e legrég ibb  
elem e a  r i tm u s  és nem a dallam. Mivel a ritmus eredetét a munkából magyarázza, 
a zenét is a ritmusos, ütemben végzett munkát kísérőhangokból származtatja. 
Elfelejti azonban, hogy a munka magasabb fokú kulturtevékenység, melyről 
sok primitív népnek fogalma sincs ; ellenben a ritmusos tánc és ének a legkez
detlegesebb műveltségű népek előtt sem ismeretlen. Majdnem bizonyos tehát, 
hogy éppen fordítva, a  m u n k a  r i tm u s a  k e le tk eze tt a  tá n c d a l r itm u sá b ó l.

Szóval a zene eredetét egyik elmélet sem magyarázza kielégítően.
Mégis a zenetudománynak nem kell lemondani arról a reményről, hogy 

a zene eredetéről biztosabb adatokat szerezzen. A természettudományok alap
elve, az o k sá g  törvénye, arra tanít, hogy egyenlő okok egyenlő okozatokat 
szülnek. Guyau szerint minden zene az uralkodó kultúrának valamely élet
jelensége, okozata. Tehát az ős-zene a kőkorszaki műveltségi állapotok gyer
meke. Az ugyan lehetetlen, hogy kutatások céljából visszamenjünk a diluvium 
idejébe ; W e lls  »időgépe«, amellyel a történelemben előre és hátra mozoghat
nánk, a mesék és a szellemes őrültségek birodalmába tartozik. De ha nem is 
utazhatunk a kőkorszakba (ami H a e c k e l szerint legalább 1 0 0 . 0 0 0  esztendőt 
jelentene v is s za fe lé ) , napjainkban is találunk néptörzseket, melyek kőkorszaki 
állapotban élnek. Ezeknek a zenéje alig különbözhet a mi zenénk kőkorszaki 
ősétől. Az e tn o g rá fiá h o z kell tehát folyamodni és a kultúra legalacsonyabb 
fokán élő törzsek zenéjét kell megismerni. Az biztosabban vezet célhoz, minta 
mondák, a sok elmélet és egynéhány lelet.

A kultúra legalacsonyabb fokán az ú. n. v a d á sz -népek élnek. Ezek életüket 
a férfiak által elejtett vagy kihalászott zsákmányból és az asszonyok által gyűj
tött vad növényekből tengetik. Életmódjuk, ruházkodásuk, eszközeik mind 
arra mutatnak, hogy kultúrájuk azonos a kőkorszakbeli ember műveltségével. 
Ilyen népek első sorban Ausztrália őslakói, továbbá a pápuák és a Fidzsi
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szigetek, Sandwich szigetek és Űj-Zéland őslakói. Amerika népei közül az 
eszkimók, a Brazilia belsejében élő botokudok és a Tűzföld lakói tartoznak ide. 
Afrikában a busmenek, az obongók, akkák, a kongóvidéki törpe népek 
és néhány, a Fehér-Nilus felső folyása mentén hányódó-vetődő törzs él máig 
is kőkorszaki viszonyok között. Ázsia népei közül csak a Japán őslakóiból 
fennmaradt ajnók, Ceylon szigetén a veddák és az Indiai óceán néhány szigeté
nek lakói (andamanok, nikobárok, cerámiak) sorozhatok ide. Európában — 
érthető okokból — nem találunk ilyen néptörzseket.

Ezeknek a népeknek a zenéje szolgáltatja a legtanulságosabb adatokat a 
zene őstörténelméhez. Kevésbbé érdekes ebből a szempontból a p á sz to r  és a 
fö ld m ív e s  népek zenéje, részben mert ezek már a zenei kultúrának is magasabb 
fokán állanak és általában fejlett zenei skálával, tehát dallamokkal bírnak, 
részben mert ezeknek a zenéjét úgyszólván sehol sem hagyta érintetlenül az 
európai zene.

A vad népek  zenéje.

Olyan néptörzset, amelynek zenéje ne volna, napjainkban nem találunk. 
Don Felix de Azara, ki a XVIII. század végén Dél-Amerikát beutazta, meg
emlékezik egy indián törzsről, a ch a rru á k ró l, kiknek sem vallásuk, sem társadalmi 
szervezetük, sem törvényeik, sem zenéjük nincsen ; hangosan sem nem beszélnek, 
sem nem nevetnek, komoran, zárkózottan tengetik egyhangú életüket. Hogy 
mi történt azóta velük, bajos volna megállapítani. Ratzel háromkötetes nagy 
»Völkerkunde«-ja egy szót sem szól a charruákról.

Ellenben több oly néptörzs ismeretes, melyeknél az ének és tánc szokásban 
van, a hangszerek azonban teljesen ismeretlenek. Ilyenek a Philippinák és a 
Carolinák kisebb szigeteinek őslakói. A ceyloni veddáknak sincsenek hang
szereik. Az ajnók is csak a japániaktól kapták az első hangszert . A hasszanyehek 
táncaikat csak tapssal és ujjcsattintással kísérik. Ausztrália egyes vidékein 
(Moorunde közelében) szintén ismeretlen a hangszer, a csoportos tánc ritmusát 
zöld gályák lengetése szabja meg. Mindenesetre ez a legprimitívebb karmesteri 
pálca.

A u s z tr á lia  őslakóinak kultúrája tipikusan kőkorszaki ; vadászatból és 
növényszedésből élnek, nyomorúságos, hevenyészett viskókban keresnek védel
met a rossz idő ellen, ruházatuk opossum-, kenguru- és kucyabőr darabjaiból áll, 
fegyvereik és szerszámaik anyaga fa (p. o. bumeráng), legfeljebb kő.

Zenéjük első sorban tánczene, vagyis ének, amellyel táncaikat kísérik. 
Különböző útleírók sokat beszélnek fő táncukról, a k o rro b o rr irő l. Ezt éjjel 
táncolják, erdőtisztásokon, rendesen holdfényes időben. A tisztás közepén 
tüzet gyújtanak. Ennek egyik oldalán gyülekeznek az asszonyok, kik térdeikre 
állatböröket feszítenek, melyeknek ütögetése a dob hangját pótolja. A férfiak 
előbb elbújnak a bokrok közé, agyaggal csíkokat festenek testükre és lomb
bokrétát kötöznek a bokáikra ; ez utóbbiak csörgők szerepét játsszák. Egyszerre 
a karmester (mindig férfi) megáll a nők csoportja előtt és a kezében levő 
két fabotot összeüti ; erre előrohannak a férfiak és hirtelen sorba állanak. 
A második kopogásra megkezdődik a dal és a tánc. A nők monoton, a mi hang
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jegyeinkkel le sem írható dallamot énekelnek értelmetlen szótagokra, miköz
ben kezükkel a kifeszített bőrdarabon dobolnak vagy két kézzel tapsolnak. 
A ritmust bámulatraméltó pontossággal megtart
ják, ellenben a melódia iránt semmi érzékük 
nincs. A férfiak tánca ballettszerű egyformaság
gal végzett hajlongásokból és ugrálásokból áll.
A mozgások egyformasága és szabályos ismét
lődése elárulja azt, amit különben az utazók is 
mondanak, hogy a korroborri-estélyeket gondos 
próbák, lelkiismeretes összetanulás előzi meg.
Mikor a nők dunnyogása és a férfiak ugrándo- 
zása elérte a tetőpontot, az utóbbiak egyszerre 
nagyot kiáltva eltűnnek a bokrok mögött, ahon
nan előbujtak volt. A sápadt hold és a lobogó 
rőzseláng bizarrul keveredő színei, a csíkos, gro
teszk alakok ugrándozása, a női kar ritmusos 
döngése — mindez egy ősrengeteg közepében — 
romantikus, érdekes látvány lehet és érthetővé 
teszi az útleírók meleg rokonszenvét a korroborri 
iránt.

Vannak még más, dallal kísért táncok is, 
mimikus (utánzó-) táncok, melyeknek tárgyát 
emu- és kenguru-vadászat, csata, és a szerelem 
teszi. A harci táncokat is gondosan gyakorolják, 
úgy hogy ezek valósággal a hadgyakorlatok jelle
gével és fontosságával bírnak. H o d g k in so n  angol 
utazó nagyon megbotránkozott az ausztráliaiak 
szerelmi táncain, mint írja, láttukra a sötétben is 
elpirult. Aligha van igaza. Persze az őserdőkben 
nincsenek európai illemtanárok. De gondoljunk 
csak a mi társas táncainkra, p. o. a 8 — 1 0  év 
óta divatos bosztonra. A különbség az, hogy a 
vadak naiv őszinteséggel bevallják, hogy miért 
táncolnak, no meg, hogy erre az alkalomra az 
asszonyaik kivételesen felöltöznek, t. i. egy kis 
bőrkötényt kötnek maguk elé — nálunk meg 
éppen fordított a szokás. Ritkábban hallani tánc 
nélkül énekelt dalokat. Ezeknek szövege rende
sen az énekes gyomra körül forog. P. o. »Pindi 
mai birkibirki — parrato — parrato«. Lefordítva : 1. ábra.
»A fehér (ember) borsót eszik— én is ennék — én
is ennék«. Néha csúfolódók a dalok, ritkán érzelmesek, mint p. o. a búcsúz
tató halotti dalok.

Mindannyit pontos ritmus és szűk határok között mozgó, a mi skáláink
tól idegen melódia jellemzi.
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Ausztrália őslakóinak zenéjétől lényegében nem különbözik sem a p á p u á k ,  
sem a p o lin é z ia ia k , sem a m e la n e z ia ia k  zeneje. Avers, enek es tánc együtt jelent
keznek, a ritmus mindenkor határozott és pontos, a dallam szegényes lejtésű,

egyhangú és hangjai nem illenek be 
a mi hangrendszerünkbe. Pontosan 
megállapította ezt D a v ie s , aki Űj-Zé- 
landban beosztott m o n o c h o rd d a l * ellen
őrizte a m a o r ik  énekét. Itt-ott hang
szereket is használnak, üres b a m b u sz-  
csöveket, melyeket a földhöz ütöget- 
nek, hogy tompa hangokat kapjanak, 
meg kezdetleges, csőformájú d o b oka t. 
(L. az 1 . ábrát.) A Sandwich szigete
ken fu v o lá k a t is találunk, Űj-Irland - 
ban pedig egy furcsa fahangszert, mely 

tenyérrel simogatva ad hangokat. (L. a 2 . ábrát.) Mindezeket csak a ritmus 
erősítésére használják. W ilk e s  a Fidzsi szigetek egyikén a következő melódiát 
jegyezte fel :

2. ábra.
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Megjegyzendő azonban, hogy a mi hangjegyeink csak közelítőleg fejezik ki a 
közölt dallamot.

Ausztrália és Polinézia népeinél egyaránt gyakoriak még a szigorúan 
ritmusos m u n k a d a lo k , főleg az evező s-dalok.

A m e r ik a  vad népei közül a zenetudományt legjobban az e szk im ó k  érdeklik, 
kiknek műveltsége napjainkig megmaradt a kőkorszaki fokon. Az eszkimóknál 
a dal és a tánc szintén együtt jelentkeznek és társas életükben igen jelentős 
szerepet játszanak. E két művészet fogalma náluk egybeolvad, a tánchelyet 
énekesháznak, »kvaggi«-nak nevezik. Nyáron a szabadban, télen hókupolás 
házban mulatnak, melynek közepén, hóoszlopon mécsek állanak. A fal melletti 
külső kört a férjes asszonyok alkotják, beljebb állanak a leányok, legbelül a 
férfiak; a gyermekek a bejárat két oldalán csoportosulnak. Majd egy férfi középre 
áll, dobot vesz, énekelni és táncolni kezd. Dalának szövege rendesen gúnyolódó 
és a társaság valamelyik tagjára vonatkozik. Egy-egy vers végén bevág a női 
kar és monoton dallamra értelmetlen szavakat énekel, p. o. »ámna — ája !« 
Néha leányok is táncolnak, szintén egyenkint. Vannak mimikus táncaik is, 
ilyenkor a férfiak fókának, rénszarvasnak stb. öltöznek fel. A ritmust mindenkor 
pontosan betartják. Hangszerük a dob : állatbőr, fa- vagy halcsont-abroncsra

* A hangtávolság megállapítására szolgáló fizikai hangszer: Fenyófaszekrény, acélhúrok
kal, melyek alatt millimétér-beosztású skála fut végig.
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feszítve. Tánc nélkül énekelt dalaik egyhangúak, mondhatni mélabúsak. íme 
egy példa :

A szöveg értelmes, szerelemről, féltékenységről szól vagy a természet szépségét 
dicséri, p. o.: a nagy »Koonak« hegyet, melynek hócsúcsa a napfényben tündököl.

Észak- és Közép-Amerika in d iá n  törzsei ugyan a vadásznépek közé tar
toznak, de zenei kultúrájuk sokkal magasabban áll, semhogy ebben a fejezetben 
tárgyalhatnék. Lehet, hogy a felfedezés előtti idők gondtalan jóléte fejlesztette ki 
bennük a táncra és dalolásra a kedvet és a hajlandóságot, lehet, hogy azoktól 
a népektől is tanultak, akik az európai invázió előtt kultúrállamokat alkottak, 
lehet, hogy az európai jövevényekkel való folytonos érintkezés és az európai 
zene hallgatása tanította őket a melódia, a dur és moll skála használatára és 
kedvelésére ; mindenesetre tény az, hogy az indián zenében már a melódia lép 
előtérbe, mint az érzések kifejezője, a ritmus csak rendező, alakító szerepet 
játszik.

Ugyanezt nem mondhatjuk a Dél-Amerika belsejében, az ősrengetegek 
mélyén élő indián törzsekről, melyeknek állapota szintén kőkorszaki, s amelyek
nek zenéje is a lehető legkezdetlegesebb fokon áll. Érdekesek W ie d  herceg adatai, 
aki brazíliai utazása alkalmával hosszabb időt töltött a b o to k u d o k  között. Ez a 
számra csekély, de harcias törzs a legádázabb küzdelmet vívja közelében lakó 
fajrokonai ellen. Erkölcsei (ha ugyan itt van értelme ennek a szónak) a lehető 
legdurvábbak, épúgy zenéje is. Jellemző, hogy a táncot és éneket egyetlen egy 
szóval fejezik ki. Táncaik alkalmával körbefogódznak, nők és férfiak vegyest, 
azután hol körös, hol sugaras irányban mozoganak, miközben a legvadabb ordí- 
tozást viszik véghze. A dallam szegényes, monoton. A dalok szövege is igen 
jellemző érzelmi világuk alacsony színvonalára. íme pár szemelvény : »Ma 
vadásztunk — sok vadat ejtettünk — a hús jó — a pálinka jó !« Vagy : »A leá
nyok nem lopnak — mi nem lopunk !« Vagy : »A főnök bátor ! — A főnök bátor !«

Némely brazíliai törzsnek vannak kezdetleges hangszerei is, s íp o k , dobok  ; 
tr o m b itá k a t is találunk, melyeket a n a g y  ta tu  * farka bőréből készítenek és a 
harcon kívül nagyobb távolságokra való jeladásra is használnak. (3. ábra.) 
Egyes törzseknél ez a távbeszélő rendszer nagyon ki van fejlődve.

Azonban az összes brazíliai törzseknél megállapítható a tánc és a dal 
ritmusának pontos betartása.

Dél-Amerikában a T ü z fö ld  lakói érdemelnek még említést, kik igen sokat 
dalolnak és kiváló utánzó képességüknél fogva (amely csaknem beteges méretekig 
ki van fejlődve) európai dallamokat is utána énekelnek, anélkül hogy a hang- 
rokonság, a dallam megértéséig felemelkedtek volna.

Nagy tatu =  Dasypus gigas, Brazíliában elő páncélos emlős, a foghijjasok rendjéből.
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Minél régibb és gyakoribb érintkezésben van valamely földrész az európai 
kultúrával, annál nehezebben találnak rajta kőkorszaki színvonalú művészetet. 
A fr ik á b a n , ezen az óriás darab földön, csak a b u sm en ek , a h o tten to ttá k , az 
obon gok, a k k á k  és a k o n g ó v id é k i tö rp ék , meg a már említett h a ssza n yeh ek  zenéje 
van ősállapotban ; a többi törzsek zenéje vagy már fejlettebb, amennyiben a 
dallamképzés nyomait mutatja vagy megérzik rajta a gyarmatosító Európa 
zenéjének befolyása.

A bu sm en ek  zenéje főleg tánczene, melynek ritmusát bámulatos pontos
sággal tartják be. Énekük hangos ordítozás, táncuk képtelen ugrándozásból és 
rugdalódzásból áll, dallamaik monotonok, a szöveget értelmetlen indulatszók 
képezik és a hangmagasság megérzésének nyoma sincs náluk. Hangszereik 
csörgők, melyeket tánc közben lábaikra kötnek, vizes dobok (fatál, amelybe 
vizet öntenek, s amelyre vékony bőrdarabot feszítenek) meg a gór a  vagy g u ra ,

3. ábra.

a különleges b u sm e n -hangszer. Nem más ez, mint egy íjj, melynek húrjára toliból 
készült nyelvsíp van erősítve ; ezt fujdogálják óraszámra, a gyenge, nyekergő 
hangot átveszi a húr, meg az íjj (melyek tehát a rezonátor szerepét játsszák) 
és ezt hallgatják a bal fülükkel. A jobbot egyik ujjal bedugják, bizonyára, hogy 
a ballal jobban figyelhessenek. (L. a 4. ábrát.) A gura-játék mindenesetre a leg
primitívebb alakja az énektől és szövegtől független, abszolút zenének.

Semmivel sem különb ennél a h o tten to ttá k  zenéje. Az európai zene 
iránt ezek is teljesen érzéketlenek. B u rch e ll hasztalan próbálta európai dalla
mok fuvolázásával felkelteni a figyelmüket, nem sikerült. Ügy a busmeneknél, 
mint a hottentottáknál találtak már magasabb zenei kultúrát sejtető h ú ro s  
h a n g szerek e t is, p. o. háronlhúrú gitárt és íjjból készült egyhúrú hárfát, melynek 
közepén rezonátor gyanánt üres, száraz tökhéj függ. Ezek idegen (néger) erede
tűek. Érdekes és jellemző azonban, hogy ezeket az eszközöket is — melyek 
dallamképzésre is alkalmasak volnának — csak a ritmus erősítésére használják, 
akárcsak Polinézia népei a fuvolát.
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Nagy mértékben hasonlatos a busmen zenéhez az obongoké, a k k á k é  és a 
kon gón égereké . Kitűnő ritmus, kezdetleges hangszerek, értelmetlen vagy sze
gényes szövegek, semmi határozott melódia.

A Nilus felső folyása mentén lakó törzsek zenéje annyiban érdekes, mert 
igen gazdag •munkásdalokban. Különösen gyakoriak az evező s-dalok. íme egy 
közülök, mely különösen jellemző a melódia szegényes voltára :

Q  2  -
• 0 0 9 * •  ■— 0— 9— 7 *~é

Ha - di ha ja na - li há - szét it ta - ki e - di.

Á z s iá b a n  az a jn ó k , kik Japánország északi részén elszórva élnek, és 
hihetőleg a szigetország legősibb, 
kőkorszaki lakosainak utódai, csak 
énekelnek és ezt tapssal kísérik.
Hangszereket csak a legújabb idő
ben kaptak a japánoktól.

Az Andaman szigeteken lakó 
m in k o p ik  tánca és zenéje mindenben 
hasonlatos az ausztráliai őslakók mű
vészetéhez.

Kőkorszaki állapotban élnek 
még a ved d á k  is (Ceylonban), de ezek 
zenéjéről nincsenek megbízható ada
taink ; annyit tudunk, hogy hang
szereket nem használnak.

A S z ib é r ia  északi részén ősálla
potban élő halász-, vadásztörzsek 
zenéje — ahol az orosz befolyás nem 
alakította át — az eszkimók zené
jéhez hasonlít. 4 . ábra.

Ö sszefog la lás és következtetés.

Az etnográfia az előző szakasz szerint a következőkre tanít a zene ősálla
potát illetőleg :

A kultúra legalacsonyabb fokán is találunk zenét és pedig első sorban 
énekelt (vokális) zenét, mely a tánccal és költeménnyel együtt lép fel. A dallam 
szegényes mozgású, egyhangú, nincs benne tonalitás (hangnemhez tartozás), 
hangjai nem felelnek meg a mi skálánk hangjainak. A ritmus ellenben hatá
rozott, erélyes, egyszerű, rendesen kettős ( J J ), ritkán hármas I J J | j 
osztású, amelyet táncban és dalban egyaránt pontosan betartanak. A szöveg a 
karéneknél rendesen értelmetlen, de a ritmushoz jól simuló szótagokból áll, ha 
magán- és karének váltakozik, értelmes szövege rendesen csak az előbbinek 
van. A tánc széles, fárasztó mozgásokból áll. A ritmus erősítésére eleinte a 
taps szolgál, majd egymáshoz ütött fadarabok, csöngők, később abroncsra
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vagy tálra feszített bőrdarabok, a dob kezdetleges alakjai, általában r i tm ik u s  
h a n g szerek  ; a legprimitívebb fúvó hangszer a fu r u ly a  (ősképe a lyukas állat
csont) ; a húros hangszerek legkezdetlegesebb alakja az egyhúrú h á rfa  
(ősképe az íjj).

A kultúra valamivel magasabb fokán a tánc már mimikussá, utánzóvá 
lesz, és az egész előadás egy ő sd rá m a  alakját veszi fe l; tárgya rendesen a leg
fontosabb állatok életének, vagy a harcnak és a szerelemnek utánzása ; ez utóbbi 
sokkal ritkább mint a harci tánc. Ezen a fokon már önállóan is jelentkezik a 
dal, melynek szövege lirikus ; az őslira tárgya első sorban a gyomor, az izom
erő, a bátorság, a munka, a gyengék vagy az ellenség kigúnyolása, csak igen 
ritkán a természet szépsége vagy a szerelem. A hangszerek komplikáltabbak, 
de még mindig kizárólag a ritmus szolgálatában állanak.

Az ős táncdal főjelentősége első sorban az, hogy több embert összehoz, 
közös tevékenységre, a harc gyakorlására vagy munkavégzésre szoktat, és — 
bár ritkábban — alkalomszerzője az ifjak szerelmének ; szóval elsőrangú szo
ciális tényező, a társas szórakozás megteremtője ; közvetlen indító oka az izmok 
és a hangszerv pihent, játékra hajlandó állapota és az érzelmek erősebb hullám
zása ; nem tudott, de ösztönszerűleg megérzett célja a pihent szervek kifárasz- 
tása, az érzelmi hullámzás lecsendesítése, az öröm (vagy bánat) túláradásának 
levezetése ; az egész játék kormányzó, szabályozó eleme a ritmus.

Ezek után nem nehéz a zene eredetét elképzelnünk ; nem fejlődött az 
sem a nyelvből, sem a szerelmes állatok hangjának utánzásából, sem a közös 
munkából; eg y id ö b en  k e le tk eze tt a  b eszéd d el, a  já ték ö sz tö n b ő l, m e ly  a z  egészséges  
á lla tb a n  és a  k is  g yerm ek b en  e g y a rá n t m eg va n . Az ősember, túláradó érzéseinek 
engedve, játszott a saját izmaival, a saját hangjával, kezdetleges nyelvének 
szavaival ; e já té k  közben  fe lfed ezte  a  r i tm u s t, tapasztalat útján felismerte annak 
rendkívüli gyakorlati fontosságát, gyakorló, edző hatását, hasznát látta a társas 
együttműködésnek és idővel — főleg a nemi különbség érzésének finomodásával — 
egyéb gyönyörűséget is talált benne. Majd a z  u tá n zá s  ösztön e  (mely már a majom
ban is megvan) m eg terem te tte  a  m im ik u s  tá n co k a t, a hangutánzást, és az egyes 
ember vágya, hogy a társas szórakozást egymagában is megismételje, létrehozta 
a  m a g á n én ek e t és a  lírá t . A kézügyesség fejlődésével a ta p sb ó l dobszó  lett, a kifúrt 
á lla tc so n t, mely eredetileg hihetőleg csak dísznek szolgált, fu r u ly á v á  alakult, 
és az elpattantott í j j ,  rezgő húrjával, a h ú ro s h a n g szerek n ek  lett ősanyjává.

így keletkezett a zene és biztosra vehetjük, hogy az a diluviumi ember, 
aki a combarelles-i barlang falára kemény kővel mammutot rajzolt, tehát meg
alkotta a képzőművészet legősibb emlékét, tudott dalolni és táncolni is.

Ennek az elméletnek egy pontja azonban további magyarázatra szorul : 
miért és hogyan lett az ős-zene uralkodó eleme a ritmus ? Miért szorította ki 
a ritmusos ugrándozás és kiabálás a rendszertelen mozgásokat és kiáltásokat, 
melyekkel talán még a p ith e c a n th ro p u s  erectu s * is kifejezést adott érzéseinek? 
A feleletet megadja a modern élettannak egyik alapvető törvénye, a g y a k o r lá s

* I§y neyezi a fejlódéstudomány Dubois óta azt az átmeneti alakot, mely a majom
állapotot öszeköti az ember-állapottal.
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törvénye : M in é l  többször v e ze ti v a la m e ly  id e g p á ly a  u g y a n a zo n  in g e r t, a n n á l heve
sebb é lle n tá llá s  lép  je l  ben n e, a n n á l g y e n g íte tlen eb b ü l ju t  él a z  in g e r  a  p á ly a  v é g 
á llo m á sá ra  : m in é l többször vé g e z i v a la m e ly  izo m c so p o r t u g y a n a z t a  m o zg á s t, a n n á l  
kevésbbé fá r a d  el a ttó l a  m o zg á stó l. Ámde a ritmusos tevékenységet éppen az 
jellemzi, hogy elemekből áll, melyek egyenlő időközben, egyenlő erővel ismét
lődnek. A ritmusos mozgások és hangsorozatok ennélfogva gyorsabban gyako
rolhatók be mint a szabálytalanok, jobban megmaradnak az emlékezetben, 
gyorsabban tanulhatók és taníthatók, kevesebb fáradsággal járnak. Ez a 
ritmus titka, ebből érthető meg az öröm is, amelyet a ritmikus tevékenység 
okoz, az az öröm, amely a pár hónapos csecsemőnél már észlelhető ; ez a gyer
mekcsöngőnek, a ringó bölcsőnek és a hintának a fiziológiája is. Az egyes ember
fajok, vagy talán csak embercsoportok, véletlenül fedezték fel a ritmust, de 
amelyek felfedezték, eggyel több okból váltak ki a többiek közül és indultak 
gyorsabb, amazokat messze túlszárnyaló fejlődésnek.

A ritmus éppoly véletlenül elsajátított, de nagy horderejű vívmánya az 
emberi nemnek, mint az egyenes járás és a tűz használata ; egyik jelentős tényező 
azok között, melyek az embert a többi emberformájú gerinces állat közül 
magasra kiemelték.

A ritmus az emberi nem sajátja ; házi állatainknál is megfigyelhetünk 
ugyan ritmusos mozgásokat, de ezekre az ember tanította meg őket, mint p. o. 
a nemesfajú lovakat a spanyol lépésre ; de aki jól meg tudja figyelni az ilyen 
mutatványokat, észreveheti, hogy milyen tökéletlen ez a kényszerített ritmus. 
Nem a cirkuszi ló jár a zene üteme szerint, hanem a zenekar igazodik a nagyon is 
bizonytalan ritmusú lépésekhez.

Megjegyzendő azonban, hogy mindez csak a tudatos mozgásokra áll ; a 
tudattalan mozgások (lélekzés, szívműködés) az állatoknál is ritmikusak, de 
ennek a magyarázata már nem tartozik a zenetudományra, habár szintén a 
g y a k o r lá s  törvényére építhető.



A ZENE ÓKORA.
(URALKODÓ ELEM: A MELÓDIA.)

A m elód ia .

EZDETBEN a zene uralkodó eleme, mint láttuk, a ritmus volt. 
A hangszerek kizárólag ennek a szolgálatában állottak ; az ének
hang magassága változott ugyan, de csak szűk határok között ; az 
egyes hangok, amelyeken az ének, hihetőleg egyes fontosabb vagy 

tetszetősebb szótagok kedvéért, megállapodott, nem állottak egymással bizo
nyos határozott összefüggésben (nem tartoztak határozott skálához) és nem 
lépcsőszerűen következtek egymásután, hanem folytonos átmenetben úgy, 
ahogy a hegedűs két, ugyanazon húron játszott hangot glissandóval (csúszta
tott ujjal) összeköt. Ez a csúsztatva kötés mai napig kedvelt modorossága 
a virtuóz cigányprímásoknak, ami játékuknak bizonyos elementáris, eredeti ízt 
ad és egyik tényezője annak a meglepő hatásnak, melyet cigányaink játéka a 
művelt nyugat népeire gyakorol.

Ezek a glissandók, vibratók és a mi hangjegyeinkkel le sem írható cifrázatok 
azok, amelyek a párisi nagy kávéházak túlfinomult idegzetű, a kultúrával csö
mörig jóllakott közönségét oly nagymértékben elragadják. Egy darab őstermé
szet ez, a kultúra virágos kert jének közepes-közepette, a legnagyobb szélsőségek 
találkozása.

Az emberi hang az évezereken át folytatott éneklés következtében lassan
ként kifejlődött, határai kitágultak ; már csak az utánzás, a megtanulás lehető
sége is megkívánta bizonyos kezdő vagy különösen kiemelkedő hangok rögzí
tését. A nehézkes, bizonytalan próbálgatások közepette kétségkívül a hangszerek 
nyújtották az első segítséget, az első biztos támpontot az emberiségnek, a hang
szerek, amelyek a fokozódó kézügyességgel maguk is mind tökéletesebb alakban 
jelentkeztek. Első sorban azokra a hangszerekre kell gondolnunk, melyeknek 
szerkezete a legegyszerűbb, de amelyek határozott, nem változó magasságú 
hangokat adnak. A dobok hangmagassága még a mi füleinkkel is csak nehezen 
figyelhető meg ; a későbbi eredetű húros hangszerek hangja a hangolástól függ, 
tehát maga is összehasonlításra szorul és könnyen változik ; az oboa ősének, 
a nádsípnak a hangja is bizonytalan ; szóval első sorban a csontból, majd fából, 
égetett agyagból készült fu r u ly á k , és az ősrégi tu b á k , a kürt és a trombita proto
típusai jöhetnek tekintetbe. Ha az ilyen csőalakú hangszert változó erős
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séggel megfújjuk, egész sorozatát kapjuk a határozott magasságú zenei han
goknak, melyeknek rezgésszámát rendkívül egyszerű fizikai törvény szabja meg: 
amíg a legmélyebb hang 1 rezgést végez, addig a másodiknak, harmadiknak 
stb. 2 , 3 stb. rezgése megy végbe. Ezt a fizikus úgy fejezi ki, hogy az egyes 
hangok viszonylagos rezgésszámai

1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 , 9 , ...........
vagyis a természetes számsor tagjai.

Ha a cső legmélyebb hangja a 64 rezgésű * c, akkor a keletkező hangok 
a mi hangjegyeinkkel így írhatók le :

—0 = t = j - g --- #-- -- *— T
0
j—

—i é A ----------3 J------ *— j- — 1---- t =
Viszonylagos

rezgés :
-#■
1 2 3

•
4

J 0
5 6 7 8 9 10 11 12

Valódi rezgés: 64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 512, 576, 640, 704, 768..
N év: c , c, c,, ei. (Ji’ Ól, c2, d>, ca. f i s 3 , g3 . .

Ezek a hangok a következő hangközökre tanították az embert:

( C — c) octava (nyolcad) 2 : 1 = 2 **
(c— g) quint (ötöd) 3 : 2 =  3 / 2

(g  — Ci) quart (negyed) 4 :3  = 4 / 3

(ci ~ ei ) nagy terz (n- harmad) 5 : 4 =  5 / 4  

{g — el ) nagy sext (n. hatod) 5 : 3 =  5 / 3 

{ex — 9 i)  kis terz (k. harmad) 6 : 6 = 6 / 5  

(cl — b1) kis septim (k. heted) 7 : 4 =  " / 4  

(c2— d 2 ) nagy secund (n. másod) 9 :8  = 9 / 8 stb.
Ha ezen hangközöket a q-től kezdve képezzük, a következő legegysze

rűbb, dallamképzésre már a természet által kijelölt hangközöket kapjuk :

— — j

—|--- — =1 - g — - k J —
-----1-
--- 0 ----- 0 ---- •  -

= % _  _ E  =
V 0  ~ 7 * - y 0

1 9 ! IS 8/ 5
. 4 *!*

3  ^ 8 // 3 'U  2

Ci d , CS, Cl u £7i a. \  c2

Nem valószínű, hogy az ember, a tubák és sípok hangjától eltanulván 
ezeket a hangközöket, mindet egyformán használta volna. A nagy hangközök 
éneklését kerülte, mert azok az énekhangnak okoznak nehézséget, nagyobb 
gyakorlatot kívánnak, a kicsinyeket meg fejletlen hallásával aligha tudta meg
különböztetni. Ha tehát a fél hangközöket mellőzzük, a következő hangsort 
kapjuk :

c d  e g  a  c

* A rezgésszám a fizikában is, zenében is mindig 1 mp.-re vonatkozik.
** Valamely hangköz mérószámát úgy kapjuk, hogy a magasabb hang rezgésszámát a 

mélyebbével elosztjuk.
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Ez az úgynevezett p e n ta to n ik u s  (öthangú) skála, melynek ismerete és 
használata a legősibb és legkezdetlegesebb dallamokon egyaránt kimutatható. 
Ha az egymáshoz igen közel eső ey és esx közül csak az egyiket használjuk, 
a következő két h e p ta to n ik u s  (héthangú) skálát kapjuk :

ci d í el f l  9 i « 1  hi C2

mely a mi /-durunk és d-mollunk[hangjaiból áll, továbbá :
C1 dy e,Sy f i gy (ly by C%

mely a mi ő-durunk, illetve g-mollunk hangjait tartalmazza. Mindkét hang
sor megtalálható a görög zenében.

A következőkből ki fog világiam, hogy a fejlődő melódia hangjai tényleg 
a fent elősorolt hanglépéseket tartalmazzák, és hogy az összes ismeretes hang
sorok vagy a pentatonikus vagy a heptatonikus skálából eredtek.

Nem szabad természetesen azt hinni, hogy ezeket a hangközöket az ember 
már eleinte teljes biztossággal használta és tisztán énekelte. Ehhez finomúlt 
hallás és tökéletes hangszerek kellettek. És mikor már ez a két tényező kialakult 
is, még mindig sokat válogatott a kísérletező zenei ízlés, amíg végre a mi hepta
tonikus dur-skálánkban :

c d  e f  g a  h e

1 _ 9/s _5/i 4/s 3/2 5/s 15/s 2 _
és később az abból származó, 1 2  tagú kromatikus skálában megállapodott.

K ezd etleges m elód iák .

Kezdetleges melódiák után hiába kutatunk a kulturtörténelem írott emlé
keiben. Az ókori művelt népek, kínaiak, hinduk, görögök stb., zenével foglal
kozó művei már mind a kész, kialakult hangrendszert és annak elméletét ismer
tetik, a zene eredetét illetőleg pedig csak meséket közölnek. A fennmaradt meló
diák mind a művészet virágzása idejéből valók. Ismét csak az etnográfia ad 
hát felvilágosítást azon népek zenéjének ismertetésével, amelyek már a túlnyo
móan ritmusos állapotot túlhaladták, melódiákat énekelnek és hallgatnak, 
anélkül hogy azok képzésére tudományos rendszert alkottak volna.

E tekintetben legérdekesebb a n égerek  és az in d iá n o k  zenéje.
Az a fr ik a i  n ég er, épúgy mint a többi civilizálatlan nép, kitűnő ritmus

érzékkel b ír; elárulja ezt járásban, táncban, énekben és játékban egyaránt. 
E mellett azonban a zenéje határozottan melodikus, ámbár ezeket a melódiákat 
kissé bajos ami hangjegyeinkkel leírni, már csak azért is, mert az előadó heve
sebb érzelmi kitöréseivel a hangközöket általában a rendesnél kissé magasabban, 
ahogy mi mondanánk, hamisan énekli. Hogy azonban skálájuk héthangú és a ter
mészetes hangközöket tartalmazza, elárulják a megvizsgált, hitelesen eredeti 
néger hangszerek, melyek Európa nagyobb etnográfiai gyűjteményeiben bőven 
találhatók.

Akarague négerek gitárjai két és fél oktávára terjedő moll-skálát adnak. 
Egy Suaheliből való klarinét a d&s-dur skála hét hangját adja. A szudáni négerek 
flótája a mi f is -d u v  hangsorunkat szólaltatja meg. Az ú. n. néger citerák be
rendezése hasonló a mi zenélőóráinkéhoz, persze a szeges henger és a mozgató
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óramű hiányzik. A hangot vaspálcikák adják (1. az 5. ábrát), éppen ezért a hang- 
magasság állandó. Egy ilyen s za n sza , Riemann L. tanár vizsgálatai szerint, a 
következő hangokat adta :

í =]-d: É ü
-9-Wl

tehát a két megjelölt hangköz kivételével a legegyszerűbb természetes hang
közöket.

Sajátos hangszere még az afrikai négereknek a m a r im b a , mely nagyon 
hasonlít a modern zenekarok xylophonjához, a facimbalomhoz. (L. a 6 . ábrát.) 
Növekedő nagyságú falécek van
nak két faívre kötözve ; hangerő
sítő gyanánt a lécek alatt lógó üres 
tökhéjak szolgálnak. A zambesi 
négerek több marimbája a követ
kező hangokat adja :

d i ex h  g1 a 1 bx c2 d 2 es2 f2 
Ilyen szerkezetű és hangolású a s z i-  
lim b a  is, melyet Holub Emil ha
zánkfia ismertetett először. Közép-Afrikában igen gyakoriak a néger zene
karok, melyeknek tagjai marimbákat, szilimbákat, csengőket, csörgőket és 
dobokat ütnek. Minden tekintélyesebb fejedelemnek van ilyen zenekara, mely
nek p. o. Dahomey-ban az a főfeladata, hogy az ünnepélyes, hivatalos jellegű

5. ábra.

6. ábra.
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emberáldozatokat zenével kísérje. Ezeket a zenekarokat persze csak a néger 
játékösztöne hozza össze, harmonikus összejátszásról szó sincs, csak külön
böző színű és ritmusú melódiák keveréséről.

Legfejlettebb az a s a n t i négerek zenéje, amely már a polyphonia nyomait is 
mutatja. Példa erre a következő, harmadokkal kísért, melódia :

—*-<?—a—€-a— —-i '4 J ~4 — f r - n1t Zr i —r *— f z j  # • stb.

Ezek a népek igen könnyen tanulják meg a mi hangszereinket is és zenekaraik 
hallás után tűrhetően adnak elő divatos angol táncdarabokat.

Rendkívüli utánzóképességről és gyors tanulékonyságról tesz bizonyságot 
az Amerikában meghonosodott négerek zenéje is, mely főleg az Egyesült-Álla
mokban igen népszerű és a hiányzó népies zenét pótolja. Ezen már megérzik 
az angol, általában az európai zene befolyása ; az eredeti néger dallamok napról 
napra ritkábbak lesznek, annál gyakoriabbak a divatos táncdarabok és kupiék 
néger ritmus szerinti eltorzításai. 'A négerek ritmusát, akárcsak a magyart, 
főleg a hangsúlyos rövid bang : > | jellemzi.) Az alábbi egyszerű dalocska,
melyet Bücher közöl, állítólag ősrégi melódia. A néger földmívesek munka 
közben éneklik.

Feltűnő rajta a pentatonikus hangsorhoz való tartozás. Ugyanez számos ameri
kai és afrikai néger dallamnál észlelhető. Ügy látszik, éneklés közben a néger 
előszeretettel használja az egyszerűbb öthangú skálát.

Az amerikai in d iá n o k  legtöbbnyire v a d á szn é p e k  ; az egyes törzsek kóborlás 
közben gyakran háborúskodtak fajrokonaikkal. Életmódjukból következik, hogy 
az állandó letelepedéssel együtt járó iparágak nem fejlődtek ki náluk. Tényleg 
kevés hangszerük van, azok is kezdetlegesek. Ellenben annál nagyobb divat
ban voltak a harcot és vadászatot utánzó táncok és ezzel együtt az éneklés. 
A tisztán vokális zene terén egy primitív nép sem vitte annyira, mint ők. Az is 
igaz, hogy egy primitív népnek sem maradt annyi ideje az éneklésre, táncra, 
mulatozásra, mint az indiánnak ; főoka ennek az amerikai mezőségek egykor 
rendkívüli vadgazdagsága, főleg pedig a legkeresettebb, leghasznosabb vadnak, 
a Znzonnak könnyű ejthetése. Az indiánnak pazar kézzel szórta a természet 
a vadászzsákmányt, tehát jól élt és sokat szórakozott.

Formáiban az indiánok zenéje sem különbözik lényegesen a többi pri
mitív zenéktől. Pontos ritmusú táncok, melyeket énekszó és kagylókból készült 
csa tta n to k  (castagnetták), meg tökhéjból készült csö rg ő k  hangja kísér ; kar

* Ezt az érdekes dallamot Dvorzsak híres f-dur négyesében, mint témát használja.
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énekekkel váltakozó magánénekek, lírai magándalok, furulya-nóták. Ami az 
indián zenét a többi primitív zene fölé emeli, az a melódia szépsége. Az indián 
dallamok, melyeket az utóbbi években sokan gyűjtögettek (p. o. Barrows, 
Fillmore, Sapper, Fletscher Alice), majd az öt-, majd a héthangú dur-skálában, 
néha a mi moll-skálánkban vagy a görögök által kedvelt phrvgiai hangsorban 
(d  e f  g a  h cx d±) mozognak, hanglépéseik a természetes hangsor hangközeit 
mutatják, és az egész dallamon a szimmetria nyomai, a két ütemes frázisokra 
való tagoltság észlelhetők. Számos melódia ugyanazon alaphangra tér vissza, 
amelyből kiindult, tehát van benne to n a litá s .

íme egy indián munkásdal S a p p e r  gyűjteményéből, mely az öthangú 
dur-skálán alapul :

Ilyen pentatonikus dal még sok ismeretes.
Ugyancsak az öthangú skálát adják azok a mexikói agyagsípok, melyek 

a lipcsei etnográfiai múzeumban találhatók. Az irokéz indiánok furulyája a 
mi moll-skálánkat adja. Közép-Amerikában marimbákat is találunk, melyek 
bár néger eredetűek, de jóval tökéletesebbek mint az afrikaiak. Dél-Ameriká- 
ban a tengerpart mentén lakó törzseknél, melyek sokkal műveltebbek mint 
a rengetegben élő fajrokonaik, olyan g itá r  van divatban, melynek fogásai teljes 
tizenkéthangú k ro m a tik u s  s k á lá t a d n a k .

Az indiánnak a harmónia iránt is van érzéke, melyet kétségkívül rend
kívüli utánzóképessége és az európai kultúra megismerése fejlesztett ki. L a  
P é ro u se  már 1799-ben hallott indiánokat terzkísérettel karban énekelni. Azóta 
ez a jelenség mindig gyakoribb, és a legújabb indián dalgyűjtemények jelen
tékeny része kétszólamú dalokból áll.

Mindebből azt látjuk, hogy a primitív zenében a ritmus után az e g y szó la m ú  
(homophon) d a lla m  fejlődött ki először, és pedig az ö t- és h étta g ú  term észe tes  
sk á la  alapján.

Hogy a hangközöket és a hangsorokat hogyan foglalták először rend
szerbe, arra az ó k o r i k u ltu rn é p e k  írott hagyományai és megmaradt hangszerei 
tanítanak meg bennünket.

A k ele ti k u ltu rn ép ek  zenéje.

A keleti kultúrák egyik legrégebbikének K ín a  a hazája ; ezen az óriás 
darab földön, körülbelül ötmillió négyzetkilométeren, mintegy háromszázötven
millió ember él, számra nézve imponáló, tehetségeiben — legalább a mi szem
pontunkból — nem kiváló faj, amelynek úgyis szegényes fantáziáját teljesen 
lenyűgözte az uralkodók zsarnoksága, a mindent átható rideg szertartásosság ;

37A művészet könyve
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ha ehhez hozzávesszük a háborútól való vonakodást, mely a harcias táncok
nak, és a nő alacsony helyzetét, mely a szerelmi lírának a megölője, elképzel
hető, hogy a zene a kínai földön nem fejlődhetett virágzó szabadművészetté.

Pedig a kínai már Kr. e. 2000-ben ismerte az öthangú skálát, melynek 
hangjait az elsőből ötödlépésekkel származtatta ily módon :

/ —c—g — d — a

Az első hangot, az /-et, ku n g n a ik  nevezték, ami császári palotát jelent, a c 
neve cse  volt, vagyis fontos állami ügy, stb. A hangok sorba rakva a már ismert 
hangsort adják :

/, g , a , c , d .

Mikor Kr. e. körülbelül 1500 évvel C s a i- J u  herceg a quartot és a septi- 
mát beillesztette ebbe a hangsorba, tehát heptatonikus skálát csinált, eleinte 
heves ellenállásra talált ; idővel azonban az ötödlépéseket tovább fejlesztették, 
úgy hogy lassanként eljutottak a 1 2  hangú kromatikus skálához. Sőt miután 
mind a 1 2  hangra építettek 1 — 1 héthangú skálát, továbbá minden egyes skálát 
a hét hang akármelyikén elkezdhették és végezhették és minden ilyen hang
sort újnak tartottak, p. o. :

f  g  a  b c1 d y ex /x -bői 
g a  b c1 d l ex fx gl stb.,

csakhamar 7 . 12 = 84 hangsorhoz jutottak.
Ősrégi dalaik legnagyobb része azonban csak az eredeti öthangú sort 

használja, ismert, de régibb eredetű népies dalaik (munkadalaik) több esetben 
a héthangú sorra támaszkodnak. Íme egy ősrégi kínai vallásos himnusz :

----- ö --------- — ,®--------- 7 5 - ------------ 1—
■ ? — 1

— s --------- e i—

t e d

- ' t í

- í "

Nem érdektelen dallamok ezek, de a merev páros ritmus folytán egy
hangú benyomást tesznek. Hangszeres zenéjük látszólag fejlettebb, de csak 
látszólag, mert ha sokféle hangszerüket zenekarrá egyesítik, minden harmóniát 
kicsúfoló, európai fülnek elviselhetetlen pokoli lármát csapnak. Csak a monoton 
ritmus és a játékösztön tartja együtt e zenekarokat, melyekben a többszóla- 
múságnak nyoma sincs. E zenekaroknak nagy szerepe van a hihetetlenül hosszú 
kínai drámákban, melyeket a díszlet nélküli színpadokon madárijesztők módjára 
öltözött férfi színészek adnak elő képtelen ordítozással.

A fejlett iparnak megfelelően Kínában sok érdekes hangszert találunk. 
Ütőhangszereik közül az óriás méretű dobok  és finoman dolgozott h a ra n g o k  
mellett különösen érdekes a k in g , melynek kőlapjait fémverővel vagy fakala
páccsal ütögetik. (L. a 7. ábrát.) Fúvóhangszereik között megtaláljuk az egye
nesen tartott fu r u ly á t (ió) és a keresztben tartott fu v o lá t (cse), valamint a
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tökhéjra szerelt nádsípokból álló cseng-et, mely a mi harmóniumunk legkezdet
legesebb alakja és egyike a legrégibb kínai hangszereknek. Valamikor nagy

szerepe volt Kung-Fu-Cse követői
nek egyházi szertartásában. (L. a
8. ábrát.)

Húros hangszereik közül leg
ismertebbek a citerára emlékeztető 
kin és cse, melyeknek 13—25 húr
juk van. Azon példány, melyet 
szerző Londonban, a Kensington 
museumban látott, olyan beosztású 
volt, hogy az egymás melletti húrok 
teljes 1 2 -tagú kromatikus skálát 
adtak.

Ugyanez a hangszer gyakori 
7 . ábr \  a, japánoknál, ahol koto-nak nevezik

és főleg a teaházak gésái játszanak 
rajta. Általában a japán zene a legújabb ideig a kínainak utánzata volt, 
azonban a fürge, eleveneszű japánok úgy ritmus, mint melódia és szöveg tekin
tetében messze túlszárnyalták tanítóikat. Legújabban európai befolyásra a har
monikus zene is kezd meghonosulni Japánban, amit Kínáról nem mondhatunk.

A zene a fejlődés sokkal magasabb fokára jutott Elő- 
Indiában. A Földnek ezt a szép darabját, melyet északról a 
Himalája láncai védenek a hideg levegőáramoktól, ahol a 
szárazföld és az óceán között váltakozó monszun-szelek állan
dóan frissítik a szubtropikus égalj levegőjét és bő esőzésről 
gondoskodnak, bámulatosan gazdag és tápláló növényzet 
borítja ; dúsan terem a banán, a datolya és a kókusz, a lassan 
hömpölygő, hatalmas folyók mentén terjedő síkföldön bőven 
fizet az elvetett rizs- és gabonamag. A húsukért vadászható 
állatok száma ellenben viszonylag csekély, a vadászat inkább 
fényűzés, vagy kártékony vadak ellen irányul; különben is a 
klíma melegsége folytán az ejtett vad húsa nehezen tartható 
és így fontossága elenyészik a növényi táplálékok mellett.
A különleges indiai állat, a könnyen szelídíthető elefánt pedig 
éppen az állandó lakosnak tesz nagy szolgálatokat. Egyszóval 
ez a föld a földmívelés hazája. Tényleg az áriák, kik ismeret
len ősfészkükből Kr. e. körülbelül 2 0 0 0  évvel vonultak be 
Indiába és a sötétbőrű őslakókat, a daziukat a háromszög 
alakú félsziget déli csúcsa felé szorították, a legrégibb emlékek 
tanúsága szerint is földmívelők voltak. Ezzel az életmóddal 
azonban együtt jár az állandó letelepedés, az ipar, majd a 
kereskedelem felvirágzása. Ebben a miliőben a hinduk erköl
csös, egészséges néppé fejlődtek, melynek egységét a nemes 
érzelmek által összetartott család képezte, ahol a nőt tisztel
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ték (még a hetérákat is, amint ezt a »Vazentazena« című dráma bizonyítja), 
ahol nem degenerált, buta zsarnokok, hanem »tiszteletreméltó férfiak« ural
kodtak, ahol a fantázia szabad csapongásának hosszú ideig nem állták 
útját a konzervativizmus merev szabályai. Ilyen körülmények között nem 
lephetnek meg bennünket az új testamentumnál körülbelül kétezer évvel idő
sebb Big-Veda fenséges dalai, és a hindu melódika bámulatos, a miénket meg
szégyenítő árnyalat-gazdagsága.

A szanszkrit irodalom igen gazdag zeneelméleti művekben. Ilyenek a 
Raga-Darpana = a hangsorok tükre, a Szanhita-Darpana = a dalok könyve, és 
Szórna bölcs nevezetes munkája, a Ragavi-Bodha, vagyis a hangsorok tankönyve. 
Abban az időben, mikor ezeket a könyveket írták, már a héthangú diatonikus 
skála volt az uralkodó. Okunk van azonban hinni, hogy a héthangút megelőzte 
az öthangú, mely azonos a kínai ős-skálával. A hét főhang hindu neve sorban :

sza ri ga ma pa da ni sza 
c d e f  g a h c

Ezek együtt képezték az alaphangsort, a szeptakát vagy szvara-grammét. De a 
gazdagon fejlődő melódika, az érzések túláradása nem sokáig érte be ezzel az 
egyszerű hangsorral ; az egyes főhangok közé új és új hangokat iktattak, melye
ket a bráhmán bölcseség a következőképen illesztett be a természetes hang
sorba : a c—d , f —g és g—a közökbe jutott 3 — 3 kromatikus hang, d — e és 
a—h közé 2 —2 , e — f és h—c közökbe 1 — 1 ; ha a főhangokat vastag, a beillesz- 
tetteket vékony vonással jelöljük, így ábrázolhatjuk a teljes hindu hangsort :

I i ] i I i i I i I i i i I i i i I i i I i I
c d e f  g a h c

Eszerint a teljes kromatikus skála a megismételt alaphanggal együtt 
23 hangot tartalmaz, és az egész oktáva 22 részre, ú. n. szruti-ra bomlik fel. 
Első pillanatra meglepő, hogy a hinduk ezelőtt 3500 évvel finomabb különb
ségeket vettek észre a hangok magasságában, mint amilyenek megfigyelésére 
mi képesek vagyunk. Gondoljuk meg azonban, hogy némely vad népnek, p. o. 
az indiánnak mennyivel finomabb látása és szaglása van mint a miénk. Nem 
lehetetlen tehát, hogy évszázados gyakorlás után a hindu eljutott a szrutik 
megkülönböztetésére. Másrészt igen valószínű, hogy a fenti kromatikus skála 
inkább a spekuláló bráhmán-filozófia, mint a gyakorlat vívmánya. Sir Jones 
egy hegedűművész társaságában megfigyelte a hindu zenészeket, kik ősrégi 
dallamokat játszottak, és kimutatta, hogy a melódián a szrutik okozta különb
ség eltűnik, a dallam a mi diatonikus hangsorunkban mozog.

A hindu skálák száma igen nagy volt ; elképzelhető ez már a kromatikus 
hangok nagy számából is, még inkább abból, hogy bármely skálát a hangok 
bármelyikén lehetett kezdeni és végezni, és az is új hangsornak számított, ha 
valamely réginek egy vagy két hangját kihagyták. így azután érthető, ha a 
bráhmánizmus fénykorában egyes írók 16.000 különböző skáláról beszélnek. 
Hogy a gyakorlat felszabadította magát az elmélet túlzott finomságai alól,
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mutatja S zórn a  könyve, amely a rengeteg sok skála közül csak 23-at mond hasz
nálhatónak. (Nekünk ma 24 van, 1 2  dur és 1 2  moll). Érdekes azonban, hogy 
a hasznos skálák között ott van a v e la v a li , mely hangról hangra azonos a ter
mészetes pentatonikus skálával. Nem valószínű, hogy a bonyolódott elmélet 
fedezte volna fel ezt az egyszerű, természetes hangsort, inkább hihető, hogy 
a zenetudomány, a zenei gyakorlat által kényszerítve, belemagyarázta a maga 
elméletébe azt a skálát, amelyen sok és elterjedt dallamot énekeltek.

A hindu zene termékeit d a lfo rm á b a n  írták, mely messze fölötte áll akár 
a primitív népek, akár a kínaiak dalformájának, és négy, illetve nyolc ütemes 
tagoltságával nagyon hasonlít a mienkre. A dalok tárgya vallásos érzés, a család 
szentsége, harci erény és szerelem voltak. A feljegyzett dalokat általában élénk, 
kedvesen lüktető, három részű ritmus és határozott tonalitás jellemzi. Érdekes 
példa az alábbi dal, melyet A m b ro s  nagy történelmi munkájából vettünk át :

Az Ambros által közölt zongorakiséretet szándékosan elhagytuk, mert ennek a 
harmóniát nem ismerő hindu zenéhez valóban semmi köze sincs.

A zenének nagy szerepe volt a Kr. e. harmadik században kifejlődött 
vallásos drámában. A hindu drámánál újra egyesül a három művészet, amely 
eredetileg egy volt, de a vokális zene fejlődésével különvált, t. i. a zene, a 
vers és a tánc. A hindu drámák némelyike forma dolgában valósággal olasz 
opera, magán- és karénekekből, közbeszőtt táncokkal és prózákkal. Ilyen a 
bájos »Gitagovinda« is, melynek tárgya az emberré lett Visnu isten (Krisna) 
szerelmi idillje.

A hinduknak már volt hangjegyírása ; a hangokat betűkkel jelölték, a 
cifrázatokat és előadási jeleket kacskaringós vonalakkal, melyek hasonlí
tanak a középkori neumákhoz.

A későbbi buddhizmus zárkózottsága és pesszimizmusa útját állta a dráma 
és a zene együttes fellendülésének ; a tánc és a zene az udvari pompa szol
gálatába szegődött, hanyatlott, majd az izlam terjedésével egészen átalakult.

A hindu hangszerek közül az ütő-instrumentumok, csörgők, csattantok 
s dobok főleg a színpadi és tánczenénél szerepeltek. Fúvóhangszereik közül 
a trombitát már a R a m a já n a  is említi ; volt fuvolájuk és a púzonhoz hasonló 
rézfúvójuk is. Legfejlettebbek a húros hangszerek, közöttük az isteni eredetűnek 
tartott v in a  ; ez 5  — 7  húrú citera, melynek nyergei elmozdíthatok, hogy a külön
böző kromatikus hangokat elő lehessen idézni rajta. Rezonátorul két száraz, 
üres tökhéj szolgál. A hangszer használatát a 9. ábra mutatja. Gitárjuk is volt,
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melyet magudi-nak neveztek. Érdekes hangszer még az ezeknél fiatalabb szerinda, 
melyen vonóval játszottak s amelyben a hegedű egyik ősét ismerjükfel. (1 0 . ábra.)

Az asszírok, a babiloniak, & föníciaiak, az egyiptomiak és a zsidók zenéjé
ről keveset tudunk ahhoz, hogy a fejlődésben fontos szerepet tulajdonítsunk 
nekik. Azt tudjuk, hogy mindezen népeknek volt zenéje, mely részben a táncok 
kíséretéül, részben a vallásos és más ünnepi szertartások fényének emelésére 
szolgált. Az asszírok, babiloniak zenéje főkép az udvari tivornyák fűszere lehe
tett, az egyiptomi és a zsidó, mindkettő bizonnyal fejlettebb és nemesebb amazok
nál, inkább a kultúra szolgálatában állott. írott melódiák és zeneelméleti mun
kák egyik néptől sem maradtak reánk. Mégis hihető, hogy az egyiptomi zene
elmélet befolyással volt a görögre, és hihető, hogy az őskereszténység néhány 
himnusza zsidó eredetű. Viszonylag legtöbbet tudunk e népek hangszereiről;

erre nézve a képzőművészet fennmaradt 
emlékei adnak felvilágosítást. A l l .  ábra 
eredetije egy Thébében felfedezett sír 
falán látható. A lengén öltözött zenész
leányok közül a jobb első egyiptomi hár
fán, tebunin játszik, a második egy, talán 
asszír eredetű lírát penget, a harmadik a 
nabláneik nevezett ősegyiptomi gitárt 
tartja kezében, a negyediknél kettős 
furulyát (mem)  látunk ; az ötödiknél egy 
kezdetleges húros hangszer van, mely félig 
hárfa, félig gitár, az utolsó kezeivel tapsol 
a zenéhez. A zsidóknak is sok érdekes 
hangszerük volt, mint a manapság is 
használt sófár (kürt), a trombita, a föní
ciai háromszögletű, cimbalomhoz hasonló 

kinnor, a lírára emlékeztető négyszögletes pszalter vagy nebel és számos ütő
hangszer. A zsidók nagyszámú zenészt egyesítettek ünnepi zenekarokká; azt 
azonban mégis gyermekes túlzásnak kell tartanunk, hogy Salamon király zene
karában 40.000 hárfás és 2 0 0 . 0 0 0  trombitás lett volna. Mindenesetre kétségte
len, hogy a polyphoniát sem ők, sem a többi ókori kulturnép nem ismerte.

A görögök  é s  róm aiak  zenéje.

A görög, ez a testben-lélekben kiváló ária népfaj, bizonnyal már őshazá
jából magával hozta a magasabb fokú fejlődés előfeltételeit, lehet, hogy a 
Mezopotámiával és Egyiptommal való érintkezés is sok becses dologra taní
totta őket, de kétségtelen, hogy bámulatra méltó kultúrájuk legnagyobb részét 
saját maguk és mostani hazájukban, Hellászban, teremtették meg. Nagy segít
ségükre volt ebben a rendkívül kedvező természetrajzi mihő is. A partvidék 
erősen tagozott volta, a közeli sok és nagy sziget úgyszólván csalta őket a ten
gerre, ami sok virágzó iparágat és kereskedelmet teremtett, pénzt hozott és 
lehetővé tette az idegen kultúrákkal való könnyű érintkezést. A belföld függő

it ábra.
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leges tagozata, a hegységek elhelyezkedése megakadályozta, hogy e g y  z sa rn o k  
alatt monstre-államot képezzenek ; a nagyobb városok körül független álla
mok alakultak, melyeknek versengése, ha nem is volt mindig nemes, de a fejlő
dést nagy mértékben segítette elő. Az enyhe éghajlat alatt lengén ruházkodtak, 
így megtanulták ismerni és 
becsülni a test szépségét, foko
zott mértékben művelték a 
gimnasztikát és a táncot ; az 
utóbbi már maga is elég volna 
a zene felvirágoztatására, de
még nagyobb mértékben tette 1 0 . ábra.
ezt a szógazdag, fejlett gram
matikája, dallamos görög nyelv, mely a költészet terén igen hamar kiválót, 
halhatatlant teremtett. A magasan szárnyaló poézis magával ragadta a zenét is, 
mely itt, a görög földön lett először sza b a d  m ű v é s ze t, az előkelő polgár előkelő 
szórakozása.

A görög hangrendszer alapját abban az időben, amelyről már biz
tos ismereteink vannak, a héthangú diatonikus skála képezte. Lehet azon
ban, hogy ősi skálájuk csak négy hangból állott. Legalább erre mutat a 
négyhúrú kithara. A héthangú skálát, elég sajátszerűleg, négyes csoportokba 
vagy te tra ch o rdókba foglalták, melyeknek két szélső hangja között quart- 
távolság volt. Ennek bizonyára az volt az oka, hogy korán divatos és ural
kodó lett a hihetőleg Mezopotámiából kölcsönzött n ég yh ú ré i l í r a  (tetrachord 
= négyhúrú). A negyed hangközt úgy osztották fel, hogy a négy hang kö-

11. ábra.

zött két egész és egy fé l hanglépés legyen. Ily módon háromféle tetrachord 
volt lehetséges, amelyek tényleg használatban is voltak. Ezek:

a dór : % +  1 +  1 lépés p. o. e f  g a

a phryg : 1 +  y 2 +  1 » P- o. d  e / g
a lyd : 1 -j- 1 -f* V2   ̂ p. o. c d  e f

(A kötőjel a félhangot jelzi.)
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Két egyforma tetrachord egymás mellé állításával teljes skálákat, vagy 
ahogy mi mondjuk, o k tá vn em ek e t kaptak, és pedig

dór : e f  g a  II h c d  e

phryg : d  e f  g II a  h c d

lyd : c d  e / II g a  h c

Az utolsó, mint látjuk, azonos a természetes beptatonikus c-dar skálával. A kettős 
vonással jelzett helyet, ahol a két tetrachord érintkezik, d ia z e u x is-nak hívták. 
Azzal, hogy a második tetrachordot egy oktávval mélyebben az első elé tették, 
az ú. n. hyposkálákat kapták. Ezek képzésénél az alsó tetrachord legmaga
sabb és a felső legmélyebb hangja egybeestek ; ez volt a sy n a p h e s , p. o.

H e  d  e j  g a
i_______n_____ i

Hogy a hangsor mégis teljes legyen, az alsó tetrachord elé odatették a leg
magasabb hang alsó oktáváját ; így keletkeztek a következő oktávnemek :

hvpodor : A W H c d e f g a

hypophryg : G W A H c d e f g  

hypolyd : F  il G  A  Í P c  d ' T j

A myxolyd hangsor két különböző tetraehordból eredt :
H  c d e  II / g a  h

Az egész hangrendszer a virágzás, a 15 húréi k ith a ra  idején, két oktávára 
terjedt, a bassus-hang mély A-jától az o^-ig, amely a mi hangrendszerünkben 
a normál hangot adja. Később még bővült ez a rendszer, a művészet minden 
lényegesebb előnye nélkül.

A legkedveltebb oktávnem a dór volt; rendesen erre hangolták a 7 és 
8  hangéi kitharákat, melyeket Terpander, illetőleg Pjdhagoras hoztak divatba. 
Ha egy más skálán akartak játszani ugyanazzal a kitharával, bizonyos húrokat 
át kellett hangolni. Tgy ismerkedett meg a görög zene a felemelt és leszállí
tott (kromatikus) hangokkal és a transzponált hangsorokkal. Tgy lett a dór 
skálából egy hangemeléssel hypodór

e fis g a  h c d  e
két hang felemelésével phryg

e fis g a  h  cis d  e

stb., metyek nem mások, mint az eredeti oktávnemek tr a n sp o s itió s  s k á lá i.
Hihetőleg a kromatikus hangok felismerése vezette a görögöket a furcsa 

k ro m a tik u s  tetrachordra és a még furcsább en h a rm o n ik u sra ,. Az első úgy kelet
kezett a doriaiból, hogy a harmadik húrt lehangolták :

e f  fis  a

Az enhaimonikusnál az e és / közé negyedhangnyi távolságban egy új 
hangot iktattak be, melyet mi itt csillaggal jelölünk :

e * / a
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Az ily módon nyert hangtávolság ugyanakkora volt, mint az indiai s z r u t i  
és a sorsa is ugyanaz lett ; a gyakorlati zene ritkán vett róla tudomást, inkább 
csak az elmélet tanította. Ugyanilyen véget ért sok száz évvel később az arab 
skála x / 3 hangja is.

A görögöknek kétféle hangjegyírásuk volt ; a nagy abc betűivel az ének- 
szólam hangjait írták, a legmagasabb hangot A-val, a legmélyebbet íl-val jelöl
vén ; a kromatikus hangok mindegyikének külön betű jutott. A másik, régibb 
hangjegyírás a kitharára vonatkozott, diatonikus volt, és a kithara valamely 
húrjának elhangolását a jegy jobbra vagy balra fordításával jegyezte. Később 
ez az írásmód is a vokális hangjegyírás befolyására kromatikussá alakult. 
Ezt a instrumentális hangjegyírást k r u s is n ak, a vokálist le x isn e k  nevezték.

A zene ritmikája azonos volt a költészetével. Az időegység volt a rövid 
(^ ), melynek kétszerese a közönséges hosszút adta ( -  ). Ebből alakultak az 
ismert lá b a k  :

trochaios -  ^
jambos ^ -
daktylos
anapaistos ww _ stb.
A görög műzene nem érezte szükségét annak, hogy a lábak, melyek a 

mi Bemeinknek felelnek meg, egyenlő időtartalommal bírjanak. Különböző 
időtartamok is alkothattak sorokat, amelyekből versszakok, ezekből dalfor
mák alakultak.

A görög zenében az időmérték (tempo) fogalma sem volt ismeretlen ; 
ezt az ag o g e  szóval jelölték.

A magasabb dalformák persze csak a költészet virágkorában fejlődtek ki. 
A legrégibb heroikus korban a nép egyszerű énekeket (harci-, munka- és sze
relmi dalokat) énekelt, az a id o s o k  és rh a p so d o so k  szerény kithara-kiséret mel
lett recitálták a hősök tetteit ; vallásos énekeket is énekeltek már e korban, 
főleg Apollon tiszteletére D elosh& n  és D e lp h ib e n .

A görög zene első korszaka U ly m p o s s z a \ és T e rp a n d e r r e l (Kr. e. körülbelül 
700 évvel) kezdődik. U ly m p o s  honosította meg a fuvolajátékot a görögöknél ; 
ez azonban eredetileg csak az énekzene kíséretére szorítkozott. Ez volt a x d o d ia , 
mel} 7 eleinte csak szerény konkurrenciát csinált a népszerűbb k ith a ro d ia n & k , 
a kithara-kísérettel való éneklésnek. A kitharodiának T e rp a n d e r  adta az első 
lendületet azzal, hogy a kithara húrjait hétre szaporította. Ö hozta divatba 
az ének nélkül való kitharázást, a k ith a r is t ik á t és ezzel az első művészi instru
mentális zenének lett az alapítója. A kithara nemsokára megkapta a nyolcadik 
húrt is, az alaphang oktáváját ; P y th a g o r a s  érdeme ez, aki ismert mértani 
tételével és a zene elméletéről írott munkájával sokkal többet használt a világ
nak, mint gyakran emlegetett, számtani spekulációkban kimerülő naiv böl
csészeti rendszerével.

A lírai dal fejlesztése A rch ilo ch o s érdeme, aki helyes érzékkel a nép köl
tészetéhez és zenéjéhez fordult, innen merítette az anyagot, amelynek fejlet
tebb ízlésével művésziesebb formát adott. Ugyanezt tette T is ia s  a kar- és 
táncdalokkal, akit éppen azért Stesich orosn & k  (karfelállító) is neveznek. Tisias
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kardalai már magasabb formai szerkezetet mutatnak. A kar egyik és másik 
fele, melyek szemben állottak, két egyforma versszakot (strophe és antistrophé) 
énekelt, mely után az egész kar utóéneke : epodéja következett. Ugyanaz a 
forma ez, melyben később a német mesterdalosok énekeltek és Wagner R. stol- 
zingi W'alter csodaszép »Preislied«-]ét szerezte ; a strófáknak a Stollen-ek, 
az epodénak az Abgesang felelt meg.

A korintusi Árion a Dionysios (Bacchus) isten tiszteletére előadott kar
éneket reformálta. Énekeseit szatíroknak öltöztette, körbe állította és az oltár 
körül ünnepélyes táncot járatott velük. Az ének, a tánc és a jelmez ez egyesí
tése adta meg az első lökést a görög nemzeti összműremek, a dráma fejlődésére.

Kitűnő alkalmat szolgáltattak a nyilvánosság előtti szereplésre a pythiai 
játékok, melyeket Kr. e. 586-tól kezdve ötéves közökben rendesen megtartot
tak. Itt tűnt fel Sakadas, a fuvolaművész, ki hangszerén Apolló csatáját a 
sárkánnyal adta elő és ezzel polgárjogot szerzett a magán fuvola játéknak, az 
aulatikának. Bátran nevezhetjük őt a programm-zene megalapítójának. Persze 
a mai embernek nehéz elképzelni azt, hogy egy fuvola festeni tudja a napisten 
csatáját. Üde, csapongó fantázia kellett ahhoz, hogy mindazt kipótolja, amit 
a magányos kis furulya nem nyújthatott. De az egészséges, fiatal, szabad 
görög nemzet képes volt reá ; gondoljunk csak a játszó fiúra, aki fakatonái
ban Hunyadiakat és Napóleonokat lát. A görög nép hozzánk, agyontanult, 
túlideges, sietve élő maiakhoz viszonyítva friss, vidáman játszó gyermek.

A görög zene második korszaka, a teljes virágzás kora attól az időtől 
számítható, mikor a görög szellemi élet középpontjává Athene lett. Ezt a perió
dust a lantos költészetnek páratlan föllendülése és a görög dráma kifejlődése 
jellemzi. Egymásután lépnek fel Alkaios, Sappho, Anakreon, a bájos Korinna 
és ennek tanítványa, a nagyok legnagyobbika, a halhatatlan Pindaros.

E mesterek dalainak előkelő formai felépítését a költészettan magyarázza ; 
minket e helyen inkább a melódiák érdekelnek, amelyekre e dalokat énekelték. 
Néhány megmaradt közülök ; ezekből látjuk, hogy a mi ízlésünk szerint a versek 
magas szárnyalását nem tudják követni az egyszerű dallamok, de el kell ismer
nünk, hogy ezek már valódi melódiák, melyek határozott kontúrokkal, kelle
mes, világos hanglépésekkel és öntudatos tonalitással bírnak. Álljon itt pél
dául Pindaros egyik ódájának kezdete. A szöveget magyar fonetikával írjuk, 
hogy a görög abcét nem ismerők is olvashassák : *

j  j ------ ^±T> j - z d - =j—-r y y j  -fr—t-
Hő* 1-------------* 0 o-- ———€—-9— 0—i

Khrü-ze- a for - minx A - pol - lo - nősz kaj i - op - lo - ka - mon Szün - di-kon moj-

' 1  h ,! p  - i  IS 1 ------- p — p___ J  a e • s r  1 J  ! n ------1- — —
é —  * — • -----------

0 9  -J #  0  ^  0

szan kte - a - non Tasz a - ku - ej men bazisz a - gla - i - - asz ar - kha.

* Az eredeti szöveg :
Xpuoácí (po'pJUfj;

A x o 'X X tn v o ;  x c tt to7cXoy.cip.tuv 
E ó v S tz o v  M o t o ő v  z x á a v o v  

T ő ;  a x o ú s i  p i v  ß a s t ;  a ^ X a t c t ;  a p y e r .

Magyarul Radó A. fordításában : 
Aranykoboz!

Apolló s barnafürtíi múzsák 
Sajátja és társa!

Tereád figyelve kelnek táncra,
Midőn az ünnep megered.
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12. ábra.

A dráma Árion már említett dithyrambosaiból fejlődött ki. Thespis, 
kinek utazó alkalmatosságát, a kezdetleges taligát, a vándorszínészek mai napig 
emlegetik, a karénekek közötti magánrészeket egy énekes színészre bízta, kinek 
szereplése a kart kissé háttérbe szorította. Azután divatba jöttek a világias, 
történelmi témák, melyekért a Dionysios-kultuszt lassankint mellőzték. Mint
hogy azonban a drámák rendesen szomorúan végződtek, szokásos lett a darab 
végén a derűs szatirjáték, melynek az volt a célja, hogy a hallgatóság jókedv
ben távozzék az előadásról. Nagyot lendült a színpadi technika azzal, hogy 
Choirilos (Kr. e. 490-ben) állandó színházat épített. Az általa alkotott színház- 
tipus egészen a római világuralom rombadőléséig megmaradt, csak a részle
tekben és az építés kivitelében fejlődött. A görög színház lényeges részei : négy
szög alakú, emelt színpad, melyet |_| alakú épület vesz körűi (öltözők és kel
lékek számára). Előtte félkör alakú orchestron a karnak, e körül lépcsőzetesen 
emelkedő, amfiteátrális nézőtér. Tipikus görög színház p. o. az, amelynek romjai 
Egestáhaxi, Palermo közelében láthatók. Rekonstruált képét a 1 2 . ábra mutatja.

Aischylos egy színész helyett kettőt alkalmazott, ezzel a monológ mellé 
bevezette a dialógot. Nála a kar négy számra szorítkozott, egy a darab kez
detén, egy a végén, kettő közben, melyek felvonásközök, intermezzók jellegével 
bírtak. A kar énekét, táncait és a magánszereplők recitálását líra, kithara és 
flóta kísérték. Az a körülmény, hogy a görög drámákban inkább elmondták 
az eseményeket, mintsem végrehajtották, és a zene kíséret vékony volta egy
aránt arra mutatnak, hogy a görög dráma uralkodó eleme a szó volt ; ez egy
szersmind kétségtelenné teszi azt, hogy a görögök nem ismerték, nem hasz
nálták a polyphoniát, mert ez a szöveg megértését csaknem lehetetlenné tette 
volna, aminthogy a középkorban, a németalföldi iskola későbbi termékeiben 
tényleg tette is.

Sophokles & tragédia elejére prologost tett, melyet a magánszereplők adtak 
elő, és a színészek számát szaporította. Euripides még jobban megszorította a 
kar szerepét a recitált dialógok és ária-szerű monológok javára. Ekkor jöttek 
divatba a tetralógiák, három tragédia, melyek tárgyi összefüggésben állottak 
és egy pajzán szatírjáték.
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A görög dráma összmüremek a szó wagneri értelmében, melynek uralkodó 
eleme a beszéd, segédművészetei a zene, a tánc, a pantomimika és az építészet.

A tragédia mellett kifejlődött a komédia is, melynek megalapítójaként az 
athéni Susariont említik. Legnagyobb mestere Aristophanes. Tárgyát közér
dekű események képezik, célja politikailag érdekes emberek kigúnyolása. 
Ez a műfaj csak szabad köztársaságban virágozhatott fel. A kar elmélke
dése a magánszereplők viselt dolgai felett erősen emlékeztet a modern operett 
kupiéira. A komédia tánca a szilaj, sőt szemérmetlen khordax volt, mely 
sok évszázaddal élte túl anyját, a komédiát. Ez a tánc fő különlegességet 
képezett az alexandriai és római zártkörű, kicsapongó tivornyákon, ahol drága 
pénzen fizetett szíriai és gadesi táncosnők adták elő. Ha hitelesek a khordax- 
ról szóló, szűkszavú leírások, azt kell mondanunk, hogy ez a tánc napjainkban 
újra feltámadt; kései, korcs unokája az Ausztráliából importált és Párisban 
pár év előtt divatba hozott maccsics, mely azóta az egész művelt világot be
járta és sok helyt kihívta a rendőrség beavatkozását.

A görög zene harmadik korszaka, a hanyatlásé, a görög függetlenség pusztu
lásával kezdődik. A drámából kiesik a kardal, a zene és a tánc, az utóbbi 
kettő külön tengődik és a tobzódások szolgálója lesz ; egyik sem méltó már 
az előkelő emberhez, csak fizetett nők kultiválják jó pénzért, erkölcstelen, ener- 
vált társaságok szórakoztatására. A dithyrambos, mint újra feltámadt dalforma, 
régi méltóságát elvesztve, virtuóz-előadások tárgyává síilyed. A történelem itt 
igazolja Guyau állításait, rothadó társadalomban hanyatlik és foszlik a művé
szet is.

A görögöknél, a fejlett iparnak és élénk kereskedelemnek megfelelően, az 
összesszomszédos kulturnépek hangszereit megtaláljuk, de az eredetieknél tökéle
tesebb utánzatokban. A görögök különösen kedvelték a gyengehangú és éppen 
ezért az énekbeszéd kísérésére alkalmas húros hangszereket. Nemzeti hang
szereik a lyra és a kithara, melyek között inkább csak a külalakban volt különb
ség. A kithara rezonáló szekrénye rendesen szegletes, a líráé gömbölyded ; az 
előbbit játszás közben a mellhez szorították, az utóbbit a balkarban tartották. 
A kithara inkább a virtuózok, a líra inkább a népies zenészek hangszere. 
A kitharának eredetileg csak négy húrja volt, a húrok számát Terpander hétre, 
Pythagoras nyolcra szaporította ; e korban már a kitharákat diatonikus ská
lákra hangolták; később a húrok száma 15-re, sőt 18-ra is szaporodott. A 13. 
ábra e hangszerek különböző alakjait mutatja: a) = plektron, mellyel a húrt 
ütötték, b) = kithara, c) =  líra, d) = kisebb líra (ú. n. chelys). Egyéb húros 
hangszerek voltak a föníciai kinnor (görög néven trigonon), az asszír sambyke 
és az egyiptomi nabla.

Legkedveltebb fúvós hangszereik a furulya (aulos) és a kettős furulya 
(diaulos) volt. A pánsíp inkább a pásztorok játékszere volt. Kr. e. 200-zal 
Ktesibios találta fel az első orgonát, melynek ajaksípjait víznyomással sűrített 
levegő szólaltatta meg. Voltak trombitáik is (fémből) és szaruból készült kürt
jeik (kér as).

Az ütőhangszerek leginkább a vidámabb táncok kíséreténél szerepeltek, 
számuk és szerepük a hanyatlás korában feltűnően nagyobbodott.
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Hogy .Rómának milyen zenéje volt a királyok és a köztársaság fénykorá
ban, arról alig tudunk valamit. A császárság fényűzésével divatos lett a görög 
kultúra és ezzel együtt átköltözött Rómába a hanyatló görög zene is ; szerepe 
nem volt különb mint dekadens hazájában és Alexandriában. A római drá
mában nem volt helye, a hangszeres zene csak tánckíséretül szolgált, a magán
ének műfajai közül a frivol szerelmi líra virágzott legjobban. A római polgár 
maga nem zenélt, csak muzsikáltatott magának, ha jól mulatott. A zene meg
szűnt előkelő szabad művészet lenni. A sivár, élvhajhászó társadalomban leg
mostohább sorsa lett az ódáknak és himnuszoknak. Ezek azonban jobb hazára

találtak a lassan terjedő kereszténység kebelén, a katakombák népének ájtatos, 
tiszta istentiszteleteinél. A virágzó görög zenének emelkedett, érzésteli melosa 
az őskeresztények himnuszaiban támadt új életre.

K eresztén y  z e n e  az e lső  ezer évben .

Aromái császárság rendkívüli kiterjedése és a centralizáló politika, mely 
minden jelentős mozgalom kezdő és végpontjává Rómát tette, okozta, hogy a 
fővárosban a legkülönbözőbb vallású emberek érintkeztek. Ez részben meg
szüntette a különböző felekezetek éles határoltságát, másrészt közönyösséget 
vitt be az emberi lélekbe. Az előkelő és gazdag római szívesen nélkülözte a 
vallást, legalább nem akadályozta léha, élvezethajhászó, haszonleső életmód
jában. A legműveltebbek pedig a vallásos tanokat a divatos görög filozófiai 
rendszerek valamelyikével pótolták. Nem éigy a nép. Ennek nem volt oka 
félteni a szabadságát a vallásos kötelességtől, mert nem is volt szabadsága ; 
filozófiával nem vigasztalhatta magát, mert nem értett hozzá ; csak azt tudta, 
hogy szenved, és érezte, hogy vergődésében az elterjedt vallások egyike sem 
nyújtott megenyhülést. Az emberiség alsó százezrei áhítoztak egy vallás után, 
amely a meglevőktől különbözik, amely a szegényekre, a szolgákra is gondol. 
A zsidó vallás, melynek életét ezidőben az elzárkózott, gőgös farizeusok irányi-
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tották, éppen exkluzív volta miatt nem volt alkalmas e célra. Ekkor lépett fel 
Jézus Krisztus, minden idők legnagyobb ethikusa ; az ő tanítása a szegények, 
az elnyomottak felé fordult. Válogatás nélkül ígért üdvözülést azoknak, akik 
őt követik, akiknek szivében alázatosság és egymás iránti szeretet lakozik. 
Mi sem természetesebb, mint hogy az új tanítás követői hihetetlen gyorsaság
gal szaporodtak, eleinte csak a zsidók, később, Saul (Pál) megtérése után, a 
többi népek, főleg a görögök és rómaiak köréből is. Az elnyomott emberek 
seregesen menekültek az új hit karjaiba. Aki menekül, lehetőleg magával viszi 
legdrágább kincseit is. Az első keresztények nem földi kincseket vittek maguk
kal, hanem a lélek tisztaságát, a jónak és szépnek szeretetét. így lett a klasz- 
szikus művészet a keresztény művészet anyja, így vetette meg a görög zene 
a keresztény zenének alapját.

Kétségtelen, hogy a zsidó-keresztények vallásos énekei zsidó egyházi 
himnuszok voltak, hiszen azok eleinte nem is tartották magukat új felekezet 
híveinek ; zsidók voltak, kik Jézusban megtalálták a várva-várt messiást. 
Azonban, mikor a geniális Pál apostol antiochiai szereplése után az új vallás 
rohamosan hódított a görögök között, és a műveltebb elemeket is magával 
ragadta, szükségszerűleg a görög melodikának, a görög hangrendszernek kellett 
uralomra jutni az új hit — eleinte igen egyszerű — szertartásaiban ; és pedig 
változatlanul, mert az üldözött, bujkáló keresztényeknek nem volt módjuk
ban reformálni, lényegesen újat alkotni. Sőt — amint várható — a görög 
zene bonyolódott kromatikájáról és enharmónikájáról sem vett tudomást az 
új szertartás, beérte az egyszerű vallás szellemének sokkal inkább megfelelő 
világos, természetes diatonikával. A keleti keresztény zene alapja a hét
hangú diatonikus skála lett, melynek egyes hangjait sorban a görög abc hét első 
betjüével jelölték :

a, ß» T> S e, ^

A fő te m p lo m i h a n g n em ek  (ji'/y.) és azok m e llék h a n g n em e i (zkáp.oé) a görö
gök egy-egv skálájával voltak azonosak. Eleinte ez volt az első echos :

g a  h cx d x ex fx gx

a többiek egy-egv hanggal mélyebben kezdődtek (f, e és d-vel), és a p la g a l is  
skálák kezdőhangja egy q u in tte l volt mélyebb, mint a főhangnemé (az első 
plagalis skála c-n kezdődött). Később a számozás sorrendje megváltozott, és a 
plagalis hang távolsága a q u a r t lett. A melodika fejlődésével az eleinte egyszerű, 
görög betűs hangjegyírás is bonyolódott. Divatba jött az egy szótagra énekelt 
hangok csoportját egy jellel fejezni ki ; így lettek használatosak a következő, 
részben még ma is megfej teilen jegyek :

11 Jj \  í + • • • I S  (  J ^  ~
14. ábra.

A nyugati egyház papjai B o e tiu s  latin nyelven írott könyvéből »De musica« 
vették át a hangrendszert és így jó ideig híven és változatlanul megtartották
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a görög hangsorokat, neveikkel együtt. A keleti egyház befolyására azonban 
idővel itt is divatos lett a templomi hangsorok megszámozása. A kétféle jelö
lési mód sok zavarnak, tévedésnek lett okozója, melyet még az is fokozott, 
hogy összecserélték a görög oktávnemeket ugyanazoknak transpositiós skáláival. 
Sok ingadozás után a következő számozás és — a görögtől teljesen eltérő — 
elnevezések alakultak ki.

I. Első authentikus skála = dór : d e f g a h cx dx
II. Első plagalis = hvpodór : A H C d e f g a

III. Második authentikus = phryg : e f g a h cx dx
IV. Második plagalis = hypophryg : H C d e f g a h
V. Harmadik authentikus = lyd : / g a Ti cx dx ex jx

VI. Harmadik plagalis = hypolyd : c d e j g a h c2
VII. Negyedik authentikus = mixolyd : g a h cx dx ex fx gx

VIII. Negyedik plagalis = hypomixolyd :* d e f g a h cx dx 
A hangjegyek írása eleinte bizonyára szintén csak görög betűkkel tör

tént, később, mikor egy-egy szótagra több hang, egész dallamos figura esett, 
itt is kifejlődött egy más hang
jegyírás és pedig igen valószínű
leg a keleti liturgia befolyására.
Erre mutat az új írás görögös 
hangzású neve : neuma, amely 
talán a pneuma (zvsü|ta =  lé
legzet) szóból eredt, úgyszin
tén egyes jegyek görög elneve
zése, p. o. quilisma = xűkiojia: 
a mai trilla. A neumáknak az 
az előnye a betűírás felett, 
hogy a dallam emelkedését, 
esését, hajlásait kifejezik; hát
rányuk, hogy nem oly határo
zottak, mint a betűvel írt hang- 
jegyek. A neumák kibetüzése 
sok dolgot adott a későbbi idők 
zenetudósainak. A nevét mind
nek tudjuk; biztos jelentését 
csak egy részének.

A 15. ábrán bemutatott 
neumák neveikkel együtt a Szent Blasius-kódex táblázatából valók. A leg
egyszerűbbek jelentése (a mi hangjegyeinkkel) a következők :

Punctum Virjra Trigon Scandicu9 Salicus Clinacts
r- 1 ---------1 — ; | ----------------------1-----------1----------

" - >p t ____J_____J ÖL ______1 # (T3
/ --------------- r *— *--------9

-------------------1--------------------- 1----------1---------- l— -  *  b ~ l  --------------=:

* Az I. és VIII. hangsor között csak látszólag nincs külömbség; tényleg van; az első
nek d a főhangja, az utóbbinak g.

S  /-. cft P
Scandicus et Salicus, Climacus, Torculus, Ancus

y  j i r  c  ^  * * *
Pentaphonus, Strophicus, Gnomo, Porrectus, Oriscua

y  < ft * /  u i í ü f  ií/~
Virgula,Cephalicus,Clinis, Quilisma, Podatus,

cf ^  P  f i -
Pandula, Pinnosa, Gutturalis, Tramea, Cemr

/••••.. v  v n >
Proslam-banornenon, Trigon, Tetradius, Ygon

A -  ért* 0  v /
Pentadicon et Trigonicus et Franculus2), Orix

BilHcus et Gradicus, Tragiccn, Diatinus, Exon

c fty  .C U fJ V  .C C U Íb  y C
Ypodicus, Centon, Agradatus, Atticus, Astus

15. ábra.
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Hogy milyen nehéz lehetett ezekből az ákom-bákomokból leolvasni a 
melódiát, elképzelhetjük, ha megnézzük a 16. ábrán a híres szentgalleni 
Antiphonarium egy kis töredékének hű másolatát.

r /
Un V  T reb n n  t^-r fcrÍAnr fí'Vvj&W ciuuatr'BAZ.crmAXcrtiiCT^U  <i p  ~ r  r - sXc,m̂ >m5VnrerímAn krne eleyfim v«> el'vfon .
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16. ábra.

A neumák inkább az emlékezet, a tanítás segítői, mint valóságos 
hangjegyek voltak. Mégis sokáig használták ezt a hangírást, főleg mert a szö
veghez a dallamot kényelmesen oda lehetett illeszteni.

A keresztény zene legrégibb formája bizonyára a zsidó zso ltá r  volt. 
melyhez csakhamar a görög mintára készült h im n u sz  csatlakozott. E himnu
szokat, mint Tertullianus állítja, az első időben rögtönözték; akinek leg
nagyobb hajlandósága volt reá, felállott a gyülekezetben, és buzgó szavakkal 
az Istent vagy Jézust dicsérte; a kevésbbé leleményesek pedig az egyes 
sorokat utána énekelték. így fejlődött ki a keresztény szertartásban a felel- 
gető a n tip h o n a , melynek nyomai a zsidó és görög kultuszban is felfedezhetők; 
különösen a therapeuták, egy már Jézus idejében elterjedt zsidó szekta, ezt 
választotta a vallásos ének formájául. Az antiphonás éneklést a keleti egyház
ban szen t I g n a t iu s  rendszeresítette. Példáját a nyugati egyházban szen t 
A m b ro s iu s , Milano püspöke (374 — 397.) követte, aki egyáltalában nagy 
érdemeket szerzett a római katholikus zene fejlesztése terén. A meglevő 
himnuszokat összegyűjtötte, a javát kiválogatta és maga is komponált 
néhányat, így a napjainkig fennmaradt »Veni redemptor gentium« és »0 lux 
beata trinitas« kezdetűeket. A róla elnevezett »Te deum laudamus« azonban 
későbbi eredetű. Ambrosius énekei görög mintára, a szótagok hosszúsága 
és rövidsége szerint tagolódtak, és szimmetriás szerkezetüknél fogva a nép 
is könnyen tanulhatta és énekelhette őket. Ez annál figyelemreméltóbb 
jelenség, mert ebben az időben már volt oly zsinati határozat, mely a 
templomi éneket kizárólag a klérusnak tartotta fenn. Az Ambrosius-féle ének
lési mód különösen M ila n ó b a n  sokáig megmaradt eredeti alakjában, úgy hogy 
még a XIV. században is megkülönböztették azt a későbbi Gergely-féle (grego
riánus) énektől.

Egyéb helyeken azonban Ambrosius éneklési módja hamar feledésbe 
mehetett, mert alig kétszáz évvel később 1. G erg e ly  p á p a  (590 — 604.) újra szük
ségét látta annak, hogy az egyházi ének terén új rendet teremtsen. Ő is összegyüj-



A zene ókora. 593

töttea közhasználatban levő énekeket és a javát kiválogatva, átvizsgálva egy 
hiteles példányba összeíratta ; ezt az eredeti Antiphonariumot aranylánccal a 
Péter-templom főoltárához erősíttette, jeléül annak, hogy ez a könyv az idők 
végéig a katholikus egyházi zene alapját képezze. Ez az eredeti példány elpusz
tult, de két másolata fennmaradt és a gregoriánus ének tanítás útján szállott 
nemzedékről nemzedékre.

Újabb időben divatos dolog a zenetudományban is, mint más téren, azzal 
szerezni hírnevet, hogy a letűnt idők nagy alakjainak minden érdemét letagad
juk. Riemann Hugo dr. német tanár, ki mindig és mindenben különvélemé
nyekben utazik, kétségbe vonta, hogy a gregoriánus ének egyáltalában újítás 
volt, Fétis pedig azt vitatja, hogy nem az első, hanem egyik későbbi Gergely 
pápa lett volna az újító. Az utóbbi állítás, még ha csakugyan igaz is, végered
ményben közönyös a fejlődés történetére nézve, az első állítás pedig téves. 
A gregoriánus ének lényeges újítás azért, mert szövege metrikus tagolás nélküli 
próza, melynek éneklésével a szók természetes hangsúlya és a tartalomtól függő 
szónoki accentus az irányadó, az egyenlő hosszúságú hangokból álló melódia alakja 
a szöveg értelmének van alárendelve, ellenben, mint mondottuk, Ambrosius 
dallamai verses szövegekre készültek ; a gregoriánus ének egyszersmind sza
valat is, melynek előadása sok tanulást és intelligenciát kíván ; nem népies 
művészet ez, mintáz Ambrosius-féle volt, hanem arisztokratikus, melyben meg
nyilatkozik a laikusoktól különvált, uralomra törő és jutó római katholikus 
klérus értelmi fensőbbsége.

Gergely pápa jól ismerte újításainak borderejét és nehézségeit ; szék
helyén énekiskolát alapított, amelyben saját maga is tanított, még pedig, úgy 
látszik, szigorúan ; mai napig is mutogatják a virgácsot, mellyel a hamisan 
éneklő fiukat az igaz útra terelte. Kitanult énekesei egy részét messze földre 
elküldözte, hogy közvetlen tanítással biztosítsa az új éneklési mód elterjedését.

A gregoriánus ének legrégibb és leghitelesebb dokumentuma a már emlí
tett szentgalleni Antiphonarium. Ennek különös története van, melyet IV. 
Ekkehardus szentgalleni barát feljegyzéseiből ismerünk. Nagy Károly császár 
Rómában járván, tapasztalta, hogy országának egyházi éneke nagyon elmaradt 
a rómaitól. Mivel az egykor Gergely pápa által küldött énektanítók már régen 
meghaltak, arra kérte a császár Hadrianus pápát, hogy küldjön hozzá gyakor
lott énekeseket. Hadriánus engedett a kérésnek és két tudós barátot, Petrust és 
Romanust, útnak indított Metzbe. Mindegyik vitt magával egy-egy antipho
nariumot, valószínűleg a Gergely-félének másolatát. Petrus szerencsésen célhoz 
jutott, Romanus ellenben az úton meghűlt, beteg lett és Szent-Gallenben talált 
menedékre. A galleni barátok szívesen fogadták és gonddal gyógyították. Fel
épülve, a császártól .engedélyt kapott az ott maradásra, az antiphonarium a 
kolostor tulajdona lett, Romanus pedig énekiskolát alapított, melynek híre 
idővel egész Európát bejárta. A véletlen ez esetben annál is inkább szerencsés
nek mondható, mert a Metzbe vitt példány eljutott ugyan rendeltetési helyére, 
de ott egy idő múlva elkallódott.

A galleni énekiskola azért érdemel különös figyelmet, mert itt született 
meg a katholikus zene legérdekesebb műfaja, a sequentia, melynek története a

38A művészet könyve.
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következő : A papi rend fejlődésével és a szentmise kialakulásával a népnek 
folyton fogyott a szerepe az egyházi zenében, végül csak bizonyos feleletekre, 
responsoriumokra szorítkozott, mint p. o. az Alleluja. Ezeket azután, hogy 
mégis kedvükre kiénekeljék magukat, hogy szabad folyást engedjenek az ájtatos 
érzéseknek, mindjobban elnyújtották és kicifrázták. Minthogy pedig ezeknek 
a jubilatióknak nem volt más szövege, mint az alleluja három szótagja, ritmikus 
tagolásuk mindinkább elmosódott, megtanulásuk és neumákkal való leírásuk 
nehézkes, majdnem lehetetlen lett, aminek végül az eredeti dallamok ízléstelen 
elfajulása lett az eredménye. Ennek akart véget vetni a szentgalleni barát, Gime- 
dia, és pedig úgy, hogy a szövegtelen dallamok alá megfelelő tagolású szöveget 
illesztett ; így már könnyű volt a dallamot neumákkal rögzíteni, leírni és a népnek 
tovább tanítani. így született az első sequentia, mely nevét onnan kapta, hogy 
bizonyos fontos miserészek (Graduale, Deo Gratias) után következett (sequens = 
következő). Gimedia követői, mint Notker és Hermannus Contractus már önállóab- 
ban jártak el, alkalmas szövegek kedvéért átalakították a melódiát, vagy újat 
komponáltak. Ezek a népnek szánt melódiák gyorsan terjedtek, magára a 
népies zenére is nemesítőleg hatottak, viszont lehet, hogy a szerzők is vettek 
át a népies zenéből melodikus elemeket. Mint jellemző példát, közöljük itt Notker 
híres sequentiájának »Media vita in morte sumus« kezdetét. Ezt a dalt Notker 
abból az alkalomból komponálta, hogy egy szakadék felett munkásokat látott 
dolgozni, kik veszélyes helyzetben fáradoztak a mélység áthidalásán. Ebből a 
dallamból Luther nagyon szép choralt alakított. (Mitten wir im Leben sind 
vom Tode schon umfangen.) Az eredeti dallam így hangzik :

Me - di - a teMe - di - a vi - ta in mor - - t e - - - - s u  - - -  - -  mus,

-------3--------1 H--------1--------1----------------- -  # i -------Jz----- *----- r j  -f --------1--------1--------1— I— i— j— i—
^ t r --------------------------------- rr -------#-------9.— '  * -*

quem quae - ri - mus — — ad - ju - - - to - rem — — — —,

ni - - - si — — te — Do - mi - ne — —

Ebből az időből maradt fenn napjainkig a »Veni sancte spiritus« kezdetű 
pünkösdi sequentia is, mely hihetőleg Hermannus Contractus műve.

A szentgalleni énekiskola mellett említést érdemelnek a Metzben és Sois- 
sonsban működött iskolák, melyeket Nagy Károly alapított.

A kereszténység első ezer évébe esik az orgonák fejlődése és lassú terje
dése is. Ktesibios találmánya eleinte csak kuriózum lehetett, mely akkor kez
dett terjedni, mikor víznyomás helyett kovácsfúj tatóval szorították a levegőt 
a sípokba. Julianus Apostata császárnak már volt orgonája, szent Ágoston is 
megemlékezik egyről. Nagy jelentőségű volt a nyugat zenéjének fejlődésére az, 

Constantinus császár a frankok királyának, Pipinnek, bizánci mintára



A zene ókora. 595

készült orgonát ajándékozott. Csakhamar felismerték a papok, hogy mily kitűnő 
szolgálatot tesz e hangszer az egyházi ének tanításánál, és ettől kezdve gyor
san szaporodott az iskolai, majd a templomi orgonák száma. 980-ban Winchester
ben már olyan orgonát állítottak fel, melynek két billentyűzete volt 2 % oktáva 
terjedelemmel (két játszó számára) ; a fúvók száma 26, a sípoké 400 volt. 
A billentyűk igen nagyok voltak a maiakhoz viszonyítva és kezelésük igen nehéz
kes. A billentyűket a játszó ököllel nyomta le. Innen eredt az orgonajáték 
régi német neve : »Orgelschlagen.« A 17. ábra egykorú rajzban mutatja be 
a winchesteri dóm híres orgonáját.

Sajnos, hogy arról a népies zenéről, mellyel az egyházi zene hódító útjában 
Közép- és Észak-Európa népeinél találkozott, keveset tudunk. A dölyfös római 
nem igen törődött a lené
zett barbárok művészeté
vel, talán nem is hitt léte
zésében. Az egyetlen római 
író, aki méltányosan Ítélte 
meg a germánok zenéjét,
T a c i tu s  volt. Tőle tudjuk, 
hogy a germán lakomákon 
hivatásos énekesek zengték 
a hősök dicséretét, és hogy a 
harcba szilaj dalok éneklése 
közben vonultak. Hogy ez 
nemcsak a germánoknál, 
hanem a többi népeknél is 
így volt, legjobban bizonyítja P r is o n s  leírása A t t i l a  udvaráról, melyből kiderül, 
hogy a német historikusok által vérszomjas vadaknak festett h u n o k  szerették, 
mívelték a zenét, és általában a kultúra viszonylag magas fokán állottak. 
A magyar zene létezéséről is vannak adataink.

A germánoknál és fajrokonaiknál a hivatásos zenészek, a b á rd o k , külön 
társadalmi osztályt képeztek, mely tisztelt, becsült volt és a törvény különös 
védelmében részesült. Mikor a kereszténység Európában uralomra jutott, szí
vesen fogadta kebelére azokat a dalnokokat, akik az új hit dicsérőivé szegőd
tek, de keményen üldözte a régi istenek állhatatos híveit. Egyáltalában sem az 
egyház, sem az általa befolyásolt állami rend nem nézte jó szemmel a nép szilaj, 
szabadszájú, sokszor kicsapongó dalait. A valódi ok a szókimondás, az ürügy 
az erkölcstelenség volt. Érdekesek az erre vonatkozó tiltó rendeletek, melyekből 
következtethetünk a nép zenéjének gazdagságára. Nagy Károly p. o. szigorú 
rendeletben tiltotta meg az apácáknak, hogy a nép szerelmi dalait feljegyez
zék. Volt idő, mikor a papoknak nem volt szabad megjelenniük az esküvőket 
követő lakomákon, az ott énekelt dalok miatt. Ily körülmények közt érthető, 
hogy a régi germán, gót, vandal és brittaniai dallamokat senki sem jegyezte 
fel az utókor számára. De a skótok és az írek ősrégi, még napjainkban is 
énekelt dalaiból megállapíthatjuk azt a fontos történelmi adatot, hogy ezek 
az ősi dallamok a sokszor említett p e n ta to n ik u s  dur-skála hangjain mozogtak.

17. ábra.

38*
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A bárdok kedvelt hangszere a háromszögű (kis- 
ázsiai formájú) hárfa és egy rendkívül érdekes vonós 
hangszer, a cricth, crouth vagy crotta volt, mely leg
alább is oly régi, mint az indiai szerinda és az arab rebek 
(hegedűhöz hasonló vonós hangszer) és alakjában azok
tól független ; habár a mai hegedű inkább a rebekhóX 
fejlődött, a vonós hangszerek ősének mégis a crottát kell 
tartanunk.

A nép játszotta a furulyát is, és a harcba trombitá
éi kürtszóval vonultak.

A 18. ábra, melynek eredetije a IX. századból való, 
Dávid zsidó királyt ábrázolja, kezében crottával. A hang
szer felfelé tartott részén nyílás van a bal kéz ujjainak, 
hogy a húrokat lenyomhassák ; a vonót a jobb kéz 
vezeti.

Az arabok zenéje.

A szemita eredetű arabok ősidők óta pásztorkodó nomád népek voltak. 
Szerették a harcot és bátran küzdöttek. Kétségtelen, hogy már a legrégibb 
időben voltak harci dalaik. Családi életük tiszta volt, becsülték az asszonyt, bár 
kevés szabadságot engedtek neki. Ebből is következtethetünk arra, amit külön
ben adatok is bizonyítanak, hogy volt szerelmi lírájuk is. Hosszú ideig törzsekre 
oszolva éltek, nagy egyéni szabadságot élveztek, melyet féltékenyen őriztek. 
A zene ebben az időben a szabad ember szabad művészete volt, akárcsak a 
görögöknél. Legelső híres dalosaik, kiknek nevét ismerjük, Sanfara, Tabbata 
és Antara, egyszersmind ünnepelt hősök is voltak.

A keresztény vallás csak igen jelentéktelen hódításokat tett közöttük ; az 
alázatosság nem illett a pusztákon át száguldó, rabló, harcoló arabhoz. A Kr. u. 
VI. századig vallásuk fejletlen fetisizmus volt. Szerepük a világtörténelemben 
akkor kezdődik, mikor Mohammed, a Mekkában székelő Korejs törzs gyermeke, 
fellép az egy Isten prófétájaként és új vallást hirdet. Mohamed tana leg
fiatalabb a monotheista vallások között, de a legtökéletlenebb is. Sok benne 
a zsidó és keresztény elem, de nem éppen szerencsés választékban, ami pedig 
új, annak nagyon csekély az erkölcsi tartalma. Mégis az új hit meglepő gyor
sasággal terjedt, rengeteg követőt gyűjtött egy táborba, és ezért rövid idő alatt 
politikai téren is bámulatos sikereket vívott ki. Ennek a gyors fejlődésnek 
magyarázata egyrészt az, hogy Mohamed tanítása is első sorban a szegények
hez fordul, másrészt, hogy a halálon túl nagyon is kézzelfogható gyönyörökkel 
kecsegteti az igazhívőket.

Mohamednek vajmi kevés érzéke volt a művészetekhez ; ebből magya
rázható, hogy a Korán valósággal eltiltja tőlük a híveket. Ez a zene fejlődé
sére is igen káros lett volna, ha, mindjárt az első nagyobb hódítások idejében, 
a kalifák és udvaraik elmés álokoskodással túl nem jártak volna e tilalmon. 
Alig húsz évvel a próféta halála után, az új udvartartás fontos személyei voltak
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a zenészek, főleg pedig a táncos és énekes leányok. Nagy lendületet adott a 
zene fejlődésének Perzsia meghódítása. A fényűző, elpuhult perzsa udvari nép
ség szeretettel melengette az asszír uralom hagyományait, az erotikus táncokat 
és az élénk, sokszínű, zajos tánczenét. A győztes arabok a diadal mámorában 
sietve élték bele magukat a legyőzöttek pompájába és a heves, tropikus vérmér
séklet mohóságával gyönyörködtek az udvart csaknem ellepő szép rabszolga
leányok énekében, táncában és zenéjében. Hogy ilyen körülmények között a 
szerelmi líra virágzott, csak természetes, épúgy mint az, hogy a görögökéhez 
hasonló, emelkedettebb tartalmú műfajok nem fejlődhettek ki.

A bagdadi udvar fényűzése és tobzódása hamar a hanyatlás lejtőjére 
juttatta volna a zene művészetét, ha az arab kultúra új fészket nem talált volna 
Spanyolország déli részében, A n d a lú z iá b a n , a nagy izlam világbirodalom tör
zsétől elszakadt c o rd o va i kalifa udvarában. C o rd o va  az arabok alatt, kik 711-ben 
fészkelték be magukat Spanyolországba, páratlan gyors emelkedésnek indult. 
A X. században már félmillió lakost számlált, 3000 imaházzal és 300 nyilvános 
fürdővel ; az egész művelt világ tudósainak találkozóhelj’e volt ez a város, 
hová a keresztények is örömmel jöttek és a toleráns arabok szívesen látták 
őket. II. Hakam király könyvtárában 40.000 munka volt, és uralkodása alatt 
a fővárosban 27 népiskolában tanították ingyen a gyermekeket. Ebbe az időbe 
esik az arab zenetudomány fénykora is.

Az arab zene alapját, amint azt E l C h a lil (f 987), K in d i ,  S erch a s i és mások 
számos munkában, megírták 17 ta g ú  k r o m a tik u s  sk á la  képezte, mely az alap
hangból quart-lépésekkel épült fel. Ha kiindulóul a mi skálánk e hangját vesszük, 
a 17 quart-lépés a következő hangokat adja :

e —a — d—c —/—b —es—a s —d es—ges—ces—j e s — h e se s—eses—a sa s— d  es es.

Ha ezeket egy oktávon belül magasság szerint rendezzük, a következő hangsor 
keletkezik :

c —d e s—eses—d —es—je s —e —f —ges—a s a s—<j—a s—heses—a —b—ces— d eses—c {

Ha a fő, hangokat : c—d—e—/—g—a —b—c vastag, a közbeesőket vékon} 7 

vonallal jelöljük, az arab skála ezen képét nyerjük :

c d  e j  g  a b  cx

A főhangok a héthangú természetes skála tagja, és a felírt sorrendben azonosak 
a görögök h y p o p h ry g  skálájával. Két szomszédos hang távolsága a nagy másod
nak i/3 -a. Az arab hangrendszer két teljes oktávából és még hat harmadhang
ból állott, tehát egészében 40 hangot tartalmazott, melyeket az arabok hang
jegyírás hiányában számokkal jelöltek meg.

A 1 7  hangú kromatikus sorból igen sok dallamos hét hangú skálát képez
hettek. Ezek számát némileg korlátozta az, hogy az első, negyedik és hetedik 
főhangot (c, j ,  b) állandóan megtartották. A hangsorok száma így is 84-re emel
kedett; ezek között 1 2  főskála volt, a m a k a m a to k , melyek némelyike a görög
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oktáv nemek valamelyikével volt azonos. A harmónia ismeretére nem jutot
tak el.

A zene ritmusát a költeményé szabta meg ; az arab vers ritmikája főbb 
vonásaiban hasonló a göröghöz.

Bármily valószínűtlennek látszik is, az arab zene tényleg használta a 
harmadhangokat. Következik ez abból, hogy mikor a X. században a tudós 
El-Farabi vagy Alfarabi az arab helyébe a görög hangrendszert akarta bevezetni, 
heves ellenzésre talált és kísérlete eredménytelen maradt.

Annál érdekesebb, hogy ami a X. században lehetetlen volt, a XV. szá
zadban magától megtörtént. A gyakorlati zene áttért a héthangú diatonikus 
dur-skálára, illetve a 12 tagú kromatikusra, amelyet ekkor már Európa is 
sajátjának vallott és használt. Sokan ezt az átalakulást a keresztény zene befo
lyásának akarják betudni, de erre semmi biztos adatunk nincs. Sokkal hihetőbb, 
hogy a fejlődő zenei hallás követelte meg a természetes hangsorra való áttérést. 
Sejtetik ezt a XIV. század perzsa zenetudósainak, El-Bagdadinak, Abi-ben- 
Hasszdnnak, stb. művei, kik az arab skálákat reformálva, különös súlyt fektet
nek a mahur-skálára, mely voltaképen azonos a természetes héthangú skálával.

Az arab melódiák szájról szájra terjedtek, mert hangjegyírás nem volt, 
és így a különféle műfajoknak csak a nevét tudjuk. Voltak lüktető ritmusú 
harci- és munkadalaik, koloraturákkal, trillákkal átszőtt szerelmi dalok, von
tatott vallásos és gyászénekek. A rituális dalok feltűnően hasonlítanak a zsidó 
templomi énekekhez. A dallamok milyenségére csak a ma is ismert és réginek 
tartott dalokból következtethetünk. Itt közlünk két olyant, melyek a mi hang
jegyeinkkel is leírhatók. Az első harci induló:
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------1------ p— 0-----0—
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A második az a dallam, melyre a Korán szúrdit (szakaszait) éneklik :
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Az araboknak igen sok hangszerük volt, és ezek közül több Európában is 
meghonosodott és napjainkig használatban van.

Sok vonós hangszerük volt, ami — mint láttuk — rendes jelenség az 
ipar magas fokán álló népeknél. Különösen kedvelték a g itá r t (1. a 19. ábrát), 

melynél a húrok száma 4—14 között váltakozott; a húro
kat fém- vagy szarupecekkel pengették. Igen elterjedt 
hangszer volt a rebab  vagy rebek  is, mely hasonlított a 
mi kisbőgőnkhöz, 1 — 2—3 húrja volt, melyeken vonóval 
játszottak. (L. a 2 0 . ábrát.) Noha a rebek fiatalabb a 
crottánál (sőt talán az indiai szerindánál is), mégis Euró
pában ez hozta divatba a vonós hangszereket attól az 
időtől kezdve, hogy 
a délfrancia tro u -  
veu rö  k befogadták.
A mai hegedű tulaj
donképen a crotta 
testének és a rebek 
nyakának a kombi
nációja. — Kedvelt

19. ábra. hangszer a k em a n -
geh, mely valószínű

leg a szerinda őse. (2 1 . ábra.)
Fúvóhangszereik közül különösen 

az oboa érdekes, mely ma egyike a leg
fontosabb zene
kari hangszerek
nek. Voltak f u 
v o lá ik  és k ettős  

2 1 . ábra. fu v o lá ik  is. Az 2 0 . ábra.
utóbbiaknál az

egyik mindig ugyanazt a hangot adta, vagyis mint mondani szokás, bu r-  
d ó n o zo tt.

Az ütőhangszerek nagy divatban voltak az araboknál. Csak azokat 
említjük, melyek a modern zenekarnak lényeges tagjai : az ü std o b o t, a n a g y  
dobot és ré z tá n y é r t.

Összefoglalás.

Ha a melódia fejlődéstörténetén végigtekintünk, a következő érdekes 
eredményre jutunk : Mindenütt, ahol a dallamos skála legkezdetlegesebb alak
ját felkutatni sikerült, az ö th a n g ú  természetes hangsorral találkozunk. Ezt 
használták eleinte a kínaiak, ennek a keretében mozognak a legegyszerűbb 
néger és indián munkásdalok ; megvan ez a hindu zenében is (v e la v a li )  és a 
kelták ősi skálája is ugyanez.

Másrészt látjuk, hogy akárhogy fejlődött és bonyolódott is a hangrend- 
szer a hangszerek tökéletesedésével, előbb vagy utóbb a gyakorlat mindenütt
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rátért a héthangú diatonikus skálára ; így történt ez Indiában, a s z r ú t ik rová
sára, és az araboknál is ez szorította ki (és pedig magától, az elmélet ellenére) 
a harmadhangokat és a 17 tagú kromatikus skálát. A görögök enharmonikus 
tetrachordja sem volt gyakorlati fontosságú, a melódiákat úgy itt, mint a keresz
tény zenében a diatonikus skála uralta.

Említettük, hogy azokat a hangokat, melyekből e két fő hangsor áll, 
maga a természet mutatta meg az embernek, a zenei hangok felhangjai által. 
Ez mégsem elégséges annak a különös jelenségnek a magyarázatára, hogy a 
legkülönbözőbb korokban és népeknél, a legeltérőbb próbálgatások és rendszerek 
dacára, a melodika végül mindenütt ezekben a hangközökben állapodott meg. 
A felhangok ugyan szolgálhattak mintául a quart, quint stb. hanglépésekre, 
de a kezdetleges húros és fúvós hangszerek (p. o. a négereknél) csak közelí
tőleg adták e hangközöket. A néger citerák és marimbák pálcáit gondolomra 
csinálják, és a fuvolák, oboák lyukait eleinte nem a természetes skála hangjai
hoz igazodva, hanem úgy fúrták, hogy a játékos ujjai kényelmesen betakar
hassák azokat. Ha tehát tisztán utánzás és megszokás állapította volna meg

a hangsorokat, más hanglépések is végleg meg
honosodhattak volna. És mégis, a végső állo
más mindenütt a természetes heptatonikus 
hangsor. Ez több mint megszokás.

Erre a látszólag titokzatos kérdésre csak 
az emberi hallószerv, a fül fiziológiája adhat 
felvilágosítást.*

A zenei hallás szerve a tudomány mai ál
lása szerint a fül legbensőbb részében, az ú. n. 
c s ig á b a n  van. Ez spirálisan kanyarodó, felfelé 
szűkülő kis térség, melynek közepén finom 

hártya, az ú. n. alaphártya (membrana basilaris) fut végig. Ez a hártya 
finom húrok nagyszámú sorozatából áll. E húrok mindegyike különböző 
hosszú és — Helmholtz elmélete szerint — más-más hangra van hangolva, 
s ha a fülbe valamely egyszerű hang bejut, a megfelelő húr az alaphártyán 
megrezdül, ezáltal a húrnál végződő idegrost izgalomba jön és az agy
ban az illető hang érzetét ébreszti. (A 2 2 . ábra a csiga átmetszetét mutatja 
négyszer nagyítva. Az egyes átmetszések mindegyikének külső oldalán két finom 
hártya metszete látszik. Ezek közül az alsó az említett alaphártya.) Minthogy 
a zenei hangok nem egyszerűek, hanem alaphangból és felhangokból állanak, 
egy-egy hang egész sorát szólaltatja meg a húroknak. A 64 rezgésű (7 -1 1 0 1  p. o. 
a következő hangok húrjai rezegnek a fülben :

AM------- * ■ - *  >
* Ä í> * -• í  T  7 -/  # -

%/ —S— 0 T  t ^
~C c g c! ei gx q  Co d.2 e, fisä g2

Az itt következő magyarázat egyes részletei Helmholtz, Oettingen, Riemann
tinsky műveiben is megtalálhatók. Egész terjedelmében és teljesen kidolgozva tudtunkkal 
először a »Zenevilág« e. folyóirat 1904. évi folyama közölte.

22. ábra.
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a következő E-nél:
• • - - — p = - f e -H . i i T\ V -f í * | | 1 t_1 |----- V m *

E e h e, g i s ,  h t d.2 e2 fis.2 g i s .

a legközelebbi G-nél pedig :
* ntr-v- v  « rI-J* -J / - ] r r1

G
«J

0

o

d x 9 i Jh d ,  U 9»

Látjuk, hogy a (7-ben és (7-ben közös a g hang, tehát a g húrja mind
kettőben rezeg ; ha tehát C után G következik a dallamban, a már rezgésben 
levő g húrnak megfelelő idegrost zavartalan működésben marad; ugyanez 
történik a gx, d2 és g2 rostjaival is. Tehát a két érzetnek közös elemei vannak, 
amelynél fogva egyiket a másikkal rokonnak érezzük ; továbbá a közös felhangok 
idegrostjai a második hang megszólalásakor már működnek, ennélfogva a gyakor
lás már említett törvénye szerint könnyebben vezetik az ingert, viszonylag 
több energia lesz bennük szabaddá. Ez a hangrokonsággal fellépő energiatöbblet 
teszi a hanglépést kellemessé.

Ha a C után az E jön, akkor a közös elemek csak távolabbi felhangnál, 
et-nél kezdődnek, ezért a rokonság távolabbi, az energia-többlet kisebb. Ebből 
az következnék, hogy a terc-lépés nem oly kellemes, mint a quint-lépés. A mi 
gyakorlott füleinknek ez az állítás abszurdum, de igenis a régi zenetudósok sokkal 
tökéletlenebbnek tartották a terc-rokonságot, mint a quintét, sőt p. o. a kínaiak 
az előbbit nem is ismerték. Ha a C után oly hang jön, melynek nincs vele közös 
felhangja, a közös érzet-elemek kimaradnak és velük az energiatöbblet. Az érzé- 
kileg kellemesnek ősztönszerü keresése volt az, ami az emberiségnek az öt- és 
Jiéthangú természetes skála tagjait a többi hangok végtelen sorozatából kiválo
gatta ; ezeknek u. i. minden hangja többé-kevésbbé rokon az alaphanggal. 
Meg kell azonban jegyeznünk egy igen fontos jelenséget. Az egyszerű dalla
mokban valamely hangot csak ritkán követ a legközelebbi rokona (p. o. C után 
G, vagy c), sokkal gyakrabban valamely kevésbbé rokon, de szomszédos hang. 
Ennek oka egyrészt az a könnyűség, amellyel a hang szerv, a gége,, a szomszéd 
hangot eléri, másrészt a változatosság keresése a rokonsággal szemben. (Erről 
még később is lesz szó.)

A melódia alakulása ezek szerint époly fiziológiai törvényszerűséggel ment 
végbe, mint a ritmus kifejlődése. Ott is, itt is az emberi organizmus a gyakorlás 
törvényétől vezetve ösztönszerűleg kereste a könnyebb és nagyobb energia- 
forgalmat, vagyis a kellemest.

A fizikai hangok az emberi hallás fejlődése rendjén úgyszólván küzdelmet 
vívtak a létért, melyből végeredményben mindenütt a rokonhangokból álló 
természetes skála került ki győztesnek.



A ZENE KÖZÉPKORA.
(URALKODÓ ELEM A POLYPHONIA.)

A p olyp h on ia  m ib en lé te  és  ered ete.

OLYPHONIA (görög szó) annyit tesz, mint többhangúság; ellentéte 
a homophoniának, mely szószerint egyhangúságot, vagyis egy meló
diát jelent. Polyphonia alatt több olyan dallam egyszerre való hang
zását értjük, melyek egyenkint is, együtt is kellemesek a fülnek. 

Vegyük ezt a két egyszerű melódiát :
I. II.

r - e - - — — ---- 1----  T iQ ------------------ — 1 --------------nJ 1 r , /  ír  ft « ftfm l \j__ ,___ - °  Q __J___  _______i_ rrAQ r  p_ ft I
—- — ©— ö — ±r*W — \— m —1----------- i  ~

Hangoztassuk a kettőt egyszerre ; a következő, kellemesen hangzó, négy ütemes 
zenei mondatot kapjuk :

=É=3=
r ~ r r r

Ez a kétszólamú polyphonia. Ha az T. dallam születeti, előbb és a II. alkalmaz 
kodott hozzá, akkor az I. az adott dallam vagy cantus f.rwAis, az utóbbi annak 
ellenpontja, contrapunctuma, mert minden hangjeggyel szemben egy másik áll, 
punctum contra punctum. Ha három, négy dallam egyesül, akkor a potyphon 
tétel három, négy szólamú, stb.

A fentebbi meghatározás értelmében sem a primitív népek zenekari játéka, 
sem a görög és arab kettős fuvolák burdónozása nem nevezhetők polypho- 
niának. Az előbbi azért nem, mert a mi füleinkre nagyon is kellemetlen 
hatást gyakorol, az utóbbi pedig nem, mert az egyik fuvola mindig csak 
egy hangot ad és nem dallamot játszik.

A kitharával kisért görög magánének sem nevezhető polyphoniának, 
mert ott a hangszer ugyanazt játssza, amit az énekes dalol.

A polyphonia a zenei szépnek új forrását nyitja meg, azt, amely két 
vagy több egyszerre hallott hang összecsengésében, consonantiájában rejlik. Ezt 
a magányos dallam nem nyújthatta.
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Hogyan jutott a zene arra, hogy több hangot hangoztasson egyszerre, 
és ezek hatását tanulmányozza, kipróbálja ? Miért fedezte ezt fel éppen a keresz
tény Európa, miért n em  fedezték fel az előző zenei kultúrák ? A látszólag nehéz 
kérdésnek igen egyszerű a nyitja : az összhangzás észre ve vése, tanulmányozása 
oly hangszerek létezését és elterjedését tételezi fel, melyeken két vagy több 
tiszta, erős zenei hangot egyszerre tudunk ta r tó sa n  előidézni. Ilyen hangszer 
volt a VIII. század közepétől gyorsan fejlődő o rg o n a  és bizonyos fokig a leg
régibb vo n ó s-h ú ro s hangszer, a cro tta  is. A IX. század egyházi zenészei a dia- 
tonikus hangsor bármely két hangjának összecsengését jól ismerték, mert a 
nehézkes orgona-billentyűket ugyan az egész ököllel nyomták le, de két kézzel 
könnyű volt tetszés szerinti kettős hangzatot bármennyi ideig hangoztatni,* a 
kettős hangzatoka/t osztályozták is, az összecsengés tökéletessége szerint. Legtöké
letesebb volt a nyolcad-hangköz (p. o. c—c,) összecsengése. Kielégítő összhangot 
adtak a tiszta ötödök (c — g ) és negyedek (c—/) is, ezekben azonban a két hangot 
jól meglehetett különböztetni. A nagy és kis harmadokat [ c— e, d — f) és hato
dokat (c — a , e — c) a IX. században még széthangzónak, d is s o n a n s n a k  tartották, 
ellenben a XII. században már elismerték, hogy c o n so n a n so k , bár nem töké
letesen. A másodok és hetedek dissonansok voltak és maradtak mai napig ; 
ugyanilyenek a szűk ötödhangköz (h — f ) és a bő negyedhangköz (j — h ), melyek 
sok bajt, nehézséget okoztak a kezdetleges polyphoniában ; ezért is nevezték 
ezeket a zene ördögeinek (diaboli musicae).

Az előfordult ugyan már régebben is, hogy két énekhang nyolcad távol
ságban ugyanazt a dallamot énekelte. Ez mégsem nevezhető polyphoniának, 
mert ilyenkor a két dallam teljesen egybeolvad.

Az ötöd- és negyedközök ellenben maguktól kínálkoztak polyphonia 
képzésére. Egyenként kellemesek voltak, miért ne lehetne az folytonos soro
zatuk is ? A párhuzamos quintek és quartokból álló polyphonia tényleg ki is 
fejlődött, sőt nem sokkal későbben Európa északn}7ugati részében a párhuza
mos terzek és sextek is szolgáltak erre a célra.

A polyphonia legkezdetlegesebb alakja azonban más volt, t. i. az, hogy 
a két szólam (hihetőleg az orgona és a magánének) hol szétváltak bizonyos 
távolságra, hol ismét egyesültek. Erre a széténeklésre, vagy ahogy később 
nevezték, d is c a n tu s r a  az adhatta meg az ötletet, hogy a nehézkes orgona nem 
mindig bírván követni az énekest, a nehezebb cifrázatoknál a főhangon meg
állt, az énekes pedig ezt a hangot mintegy körülénekelte, p. o. ilyenformán :

S c o tu s  E r ig e n a , aki erről a kezdetleges polvphoniáról megemlékezik (a
IX. században), o rg á n u m n a k  nevezi azt.

H u c b a ld u s , a St. Amand kolostor szerzetese (840 — 930), új módját taní
totta a polyphoniának ; ő a cantus firmust tiszta negyedekkel vagy ötödökkel

* Lehet, hogy a népének is kísérletezett kettős hangzatokkal, erre azonban nincsenek 
biztos adataink.
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ellenpontozta ; ez volt az ú. n. p a ra lle l-o rg a n u m . íme a quart-organum egy 
példája 4 szólamú vegyes karra :

Ez bizony kissé keményen, darabosan hangzik ; a mai zeneelmélet egye
nesen tiltja az ilyen szólamvezetést. Ezért némely zenetudós (p. o. Kiesewetter) 
egyenesen tagadja, bogy ez az orgánum gyakorlatban is létezett volna. Ennek 
a tagadásnak nincs semmi alapja. Először is Hucbald nem ismerte azokat a 
szabályokat, melyeket utána évszázadokkal alkottak, másrészt az akkori kez
detleges ízlésű hallgatók találhattak is örömet a kemény hangzatokban. Ezt 
a különös, de nem éppen elviselhetetlen effektust néha a modern zene is al
kalmazza. Nézzük csak meg ezt a pár ütemet Puccini »Boheme«-jéből, melyek
kel a II. felvonás kezdődik:

A l l o  fo c o so .

Maga a derék Hucbaldus sem írhatta volna különben ! Igaz, hogy Huc- 
baldus az Isten dicsőségét énekelte meg quintjeivel, Puccini pedig a párisi 
utcai nép zsivaját, de hát az ízlés változó !

Hucbaldus különben ismeri és használja a Scotus által említett orgánumot 
is, de csak két szólamnál alkalmazza és kevésbbé tökéletesnek tartja.

Rex co 2 - li Do - mi - ne ma - ris un - di - so - ni

A parallel-organum rövid életű volt, a fejlődő ízlés nemsokára kiszorí
totta ; érezték, hogy bár magában a quart és quint összhangzó, de ha több 
jön egymásután, az ellenpont szolgailag utánozza a cantus firmust, holott a 
polyphonia szépségét már kezdettől abban találták, hogy két különböző, 
önálló jellegű dallam egyesüljön.

Annál gyorsabban fejlődött az orgánum másik faja, melyből a párhuza
mos lépések teljesen kiszorultak ; a XI. század sok orgánumában a két szólam 
mindig ellenkező irányban mozog, és a hangközök közt megjelenik a tere is :
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A folytonos ellenmozgás, mely inkább reakció volt a párhuzamos orgá
num ellen, mint a fül követelése, idővel szintén egyhangú lett. A XII. és XIII. 
század discantusa,ihan (franciául : déchant) a kétféle mozgás vegyesen fordul 
elő, és az ellenpontban megjelennek a ritmust élénkítő átmeneti hangok, 
melyek néha erős disszonanciát adnak a cantus firmusnak. Ügy látszik, a fül 
kezdett belefáradni a sok összhangba, kívánta az ellenkezőt is. A következő 
példa egy Párisban őrzött egykorú kézirat töredéke :

I i ^ -  J  J J
= t=

- o o — _

Ezalatt Angliában a parallel-organumnak két új és kellemesen hangzó 
faja fejlődött ki, melyekről már a XII. században tesznek említést, de általá
nosan ismertek csak a XIV. században lesznek. Ezek a kétszólamú gymel, mely
nél a kíséret majd felső, majd alsó terzekben halad :

és a háromszólamú fauxbourdon, mely nagy részben sext-hangzatokból áll; 
ötödök és negyedek csak a tétel kezdetén vagy végén fordulnak elő :

p p p
'S

p

Minden jel arra mutat, hogy a polyphonia ezen alakjai régebbi eredetűek, 
mint ahogy tudomásunk van rólok. Valószínű, hogy keletkezésükben fontos 
szerepe van a népies angol vonós hangszernek, a croítának.

Ezekből a kezdetleges alakokból indult ki a polyphonia fejlődése. A fejlő
dés legelső lépése az volt, hogy a kísérő szólamokat ritmusban is, a melódia hajlá- 
saiban is függetlenítette a cantus firmustól. Az új stílus új műfajai kivétel 
nélkül ezt a törekvést mutatják. Ilyenek a motetus (motetta), a hoquetus, a copula, 
és a conductus. Az első háromnál a fő dallam rendesen valamely gregorián ének 
volt. A motetusnál azonban az egyes szólamoknak más és más volt a szövege, 
bizonnyal, hogy az ellenpontok önállósága ezzel is jobban szembetűnjék. A con
ductus világi melódiákra épült.

E műfajok legkiválóbb mesterei Párisban éltek a XII. és XIII. század 
folyamán. Itt, a gót építés bölcsőjében, találjuk a polyphon zeneszerzés első 
úttörőit. Ilyenek Leoninus, a Notre-Dame híres orgonistája, Perotinus, kinek 
műveiben már nyoma van a később kifejlett kánonnak, t. i. hogy egyik szólam a 
másikat utánozza, az angol származású Johannes Garlandia, ki először említi 
a fauxbourdon-t, az idősebbik vagy párisi Franco, és a kölni születésű ifjabb 
Franco, aki ennek az iskolának legkiválóbb képviselője. Mindezeknek legérde
mesebb munkáit csak a XIX. század közepe óta ismerjük. A jeles Coussemaker 
érdeme ez, aki Franciaország minden hozzáférhető középkori kódexét végig
kutatta utánuk.
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H an grend szer, lian gjegy írás, h angjegyn yom ás.

A többszólamú stílus fejlődése, főleg az egyes szólamok különböző ritmikus 
tagolása feltétlenül szükségessé tette a hangjegyírás reformját, mert a neumák, 
amelyek Guido előtt még a gregorián dallamokat is tökéletlenül adták vissza, 
teljesen alkalmatlanok voltak a polyphonia céljaira. Az az eljárás pedig, hogy 
a discantust csak rögtönözzék (contrap. a mente), sokáig nem tarthatta magát.

A legelső újítást, a régi betűs hangjegyírás felelevenítését az orgonák 
terjedésének tulajdoníthatjuk. Már Notker használta azokat a latin betűket, 
amelyekkel az orgonák billentyűin a megfelelő hangot meg jelölték.Ugyanebből 
indult ki, de önállóan járt el Odo de Cluqny (megh. 942-ben), aki az akkor 
két és fél oktávára terjedő hangrendszer hangjait a következő módon jelölte :

r A B C D E F G  a b • b  c d  e f  g  oc ß y. d 
Feltűnő itt, hogy egymás mellett előfordulnak a hangsorban a mi h és b 

hangunk ; ma azt mondanánk, hogy a b az /-durba való kitérésre szolgál. 
A régieknek azonban azért volt szükségük e hangra, hogy a diabolus musicae-t, 
az f — h hangközt elkerüljék. Ez a hang egyébiránt megvolt már a görög 
zenében is ; ott trite synemmenonnak nevezték és három egymásután jövő 
egész hanglépés /—g—a—h elkerülésére használták. E lépéseket a keresztény 
zene is ismerte, tritonusnak nevezte és szintén kerülte.

Odo betűi rövid idő múlva annyiban változtak, hogy a felső öt hangot 
következetesen kettős latin betűvel írták :

a b |—j c d
a, b, |—| c, d,

A |—| jegyet b durumnak vagy b quadratumnak mondták, szemben a b molleval 
(lágy b).

Odo hangjegyei érthetőbbek mint a neumák, de sokkal nehézkesebbek ; 
hogy a melódia hajlását is kifejezzék, a betűket feljebb-lejebb írták, és vonal- 
kákkal kötötték össze :

--- f?--- 1*--- f* >  J  4 ^ 8 g) r* f— \-■ -I -  - - -  I )-----I ■ ■— —
Qui tol - - lis pec - ca - ta. __

23. ábra.

A polyphonia céljainak megfelelő első hangjegyírást Hucbaldus eszelte k i ; 
párhuzamos egyeneseket húzott és a vonalközökbe írta a szöveg szótagjait a
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dallam esésének és emelkedésének megfelelően. A sor elején kiírta, hogy melyik 
hang után jön egész lépés (T  =  tonus), melyik után fél (S  = semitonus). Az 
előbbi szakaszban említett vegyes orgánumot Hucbald így jegyezte :

m a r i s \

T mine / u n \
T do / d i \
S li /  m a r is \ \  ni
T coe /  mine/ u n \ so /

T R e x / coe li do / di /
S

Biztos, de kényelmetlen jelölés; ritmikáról szó sincs, de ez az egyszólamú 
és ritmusban teljesen a szöveghez simuló gregorián éneknél felesleges is lett 
volna. Van azonban egy kitűnő gondolat ebben a jelzésben, a vonalrendszer.

Arezzói Guido (szül. 1 0 0 0  körül) ezt fejlesztette tovább olyan módon, 
hogy nemcsak a közöket, de a vonalakat is egy-egy hang jelölésére használta 
(ezzel a vonalak száma felére csökkent) és nem a szótagokat, hanem a neumákat 
írta be a vonalrendszerbe, miáltal azok egészen határozottak lettek. A legfelső 
vonal, mely ^-et jelentett, zöld vagy sárga volt, a következő fekete volt az

/  » V  •-  !7 -_
^  h  * v t F m  i'uf'(VucíuTA*

r r ^ r
Ue ij^jVucruJ^

24. ábra.

a  vonala (ezt ki is írta) azután piros vonal jött, az f -é  és alul fekete, a d -é  
megjelölve. A szöveg a vonalrendszer alá került (24. ábra). Később csak fekete 
vonalakat húzott, de az /-t és a c-t is kiírta a sor elején t. i. azokat a han
gokat, amelyek alatt a semitonus (félhang) volt. Ezekből lett a b a ssu s- és a 
ten o r-kulcs.

Guido írásmódja nagyon megkönnyítette az énektanítást és lehetővé tette 
a lapról olvasást; a tanításban elért nagy sikerei azonban szerzetestársait irígyeivé 
tették annyira, hogy azok kiüldözték a pomposai kolostorból. A művészetnek 
nagy hasznára volt ez a méltatlan bánásmód. Az üldözött Guido híre eljutott 
XIX. János pápához, aki magához hívatta őt és bámulattal győződött meg 
az új módszer kitűnő voltáról. Az új írás gyorsan meghonosodott Rómában 
és Guido dicsőséggel megrakodva tért vissza hálátlan otthonába.

Guidot egyéb újításai is kitűnő pedagógusnak mutatják, ö  vezette be 
a zenetanításba a so lm isa tio - 1  és a hangoknak a tenyéren és az ujjakon való 
szemléltetését.

A solmisatio azon alapult, hogy Guido a hangokat a d ia b o lu s  kikerülése 
végett oktávok helyett h exach ordokba , csoportosította. Három egyforma hexa- 
chord volt lehetséges :
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1 . c cl e f  g a  az ú. n. természetes (naturale),
2 . / g a  b cx d x az ú. n. lágy (molle),
3. g a  h cx d ^ e l az ú. n. kemény (durum).
Mindegyik hexachord egyes hangjait sorban ezen szótagokkal jelölte meg* 

u t, re , m i, fa , so l, la .

Mivel az a  az elsőben hatodik hang (la) volt,
a másodikban harmadik hang (mi) volt, 
a harmadikban második hang (re) volt, 

ezért e hang teljes solmisatiós neve így hangzott :

la  — m i — re.

Guido tanítványai ezeket a solmisatiós neveket gépiesen betanulták s 
ha egyszer tudták, minden hangnak a skálában való szerepével tisztában voltak.

c A betanulás azonban nagyon nehezen ment, ezért
mondták a solmisatióról, hogy a tanulók gyötrelme 
(tortúra diseentium).

Az összes hangoknak a bal kéz tenyerén való 
szemléltetése (1. a 25. ábrát) annyiban nevezhető vív
mánynak, hogy a szóbeli tanítást megkönnyítette. 
Olyanforma módszer ez, mint a 30 és 31 napot tartal
mazó hónapok ismertetése a kézfő bütj^keivel.

Á b és Ti egyenjogú felvétele a polyphon zene 
kromatikájának kiinduló pontja lett. A neumákon 
nem lehetett látni, vájjon a c alatt h van-e vagy b '! 
Ezért a c vonása alatti közbe kitették a b jegyet, 
(melyet így is írtak : 7  ) vagy a [—|-t (később 5  vagy í  ). 
Mikor Guido hexachordjait más hangokra is, p. o. 
fZ-re képezték, és szükségessé vált valamely hang fel
emelése d  e *f g a  h

a felemelendő jegy elé a (—|-t tették, ha pedig újra leszállították a hangot, akkor 
eléje 7 -t írtak. Vagyis |—|/  = fis és utána Í7 f  = /. így fejlődtek ki a mai bé-, a 
kereszt- és a felváltó jel. A hangok felemelésétől vagy leszállításától, a modu
lálástól az egyházi zene idegenkedett, ellenben az énekesek, a jó hangzás ked
véért, gyakran énekeltek félhangokat ott is, ahol az nem volt kijelölve és ezt 
k ép ze lt vagy h a m is  zenének (musica ficta, falsa) nevezték.

A Guido-féle vonalakra írt neumák lassankint pontokra és vonásokra 
bomlottak ; ez tulajdonképen csak formai, írásbeli különbség volt, de a hang- 
jegyírás olvashatóságán sokat lendített. (L. a 26. ábrát.)

Említettük, hogy a polyphonia új műfajaiban, a m otctu sba .n  stb., az 
ellenpont ritmusa már más volt mint a cantus firmusé. Ezek az új műfajok

* Ezek egy szent Jánost dicsérő ének sorkezdó szavai voltak: Ut queant laxis resonare 
fibris stb.
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oly hangjegyírást követeltek, mely a hosszú és rövid hangok között különbséget 
tesz. Ekkor fejlődött ki a 26. ábrában látható pontok és vonalakból az idő-

__ s ■ .■ ■ _ - _
_ Él ~ \

26. ábra.

mértékes hangjegyírás (musiea mensnrata), ekkor keletkeztek a lo n g a , a b rev is  
és a s e m ib re v is  :

Ezekhez később a longa kétszerese, a m a x im a  ( ^  ) és a semibrevis fele, 
a m in im a  (^) járultak. A ritmus tehát kezdetben csak Icétrészű volt. A tago
lásnak ez az egyhangúsága azonban épúgv k ifá ra s z to tta  a zenei ízlést, mint 
a folytonos c o n s o n a n tiá k ; a dissonantiákkal egyidőben, a XII. század elején, 
uralomra jut a háromrészű ritmus is. Az egykorú zeneírók ezt az újítást a 
szen th á ro m sá g ra  való hivatkozással indokolják, ami mindenesetre igen szeren
csés ötlet az egyház konzervativizmusának megvesztegetésére a reform érdekében.

A kétféle ritmus keverése új jegyeket tett szükségessé. A O jelentette 
a brevis három részre osztását, a C a két részre osztást; ponttal jelölték a 
semibrevis 3 részre osztását; a pont hiánya azt jelentette, hogy a semibrevis- 
ben csak két minima van. így keletkeztek a következő íitenynemek :

© = 9/8, a = 6/8, 0-3/4 és c = 2/4
Ezeket a jeleket, épúgy mint mi a törtszámokat, a darab elején írták ki. 
A longa három részre osztását tö k é le te sn ek  (tempus perfectum) mondották, a 
két részre osztott longa tö k é le tlen  (imperfectum) volt. A pont használatát p ro la tio  
m a jo r -nak, elhagyását p r . m in o r -n a k  nevezték. A XVI. században a kényelmet
len körök mellőzésére a ritmust csak egyenes vonalakkal így jelezték :

I II Hl H

A félkör azonban mai napig megmaradt a 4 / 4 jelzésére,
Előnyös változást köszönhetünk a color a tio n a k  ; ha t. i. háromrészű üteny- 

ben kétértékű hang fordult elő, annak egy-egy hangját a XIV. században 
üresnek rajzolták és piros színnel (n o ta e r u b r a e )  töltötték ki. Később a színezés 
elmaradt, csak a hangjegy lett üres. így azonban rájöttek, hogy mennyivel 
kényelmesebb az üres hangjegyek írása, mint a telteké és a XV. században 
már túlnyomóan a következő jegyeket használták :

maxima : longa : D brevis : □ semibrevis : O minima: O

A szünjelek körülbelül ugyanazok voltak már, mint a maiak, vastag vonások 
vagy hangjegy nélküli zászlók. A cclorisatio értelme most már megfordult, 
a fekete hangjegy jelentette azt, amit régen az üres vagy színes.

A művészet könyve. 39



610 A zene középkora.

Ugyancsak a XV. században, a polyphonia virágkorában, jött divatba a 
kétszer gyorsabb és kétszer lassúbb időmérték; az első volt a d im in u t io , a 
második az a u g m e n ta tio . A diminutiót eleinte függőleges vonással jelezték így :

0  Cl
Az időegység rendesen a se m ib re v is  volt. Ezt egy kézmozdulattal ( ta c tu s )  

jelölték. Ha kétszer gyorsabb mozgást akartak, a semibrevis szerepét a b rev is  
vette á t ; így keletkezett a fenti jegyek közül az utolsó, az a lia  breve, mely mai 
napig fennmaradt és a 4/4-nél kétszer gyorsabb 2/2-et jelenti. Később a kétszeres, 
háromszoros gyorsítást egész számokkal (2, 3), a lassítást törtekkel (1/2, 1/3) 
írták ki. Az ellenpontozás mesterkedő elfajulása idejében ilyen tempo-jelzése- 
ket is látunk: 5/4, ami azt jelenti, hogy öt semibrevis ér annyit, mint ren
desen négy. Ezt mi ma q u in to lá nak mondjuk és írjuk, és rendesen csak a hang
szeres zenében használjuk.

A Guido által bevezetett / és c kulcsok gyakran változtatták helyüket 
a vonalrendszeren, mert a segédvonalakat még nem ismerték, tehát ha a dallam 
a vonalakat túllépte, ez volt a legkényelmesebb segítség :

» f ,  * •
i v 1. . r r L 1 IMI t  t-r  - ■ P

Ti ct di e, fi gx

E vándorlás közben a kulcsok alakja is folyton változott, a kényelem vagy a 
szépírás szempontjából. Később tapasztalati úton kiderült, hogy melyik hang
faj számára milyen kulcs és milyen elhelyezés a legcélszerűbb; a kulcsok 
állandó helyet és ennek megfelelő nevet kaptak :

Bassus-kulcs Tenor-kulcs Alt-kulcs Soprán-kulcs Hegedű-kulcs

(A megjelölt hang minden esetben a c v )
A könyvnyomtatás feltalálását és terjedését csakhamar követték a hang

jegynyomás kísérletei. E s s l in g e n b e n  jelent meg az első ilyen könyv 1473-ban. 
Ebben még csak a hangjegyeket nyomták, a vonalrendszert kézzel húzták meg. 
Egy Velencében 1480-ban megjelent énekes könyvben a fordított eljárást látjuk, 
a vonalrendszert nyomták, a hangjegyeket utólag beírták. Két évvel később 
már szedéssel nyomták az egész zeneművet. A legelső énekes könyv, amelyet 
metszett lapokról nyomtak, Bolognában jelent meg 1487-ben. Jelenleg a British 
Museumban őrzik. Egyik oldalának másolatát a 27. ábra mutatja ; minden 
kezdetlegessége mellett is rendkívüli haladást mutat a bizonytalanul másolt, 
alig érthető neumákkal szemben.

Sajátszerű hangjegyírása volt az orgonaműveknek. A hangokat a bil
lentyűkön is használt betűkkel jelezték, az időértéket pedig minden betű felett 
ezen jegyekkel:

r r f
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A pont a b r e v is t jelentette, a vonás a s e m ib r e v is t , stb. Annyi sort írtak, ahány 
szólamú volt a tétel. Ezek voltak az ú. n. o rg o n a - ta b u la tu rá k , melyeket Német

országban még a XVIII. században is szél- 
tére használtak, sőt szerző a 90-es években 
Kolozsvártt ismert egy öreg kántort, aki 
csak tabulaturából tudott orgonázni.

A XVII. században azonban a szop
rán szólamot rendesen mensurális hang
jegyekkel írták, később a többi szólamot 
is, ellenben megtartották az ü tem  v o n a la t, 
amely a mensurális hangjegyírásnál sokáig

- : f f  I -* *-! 4~-~-
r  t- i r i r i

c ö a  f c f o  f i
1  ̂  ̂ • i i i  |
9 a b c a b  c . t

r r | r i *» i i
CD <5 i 5 a &  ! 3 jt
28. ábra.

ismeretlen volt. A 28. ábra a vegyes tabulatura példáját mutatja. Egészen 
más tabulaturája volt a középkor kedvelt házi hangszereinek, a la n tn a k  és 
a g itá r n a k , melyek a mai zongora szerepét játszották a művelt társaságban ; 
erről az illető hangszereknél lesz szó.

A p o lyp h on ia  v irágzása .

A párisi polyphon iskola a XIV. század közepétől kezdve lassú hanyat
lásnak indult. A kiválóbb zenészek, kikről e korban tudunk, inkább zenetudósok 
voltak, mint komponisták. Ilyenek P h i l ip p e  de  V i t r y , az »Ars contrapuncti« írója, 
a Sorbonne tudós doktora J o h a n n e s  M u r is , ki már háromféle mozgásnemet 
különböztet meg a zenében, és a szintén J o h a n n e s  M u r is n a k  nevezett oxfordi 
»magister«, ki jeles mathematikus hírében állott, de zeneelméleti írásai is becsesek.

A hanyatlás okait könnyen megtaláljuk, ha Franciaország egykorú törté
netébe bepillantunk. A Capet-k férfiágának kihaltával az angol királyok is 
jogot formáltak a trónra. Ebből örökösödési háború keletkezett, mely kerek 
1 0 0  évig tartott és rengeteg élet- és pénzáldozatot kívánt. Mindjárt a háború 
elején a franciák két súlyos vereséget szenvedtek, S lu is  mellett a tengeren, 
C ré c y n é l a szárazföldön ; ehhez járult az 1358-iki véres parasztlázadás, a köz
állapotok és erkölcsök hanyatlása a ledér, haszontalan VI. Károly alatt. Ziillő 
főváros, felperzselt faluk, ádáz küzdelmek és súlyos adóterhek : ez nem az a 
világ, ahol a művészet tovább virulhat.

Angolországban sem voltak sokkal jobbak a viszonyok. A nemesség szel
lemi energiáját a koronával vívott közjogi harcok emésztették fel és itt is végig-
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viharzott egy véres parasztlázadás. Csoda-e, ha itt sem alakúi ki számottevő 
zenei iskola ?

Még a kékegű, virágos Itália sem nagyon marasztgatta a múzsákat. Egy
részt a pápaság konzervativizmusa gátolta meg az új zenei stílus felvirágzását ; 
erre mutat XXII. János pápa rendelete 1322-ben, mely a mensurális éneket 
kárhoztatja, és csak a gregorián éneket tűri a templomban. (Akárcsak a most 
uralkodó X. Piust hallanánk.) A pápák avignoni tartózkodása alatt a római 
közélet valósággal szétzüllött ; A v ig n o n  annyiban előnyös volt az egyházi zenére, 
hogy itt ismerkedtek meg alaposabban a fa u a b o u rd o n -nal, másrészt a francia 
környezet oly rossz hatással volt a pápai udvar beléletére, hogy ez egy tech
nikai modor megismerésével nem ért fel. A nagyobb olasz városokban o lig a rc h ia  
tombolt, az egyes városokat hagyományos gyűlölségek uszították egymás ellen 
stb. Viszonylag legegészségesebb volt a társadalmi élet F ire n z é b e n , a virágok 
híres városában, ahol az egykorú iratok és festmények tanúsága szerint az úri 
társaság sokat és jól zenélt. A firenzei előkelők muzsikája kétségkívül lendí
tett a világi zene fejlődésén, de ez is, mint minden főúri művészkedés, nem 
emelkedett a dilettantizmus színvonala fölé.

De van egy kis ország, amelyről mutatis mutandis el lehet mondani a 
közmondást, hogy az a jó asszony, akiről a világ nem beszél. A spanyol uralom 
előtt N é m e ta lfö ld  ilyen »jó asszony« volt. A kisebb világtörténelmi kézi
könyveket hasztalan lapozzuk végig, hogy a mai Belgium és Hollandia XIV. 
századbeli történetéről megtudjunk valamit. A szabadságban élő derék fla- 
mandok és hollandok békésen, okosan és vidáman élték napjaikat. Dolgoztak, 
pénzt kerestek, kellemessé tették az otthonukat, szívesen vendégeskedtek, 
még pedig meglehetős méretekben, mert egy-egy nagyobb ünnepségre 
10 — 15 városból gyűlt össze a vendégsereg.

A fejlett családi és társadalmi élet jó melegágya a zenének. A házi zene 
már a XII. században nagyban virágzott. A népes ünnepélyek pedig alkalmat 
szolgáltattak a tömegzenére, a karének fejlődésére ; az utóbbi azonban kizárja 
a rögtönzést, a gondolomra való ellenpontozást (contrappunto alia mente, ahogy 
az olaszoknál mondták), megkívánja a zenei tétel előzetes, és pedig eg ysze rű  
kidolgozását és leírását. Hogy ez az egyszerűség később a legtúlzottabb cifra
ságoknak adott helyet, az lett éppen a virágzó németalföldi polyphonia veszte. 
Minden stílus egyszerűnek születik, de cifrán hal meg.

A németalföldi zeneművészek sorát D u fa y  nyitja meg. Hennegauban, 
Chimay városkában született (1400 körül), a zenetörténelemben mint a vatikáni 
énekkar tagja jelenik meg először. Hosszasan időzött Jó Fülöp udvarában. E két 
adatból látjuk, hogy kora művészetének színvonalán állhatott; ismerte a legjobb 
énekkart és a legkiválóbb polyphonistákat. Benne a zenei műveltség Isten adta 
tehetséggel párosul, a többszólamúság tapogatódzó próbálgatásai az ő művei
ben forrnak ki először egészséges, egyéni stílussá. írásmódjának jellemzői a dal
lamos, de egyszerű szólamok, melyek gyakran találkoznak kellemesen hangzó 
harmóniákban.

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Dufay a polyphoniát megkoronázó 
Palestrina-stílus korai, öntudatlan előfutárja.
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Dufay a zenéjének megfelelő formát a római katholikus m iséb en  találta 
meg. A mise már kezdettől fogva gyakorlótere volt a polyphoniának. Az egyes 
részek (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus dei) gregorián dallamait az éneke
sek rögtönözve fonták körül mozgalmasabb, később a főszólamot utánzó, im itá ló  
melódiákkal. Amint a magánénekesek d isca n tu ss í helyébe a karoké lépett, szük
ségessé vált a szólamok előre leírása, kidolgozása és ezzel az im ita t ió k  is töké
letesebbek lettek. A fő dallamot, a c a n iu s  f ir m u s t a tenor vitte. Talán Dufay 
volt az első, aki az egyházi fődallamok helyébe világi melódiákkal is kísérle
tet tett, amivel új és értékes elemet vitt be a konzervatív templomi zenébe. 
L ’h o m m e a rm é  miséjének témája az ily című, akkor elterjedt népdal kezdő
sora vo lt: *
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Ez a szerényke motívum ugyancsak megállta a helyét a zenetörténelem
ben. Dufay után alig van egyházi zeneszerző, akinek ne volna egy »L’homme 
armé« miséje. Palestrina, sőt Carissimi is felhasználták cantus firmusnak.

Dufay kellemesen, helyenkint egész modernül hangzó stílusának jellemző 
példája az alábbi mutatvány, mely az »Ecce ancilla« misének a »Hosanna«- 
jából való :
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A következő példa pedig mutatja, hogy az imitatiót, mely Perotinusnál 
még csak ötletszerüleg, kezdetlegesen mutatkozik, Dufay már mily céltudato
san alkalmazza :
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A Dufay-stílus követői közül a mester kortársait, B in c h o is t és F a g u e s t  
említjük, továbbá a náluk fiatalabb B u sn o is  A n ta l t , ki Merész Károly udvari

* Ezt és az összes következő példákat is az olvasó kedvéért a mai zenei Ízlésnek meg
felelő írásmóddal közlöm. A középkorban hosszabb időértékű hangjegyeket írtak. Szerző.
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énekese volt és kora legnagyobb zenészének tartották. Stílusa a Dufay-irály 
továbbfejlesztése úgy az összhangok keresése, mint az imitatiók alkalmazása 
tekintetében. Az utóbbira álljon itt például egyik háromszólamú dalának kezdete:

Je í uis ve - nu vers mon ami
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Busnois már seguentiákat is alkalmaz, a szó mai értelmében, t. i. különböző 
fokon megismételt akkord-összeköttetéseket, mint amilyen p. o. a következő :
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Busnoisnál találkozunk először a később annyira túlzásba vitt mesterkedések 
egyikével ; szent Antalról szóló négyszólamú motetusából csak három szólam 
van kiírva, a negyediket egy rejtélyes útmutatás alapján ki kell találni.

Ez a rejtélyeskedés és furfangoskodás tetőpontját éri el OJceghem és kor- 
társai műveiben. Okeghem az imitálást fejlesztette tovább, egészen a túlzásig. 
Ö és iskolája a témát, amelyet a kezdő szólam után a többiek sorban átvesz
nek, az ismétléseknél más ütenynemekben, még egyszer oly hosszú vagy még 
egyszer oly rövid hangokban adják, majd magasabban vagy mélyebben hozzák, 
néha a szünjelek vagy csak a rövidebb hangok elhagyásával ismétlik. Néha 
az ismétlés ellenkező mozgásban történik (ahol a téma emelkedik, ott az imita- 
tio ugyanannyit esik stb.). Máskor az imitatiót úgy kapják, ha a témát hátulról 
előre éneklik vagy a tükörből nézik vagy a hangjegylapot fordítva tartják. Szó
val, ami Dufaynál csak eszköz, az itt cél lesz, amelyhez a fülnek semmi köze, 
mert nem a zenei ízlés követelménye, hanem elméleti spekulációk eredménye.

Mindez nem elég ; a komponisták észreveszik, hogy a mensurális hang
jegyírás ütenyjegyeivel és különböző kulcsaival egyetlen sorba a téma legkülön
bözőbb eltorzításait leírhatják, tehát az egyszer leírt téma elé egész sereg kulcsot 
és ütenyjelet kiírnak. Amit ilymódon ki nem írhatnak, azt rejtélyes latin szó
játékokba foglalják, p. o. »Clama ne cesses«, vagyis »szüntelen kiálts«, azaz ne 
vedd figyelembe a szünetjeleket, vagy »More Hebrorum«, a. m. »zsidó módra«, 
t. i. hogy a hangjegyek jobbról balfelé olvasandók stb. Ezeket az utasításokat 
k á n o n o k n a k  (szabályoknak), ezekről később magát az imitáló irályt is k á n o n ik u s -  
nak mondták. Azt pedig, amit mi ma k á n o n n a k  nevezünk, ők fu g á n a k  nevezték. 
Ezekután nem lephet meg bennünket az, hogy néha egész darabokat, 4 — 5  

szólamúakat leírtak egyetlen sorba, feldíszítve 4—5 kulccsal, ütenyjeggyel és 
valamely titokzatos latin mondattal.
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Mindezen mesterkedéseknél a fül húzta a rövidebbet ; a sok szabály és 
kulcs között elveszett a melódia és az összhangzás. A szöveg meg éppen rosszul 
járt ; ezzel a kánon-szerzők vajmi keveset törődtek, be sem osztották a hang
jegyek alá ; ezt az énekesre bízták, csinálja, ahogy akarja. Gondolható, hogy 
a 4—5 szólamú tételek hallgatóinak halvány sejtelmük sem volt arról, vájjon 
mi lehet a szöveg ?

Az imitatio túlzásai ellen a visszahatást éppen annál észleljük először, 
aki, mint Okeghem egyik tanítványa, ezen művészkedéseknek iskolájánál fogva a 
legvirtuózabb mestere volt, aki azonban nem pusztán ésszel, hanem első sorban 
szívvel komponált, s amit leírt, azt tanítványai énekkarával kipróbálta, saját 
művein szigorú kritikát gyakorolt, és végső fórumnak a jó ízlést, a zeneileg kép
zett fület tekintette. Ez a mester, a zenetörténelem első genije, Josquin de Prés 
volt. Nem volt az a ravasz imitálási modor, amelyet Josquin tökéletesen ne 
kezelt volna, de egyet sem használt oly módon, hogy a jóhangzás szempont
jának alá ne rendelte volna. Joggal mondta róla Luther : »Josquin uralkodik 
a hangokon, a többieken a hangok uralkodnak.«

Josquin 1450 körül született Belgiumban ; 1484-ben a pápai énekkar tagja 
volt ; később XII. Lajos király énekese le tt; öreg napjait hazájában töltötte. 
Művei közül egyik legismertebb, bámulatos virtuozitással megcsinált »L’homme 
armé« miséje. Nevezetesek motettái és Mária-énekei, melyekben a középkori 
Mária-kultusz regényes rajongása, szelíd miszticizmusa híven tükröződik vissza. 
Josquin, mint minden valódi lángész, szakít a hagyományokkal, az iskola apró
lékos szabályaival. Annál nagyobb súlyt fektet a szövegre, melyet nemcsak 
hallgatóival értet meg, de saját maga is átérez, és egymásba fonódó szólamaival 
valósággal aláfest. E zenei festésnek egyik legszebb példája komor hangulatú 
»De profundis«-a. Technikai készségére jellemző, hogy írt olyan 24 szólamú 
tételt, mely hatszoros kánont foglalt magában. Polyphon-tételére szolgáljon 
például az alábbi »Hosanna«, melyet egy szoprán, két tenor és egy basszus
szólam énekelnek :

Fejlett harmónia-érzékét és a szelíd, ájtatos hangulatok iránti fogékonyságát 
jól jellemzi »Ave Maria«-jának befejező része :
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A virágzás teljében levő hollandi iskola mesterei közül megemlítjük még 
Okeghem kortársát, Hobrechtet, továbbá Agricolat és Fiádat. Josquin kortársai: 
Petrus Platensis, Mouton, Compere és mások. Mindezeket a tanítványok serege 
vette körül és az egész Európa legkiválóbb zenész-állásait hollandi mesterek 
töltötték be. De éppen a hollandi művészet vándorapostolai voltak azok, akik 
a technikai túlzások ellen a visszahatást megindították.

E vándorok egyike, Stoltzer Tamás, hazánkba is eljutott, mint II. Lajos 
királyunk udvari karmestere, abban az időben, mikor a magyar nemzetet a 
csapások egyik legnagyobbika, a mohácsi vereség érte, 1526-ban. Ismerve az 
akkori közállapotokat, nem írhatjuk fel a magyar tehetség rovására, hogy Stoltzer 
iskolát nem alapított és itt tartózkodása úgyszólván nyomtalan maradt.

V isszah atás. A P a le str in a -stilu s .

Az a hideg, szív nélküli mesterkedés, amellyel a németalföldi zeneszerzők 
javarésze dolgozott, a keményen, nyersen hangzó ál-akkordok, melyek az eről
tetett szólamok együtteséből kikerültek, a sokszor léha, sőt frivol szövegű világi 
melódiák előtolakodása a tenor-szólamban, már Josquin korában mind szélesebb 
körben keltettek visszatetszést. Látjuk ezt egykorú írók feljegyzéseiből:

A nagy humanista Erasmus így ír : »Mesterkélt és színházias zenét vittünk 
be templomainkba. A szólamok úgy tolakodnak és úgy kiabálnak, mint a görö
gök és rómaiaknál sohasem.«

Nettesheimi Agrippa még jobban megnyomja a tollat : »Akkora vak
merőség lett úrrá a templomi zenében, hogy még az úrfelmutatás alatt is szemér
metlen dallamok szólalnak meg.«

A jó ízlés és az egyház tiltakozásának egyaránt meglett a hatása. Josquin 
már megmutatta a helyes utat. Nyomdokaiba tanítványa, Willáért Adrián 
lépett. Willaert flandriai születésű volt ; jogi pátyára készült, de azután zenére 
adta magát és Moutontól, majd magától Josquintól tanult. Rövid időre nálunk 
is megfordult, II. Lajos udvarában, de azután tovább vándorolt és Veneziában 
telepedett meg, ahol a Márkus-templom karnagya lett. Willaert az antiphona- 
éneklést elevenítette fel. Müveiben régi formát és új technikát látunk egyesülni. 
Nála nem egyes szólamok felelgetnek egymásnak, hanem énekkarok. így szüle
tett meg a kettőskar. Tagadhatatlan, hogy az új műforma megalkotásánál döntő 
szerepe volt az építészetnek ; kétségkívül a Márkus-templom két szemben fekvő 
kórusa adta az eszmét Willaertnek az antiphona-forma felújítására. A két 
kar szembeállítása megkívánta, hogy a karok külön-külön jelentékeny hang
tömeggel lépjenek fel. Minél tömörebb hatásokra volt szükség, ezek pedig meg
kívánták a szólamvezetés egyszerűségét, a szólamoknak tiszta, nyugodt hang- 
zatokban való találkozását. Ezzel az imitatiók helyébe az összhang, a harmónia 
lépett, mint lényeges zenei elem. Az új kar-technika magával hozta a szöveg 
érvényesülését, melyet az egyenlő ritmusban mozgó szólamok nem takartak el. 
A karok arányos szerepeltetése megkívánta az új formának a szöveg sorai 
szerint való tagolását, amiáltal az sokkal közelebb jutott a szimmetrikus dal- 
formához mint a vég nélkül bonyolódó ellenpontos szólamok együttese. A régi

í
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templomi dallamok azonban éppen ezért teljesen kiszorultak az új műfajból, 
mely viszont a világi témákat is kerülte. A ritmusos tagolás is ellentmondott 
a gregorián cantus planusnak. Újat kellett alkotni ; Willaert alkotott is újat, 
szépet, maradandó becsűt. A mutatóba közölt »Et exsultavit« csupa tiszta, 
erőteljes akkordot hoz, melyek a mi ízlésünknek is megfelelő zenei logikával 
fonódnak egymásba :
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Willaert nyomába léptek a két G a b r ie li, C y p r ia n o  d i  R o re , ki Willaert 
tanítványa volt és a karmesteri székben utódja lett és Z a r lin o , aki azonban 
nem annyira mint komponista, inkább mint zenetudós érdemel említést; ő a 
legelső, aki az akkordokat a polyphoniától függetlenül vizsgálja. Mint ilyen, 
az összhangzattan megalapítója, kiről bővebben a következő fejezetben lesz szó.

A veneziai iskola virágzását nyomon követte a ró m a ié , melynek irálya 
sok hasonlatosság dacára is lényegesen különbözik a Willaert-stílustól. Míg 
Willaertnél a polyphonia az alap, a harmónia csak a szólamok találkozásából 
ered, melyet szükség esetén a szólamvezetés kedvéért föl is áldoz — addig a 
római iskola zenei fundamentumát az ö sszh a n g o k  képezik ; a  szó la m veze té s  
h a rm o n ik u s  té te l s zo lg á la tá b a n  á ll , annak van alárendelve.

A római irány előharcosai N a n in i  és A n im u c c ia , nagymestere pedig G io v a n n i  
P ie r lu ig i  S a n te , akit szülővárosáról P a le s tr in á n a k  nevez a zenetörténelem; 
Palestrina 1514-ben született, otthon templomi karmester volt, azután a Péter- 
templom kartanítója, majd karnagya lett, egy ideig énekelt a sixtini kápolna 
karában, azután ismét és véglegesen elfoglalta előbbi karnagyi állását. Életének 
dele abba az időbe esik, mikor a polyphon templomi zene túlkapásai ellen meg
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indult mozgalom a legerősebb volt, annyira, hogy a tridenti zsinat szerepvivő 
főpapjai közül számosán a műzenének a templomból való száműzését javasolták. 
Ekkor, 1564-ben, állott elő Palestrina azzal a három misével, melyek nevét 
halhatatlanná tették s a templomi zene becsületét megmentették. A hatszólamú 
M is s a  P a p a s  M a r c e ll i a zenetörténelem új korának kezdetét jelzi. Palestrinánál 
a melódia mellé mint egyenrangú tényező sorakozik az összhang, P a le s tr in a  
tétele h a rm o n ik u s  té te l a  szó  m a i é r te lm é b e n ; az akkordok kezelésében bámulatos 
tökéletességet ér el, függetleníti magát minden iskolás szabálytól, első sorban 
mindig a saját ihletére hallgat, mint minden igazi lángész.

Nyugodtan, méltóságosan haladó szólamai bűbájos harmóniákká egyesül
nek és a szö veg e t teljesen érvényre juttatják. Tévedés volna azt hinni, hogy 
Palestrina szakított az előző iskolák vívmányaival ; ellenkezőleg egyaránt nagy 
mester a polyphon-irály művészi fogásaiban és a kromatikus hangok alkalma
zásában, de a nagy technikát mindenkor az új, magasan lebegő cél szolgálatába 
rendelte. Genialitására legjellemzőbb a régi templomi hangsorok kezelése ; 
használja őket, de a harmonizálás módjából kitetszik, hogy lelkében tisztán él 
az új zenei logika, a dur- és moll-hangnem tonalitásának tudata. Műveinek száma 
igen nagy, 93 misét, 179 motettát és nagyon sok kisebb-nagyobb egyházi és 
világi éneket írt. Mint stílusának gyöngyét, itt közöljük az »Ecce quomodo 
moritur« első részét, amelyhez foghatót Bach Sebestyénig senki sem alkotott :

Ennél szebben nem foglalták hangokba a halál borzalmai előtt a hit vigasza 
dacára felsíró lélek mélységes gyászát, bánatát.

Az olasz iskolák vívmányai nem hagyták érintetlenül a Josquin után fel
lépő holland-belga zeneszerzőket sem. így Á r k á d é it is, Josquin egyik legtehet
ségesebb követője, műveinek Rómában és Párisban őrzött kézirataiból ítélve,
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igen közel jár Willaert stílusához. Legismertebb műve Ave Maria-]a, melynek 
harmóniái egészen modernül hangzanak. A harmonikus irály nyomán haladó 
németalföldiek közül magasra emelkedik ki Orlandus Lassus, Palestrina méltó 
kortársa. Lassus belga születésű, hat évvel fiatalabb a nagy olasz mesternél. 
Ifjúságát családi tragédia zavarta meg (atyját pénzhamisításért pellengérre 
állították) és elűzte hazájából. így került Rómába és itt ismerkedett meg az 
új zenei technikával. Szülei halálhírére hazasietett, azután — hosszabb ván
dorlás után — Münchenben telepedett meg, ahol csakhamar nagy művészi és 
társadalmi sikerei voltak. Kitűnő énekkar felett rendelkezett, ami vokális írás
módjára nagy és előnyös befolyással volt. Boldog családi otthonban, becsüléstől 
környezve halt meg 1594-ben. Híres síriratát, mely nevével szójátékot csinál, 
latin distichon formájában özvegye költötte :

»Hie ille est Lassus, lassúm qui recreat orbem 
Discordemque sua copulat harmónia.«

Lassus technikában is, belérték dolgában is Palestrina mellett áll. Műveik 
különbsége egyéniségükben rejlik. Lassus világ járt, sokat küzdött férfi, stílusa 
erősebb, Palestrináé álmodozóbb, szelíd és derűs. Közös vonásuk a bámulatra - 
méltó termékenység, ami a genialitáson kívül mindkettőnél az előnyös élet
viszonyokból és a méltánylásra kész környezetből érthető. Lassusnak több 
mint 2 0 0 0  műve van, közöttük 52 mise és 1 0 0 0 -nél jóval több motetta. Kéz
iratainak nagy részét Münchenben őrzik.

Megemlítjük még Claude Goudimelt, a belga születésű mestert, akit a római 
iskola alapítói közé számítanak, bár lehet, hogy csak követője volt ; Goudimel 
élete javarészét Franciaországban töltötte ; legelső értékesebb műve Horatius 
ódáinak megzenésítése; ezeken fejlesztette ki egyszerű, nemes, harmonikus 
tételét. Később protestáns lett, és Marót és Béza verses zsoltáraira négyszólamú 
énekeket komponált, melyekkel a református egyházi zene alapját vetette meg. 
Élete a Bertalan-éjt követő üldözéseknek esett áldozatul.

Palestrinával és Lassussal a katholikus egyházi zene fejlődésének tető
pontjára ér, a vokális zene technikája pedig új korba, a harmonikus zene korába 
lép. A XVII. században az egyházi zene nem visz többé vezető szerepet a művé
szet történetében, hanem mint a többi műfajjal egyenrangú tényező többé- 
kevésbbé stilizált alakban tükrözi vissza a hangrendszer és a zenei formák alaku
lását, a zenei technika fejlődését.

Palestrina és Lassus főművei, a megfelelő környezetben és előadásban, a 
középkor összremekművének, a misének leghatalmasabb, legszuggesztívebb ténye
zőjét képviselik. Mert a mise összremekmű a szó komoly, nemes és wagneri 
értelmében, akárcsak Sophokles tragédiái vagy a bayreuthi mester tetra
lógiája. Az ünnepélyes szentmise a szónak, zenének, pantomimiának, épí
tészetnek, festészetnek és világításnak geniális összetétele, amelynek nagy- 
szerűségét abból a hatásból ítélhetjük meg legjobban, melyet az emberiségre 
másfélezer éve gyakorol. Aki valaha látott ünnepélyes nagymisét Rómában, 
p. o. a sixtini kápolnában, melyen a pápa celebrált, látta a büszke bíborosok 
sorát, a klerikusok seregét, a svájci testőröket, a feketeruhás, ájtatosan térdelő
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hercegasszonyokat, a díszbe öltözött diplomatákat, a bársonyruhás kamaráso
kat, a drágakőnek, gyémántnak, aranynak, ezüstnek, bársonynak és selyemnek 
káprázatos keverékét a szentélyben, hallotta Palestrina műveit a nagyszerű 
sixtini énekkartól, mindezt tömjénfüsttől és illatszertől terhes atmoszférában, 
abban a teremben, melynek tetejét és oltárképét Michelangelo, oldalait Botticelli, 
Perugio, Pinturicchio és Ghirlandajo festették, csak az érti meg igazán, hogy 
az egykori szegények vallása hogyan és mivel uralkodott a hatalmas királyok 
felett évszázadokon keresztül. A mise a legnagyszerűbb vallásos zenedráma, 
amely mellett a középkori misztériumok épúgy eltörpülnek, mint a XIX. szá
zad nagy misztériuma, a »Parsifal« ; nem is csoda, hisz’ a mise kiépítésén tizenöt 
évszázad legokosabb emberei és legnagyobb művészei fáradoztak.*

A mise évszázadokon át kegyelettel kultivált formája maradt a legnagyobb 
zeneköltőknek, mint Bach, Mozart, Beethoven, Liszt Ferenc és mások. A mise 
egyes motívumai egész napjainkig fel-felcsillannak a vallásos vonatkozású pro- 
grammzenében, mint p. o. Strauss Richard »Also sprach Zarathustra«-jában a 
Credo in unum Deum. Liszt pedig egy alkalommal állítólag úgy nyilatkozott, 
hogy legjobban irígvli azt a zeneszerzőt, aki a »Praefatio« dallamát komponálta.

A v ilá g i zen e  fejlőd ése .

Mint már említettük, a kelta és germán őskultura zenéjének gondviselőit, 
a bárdokat, elnyelte a kereszténység ; helyükbe a kóbor zenészek, joculatores, 
histriones (fr. jongleurs, ném. die Fahrenden) jöttek, kétségkívül Itáliából, hol 
a nyugatrómai birodalom összeomlásával kenyérkereset nélkül maradtak. Ez a 
szegény, jogtalan és hajléktalan, az egyház által kiátkozott kóbor népség a 
kereszténység második ezer évének elején egyedüli művelője és fejlesztője volt 
a nép zenéjének, az egyszerű daloknak és táncoknak. Ez pedig nagy érdem, 
melyet a zenetörténelem hálával ismer el. Egyébiránt az egykorú társadalom 
sem sokat törődött az egyház tilalmával és, a szigorú törvénykönyvek meg
vetésével, lakomáin szívesen látta és hallgatta e kóborlókat, kiknek vidám 
(bár sokszor frivol) dalai és kezdetleges hangszerei az egyedüli zenei szórakozást 
nyújtották. Érdekes, hogy e züllött népség műveltsége színvonalának emelé
sére éppen az egyház szolgáltatta — bár akarata ellenére — az új elemeket. 
A kóbor »klerikusok« voltak ezek, a papi rend proletárjai, akik, talán mert 
nem kaptak alkalmazást, talán mert állásukból megélni nem tudtak, vagy mert 
felsőbbségükkel összeütközésbe kerültek — lehet, hogy sok esetben pusztán köny- 
nyelműségből vagy a szabadság utáni vágyból — maguk is vándor zenészeknek 
csaptak föl és jártak a többivel faluról falura. Ezek az emberek azonban neve
lésüknél fogva, úgy zenei tudás, mint általános műveltség dolgában, magasan 
állottak az igazi »kóborok« felett, ezért beolvadásuk a népies éneknek és a hang
szeres zenének számottevő lendületet adott.

* Arra kérjük az olvasót, ne vádolja a szerzőt vallásos elfogultsággal, aki nem is 
katholikus, hanem református és a zerés mise iránti lelkesedése kizárólag művészi meggyőző
désből és kultúrtörténeti tanulmányokból fakad.
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A világi hangszeres zene fejlődésére jó hatással volt — ha csak köz
vetve is — a lovagkor dalos költészete is. A kóborok jelentékeny része állandó 
alkalmazást és tűrhető életviszonyokat talált a lovag-költők udvaraiban, mint 
azok zenekísérői, ritkábban mint énekesei.

Az állandó életmód megszokása, megkedvelése és a társadalom fokozódó 
méltányossága, engedékenysége lehettek a főokok, amelyek a kóborokat arra 
bírták, hogy a mesteremberek módjára szövetségeket, céhféléket alkossanak. 
Bécsben már a XIII. század végén volt ilyen »Bruderschaft« és Troyes-ban 
(Franciaországban) a szövetségnek már kinevezett főnöke van, kit a ménestrelek 
királyának címeztek ; 1355-ben pedig maga a francia király, IV. Károly, neve
zett ki egy J á n o s  nevű hegedűst az összes kóborok királyának : »rex histrionum 
omnium«. Az ily módon szervezett muzsikusok a XIV. században már a fej
lődő városokban találtak állandó otthonra, mint fizetett városi zenészek (ném. 
Stadtpfeifer, Stadtmusikanten).

A polgári társadalom rendjébe ily módon beilleszkedett zenészeket lassan
ként a törvény is oltalmába vette és a XV. század végén már az egyház is 
beleegyezett abba, hogy az addig kiközösített muzsikusok, bizonyos vezeklési 
feltételek mellett, az oltári szentséghez járulhassanak.

Ha nem is tartalomban, de műformában értékeset és újat nyújtott a világi 
zenének a lovagi társadalom keblén kifejlődött zenei dilettantizmus. Az okok, 
melyek a lovagi költészetet létrehozták, első sorban a Mária-kultusszal kapcso
latban kifejlődött »nő«-kultusz volt és az az egészséges reakció, amely az élet- 
vidor úri társadalomban az egyház által hirdetett testmegvetéssel szemben 
kifejlődött. Provence ragyogó ege alatt, a virágos kertek közepén élő urak és 
hölgyek nem hitték el, hogy a vidámság, a mulatság bűn, hogy a test semmi, 
minden csak a lélek. A lovag választott hölgyét nem pusztán imádta, de szerette 
is (noha az utóbbit a »lovagias« versírók affektált. érzékenységgel rendesen le
tagadták) és verssel, dallal kedveskedett neki. A vers, a dal még hatásosabb, 
szívhez szólóbb lett, ha zene is kísérte. De a kardsuhintó, dárdaemelő lovagok 
vaskos kezei eleinte nem igen tudtak bánni a gyakorlott ujjakat kívánó hang
szerekkel ; ezért fogadta a lovag szolgálatába a kóbor zenészt, hogy szerelmes 
énekének kísérője, hódoló üzenetének hírvivője legyen. Ezek a fizetett zenészek 
azonban nemcsak hangszereket hoztak magukkal, de egészséges zenei érzéket, 
a nép egyszerű, kedves dallamait és táncainak lüktető ritmusát is. Szóval a 
lovagkor zenéje a művelt osztály csiszolt versformáinak és a népies zene elemei
nek szerencsés szintézise. A lovag-dalnok művészetéért sohasem fogadott el 
pénzt; aki ezt tette, azt, még ha lovagi származású volt is, csak jo n g le u rn e k  
( jo g la r ,  m é n e tr ie r , m in s tr e l)  tekintették. De az a körülmény, hogy az elszegé
nyedett lovagok közül nem egy kénytelen volt pénzért muzsikálni, másrészt 
a fogadott zenészek közül a tehetségesebbek az előnyös környezetben kiműve
lődtek, a lovag és a kísérő közötti társadalmi különbséget kisebbé tették és 
volt eset arra, hogy a dalnok és a minstrel között benső barátság fejlődött ki. 
A minstrelek stb. fontosságát emelte az a körülmény, hogy a lovag rendesen 
csak a verset szerzetté, a melódia megalkotása többnyire a zenészeké volt, 
akik azután onnan merítettek, ahol kaptak, t. i. a nép dalaiból.



A lovagi dal szülőhazája Provence, hol a dalnokot troubadournak nevez
ték ; a lovagi költészet innen terjedt tovább, úgy észak, mint dél felé. 
A provencei dalnokokat nyomon követték Franciaország északi részében és 
Angliában a trouveurök, Itáliában a trovatorek, Németországban a Minne
sänger ek.

A provencei dal tárgya rendesen a szerelem, ritkán a hősiesség ; a trou- 
veur-ök énekei ellenben gyakran heroikus tartalmúak, ami érthető, mert 
északon még inkább éltek a pogány kelta és germán világ emlékei. A dalok 
szerkezete egyszerű, szimmetrikus, szépen csengő rímekkel, melyekben az 
akkor már csiszolt francia nyelv bővelkedett. A dalok a tartalom szerint más 
és más neveket viselnek ; a nagyszámú chansonok tárgya a szerelem, vannak 
pásztordalok, pastourellek is, a népies körtáncot utánzó rondelek és tensonok, 
melyeket a szerelmi törvényszékek (cours d’amour) összejövetelei alkalmával 
énekeltek. Néhány dalnak a dallama is fennmaradt; igen becses emlékei ezek 
a zenetörténelemnek. A dallamokat az egyházi melódiák hangjegyírásával, 
a széttagolt neumákkal írták le, amely a ritmusról nem ad felvilágosítást. 
Ha azonban a leolvasott melódiát a vers ritmusa szerint tagoljuk, kedves, 
egyszerű, kerek dallamokat nyerünk, melyekből az egykori népdalokra is 
előnyös következtetéseket vonhatunk.

A legrégibb ismert melódiák a regényes életű Coucy lovag verseihez simul
nak, ki a monda szerint a keresztes háborúban esett el. Halála előtt megbízta 
az apródját, hogy vágja ki a szívét és vigye el szerelmesének, egy féltékeny 
provencei főúr feleségének. A szolga engedelmeskedett, de a szív a férj kezébe 
került, ki azt megsüttette és meg akarta étetni a feleségével. Az asszony inkább 
éhen halt, semhogy engedelmeskedjék. Ebből a borzalmasan érzékeny törté
netből született a mai francia operett legkiválóbb termékének, a »Sir de Vergy«- 
nek a szövege, melynek zenéjét Claude Terasse írta.

Úgy Coucy, mint Thibaut navarrai király dalain feltűnő a melódiának a 
természetes dur-skálában való mozgása. A jongleurök természetes jó ízlése 
már a XII. században megtalálta azt, ami után az egyházi zene majd ötszáz 
évnél tovább kutatott.

A troubadour-világ legérdekesebb alakja Adam de la Hále. Családja ifjú 
korában szerzetesnek szánta és klastromba küldte ; de a fiút nyugtalan termé
szete és szerelmes szíve nem hagyta békén, megszökött és bekóborolta a fél 
világot. Utoljára Anjou Károly udvarában telepedett le, mint udvari költő ; 
itt a nápolyi udvar mulattatására írta Jeu de Robin et Marion című daljátékát, 
melyet a mai operett ősének nevezhetünk. Tárgya Marion hű szerelme Robin 
iránt, melyet nem ingat meg ama bizonyos »gazdag úr« ajánlata sem. A vidám 
prózát kedves dalok tarkítják, melyek megfelelően harmonizálva ma is színpad
képesek lennének.

Itt adjuk Marion belépőjét:
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Provence költészetéhez nagyon hasonlít a spanyol troubadouroké; a 
különbség mindössze az, hogy az utóbbiban többször szerepel a hősi elem, ami 
az arabokkal vívott küzdelmeknek tudható be. A lovagi költészet Itáliában is 
elterjedt, főleg annak északi részén, de a már ismertetett politikai viszonyok 
miatt virágzásra nem jutott.

A német Minnegesangot főleg az különbözteti meg a chansontól, hogy 
nő-kultusza kevésbbé erotikus, közelebb áll a vallásos Mária-tisztelethez. A 
Minnesängerek dalaiban inkább a költemény a fő, a dallam mellékes, kevésbbé 
mozgalmas, közelebb áll a templomi melódiákhoz. A német lovagi dal jelen
tősebb képviselői hagenaui Reimar és eschenbachi Wolfram.

A Minnegesang múzsája a lovagkor hanyatlásával a XV. század végén 
a német városokban talált új menedékre a Meister sing erek körében. A mester- 
dalos-egyesületek tagjai a nagy városok jómódú iparosaiból verődtek össze ; 
az egyesületek a céhek módjára szervezkedtek. A mester-dal melódiája, a 
maga ritmikus egyhangúságával, nem mutat emelkedést az egyházi énekkel 
szemben. A sok aprólékos formaság, kicsinyes pedantéria útját állta a képzelet 
szabad csapongásának, a melodika egészséges fejlődésének. Ezért nincs okunk 
különösebben érdeklődni a mesterdal iránt, noha a német zene történetírói, 
bizonnyal tiszteletreméltó sovinizmusból, behatóan tárgyalják is azt. A mester
dal legkiválóbb költője a nürnbergi »Schusterpoet«, a Wagner által gyönyörűen 
megénekelt Hans Sachs.

Az egész lovagi költészet melódia-forrása a nép zenéje volt, melyet a 
kóbor zenészek adtak szájról szájra. A zenetörténelem szempontjából a trou- 
badourok és társaik egyik legfőbb érdeme az, hogy a népies dallamok töredé
keit számunkra megőrizték. Egynéhány népdalt pedig az egykorú polyphonisták 
világi darabjainak cantus firmusából tudunk újra megszerkeszteni. E szerény 
anyagból ítélve, a népdal már e korszak elején kedves melódiával és lüktető 
ritmussal emelkedett dédelgetett testvére, az egyházi dallam fölé. Jellemző a 
népdalra az is, amit már a troubadour-melódiákról mondottunk: a dur- és moll-
skála használata a templomi hangsorok rovására.

A francia népdal példájául a már említett »L’homme armé« szolgálhat vagy 
ez a kis melódia, melyet Busnois egyik világi szerzeményéből hámoztunk ki :
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Ez a tizenhat ütem már melódia a szó mai értelmében, szimmetrikus 
szerkezettel, sorvégi zárlatokkal (a 4. ütem /-je az /-dur hármas hangzatot, a 
8 . e-je a c-dur hármast képviseli), világos dur-tonalitással.

Zeélandia (1400 körül) polyphon tételeiből is kerestek ki néhány népies dal
lamot ; ime egy hollandi népdal :

és egy német :

, r :  -  : Ü Ü I Ü ^

Ebből és más írott emlékekből arra következtethetünk, hogy a német 
népdal 1500 körül a gazdag virágzás korát élte. Tanúskodik erről az 1452-ben 
először megjelent »Locheimer Liederbuch« is.

Angol népdalokat a XVI. század közepétől ismerünk. A népies zene mél
tánylására mutat az, hogy ezidőben már nyomatott népdalgyűjteményeket is 
adtak ki. A legrégibb angol népdalgyűjtemény egyik példánya, melyet a British 
Museum őriz, 1530-ból való.

Olasz népdalokat Willáért és mantuai Rossini feljegyzéseiből ismerünk. 
Néhány spanyol melódia is megmaradt. Mindannyit kedves vidámság, lüktető 
elevenség jellemzi. Csak magyar népdalról nem számolhatunk be. Hogyan ? 
A magyarnak, ennek az egészséges, nemes fajnak ne lettek volna dalai ? Szó 
sincs róla, voltak ; írott bizonyítékaink vannak a létezésükről. De nem volt, 
aki művészien feldolgozza, tehát feljegyezze azokat. Járt nálunk Willaert is, 
megfordult az udvarnál Stolzer is, talán mások is, de az áldatlan politikai viszo
nyok között, úgy látszik, egynek sem volt kedve végleg letelepedni. A nép 
pedig maga nem írja le a dalait. S még ha egy s mást feljegyeztek volna is, 
elseperte, porba tiporta volna a mohácsi vész és az azt követő török uralom. 
Valóban nem a mi faji hibánk, hanem a történeti tények szigorú következése, 
hogy e korból írott melódiákkal nem számolhatunk be.

E kor zenéjével kapcsolatosan meg kell emlékeznünk a vallásos színjáté
kokról, a misztériumokról és passiókról is, melyekben szintén fordultak elő zene
számok. Ezek részben egyházi énekek voltak, részben azok utánzatai ; de később, 
mikor a népies komikum is beférkőzött a vallásos játékokba (a lusta pásztor 
a karácsonyi játékban, a zsidók kicsúfolása a passziókban), lehet hogy a népdal is 
jutott némi kis szerephez. A máig is élő magyar karácsonyi játékoknál legalább 
ezt látjuk.

Az egyházi zene és a valódi népdal közötti átmenetet mutatnak e kor 
népies vallásos énekei, melyek azt a szükségletet elégítették ki, amelyet a meg 
nem értett latin liturgia teremtett. Ilyen dalokat már Nagy Károly óta isme
rünk. Ritmusuk egyhangú, mint a gregorián éneké, de a dallam fordulatai 
népies elemeket mutatnak. A vallásos dalok nagyobb számmal a németeknél
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fordulnak elő, amit abból magyarázhatunk, hogy a franciák és az olaszok inkább 
megértették a latin énekszövegeket és így könnyebben is megtanulták, meg
kedvelték a szorosan vett egyházi dalokat.

A világi zene fejlődésének egyik legkimagaslóbb momentuma ebben a 
korban a műdal megteremtése. Ennek két előfeltétele van, melyek nélkül műdal 
alkotása nem képzelhető. Az egyik a virágzó népdal, mely dallambeli anyagot, 
mintát és ötletet ad a zeneszerzőnek, a másik a fejlett hangrendszer és zenei 
technika, amelyek lehetővé teszik a művészi feldolgozást. Népdal, mint láttuk, 
mindenütt és minden korban volt, és Európában éppen e korszakban találta 
meg a valódi biztos alapot, a héthangú természetes dur-skálát. A polyphonia 
pedig a németalföldi virágzással a fejlettség meglepően magas fokára jutott, 
technikailag teljesen érett volt új formák kidolgozására. A hangrendszer is foly
ton szaporodott új kromatikus hangokkal és transpositiós skálákkal. A XV. 
században már megérett a zene a műdalra, csak megfelelő környezet kellett 
hozzá, társadalom, amely a világi zenét szereti és műveli, szabadsága, módja, 
ideje van hozzá. Alapvető kísérletekben sem volt hiány ; maga Dufay és utána 
az összes nevesebb zeneszerzők írtak világi dalokat, chansonokat, melyeknek 
témája népi eredetű volt, feldolgozása pedig művészi, polyphon. Az említett 
»Locheimer Liederbuch« több oly háromszólamú tételt tartalmaz, melyek a 
népdalok egyszerű formáját mutatják. A XV. század végén a zeneszerzők az 
olasz nép frottoleit és vilanellait vagy azoknak művészi utánzatait nagy szám
mal írták át többszólamú tételre ; ez átdolgozások népszerűségét és a nagy 
keresletet bizonyítja az, hogy Petrucci 1504-ben már nyomtatásban is adott 
ki ilyen frottole-átiratokat.

A renaissance végre megteremtette a megfelelő miliőt, áthidalta azt az 
űrt, amely a művelt, de zárkózott egyházi rendet a sokkal kevésbbé művelt 
világiaktól, a laikusoktól elválasztotta, oly társadalmi életet szült, melyben 
az egyházi műveltség egészséges világi felfogással találkozott, melyben a zene 
ismét előkelő szabad művészet lett, mint egykor a görögöknél. Ebből a termé
keny szociális talajból nőtt és virágzott ki a világi polyphon zene legszebb 
hajtása, a madrigál. A madrigál hazája ugyanaz a város, ahol az egyházi zene 
legelőször kezdett tudatosan erős, egészséges harmóniákba tömörülni : Venezia; 
első művelői ugyanazok a mesterek, akik a Josquin által kijelölt úton haladva, 
mint elsők vetették meg a harmonikus stílus alapját az egyházi zenében, 
Árkádéit és főleg Willáért.

A madrigál rendesen 4—5 szólamú polyphon tétel, melynek szerkezetét 
a szerelmes tárgyú verses szöveg szabja meg ; a szólam vezetés egyszerű, és 
szemmelláthatólag arra törekszik, hogy a főmelódiát előtérbe helyezze, jól hall
hatóvá tegye. Rendeltetése és szerepe ugyanaz, mint a mai, zongorával kísért 
műdalé, az előkelő társaság összejöveteleinek vidámítója, szórakoztatója. Leg
népszerűbb mestere Luca Marenzio (1580 körül), akit korában a legédesebb 
szavú hattyúnak (»il piu dolce cigno«) neveztek és akinek szomorú sorsa (szív
baj és szerencsétlen szerelem kergették a halálba) nem kis mértékben fokozta 
a művei iránti érdeklődést. Marenzio madrigáljait a könnyű énekelhetés jel
lemzi, ami népszerűségének másik főoka. De a madrigál művelői között talál-

40A művészet könyve.
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juk a polyphonia legnagyobb mestereit, P a le s tr in á t és O rla n d u s  L a s s u s t is. 
Jellemző e kor énektanításának fejlett voltára, hogy az úri hölgyek és urak 
a nem mindig könnyű madrigálokat egy-két hevenyészett próba után, sőt lap
ról is énekelték.

A madrigáltól csak egy lépés van a homophon m ű d a lig  és ezt a lépést 
a következő kor elején meg is tették, t. i. csak a főszólamot énekelték, a mellék
szólamokat ellenben a divatos, hogy úgy mondjuk, szalonképes hangszerek 
játszották. így született meg a madrigálból az egyszerű, zenével kísért műdal.

A zenei középkor hangszerei.

E korszak legfontosabb hangszere az o rg o n a , az egyházi ének kísérője, 
támogatója és a polyphonia kifejlődésének egyik legfőbb tényezője. Az orgona 
a X —XVI. században sok lényeges változáson ment keresztül. A fejlődés leg
első momentuma a vá lto za to k  (regiszterek) felfedezése volt, mely lehetővé tette

azt, hogy egyetlen billentyű lenyomásakor két, 
három vagy több összhangolt síp szólaljon meg 
egyszerre, viszont, hogy egy egész sípsort egy 
kézmozdulattal el lehessen zárni a széltartótól, 
tehát működésen kívül lehessen helyezni. A v á l
to za to k  lehetővé tették a különböző hangszínek 
keverését, a hangtömeg erősítését és gyengíté
sét, szóval a merev, egyszínű hangszernek éle
tet, színt kölcsönöztek. Hogy hol és ki készí
tette a legelső v á lto za to s  (regiszteres) orgonát, 
nem tudjuk, de bizonyos, hogy ez a berendezés 
már a XII. században ismeretes volt. A nehéz-29. ábra.

kés billentyűk reformja a XIII. században kez
dődött és a XIV. század végén már a billentyűzet a maihoz hasonló volt. 
A halberstadti orgonán, mely 1360 körül épült, már számos, a kromatikus 
hangoknak megfelelő billentyű volt. Ugyanezen az orgonán már három sor billen
tyűzet (m a n u á l t )  is volt és a levegőt 2 0  redős fújtató szolgáltatta, olyanforma, 
aminőt a kovácsok ma is használnak. A lábak által nyomott billentyüsornak, 
p e d á ln a k  már a XIV. században nyoma van, az első tökéletesebb pedált 1470-ben 
a nürnbergi B e rn h a rd  mester, később veneziai orgonista, építette. A XV. szá
zadig csak ajaksípok voltak az orgonákban, ekkor azonban már a n y e lv s íp o k a t  
is kezdik alkalmazni, melyekben a hangot rugalmas fémlemez rezgése adja, 
s amelyek az orgonák színgazdagságát nagyban fokozták. Ugyanebben a szá
zadban a billentyűk szerkezete már annyira tökéletesedett, hogy az egyes 
billentyűket egy újjal is le lehetett nyomni ; ezzel lehetővé vált a két kéz 
egyes ujjainak váltakozó használata, az orgonisták megismerkedtek az u jjr a k á s  
fogalmával, ami azután lehetővé tette a polyphon orgonastílus kifejlődését.

Az orgona és zo n g o ra  billentyűzetének külső hasonlatossága dacára az 
utóbbi fejlődése az előbbitől függetlenül ment végbe. A zongora a m on och ord- 
ból eredt, mely a görögöktől maradt a keresztény kultúrára és főkép a melódiák
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betanítására szolgáló iskolai hangszer volt ; a mono- 
chord teste fenyőfa-szekrény, melyen húrok voltak 
kifeszítve ; a húrok alatt mozgatható fanyergek vol
tak, ezek alatt rovátkás beosztás, mely a különböző 
templomi hangsorok egyes hangjait jelezte. A nyer
gek ide s tova tolása egyaránt koptatta a húrokat 
és a szekrény tetejét ; ezért a tolható nyereg helyett 
több rögzített billentyűt alkalmaztak, mely lenyomva, 
a húrt a kívánt hangnak megfelelően megrövidítette 
és ugyanakkor ütés által meg is szólaltatta. Ebből a 
billentyűs monochordból fejlődött a zongora őse, a 
c la v ich o rd , melynek egy húrja több hangot is adott, 
tehát kevesebb húrja volt mint billentyűje. A c la v i-  

ch o rd o t már a XIV. században használták. Jóval tökéletesebb a c la v icem b a lo  
(fr. c la ve c in , ang. h a rp s ic h o rd ) , melyen minden egyes billentyűnek külön húrja 
volt, éppen ezért a nagyobb hangszereken a húrok nem futottak többé pár
huzamosan a billentyüsorral, hanem arra merőlegesen. A billentyű nem rövi
dítette meg a húrt, csak megütötte egy kis tollpecekkel, amely azután hátra
hajolt úgy, hogy a billentyű leeresztésekor a húr újra nem adhatott hangot. 
A kisebb terjedelmű példányokon azonban a húrok helyzete még párhuzamos 
a billentyűzettel, úgy hogy ezek átmenetet képeznek a kezdetleges clavi
chord és fejlettebb clavicembalo között. Ilyenek a XV. század végén divatba 
jött s p in e ttek és v ir g in a lo k . (L. a 29. ábrát, mely egy, a londoni Kensington- 
múzeumban őrzött kezdetleges virginal képét mutatja.) A XVI. században már 
a billentyűket tompító készülékkel is ellátják ; ezek egyesítéséből keletkezett 
a mai fo r te -p ed á l. A billentyűk könnyű mozgása lehetővé tette a polyphon- 
játékot ; érthető, hogy e korszak végén már a c la v icem b a lok igen kedvelt házi 
hangszerek voltak, bár mellettük a la n t és g itá r  még sokáig tartották magukat.

Ebbe a korszakba esik a h egedű  fejlődése is, melynek 
ősei, mint említettük, a kelta cro tta  és az arab rebek  
voltak. A kezdetleges hegedűknek kétféle alakját találjuk ; 
az egyiknél a faszekrény alul gömbölyű, ez a g ig a  ( g ig u e  
vagy f id e l) , a másiknál lapos, ez a ru b eb a  (r ib e c k , v ie lle , 
v io la ) . A gömbölyű rezonáló szekrényen nem lehetett 
mély bevágást csinálni, ezért a vonó vezetése nehézkes 
volt ; ez lehetett az oka, hogy az első típus nem fej
lődött tovább. A másik alaknál a lapos szekrény eleinte 
szegletes volt, a XIV. században már gömbölyű lett, 
nagy kivágásokkal, 2—5 húrral. (L. a 30. ábrát.) A v ie l-  
lekét a XIV. századtól kezdve a legkülönbözőbb nagyság
ban készítették, voltak sopran-, alt-, tenor- és bassus- 
viellek. E hangszerek nyakán még drótkötések voltak, 
a fogások megkönnyítésére ; ezek azonban a XV. század
ban lassankint eltűnnek ; a fejlődő technika nem segítsé
get, hanem akadályt látott a hegedű nyakát körülvevő

40*
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drótokban, melyek a húrokat is nagyon rontották. A XV. század végén és 
a XVI-ban Itália északi részén a hegedügyártás utói máig sem ért lendületet

vett, melynek gócpontja Cremona volt, leg
első mesterei a két Amati, Miklós és Antal. 
Aligha volt befolyása a hegedű fejlődésére a 
német Trumscheidt-nak, ennek az egyhúrú, 
kezdetleges vonós hangszernek, mely való
színűleg a bass-viellek népies, primitív után
zata. (L. a 31. ábrát.)

Voltak e kornak sajátságos, ma már 
nem használt húros hangszerei is, melyeken 
a húrokat úgy szólaltatták meg, hogy bőr
rel bevont, meggyantázott kis kerekekkel 
dörzsölték. Ez feleslegessé tette a vonót, 
könnyűvé a megszólaltatást, de egyszers
mind gépiessé és művészietlenné is. Ilyen 
az organistrum, mely hihetőleg szintén a 

crottából eredt. A 32. ábra eredetije a XIV. századból való és világosan mutatja 
a hangszer tartását és játszási módját. Az organistrummal közeli rokon a 
német Drehleyer, melynek egyes példányai még a XIX. században is előfor
dultak.

A vonó nélkül, ujjal megszólaltatott húros hangszerek mindkét főalakja, 
a hárfa is és a lant is, használatban voltak és az utóbbiak, a lant és rokonai,

33. ábra.

a gitár és mandolin, sokat fejlődtek e korban. A hárfák közül főleg a 
kisebbek, mint a térdeken tartott psalter, örvendtek nagy kedvességnek.
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O rc a g n a  képén : »II sogno della vita«-n, előkelő hölgy pengeti a psaltert, mely
nek alakja körülbelül ugyanaz, mint a mi mai cimbalmunké. (L. a 33. ábrát.)

A la n t és rokonai az arab 
invázió után terjedtek el. A tulaj - 
donképeni lantnak (1. a 34. ábrát) 
alul domború rezonátora volt, mely
ből hosszabb-rövidebb nyak nyúlott 
ki a fogásokat megjelölő drótköté
sekkel. A húrok száma rendesen 
1 1  volt, melyek közül 1 0  páron- 3 4 . ábra.
kint volt összehangolva és kíséretül
szolgált, a 1 1 -iken pedig a melódiát játszották. A lantnál kisebb g itá r  teste 
lapos volt, inkább a hegedűéhez hasonlított. A további fejlődés rendjén a 
lantot a hárfával kombinálták, amennyiben a mély bassus-hangok számára 
a nyak jobboldalán hosszú és vastag húrokat szereltek fel, melyek csak egy-

egy hangot adtak. Ez a berendezés a nyak meghosszabbítását vonta maga 
után ; így keletkeztek az a rc h iliu to  vagy theorba  (1. a 35. ábrát), később a 
hosszú ch ita rro n e  (1. a 36. ábrát). A lantfélék e kor végén egyaránt kedvelt 
zenekari és házi hangszerek voltak, s az utóbbi minőségben sokáig, egész a

XVIII. század végéig versenyeztek a zongorafélékkel. Abban a zenekarban, 
mely Firenzében 1598-ban Medici Ferdinánd és Loreno Cristiana lakodalmán 
muzsikált, a hangszerek több mint egy harmada lantféle volt.

A lantféle hangszerek számára a hangjegyírásnak külön módja fejlődött ki,

i i r r r r r r r 1 I  ________ j  -
—a — a — f — 2—Cf
- ^ í ---------a — i — —1— __I_y--------6?— —C --- --------■*— 2— 2— s ---------- j _______
------------------ o — - J ------- s______ jíS L_

— f i--- f t — e — c*—
r r r í ' r e r  i x

38. áb ra.37. ábra.

a ta b u la tu ra -írás, mely hasonló volt az orgonáéhoz. Minden húr számára külön 
vonalat húztak (vagy külön sort hagylak) és az egyes húrokon veendő fogáso-
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kát vagy számokkal jelölték, mint az olasz tabulaturánál, vagy betűkkel, mint 
a franciánál. A hangok hosszúságát a sorok felett vagy alatt írt zászlócskák, 
vonalak vagy négyszögek mutatták. A 37. ábra a francia, a 38. az olasz tabu- 
laturát mutatja.

A fú v ó s  h a n g szerek  is sokat fejlődtek e korban ; jellemző jelenség, hogy 
minden hangszert megpróbáltak a legkülönbözőbb nagyságban megszerkeszteni.

így a fu v o lá k a t is ; a XV. században már voltak sopran-, alt-, tenor- és 
bassus-fuvolák is. Egyaránt kedveltek és használatosak voltak úgy az ajak
síppal megfújt fu r u ly a fé lé k , mint a lyukon át fújt és keresztben tartott valódi 
fu v o lá k  (ném. Querflöte). A nagyobbméretű fuvolák készítése, úgyszintén a 
fejlődő kromatika szükségessé tette a b ille n ty ű k e t, melyek részben a kéztől 
távol eső lyukak befedésére, részben a félhangok előidézésére szolgáltak.

A nádsípos fúvók, az oóoafélék, arab eredetűek. A legkezdetlegesebb 
oboaféle a XII. század elején már használt ch a lu m ea u  (ném. Schalmey), melyet 
a XIII. században már többféle nagyságban készítettek. A nagyobbakat a 
németek B o m h a r tn ak, B o m m e r tn e k  vagy P o m m e rn ek nevezték. A B a ss -p o m m e r -  
ből 1525 táján készült az első fa g o tto  oly formán, hogy a kényelmetlen hosszú 
csövet közepén megtörték és visszahajlították, miáltal csőköteg keletkezett 
(fagotto olaszul köteget jelentett). A sopran-terjedelmű Schalmey-t a XVI. szá
zadban magas hangjáért a franciák hau tboisn& k  nevezték ; ebből lett az oboa  
elnevezés.

Xépies és igen elterjedt hangszer volt a d u d a , melynek csöveibe bőrtömlőből 
szorították a levegőt. A dudának rendesen három csöve volt ; egyen játszottak 
(ezen lyukak voltak), a másik kettő ötöd-hangközzel burdónozott.

A ré z fú vó k  közül használatosak voltak az egyenes tro m b itá k  és a görbe 
b u cc in á k  (ném. P o s a u n e )  ; ez utóbbiaknak kihúzható csöve volt, melynek segít
ségével a természetes felhangok hangközeit tetszés szerint ki lehetett tölteni. 
A buccinák családja is teljes volt ; ma ezek közül csak a tenor- és bass-púzon 
használatos ; a sopran-púzonból lett az angolok kihúzós trombitája, a s l id e -  
tru m p e t. A rézfúvók mintájára készült a z in k  (co rn e tto ) , melynek csöve fából volt, 
és a természetes felhangok magasságát ly u k a k  változtatták, akárcsak a valódi 
fafúvóknál. Ezek közé tartozik a mély hangú se rp e n t, melyet 1590-ben készí
tettek először, de még a XIX. század közepén is, bár elvétve, használtak.

Az ü tő h a n g szerek  nagy része az arabok útján lett ismeretes. Használták 
a nagy és kis dobokat, csengőjátékokat, csörgőket és a xylophon kezdetleges 
alakját, a S tro h fied e lt.

E korszak elején az összes melodikus hangszereket csak egyszólamúan, a 
dallam játszására használták ; tulajdonképeni zenekar tehát nem volt. A poly- 
phonia fejlődésével megkísérlették az egyes szólamokat különböző hangszerekkel 
játszatni, eleinte csak az ének erősítése céljából, később kíséretül, végül önállóan is 
és ezzel megvetették a mai zenekar alapját. A XVI. század végén már nagy 
számmal voltak szervezett zen ek a ro k , melyekben a lantok, a hegedüfélék és az 
említett fafúvók mellet a trombitáknak és ütőhangszereknek is jutott szerep.
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Ö sszefog la lás.

Ha a polyphonia történetén végigtekintünk, a fejlődés következő főbb 
mozzanatai tűnnek fe l:

a ) A X. században az egyszerű dallam hangjai helyébe az orgánum quint- 
és quarthangzatai lépnek.

b) A fejlődő Ízlés tiltakozik a párhuzamosan mozgó oktávok és quintek 
ellen ; az orgánumot kiszorítja a diszkantus, mely ellenmozgással keresi fel eleinte 
csak az oktávokat és quinteket, később a quartot és tercet is.

c) A XIV. században elterjed a faux-bourdon, mely az orgánum tiltott 
meneteivel szemben megtanítja a zenét a párhuzamos tercek és sextek használ
hatóságára.

d ) A párizsi, majd a hollandi iskola kifejleszti a valódi polyphoniát, mely 
egymástól teljesen független melódiákat forraszt egybe. E dallamok eleinte 
csak ötletszerűleg találkoznak kellemes hangzatokban, de

e) az olasz polyphonia virágkorában felfedezik az akkord fontosságát, és 
— bár elméleti alap nélkül — tudatosan vezetik úgy a melódiákat, hogy hang
jaik h á rm a sh a n g za to k b a n  találkozzanak, a dallamhang helyébe, mint zenei elem, 
a z  a k k o rd  lép .

A zenei gyakorlatból mindinkább kitetszik, hogy kerülik a párhuzamos 
oktávokat és quinteket, ellenben keresik oly hármashangzatok egymásutánját, 
melyeknek alaphangjai quint- és quart távolságban vannak (p. o. c—e—g után 
a g—h—d hangzat, vagy c—e—g után az f—a—c hangzat), főleg a darabok 
végén, az u. n. zá r la to k n á l.

Véletlenség-e az összhangzattan alaptörvényeinek ez a lassú kialakulása, 
vagy természeti törvényszerűség eredménye ? Hogy ezt tisztába hozzuk, kisért
sük meg feleletet adni a következő kérdésekre :

1 . Miért kellemes az akkord?
2 . Miért kerüli a zene a párhuzamos oktávokat és quinteket ?
3. Miért keresi fel előszeretettel azon hangzatkötéseket, amelyeknél az 

alaphangok távolsága tiszta quint ?
4. Miért lett uralkodó a természetes héthangú dur-skála ?
A fizika tanítása szerint, mint már a dallam magyarázatánál láttuk, egy 

erőteljes zenei hanggal együtt mindig megszólalnak az. ú n. felhangok, melyek
nek rezgésszáma 2, 3, 4-szer stb. nagyobb, mint az alaphangé, p. o.

C, c, g, Cj, e lf g v  bl 5 c2 . . .
1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8  . . .
Másrészt a fizika arra is tanít, hogy ha két erős hang szól egyszerre, hal

kabban az a hang is megszólal, melynek rezgésszáma ama kettőének különb
sége. Tehát a (c+g) hangzatban jelen van a C hang is, mert viszonylagos rezgés
száma 1 =  3 — 2 . A C-t ilyenkor a c és g különbségi hangjának mondjuk.

Az emberi fül, mely évezredeken át nemzedékről nemzedékre hallgatott 
színes, erős zenei hangokat (főleg az éneklés révén), fokozódó mértékben meg
szokta azt, hogy p. o. a C-vel együtt, bár csökkenő erősséggel, a c, g, c1 stb.
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hangokat is hallja. (Hogy erről fizikai és élettani ismeretek hiányában számot 
adni nem tudott, az egészen mellékes. Az éleslátású indián sem tudja, hogy e 
tulajdonságát annak köszönheti, hogy szemlencséjének körkörös izmai nagy 
gyakorlattal bírnak az összehúzódásra — de azért kitünően lát.) Azok a sejtek 
tehát, melyek e hang sorozatnak az agyvelöben megjelelnek, mindig szorosabb kap
csolatba léptek a zenélő egyéneknél, más szóval az ezeket összekötő idegpályák 
a közös működésre begyakoroltattak.

Ezt a tehetséget nagyban fejlesztette az orgonák erős, szines hangja. Termé
szetes tehát, hogy a gregoriánus karéneket és az orgonaszót követte az orgánum. 
Hisz az orgánum egy hangzata p. o. c -f- g +  c1, nem más, mint a C hang 2., 
3, és 4. felhangja, melyek ha megszólalnak, mint különbségi hang a C is fellép. 
A három hang együttese tehát tulajdonképpen egy oly zenei hang, melynek feltűnően 
erős a színe és gyenge az alaphangja. Minthogy ez a hangcsoport a fül csigájában 
oly húrokat, az agyban pedig oly sejteket ingerel, amelyek évezredes, öntudatlan- 
munkával össze vannak gyakorolva, ezért fellépését a rendesnél nagyobb energia
forgalom kíséri, szóval az inger nyomán támadó érzet kellemes. Szóról-szóra 
így magyarázhatjuk a (cx +  ex +  gx) dur hármashangzat és a (ex +  gi +  c2) 
sext-hangzat kellemes voltát is. A magában álló hangzat kellemességét tehát 
az egy közös alaphanghoz való tartozásból és az élettan gyakorlási törvényéből 
érthetjük meg. íme a felelet az 1 . kérdésre !

Ha két ilyen hangzatot kötünk össze, mint (c1 +  e! +  gx) és (gj +  hx +  dx), 
akkor tulajdonképpen a C és G hangokhoz tartozó felhangcsoportok követ
keznek egymásután ; minthogy pedig (7-hez G a legközelebbi rokon, vagyis 
viszonylag legtöbb közös felhangjuk van, ezért ez az összekötés sok közös ideg
elemet hoz működésbe, ami, mint már a dallamnál láttuk, kellemes érzetet vált 
ki. Ugyanezt mondhatjuk a (cx +  ex +  gx) és (fx +  ax +  cx) kötéséről is. Ez a
3. kérdés magyarázata.

Ennek megfordításából megfejtjük a 2 . kérdést. A (c1 +  g1) és (d1 +  a1) 
hangkövetkezésnél tulajdonképpen a C felhangcsoportjára a D-é következik. 
E két hang rokonsága csekély, alig vannak számottevő közös elemek, innen 
a kellemes érzés csekélyebb foka. Azonkívül: A polyphonia két különböző dal
lamot igyekezett összekötni, a párhuzamos menetekben ellenben egyik szólam 
szolgailag követi a másikat. Ezért kereste fel a zene a diszkantus-1 , az ellen
mozgást.

Mikor a fejlődő ízlés felismerte a hangzatok kellemességét, szükségszerű- 
leg el kellett következni a dur-skála uralmának. Mert p. o. a c-dur skálahangjai 
nem egyebek, mint az alaphangra épített dúr hármashangzat (c, e, g) és a két 
legközelebbi rokonhangzat (g, h, d1) és (f, a, c1) hangjainak magasság szerint 
rendezett sorozata :

f a c e g  h d
rendezve : c d e f g a h cx.

A fejlődő harmónia-érzék ennek a skálának a hangjait a legegyszerűbb 
és legrokonabb hangzatokkal tudta összhangosítani, és könnyen tudott a skála 
hangjaival erőteljes zárlatokat létrehozni, ami a templomi hangsoroknál
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csak idegen hangokkal, m u s ic a  fic tá va l sikerült. Ezért lett ez a mai harmonikus 
zenének az alapja.

Mindezekből világos, hogy a polyphonia fejlődését természeti törvények 
irányították, és nem véletlenség az, hogy a sok önálló szólam az idők folyamán 
hangzatokká, harmóniákká olvadt össze, melyek közül a dur hármashangzatnak 
és ezzel együtt a természetes dur skálának jutott a vezető szerep.

Hogy az erőteljes dur-zárlat utáni vágy mégis oly lassan fejlődött, azt így 
érthetjük meg : A középkor műzenéje, a templomi zene nem önálló műveket adott, 
hanem egy összremekmű egyik alkotó elemét. Itt tehát az egyes számok hatá
rozott lezárása nem volt égetően szükséges. Mikor azonban a világi zene is fejlő
désnek indult (melynek minden egyes darabja befejezett egész), előtérbe lépett 
a teljes zárlat szükséges volta, ezzel együtt a lassanként felismert dur hármas- 
hangzat jelentősége.



A ZENE ÚJKORA.
URALKODÓ E L E M : A HARMÓNIA.

A m ai h an gren d szer  k ife jlőd ése .

INT az előző részben láttuk, a harmónia-érzék szükségszerűleg 
uralomra juttatta a dur-skálát. Nyíltan hirdette ezt már G larean u s  
(1480—1563), aki »Dodekachordon«-jában 2 új autentikus skála 
felállítását kívánta ; ez a két új hangsor c d u r  és a  m o ll volt. 

Ugyanő megjegyzi, hogy a népies dalokban a vándorzenészek széltére hasz
nálják ez új hangsorokat. Szóval, a gyakorlat itt is sokkal megelőzte az elmé
letet. A kóbor muzsikusok nem törődtek a templomi zene bonyolódott elméle
tével, úgy játszottak és énekeltek, ahogy legszebbnek gondolták, ezzel uralomra 
kellett jutnia annak a hangrendszernek, amelyet a harmónia-érzék a leg
könnyebben megértett, a zárlatok képzésére alkalmas d u r-nak és a majd
nem olyan alkalmas m o ll-nak. A XVII. század elején a két új sor már egyen
rangú a templomi hangsorokkal, attól kezdve az utóbbiak évről-évre jobban 
háttérbe szorulnak. A XVIII. század elején M a tth eso n  már nyíltan hirdeti a 
templomi hangsorok értéktelenségét az új stílus szempontjából és valósággal 
halotti beszédet tart felettük. Tényleg a templomi hangsorok szerepe folyton 
kisebb térre szorult magában az egyházi zenében is és napjainkban már csak a 
történelem beszél róluk.

Egy másik nevezetes újítás volt a g en erá lb a sszu s , amelynek fellépése éppen 
az új korszak elejére (1595—1602) esik, és amely rendkívül fontos szerepet 
játszott a h a rm o n ik u s h om oph on  stílus kifejlődésében, meg az összhangzattan 
törvényeinek felismerésében. A  gen erá lb a sszu s a  szá m o k k a l ír t  o la sz  o rgon a-  
tá b id a tu rá b ó l fe jlő d ö tt, és lényegében nem más, mint oly tabulatura, mely a basszus
szólam hangjegyeire van felépítve. A számok nem abszolút magasságot jelente
nek, hanem az egyes szólamok távolságát a basszushangtól. A generálbasszus 
fejlődésére az adott okot, hogy még a XVI. században is a zeneszerzők igen 
ritkán adták ki műveiket a manapság szokásos partitúra-alakban, amelyben 
minden szólam bennfoglaltatik és az egész mű áttekinthető, hanem csak az 
egyes szólamokat bocsátották közre. így azonban a karmesternek, aki rend
szerint orgonán kísérte a darabot, igen nehéz volt ellenőrizni az egyes szólamok 
helyes belépését és haladását. Ezért a basszus szólam felett számokkal jelölték
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meg a hangzatokat, amelyekben a szólamok találkoztak. A veneziai és római 
mesterek egyszerű, világos, harmóniákra törekvő írásmódja nagyban elősegí
tette az új jelzési mód fejlődését, amely e szerint első sorban a hiányzó partitúrák 
pótlására szolgált, úgyszólván a mai zongorakivonatok szerepét játszotta, 
így fejlődtek ki a következő, máig is használatos jelzések :

Jelzés

Értelem

él--- | = f =
— j*—

\= M

j . 1 J 9 - s %-<=*; m -1—b5 i—fis - i ---------- * - - fi— s---- --*9---- í - 1 ' ■—1= = f =

Az első nyomtatott mű, amely számozott basszusokat használ, V ia d a n a  
egyházi concerto-it tartalmazza és 1602-ben került ki a sajtó alól. Az új jelölési 
mód rendkívüli gyorsasággal terjedt és csakhamar általános népszerűségnek 
örvendett. Ez a népszerűség a XVIII. században a kelleténél is nagyobb lett, 
mert főleg a dilettánsok szemében a zenei tudás netovábbját a generálbasszus 
helyes leolvasása és lejátszása képezte. Tény azonban, hogy az új jelzés kiválóan 
alkalmas volt a homophon-stílusban készült művek lejegyzésére, mert ebben 
az új stílusban leglényegesebb a melódia, és pedig eg y  főmelódia vo lt; ez mint
egy rátámaszkodott a legalsó szólamra, a b a sszu s-ra, amely meghatározta és 
számaival ki is jelölte a kísérő hangzatokat. A középső szólamok vezetése nem 
volt lényeges többé, fődolog volt a hangzatok érdekes egymásutánja. Ez a 
stílusszabály később túlzásba ment, a szólamvezetéssel orchestrális darabok
ban sem igen törődtek, minden hibát, felületességet a zongorának, orgoná
nak, vagy lantnak kellett eltakarni, amely a számozott basszust játszotta. 
Ennek azonban nem a generálbasszus, hanem a népszerűségre törekvő szerzők 
hanyatló polyphonia-érzéke volt az oka. Kedvezett a generálbasszus terjedésé
nek az a körülmény is, hogy ebben az időben a tenor-szólam , vezető szerepét, 
melyet az egyházi zenében játszott, a magas női hang, a szo p rá n  vette át. Ennek 
pedig az volt az oka, hogy a világi zene, amely most már mind nagyobb tért 
hódított, első sorban laikus hallgatóknak dolgozott, akik legjobban a leg m a g a 
sabb  szólamot értették meg.

A generálbasszus ha nem is volt olyan bölcsek köve, mint azt a XVII. és 
XVIII. század fordulóján hitték, elismerést érdemel, mert számaival jól kifeje
zésre juttatta a hangzatkötés szabályait és mintegy felhívta a figyelmet arra a 
zenei logikára, amely az akkordok ízléses, hatásos egymásutánjában megnyil- 
vánúl, szóval a XVI. század közepétől lassú lépésekben fejlődő összhangzattan
nak segítője, szószólója lett.

A fejlődésnek nagy lökést adott a renaissance azon törekvése, hogy a görög 
kultúra vívmányait felelevenítse. így többek között megkísértették új életre 
támasztani a görög ch ro m a tik á t és en h a rm o n ik á t. Ez jelentős újítás volt a templomi 
skálák merev diatonikájával szemben, polgárjogot szerzett a mellőzött m u sica  
f ic ta -n s k  és a dallamoknak lágyságot, hajlékonyságot kölcsönzött, hozzászok
tatta a fület az átmenő disszonanciákhoz. A chromatika első művelői a XVI.
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század végének ünnepelt madrígal-szerzői, főleg a már említett Cipriano és 
Marenzio voltak. A próbálgatások azonban egész más célhoz vezettek, mint 
amely felé eredetileg indultak. Nem a görög chromatika támadt fel újra, hanem 
megtanult a zene modulálni, egy hangsorból áttérni annak transzponált hang
sorába, egyik hangfajból a másikba, p. o. c-durból g-durba stb. Főleg az ural
kodó c-dur transzponáltjai szólaltak meg egymásután, új, gazdag mezőket nyitva 
meg a zeneszerzőknek, kik így bőséges kárpótlást találtak a templomi hang
sorokért.

A transzponált dur-skálák kifejlődése azonban rohamosan szaporította a 
chromatikus hangokat. Eleinte minden hang számára külön billentyűt akartak 
szerkeszteni az orgonákon és zongoraféléken. Zarlino 1548-ban készült clavi- 
cembaloján egy oktáván belül 19 billentyű volt. Csakhamar belátták azonban, 
hogy ez a szaporítás végzetes lenne a billentyűs hangszerek technikájára és más 
segítséghez fordultak. Két közeleső hang közül (p. o. cis és des) csak az egyik 
kapott külön billentyűt, ezt hangolták tisztán, a másikat pedig egyszerűen az 
elsővel pótolták. Ez volt az ú. n. egyenlőtlen temperálás, mellyel már Zarlino is 
tett kísérletet és utána még sokan mások. A fül azonban nem szentesítette az így 
elkövetett nagy hibákat és jogait követelve új feladatot adott a zenetudósoknak 
és hangszerkészítőknek : a chromatikus skála egyenletes temperálását. Ez pedig 
nehéz feladat volt.

Mert ha p. o. egymásután 4 quint-lépést tisztán hangoltak :
c — g — dt — ax — e2 

akkor az e2 viszonylagos rezgésszáma
3 3 3 3 / 3  \4_  8 1

2  2  2  2  V 2  / 16
volt, az ennél két oktávval mélyebb e-é pedig

81 81
—  : 2 • 2 =  —16 64

5 80holott a természetes nagy tercnek, az igazi e-nek  ̂ — — felel meg. Az így

elkövetett — hibát pedig a fül már nem tűrte el, a quint-lépésekből eredt

tercet hamisnak találta. Ilyen hibák eltüntetésével már Prátorius (1618), majd 
Mersenne (1637) is foglalkoztak, de a feladatot végleg Werckmeister oldatta meg 
(1698-ban). Ö egy nyolcadon belül csak 12 hangot vett fel, 7 diatonikust és 5 
chromatikusat, mert bizonyos hangokat egyenlő magasaknak tekintett :

1 . c =  his
2 . cis =  des
3. d
4. dis =  es

5. e =  fes
6 . f =  eis
7. fis =  ges 
8 - g

9. gis =  as
1 0 . a
1 1 . ais =  b
1 2 . h =  ces

a quintek és tercek szerinti hangolásból eredő különbségeket pedig arányosan 
szétosztotta mind a 1 2  hangra, úgy hogy mindegyik annyiszor volt magasabb
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az előzőnél, ahányszor mélyebb a következőnél, amit számtanilag így fejez
hetünk ki :

c : cis =  cis : d stb.
Ezzel a nyolcad kivételével az összes hangközöket meghamisította, de 

oly kis mértékben, hogy az a fület nem bántotta, és lehetségessé vált a 1 2  hang 
bármelyikére egyformán használható dur és moll skálákat építeni, minden 
képzelhető modulációt megvalósítani.

Az elméletet a gyakorlat számára végleg szentesítette a mesterek leg
nagyobbika, Bach Sebestyén, aki »Das wohltemperirte Klavier«-] áh an ezt a hang- 
rendszert fogadta el alapul. Sokan akarták azóta az egyenletesen temperált 
skálát jobbal pótolni (rendesen vagy elméleti zenetudósok vagy fizikusok), 
de senkinek sem sikerült, és nem valószínű, hogy valaha sikerüljön. Amely 
hangrendszer jó volt Bachnak, Beethovennek, Wagnernek és Brahmsnak, azt 
bajos lenne a közhasználatból kiküszöbölni.

Az új stílus zenei elemét, a harmóniát, Zarlino tárgyalta először önállóan 
1558-ban megjelent »Istitutioni armoniche« című könyvében. Alaphangzatúl 
a dur hármashangzatot állította fel, észrevette, hogy ennek hangjai egy mélyebb 
hang 4., 5. és 6 . felhangjaival azonosak

■ ■ ■ j —®— — ®------
1 2 3 4 5 6

%■

_£V _____ 1__«___* J- J 1___
__ i-" |— 1--------------------

és a viszonylagos rezgésszámokat helyesen így állapította meg :
c : e : g =  4 : 5 : 6

Ugyanő megállapította a moll-hármas számait is :
1 1 1a : c : e =  — : — :
6  5 4

Észrevette e három hang közös felhangját (mely a quint második oktávája) 
és egy szellemes ötlettel a moll-hármast, mint a dur-hármas tükörképét magya
rázta :

t e = N  = = |
i  •/. V. V« V» >/. 

- R í ------------------ -— Ö— 1----- i----- — 1-------------ö!--------
\r J  ■ -  - - — g — :

Ez a magyarázat azonban tényleg nem más, mint szellemes ötlet, mert a fel
hangokkal analóg alhangoh létezéséről sem a fizika, sem az élettan nem tud, 
az akkord felhangjainak találkozása pedig nem elégséges az összhangzás fizio
lógiai magyarázatára. Mégis sok követője akadt, így Tartini, a hírneves hegedű- 
művész (1714) és a XIX. században Oettingen és Riemann Hugó.
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A hangzatok teljes rendszerét Rameau Jean-Philippe állította fel először ; 
a főhangzatokat egymásra rakott harmadokkal építette fe l:

Hármai, hetes, kilences, tizenegyes, tizenhármas.

a többieket ezekből fordítással (a mélyebb hangoknak 8  hanggal való feleme
lésével) származtatta ; így származtak a hármasból a szerrí-hangzat és a quart- 
szeatf-hangzat :

___ lJ___ ____ n
y □ _ w , _ *

----- 0 ----- •
Hármas-A. sext-A. quartsext-A.

Ugyanő felismerte a hangfajok három fő hangzatának, az alaphangra 
épített toniká-nak, az 5. hangra épített domináns-nak és a 4. hangon épült sub- 
dominans-nak összefüggését és fontosságát :

subdom. tonika domináns.

és mindezzel a modern összhangzattan megalapítója lön. Bár főműve, az 1722-ben 
megjelent »Traité d’harmonie« nehézkes olvasmány, igaz tanításai gazdag ter
mést hoztak, a harmóniák tudománya a helyes úton gyorsan fejlődött tovább. 
Fejlesztették azt maguk a legkiválóbb zeneszerzők, kik művészi ízlésüket követve 
újabb és mind merészebb hangzatkötésekre tanították a következő nemzedéket. 
Az elméletnek alig akadt egyéb dolga, mint rendszerbe szedni a mesterek újításait. 
A harmónia nagy mesterei egyszersmind a legkiválóbb zeneszerzők is : Mozart, 
Beethoven, az ezt követő romantikusok (főleg Chopin és Schumann), Berlioz, 
Wagner Richard és Brahms János. Míg Wagner főképp a chromatikus hangok 
bevonásával alkotott csodaszép új hangzatkötéseket, addig Brahms harmonikus 
tételét inkább diatonikusnak mondhatjuk, mely azonban erő és szépség dolgában 
méltó versenytársa a Wagnerének. Wagner nyomdokain haladnak a sokszor 
túlmerész Strauss Richard és a fiatal franciák, mint Charpentier, d’Indy és Debussy. 
Brahms diatonikájához áll közelebb a geniális olasz Puccini, akinek fordulatai 
néha a régi templomi hangsorokat juttatják eszünkbe.

Az összhangzattan elméleti kutatói közül a XIX. században legkiválóbb 
Hauptmann M., a »Die Natur der Harmonik und der Metrik« írója ; kár, hogy 
egészséges tanításait előszeretettel burkolja be a Kant utáni német filozófia 
ködös homályába. A tankönyvírók immár nagy tömegéből messze magaslik ki 
az angol Prout Ebenezer, kinek 9 kötetes, hatalmas munkája az egész mai zene
elméletnek szép, világos képét adja ; összhangzattana Rameau-n alapul.
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Az összhangzattan fizikai alapjait Helmholtz, a nagy német fizikus szedte 
először világos rendszerbe »Die Lehre von den Tonempfindungen« című korszak- 
alkotó munkájában.

A h a n g szeres zen e  fejlőd ése .

Az énekhang segítsége nélkül, tisztán hangszerekkel előadott, instrumen
tális művészi zene az újkor vívmánya, noha már az előző korszak vége felé 
megkísértették polyphon-énekművek egyes szólamait különböző hangszereken 
játszani, és az énekszó nélkül előadott népies táncok kísérete szintén az instru
mentális zene fogalma alá tartozik. A hangszeres zene fejlődését nagy mérték
ben segítették elő a magánelőadásokra alkalmas hangszerek, főleg az orgona 
és a zongorafélék fejlődése és terjedése. Az orgona főképpen a polyphon jellegű 
művek interpretátora volt, a zongoráknak a harmonikus zene fejlődésében 
jutott jelentős szerep. A virtuóz hangszeres darabok fejlődését pedig a hegedű 
siettette, mely e kor elején már tökéletességének tetőpontján jelenik meg előttünk.

A hangszeres zene fejlődésének több irányát figyelhetjük meg egymás 
mellett. A fejlődés legtermészetesebb jelenségei a hangszerekre írt polyphon- 
művek kialakulása a vokális többszólamúságból és a népies tánczene nemese- 
dése. Lassabban indul meg a magasabb formákban írott hangszeres művek, 
mondhatjuk a szimfonikus forma fejlődése. (Ez a szorosabb értelemben vett 
abszolút vagy formális zene.) Még később alakulnak ki azok a zeneművek, melyek 
a magasabb formák alól is felszabadítják magukat és felépítésükben szavakkal 
elmondható pro gramm-okhoz igazodnak.

a) A polyphon hangszeres zene.

A XVI. század vége felé már jelentek meg Veneziában egyes többszólamú 
orgonaművek contrappunto, fantasia és ricercare címek alatt ; fantasia alatt 
egy témán épült polyphon darabot értettek, a ricercare-nak ellenben több témája 
volt. Ezek az első darabok azonban csak vokális művek utánzatai voltak, nem 
használták ki a már meglehetősen fejlett orgona technikai sajátságait. Való
ságos orgona-stílus nyomaira legelőször Claudio Merülő toccatáiban akadunk. 
A toccata általában billentyűs hangszerre írott darabot jelent. (A billentyűk 
megütését az olasz a toccare igével fejezi ki.) E toccatákat tartott hangok felett 
végigfutó gyors hangfigurák alkotják, melyek majd a jobb, majd a bal kézben 
jelentkeznek. Tartalmasabb szerzemények Gabrieli János orgonára írott canzona-i 
és több hangszerre (fúvósokra) írott sonata-i. E sonaták-nak. még semmi közük 
a mai szonáta-tételhez, mely jóval később fejlődött. A »sonata« itt csak hang
szeres darabot jelent, kb. ugyanazt, mint a toccata. Ezek a szonáták még a vokális 
polyphoniát utánozzák, a canzona-kban azonban már a többszólamúság mellett 
is előtérbe lép egy fődallam és az egész darab az olasz népdal háromrészű dal
formáját sejteti, melynek szkémája, ha a és & két zenei gondolatot jelentenek, ez :

a -f- b -j- a
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A canzona-1  Frescobaldi (1583—1644) fejlesztette tovább és annak szeszé
lyesebb, szabadabb alakjait capriccio-knak nevezte. Ugyanő passacaglia-kát 
is í r t ; ezek nem mások, mint szabad változatok egy folytonosan ismétlődő 
basszus-hangalakzat felett. Frescobaldinál már megtaláljuk egy új, magasabb 
formának, a fugának nyomait; ennek az a lényeges ismertetője, hogy az egyes 
szólamok ugyanazt a főgondolatot egymásután hozzák különböző hangfekvés
ben. A szólamok tehát nem folytonosan utánozzák egymást, mint a hollandi 
kánon-ban, hanem az imitáció csak egy szabott hosszúságú fö-témára szorít
kozik.

A Frescobaldi által művelt formákat főleg a kiválóbb német orgonista 
zeneszerzők fejlesztették tovább, így Scheidt, Froberger, Pachelbel és Buxtehude. 
Ezek közűi a második és harmadik főleg a fuga fejlesztésén dolgoztak, mely 
Kuhnau műveiben már mint formailag teljesen kialakult műfaj áll előttünk. 
Kuhnau fugái már quint-fugák, ami azt teszi, hogy a téma a második és negyedik 
fellépéskor egy ötöddel magasabb fekvésben jelentkezik mint az első és har
madik (esetleg ötödik) belépésnél.

Különleges német és protestáns műfaj a choralfiguratio, mely a lutheránus 
istentisztelet elején játszott orgona-preludiumból és a közének (choral) egyes 
versszakai közötti rögtönzött közjáték művészi kidolgozásából fejlődött.

Az összes polyphon formákban utolérhetetlen magasságba emelkedett 
Kuhnau utódja a leipzigi Thomas-iskola kántori tisztségében, minden idők 
legnagyobb, legbámulatosabb zenei genieje, Bach Sebestyén (1685—1750). Bár
mily vonzó és hálás feladat lenne e bámulatos ember és művész életének ismer
tetése, munkánk szűk kereteiben maradva, mellőzzük azt, annál is inkább, mert 
e munka célja nem egyes egyének, hanem egész korszakokat jellemző műfajok 
fejlődésének bemutatása.

Bach művei a harmonikus alapon épült polyphon zenének az apotheosisa. 
Az instrumentális zene Palestrinájának nevezhetnék, bár vokális szerzemé
nyeiben sem marad mögötte nagy elődjének. Bachnál a polyphon formák, főleg 
a fuga, eszményi tökéletességben jelentkeznek. De a nehéz formák tökéletes
ségét, a többszólamúság technikájának elragadó virtuozitását messze túl
szárnyalja a zenei tartalom mélysége. Apró, jelentéktelen formákban is oly 
hangokat szólaltat meg, melyek az emberi lélek legérzelmesebb húrjait hozzák 
rezgésbe.

Fejlődéstörténelmi szempontból legfontosabb művei a »Das wohltempe
rierte Klavier« és a »Kunst der Fuge«. Az előbbi két kötetben kétszer 24 prelú
diumot és fugát ad (minden dur és moll hangfajban egyet-egyet); a második 
műben egy témából 13 fugát és 4 kánont épít fel. Aki a polyphon hangszeres 
zene lényegébe be akar hatolni, okvetlenül tanulmányozza ez örökbecsű mű
veket.

ízelítőül itt közöljük a csodaszép g-moll zongorafuga elejét, mely minden 
szónál jobban megmagyarázza e nehéz műforma lényegét, de egyszersmind 
arról is fogalmat ád, hogy e csodálatosan nagy mester milyen virtuozitás
sal tudta a legnehézkesebb formákat is a legérzelmesebb tartalommal töl
teni meg :
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Andante con moto.
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Az eredeti fuga két vonalrendszerre van írva ; azért bontottuk fel négyre, 
hogy a téma belépése jobban szembetűnjék. A * a téma belépéseit jelzi.

Bach Sebestyén után sem a fuga, sem a többi polyphon hangszeres forma 
lényegesen nem fejlődött tovább. Művelőik napjainkig nagy számmal voltak

A művészet könyve. 41



642 A zene újkora.

és vannak ; rendesen nagyobbszabású egyházias művek (oratóriumok, misék, 
requiemek) egyes alkatrészeit képezik, néha szimfóniák tételeibe szőve fordulnak 
elő. Bach kortársai közül Händel volt még nagy mestere a polyphoniának, a 
későbbiek közül Mozart, Beethoven, Liszt és Brahms emelkednek k i ; a zongora
fugát a XIX. században legnagyobb sikerrel Mendelssohn mívelte.

b) A művészi tánczene. Suitek.

Az egyszerű két- és háromrészű dalformát főleg a népies táncok fejlesz
tették ki ; ezeket szimmetrikus szerkezet, egy kiemelkedő melódia és határozott 
ritmus jellemzik. Minthogy az olaszok, franciák és németek táncdalai már a 
XVI. században a dur és moll hangsoron mozogtak, érthető, hogy a XVII. 
század harmonikus stílusa örömmel karolta és dolgozta fel azokat. A művészi 
képzettségű feldolgozók azonban nem elégedtek meg az ismert népies és társas 
táncok egyszerű harmonizálásával, hanem maguk is írtak hasonló darabokat 
és azoknak formáit érdekesebbé, nagyobbá tették. így keletkeztek a stilizált, 
művészi táncdalok, amelyek azonban nem lévén éneklésre szánva, mindinkább 
instrumentális jelleget öltöttek.

Az egyes táncok azonban, mint az allemande, courante, sarabande, gigue stb. 
egy magukban rövidek voltak ahhoz, hogy önálló művészi előadás tárgyát 
képezzék. Ezért, főleg az operákba illesztett táncbetétekben, több rövid darabot 
fűztek egymáshoz ; így született az instrumentális zene első nagyobb, több- 
tételes (vagy mint az angolok mondják, ciklikus) formája, a partita, ordre vagy 
a suite. A XVII. század legelső, kezdetleges tánc-suitejei még egyforma darabo
kat fűznek össze ; csakhamar észreveszik azonban a zeneszerzők és az előadók, 
hogy a hangulat és a ritmus váltakozásának milyen nagy befolyása van az egyes 
részek hatására. Ezen tapasztalás alapján keresik az ellentéteket és a suitek 
szerkesztésében a változatosság lesz az alapelv.

A legelső stilizált táncok, melyeket ily módon csokorba kötöttek, az 
ünnepélyes pavane és a vidám gaillard voltak; ezeket csakhamar nyomon 
követte a páros ütemű allemande, a méltóságos sarabande, a courante, a graciózus 
gavotte és a pergő, polyphon-feldolgozásra alkalmas gigue, mely az első lépést 
tette a szonáta-tétel felé. Az összeállítást eleinte a táncmulatságok uralkodó 
divatja vagy a színpad követelményei szabták meg.

Couperin Lajos (nem a hírneves zongoraszerző, kiről még szó lesz) 23 táncot 
is rak egy suitebe, D’Anglebert a táncok közé változatosság kedvéért népdalokat, 
sőt kedvelt opera-áriákat is beilleszt. A fejlődő ízlés azonban csakhamar tilta
kozott az ilyen tánclexikonok ellen, a tételek számát apasztotta és a mennyi
séget minőséggel pótolta. Couperin Ferenc, a zongora-stílus legelső munkása, 
tudatosan és ízléssel változtatja a tételek hangnemét (dur vagy moll) és hang
faját, ügyel a páros és páratlan ritmus váltakozásaira. Még nagyobb önálló
ság és még fejlettebb ízlés nyilatkozik meg Rameau Jean Philippe zenekarra 
írt suitejeiben, melyeket operákba illesztett be, tehát visszavitte az új mű
formát oda, ahonnan az eredt.

A német suite első terméseit (p. o. Haussmann-nál) még egyhangúság 
jellemzi. Penzl már négy különböző táncot fűz össze, Muffat pedig a tánczenét
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kamarazenévé avatja. »Florilegium«-ának darabjait vonósötös adja elő zongora
kísérettel. A pavane lassanként preludium-má vagy bevezető szimfóniává alakul, 
a sikerültebb lassú táncokat ismétlik, de változtatásokkal és cifrázásokkal, és 
ezzel fejlődésnek indul a változat-forma (variatio), mely Froher géméi még ritka, 
Pachelbelnél annál gyakoribb.

A suite virágzásának tetőpontját Bach Sebestyén mesteri kezei alatt éri 
meg ; suitejeinek tételei csak név és külső forma szerint táncok, tartalom dolgá
ban és feldolgozás tekintetében a harmóniák gazdagságával párosult polyphonia 
legnemesebb termését nyújtják. Bach stilizált táncait az ő korában már nem is 
táncolták, nála a művészet nem a mulatság eszköze többé, hanem öncéllá emel
kedik ; suitejei közül legismertebbek a zongorára írott angol és francia suitek. 
Händel zongora-suitejei belérték dolgában jóval a Bachéi mögött maradnak, 
annál értékesebbek a zenekari suitejei.

Mint említettük, eleinte a szonáta-tétel kezdetleges alakjának a suite adott 
szállást prelúdiumok és giguek alakjában ; a szimfonikus forma Bach utáni 
fejlődésével lassanként megfordul a dolog, a tánc lesz a szimfónia vendége és 
Haydnnál meg Mozartnál mint menüett talál helyet a nagyobb formák társasá
gában. Ez egyszersmind az önálló tánc-suite hanyatlását is jelenti, amely a 
szimfonikus forma felvirágzásával tényleg be is következett.

A XIX. század suite-komponistái közül Lachner Ferenc érdemel dicsérő 
említést. Az utóbbi évtizedekben már ritkán találkozunk régi formájú suitekkel ; 
különösebb dicsérettel Grieg Holberg-suitejét és D’Albert zongora-suitejét 
emelhetjük ki, mint a Bach-féle formák kései, de nem méltatlan unokáit.

Korunk kedvenc táncait ritkán fűzik változatos suitekbe ; azok inkább 
egyéni életet élnek. így a vidám, páratlan ütemű keringő (Walzer), mely Schubert- 
ben, majd Lanner-ben és Strauss János-ban talált utolérhetetlen művelőkre. 
A lengyel táncokat a zongorapoézis legragyogóbb tollú mestere, Chopin ideali
zálta művészi formákká ; mazurkái és polonaisei a zongorairodalom gyöngyeit 
képezik a rokonhangulatú keringökkel egyetemben. A szláv táncok Dvorzsák- 
ban, a norvégek Grieg-ben leltek idealizáló mesterükre. A páros ütemű német 
indulót Schubert művelte először, mint idealizált táncot ; ugyanő kezdte kiaknázni 
első ízben a magyar tánc erőteljes, újszerű ritmusát ; nagyobb szerencsé
vel követte e téren Brahms (»Magyar táncok«). A modern magyar tánc-suite 
legszebb hazai termése Chován »Magyar tánc«-ai.

A XIX. század második felében az idealizált tánc új otthont lelt a fel
lendült német operetteben és a francia ballettben ; Strauss János Fledermaus-a 
és Delibes ballettjei valósággal tárházai a legnemesebb tánczenének.

c) A szimfonikus zene fejlődése.

Szimfonikusnak nevezzük mindazon ciklikus műveket, melyeknek formája 
lényegében azonos a zenekari szimfónia formájával ; ezen gyűjtőnév alá tehát 
a zongora-szonátát, a hegedű-szonátát, a kamaraműveket (triók, quartettek stb.), az 
önálló előadásra alkalmas nyitányokat és a versenyműveket (concert) is befoglaljuk.

A szimfonikus forma éppen úgy ciklikus, mint a suite, de lényegesen külön
bözik attól, mert míg a suiteben a tánczene dominál és egyéb formák csak mellé-
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késén, kivételesen szerepelnek, addig a szimfonikus formában a tánctétel 
(menüett, később scherzo) csak másodrangú fontosságú, a forma lényegét a 
szonáta-tétel és a romló-forma adja.

Ezek közül először az egyszerűbb rondó fejlődött k i ; eredetét a francia 
körtáncban találjuk, melyet énekkel is kísértek, s amelynek vidám, gyakran 
rögtönzött magánrészeit (couplet) egy állandóan visszatérő, refrain-jellegű 
kardal követte, a rondeau. E tánc idealizált, hangszeres alakját már Couperin- 
nél készen találjuk. A »rondeau« folyton a darab főhangnemében (a tonikában) 
jelentkezik, az egyes couplet-k majd a domináns hangfajtában, majd a pár
huzamos hangsorban fc-dumál a-moll stb.), szóval közeli rokon tonalitásokban 
lépnek fel. Couperinnél a couplet-k száma a 8 -at is eléri. A couplet-k azonban 
(éppúgy, mint a suiteben a táncok) a kidolgozás komolyságával fogyásnak 
indultak ; Bachnál már csak két couplet-félét találunk, úgy hogy ezt a rondó- 
formát a következő képlet jellemzi :

A +  B +  A' +  C +  A"
hol A, A' és A” a főtéma egyes fellépéseit, B és C a couplet-kat, vagy amint ma 
mondjuk, epizódokat jelentik. Bach után mind gyakoribb jelenség a visszatérő 
főtéma variálása. így látjuk ezt Haydn-nál és Mozart-nál is, akik azonkívül 
a téma és az epizód közötti összekötő részt is gondosabb kidolgozás tárgyává 
tették. Beethoven rondóit az összekötő részek mesteri szövésén kívül a nagyobb 
terjedelmű záradék (coda) is jellemzi. Tipikus egyszerű rondó-forma a Waldstein- 
szonáta (c-dur) utolsó tétele.

A szimfonikus forma legjellemzőbb része a szonáta-tétel, mely a tánc- 
suitek befejező gigue-jéből oly módon kezdett fejlődni, hogy a két részből álló 
táncot két témából építették fel (hogy a formát nagyobbítsák, amit a gyors 
tempó tett kívánatossá), de hogy az egyhangúságot kerüljék, a két témát az 
első részben úgy állították szembe, hogy az első a tonika, a második a domináns 
hangfajában állott; a második részben éppen fordítva volt a dolog. Ha tehát 
a két témát A és B-vel, a hangfajokat kis t- és d-vel jelöljük, a kezdetleges szonáta
tételt így jellemezhetjük :

(A 1 +  Bd) +  (Ad +  B‘)

Ezt az alakot Scarlatti Domenico nevezi először szonátának ; egytételes 
szonátái ezt a formát mutatják. Ez, mint látjuk, kétrészű forma. A valódi 
szonáta-tétel ellenben háromrészű ; ezek közül az első azonos a Scarlatti-tétel 
első részével, t. i. egy téma a tonikában, mely átmegy egy másodikba, a domi
nánssá ; a harmadik részben ellenben mind a két téma a tonikában jelentkezik ; 
a tétel középső része a két főtémának ízekre bontása, az egyes tagok változta
tása, átformálása, az átformált részek ellenpontos szembeállítása, szóval egy 
fantázia, melyben a szerző témáinak termékenységét és saját tudását csillog
tatja. Ez az ú. n. kidolgozási rész (Durchführungs-Satz), amelynek tárgya a 
tématikus munka. Jelöljük a két témát A- és B-vel, a kidolgozást (AB)-vel, 
akkor az összekötő részektől eltekintve, a valódi szonáta-tételt így jellemezzük :

I. II. III.

F +  Bd +  (AB) +  A 1 +  B*
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A harmadik részt, melyet újrakezdés-nek (reprise) neveznek, rendesen 
zárórész (coda) fejezi be. Ezt a formát Bach Sebestyénnél készen találjuk, előtte 
csak nyomaira akadhatunk. Nem sajátszerű, hogy e csodás mester, ki a polyphon 
zene templomára felrakta a toronygombot, egyszersmind fundamentumot 
épített a szimfonikus zenének ? Valóban igaznak kell ismernünk a német zene
esztétikusok dicsekvő szavait, midőn azt mondják, hogy a legvalódibb »jövő 
zenésze« Bach Sebestyén ! Legvilágosabb szonáta-tétele a Wohlt. Kl. II. köteté
ben a d-dur »preludium« ; ezt minden zenésznek ismerni kellene. A fejlődés 
közbeeső stádiumát mutatják Bach azon művei, melyeket ő maga is szonáták
nak nevezett, mint p. o. g-moll, a-moll és c-dur hegedű-szonáták. Ezekben meg
van a főtéma és az ebből alkotott kidolgozás, ellenben hiányzik a II. téma szembe
állítása. A valódi szonáta-tételt eszerint a Scarlatti által ú. n. szonáta és a Bach 
Sebestyén által ú. n. szonáta szintézisének mondhatjuk.

A Bach Sebestyén által kiformált szonáta-tétel fejlődésre termettségét 
és rendkívüli befogadóképességét fia, Bach Emánuel Fülöp ismerte fel és aknázta 
ki először. »Gáláns«, harmonikus stílusban írott szonátái és finom, jellegzetes 
zongora-írásmódja, melyet főleg e szonátákon csiszolt ki, a fejlődéstörténelem 
legérdekesebb jelenségei közé tartoznak.

Az új formát kamarazeneművek és zenekari muzsika befogadására Haydn 
József (1732—1809) avatta fel először ; nagyértékű vonósnégyeseinek főtételét 
a szonáta-tétel, ennek legfontosabb részét pedig a kidolgozás képezte. Ugyanezt 
látjuk Mozart Farkas (1756—1791) szimfonikus műveiben is, aki a második 
témát még jobban kidomborította.

A szonáta-tétel fejlődésének climaxára Beethoven merész kezei alatt jutott. 
Beethoven a II. témát nemcsak a dominánsban (vagy a párhuzamos hangnem
ben) szólaltatja meg, hanem távolabbi rokonságban álló hangfajokat is felkeres ; 
a Waldstein-szonáta első tételének I. témája c-durban, a második e-durban 
mozog. Ugyanő hatalmasan kitágítja a kidolgozás kereteit, ott folyton idegen 
hangfajokban mozog, hogy a tonika újrakezdése annál meglepőbb legyen, a 
változatosság kedvéért egyazon idegen hangfajt rendesen csak egyszer érinti, az 
újrakezdés végére nagy arányokban épített codát tesz ; ezt gyakran egy 
rövidebb második kidolgozás előzi meg, kidolgozás közben pedig néha új téma 
is jelentkezik. Aki a szonáta-tétel lényegébe be akar hatolni, annak meg kell 
ismerkednie Beethoven zongora-szonátáival, melyeket főleg a Billow-féle kitűnő 
magyarázatos kiadások tesznek könnyen érthetőkké.

A szonáta-tétel szabja meg a modern szimfonikus nyitány (ouverture) 
alakját is, melynek első mesterei Mozart és Beethoven, további jelentékeny 
művelői Berlioz, Weber, Mendelssohn, Wagner, Liszt, Volkmann, Brahms és 
Csajkovszki voltak.

Beethoven műveiben alakul ki teljesen a rövidített szonáta-tétel is, mely 
főleg a lassú tételek, adagiók és largok kedvelt formája, s amelyeket a kidolgozás 
hiánya jellemez, úgy hogy az I. részt az újrakezdés követi.

Érdekes még a szimfónia tánc-vendégének, a menüett-nek a fejlődése is. 
A tánc-suitebe gyakran illesztettek be két menüettet egymásután és pedig 
úgy, hogy a második után az elsőt újrajátszották. Ezzel az egyszerű kétrészű
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formából nagyobb háromrészű keletkezett. Minthogy a középső darabot vál
tozatosság kedvéért nem négy vagy kettő, hanem csak három szólamban írták, 
ennek a neve lassanként trió lett. Ezt a triós menüett-formát a kamarazenébe 
és a szimfóniába Haydn vitte be és ezzel a páratlan ritmusú tánc új otthonra 
talált. A gyorsabb mozgású menüetteket már Haydn is nevezte scherzo-nak, 
Beethoven pedig a formát megtartva, a névhez új ritmust keresett, 2/4-ben és 
allabreveben is írt scherzókat; nála azonban a scherzo lassanként elveszti vidám, 
pajzán jellegét, mind komolyabb és nagyobb műfajjá alakul és a IX. szimfóniá
ban az egykor könnyed, bájos táncocska mint hatalmas, drámai jellegű szonáta
tétel áll előttünk.

Mozart, később mások is, p. o. Schumann, azzal fejlesztette a menüett- 
szerű scherzót, hogy két triót illesztett be, ezzel a főtánc háromszor ismétlődött, 
tehát a forma rondává növekedett.

Ezzel bemutattuk a szimfonikus forma összes alkotórészeinek fejlődését ; 
most már könnyű megérteni az egész műfaj evolúcióját is.

A szimfonikus forma az operák élőzenéjéből fejlődött, mely Scarlatti 
Alessandro és a francia Lully kezében önálló, kerek zenedarabbá idomult. Scarlatti 
nyitánya három összefüggő részből áll, egy kezdő gyors, egy második lassú és 
egy harmadik gyors, rendesen fugáit, polyphonikus tételből; ez az ú. n. olasz 
nyitány a mai nagy szimfónia ősmintája. A Lully-féle francia nyitányt lassú 
tétel vezeti be, ezt gyors követi, mely rendesen lassúbb, ünnepélyes zárótételbe 
megy át. Ez nagyjában a mai szimfonikus nyitány formája.

Az olasz nyitány nem egyenesen alakul át a mai szimfóniává, hanem 
az ú. n. kamara-szonáta közvetítésével. A »szonáta« elnevezésről már szólot- 
tunk ; eredetileg csak az énekelt darabnak, a »eantatá«-nak ellentétét, hang
szeres darabot jelent. Legelső alakja a suonata di chiesa, mely templomi stílus
ban írott, nagyobb terjedelmű hangszeres darab. A XVII. század második 
felében megkísértették a formát vidámabb tartalommal tölteni meg ; így szüle
tett a suonata di camera.

Ezek a darabok eleinte alig különböztek a tánc-suitektől; a gyors tételek 
azonban lassanként kibővítették az egyszerű táncformát ; ezt főképpen a hegedű- 
szonátákon figyelhetjük meg. A XVII. században ugyanis divatba jöttek a zon
gorával kísért hegedű-szonáták, melyekben a generalbassus fejlődésével a zongora 
csak a számokkal jelzett kíséret előadására szorítkozott. Annál jobban kifej
lődött a hegedűszólam, melynek lépést kellett tartania a gyorsan fejlődő 
hegedűtechnikával. Ez azonban a forma kitágítását hozta magával. Ily módon 
Torelli, Corelli, Vivaldi, Tartini és mások hegedű-szonátái egy részt a virtuóz 
hangversenystílust fejlesztették, másrészt Scarlatti Domenico zongoratételeivel 
együtt hozzájárultak a szonáta-tétel fejlődéséhez. Ezzel szemben Kuhnau a több
tételes suonata di camera formáját átvitte a zongorára és ezzel megszabta a 
zongora-szonáta külső keretét, noha szonátái még valóságos szonáta-tételeket 
nem tartalmaznak. Ha most hozzávesszük, hogy Bach Sebestyénnel maga 
a szonáta-tétel is kialakult, akkor tisztán áll előttünk az első igazi zongora- 
szonáták szerzőjének, Bach Fülöp Emánuelnek az érdeme. A Kuhnau-féle több- 
tételes keretbe beillesztette a Tartini, Scarlatti Domenico és atyja müveiből már
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élesen kidomborodó szonáta-formát és ezzel az egészet formailag magasan a suite 
fölé emelte. Ez már lényegében azonos a mai szimfonikus formával, mely eszerint 
nem más, mint a többtételes suonata di camera és az egytételes virtuóz-szonáta 
szintézise.

Hogy a mai szimfónia létrejöhessen, nem kellett más, mint a zongora- 
szonátát zenekarra vinni át, más szóval az új vívmányt, a szonáta-tételt bevinni 
a többtételes olasz nyitány keretébe. Ne gondoljuk, hogy aki ezt megtette, ilyen 
megfontolások alapján határozta reá magát. A művészt legértékesebb alkotá
saiban nem elméleti okoskodások, hanem az alkotó géniusz természetes 
ösztöne vezérli.

Különben is külső okok késztették az olasz nyitányt, hogy az operaházak
ból a hangversenytermekbe költözzék át. Rameau és még inkább Gluck szín
padi zenéjének drámaisága nagyon elütött a többrészű nyitány formai merev
ségétől. Az olasz nyitány lassanként alkalmatlanná lett a színpadi események 
bevezetésére, ellenben annál jobban hatott a hangversenyteremben. Az első 
kísérletezők között a tiszteletreméltó mannheimi iskola mestereit említjük, 
főleg Stamitz-ot és Holzbauer-1 , kik nagyban előkészítették a talajt az első igazi 
szimfonikus mester, Haydn számára.

Természetes, hogy Haydn sem tudatosan kombinálta össze az olasz nyitány 
és a zongora-szonáta esztétikai princípiumait, hanem gazdag teremtő fantáziájá
nak nagyobb formát és kifejezésben dúsabb eszközt keresett, tehát a már kiala
kult szonátát átvitte a kamaraegyüttesbe (vonósnégyes stb.) és a zenekarra. Ezzel 
a mai kamarazenének és a mai szimfóniának vetette meg az alapját. Hogy Haydn
nak eleinte tényleg a szemei előtt lebegett a Scarlatti-forma, azt az igazolja, 
hogy eleinte csak 3 tételben (gyors, lassú, gyors) dolgozik és csak később illeszti 
be a 2  utolsó tétel közé harmadiknak a már ismertetett szimfonikus táncot, 
a menüettet. Haydn műveinek egyszerű, természetes báját életviszonyainak 
bővebb kutatásából érthetjük meg ; teremtő erejének gazdagságát jellemzi az, 
hogy 33 zongora-szonátát, 83 vonósnégyest és 120 szimfóniát írt.

A szimfonikus formát lényegesen nem fejleszti ugyan, de annál mesteribb 
tartalommal tölti meg Mozart; hivatkozhatunk 41 szimfóniájára, 7 vonós
ötösére, 26 vonósnégyesére, 17 zongora-szonátájára és szimfonikus formában 
írott versenymüveire (concert!), melyek legkiválóbb példányai általánosan ismertek.

A szimfonikus forma legnagyobb mestere és végleges kicsiszolója van 
Beethoven Lajos (1770—1827) volt. Munkásságának beható méltatására és 
érzelmi tragikumban gazdag életének ismertetésére ez az egész kötet sem volna 
elég. Itt csak a legkimagaslóbb érdemek méltánylására szorítkozunk. A szonáta
tétel összekötő részeinek mesteri szövése, a kidolgozási rész bámulatos ötlet- 
gazdagsága, a második kidolgozás meghonosítása, a rondó és a scherzo formái
nak kitágítása mind az ő nevét dicsérik. De mi az, amit a formai építés terén 
tett, ahhoz a tartalomhoz, melyet szonátáiba, kamaraműveibe és szim
fóniáiba befoglalt ? A forma csak aranyfoglalás, melyben mint gyémántok és 
drágakövek helyezkednek el hatalmas harmóniái és nagy lelke mélyéből 
fakadt, lelkünk mélyére ható örökszép melódiái. Az ő zenéje nem szórakozás, 
nem enyelgés, hanem vallomás attól, aki írta, imádság annak, aki hallgatja ;
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egy csodásán mély, gazdag lélek vívódása, kutatása az örökemberi Faust- 
probléma körül, büszkén eltitkolt, de kitörő feljajdulása a szeretni tudó nemes 
szívnek, mely igazi, méltó viszonzást nem talált soha. Sem anyagi és családi 
gondjai, sem fülbaja nem magyarázzák meg eléggé azt a pesszimizmust, mely 
egész élete munkásságát átlengi, és melynek teljes megfejtését talán csak az 
»unsterbliche Geliebte«, vagy mint Beethoven egy levelében írja : »Mein Engel, 
mein Alles, mein Ich i« talán Brunswick Teréz grófnő adhatná, ha rég nem 
porladna valahol egy főrangú kriptában. Beethoven nevének halhatatlanságát 
az abszolút zene terén a 9 szimfónia, 38 zongora-szonáta, 10 hegedű-szonáta, 
16 vonósnégyes és egyéb kamaraművek hosszú sorozata őrzi.

A szimfonikus formának Beethoven után fejlesztői nem, csak művelői 
akadtak. A legkiválóbbak ezek közül az őt követő romantikusok (Schubert, 
Mendelssohn, Schumann), majd Brahms János, ki Beethoven örökének égjük 
legigazabb letéteményese ; Brahms kortársai közül az osztrák Bruckner és az 
orosz Csajkovszki (kiről még külön fogunk szólni) érdemelnek tiszteletteljes 
megemlítést.

d) Programuizene.

Programmzene körébe tartozónak mondunk minden oly zeneművet, mely 
szavakkal elmondható (s az u. n. programmban rendszerint el is mondott) lelki 
vagy külvilági folyamatok zenei festésére vállalkozik. Hogy a programm egy
két szóból áll-e (p. o. csak a címből), vagy egy hosszabb költemény, leírás, 
elbeszélés vagy éppen filozófiai elmélkedés, avagy a programmot a szerző tel
jesen el is hallgatja (és csak az utókor fűzi hozzá a darabhoz), ez a dolog lényegén 
nem változtat. Mellékes az is, hogy milyen a mű formája, vájjon valamely ismert 
forma-e (dal, tánc, rondó, szonáta), vagy egy, a programm kedvéért alkotott 
újabb forma, vagy egészen szabad fantázia-e ? Szóval a programmzene nem 
ellentéte a formális zenének, mint ezt napjainkban néha tévesen hangoztatják, 
ellenben nem szükséges, hogy az ismert formák valamelyikét kövesse.

A programmzene nyomaira már az ókorban akadtunk, a pythiai játékok 
történetében. A középkorban is van nyoma a programmzenének Josquin, 
Gombért és Jannequin vokális darabjai között. Ezekben a programmot az ének
szöveg tartalmazza. Napjainkban programmzenének csak azt tekintjük, amely 
tisztán hangszerekkel dolgozik, tehát instrumentális.

A zongorastílus első virágzásának idejéből, Couperin és Rameau táncformájú 
darabjai között többet találunk, melyek címük és tartalmuk szerint is programm
zenének tekinthetők. Minthogy Rameau művei nem szerezhetők meg könnyen, 
zenéjének jellemző erejét két példával illusztráljuk. Az első a »La Timidé« című 
rondóból való

Gracieux
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A németek között az újkorban Froberger az első kísérletező ; követője 
Kuhnau, kinek bibliai szonátái már valósággal a programmzene fogalma alá 
tartoznak. Ugyanezt mondhatjuk Bach Sebestyén darabjáról is : Die Abreise 
eines Bruders, melyben a nagy mester kedves könnyedséggel festi a barátok 
búcsúzását, az útközben történt bajokat, az otthonmaradottak búsulását és a 
postakürt vidám fanfárjait. Sokkal értékesebbek nagyobb müveinek egyes 
instrumentális részletei, melyekkel valamely, az előző részek szövegében jelzett 
eseményt megrajzol.

Ilyen jellegű, értékes részleteket Haydn »Die Schöpfung« és »Die Jahres
zeiten« című oratóriumaiban is találunk. Kortársai közül Dittersdorf, a nagy 
latin poéta, Ovidius Naso müvein lelkesedve, »Metamorphosen-Symphonién« 
cím alatt írt céltudatos programmuzsikát.

A szó mai értelmében vett programmzene első nagy mestere Beethoven. 
A szimfonikus formában írt programmzenének túl máig sem haladott, gyönyörű 
példája a 81. a. számmal jelzett esz-dur szonáta, »Les adieux«, melynek egyes 
tételei az elválást, az egyedüllét keservét és a visszatérés boldogságát bámu
latosan festik meg a zongoratechnika eszközeivel. Másik nagyszabású, kimon
dottan programm-műve a pásztor ál-szimfónia (a 6-ik, f-durban), melyben az 
egyes tételek programmját a címekben olvashatjuk ; ugyancsak a cím ad 
programmot az a-moll vonósnégyes egyik tételének. Életrajzi adatokból ismer
jük a III. szimfónia eredeti programmját (Napoleon) és az V-ikét (»így kopogtat 
a sors az élet ajtaján !«). Viszonylag kisebb értékű programm-mű a nagy mester 
alkotásai között a »Wellingtons Sieg bei Vittoria«. Némely művét a bámuló

*
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utókor látta el programmal. így lett a cisz-moll szonáta »holdfény-szonáta«, 
a Waldstein-szonáta zárótétele pedig hajnal.

A formailag szabadabb programmzene első nagy mestere a zseniális francia 
Berlioz Hector (1803—1869), akit egyszersmind a modern nagyzenekari stilus 
atyjának mondhatunk. Ily irányú művei közül legismertebb a fantasztikus 
szimfónia, »Episode de la vie d’un artiste«, melyben boldogtalan szerelmét egy 
nyomasztó álom rémlátásainak képeiben festi meg. Itt találkozunk először a 
szimfonikus zenében a tudatosan alkalmazott, lélektani következetességgel 
visszatérő vezérmotivummal (az imádott leány motívumával), amely Liszt és 
Wagner érett alkotásaiban oly nagy szerephez jutott. (A színpadi zenében a 
vezérmotivum már előbb felmerül, t. i. Grétry »Richard Coeur de Lion« című 
operájában, mint Blondel apród motívuma.) Programmzenei részekben gazdagok 
hangversenyre szánt zenedrámáinak »Damnation de Faust« és »Romeo et Juliette« 
partitúrái is. A Paganininek ajánlott HaroZd-szimfónia is programmzene.

A kis formákban írott programmzene kiváló művelőkre akadt Chopin-ban, 
Schumann-ban és Mendelssohn-ban. Chopin ugyan ritkán ad programmot, és 
ha ad is, csak a címben ; a balladáknál a címből csak sejtjük, inkább a tarta
lomból érezzük, hogy szenvedélyes, szomorú szerelmi történetről van szó. 
A bölcsődal és a barkarolla értelme nyilvánvaló. Sok Chopin-műnek az utókor 
adott találó programmot. Ilyenek az f-dur notturno (Esőcseppek), az első c-moll 
tanulmány (Hajótörés), a második c-moll (Vihar), a nagy a-moll (Lovas-attak) ; 
élettörténetéből értjük meg az asz-dur polonéz és a desz-dur preludium programm- 
ját. E művek egyszersmind a mai zongorastílus legtökéletesebb termékei. Jobban 
írni zongorára (anélkül, hogy a hangszer a zenekar utánzójává váljék) és többet, 
szebben fejezni ki zongorán senki sem tudott, mint ő. (Ezzel nem kisebbítjük 
Liszt Ferenc érdemét, aki viszont a modern, nagy zenekart utánzó zongora
stílust emelte páratlan tökélyre.)

Sokkal határozottabb a programmszerűség Schumann kis formákból 
alkotott ciklikus műveiben, mint a Papillons, a Carnevál, a Davidsbündler- 
táncok, meg a Kreisleriana, Mendelssohn zongorára írt »Lieder ohne Worte« 
című darabjai közül szintén igen soknak van a címben előírt programmja.

Nagyobb és szabadabb formákban alkotott programmzenét nagy hazánkfia, 
a zongora legnagyobb mestere, Liszt Ferenc (1811—1886). Első helyen említjük 
egy tételes, de többrészű, vezérmotivumokkal dolgozó, szabad fantázia alakjá
ban írott szimfonikus költeményeit. (Legismertebbek »Mazeppa«, »Tasso«, 
»Orpheus«, »Hungária«.) »Dante«- és »Faust«-szimfóniája szintén programmzene, 
valamint zongoraműveinek nagyrésze is. Az utóbbiak közül példaképpen említ
jük ezeket : »Szent Ferenc jár a vizeken«, »Szerelmi álmok«, »Erdőzúgás« (tanul
mány), »Gnómok tánca« (szintén).

A XIX. század programmzenéjének legértékesebb alkotásai azok a tisztán 
instrumentális részek, melyek Wagner Richard zenei drámáiban természeti képe
ket és a drámával összefüggő eseményeket kísérnek, mint a »Walkürök lovaglása«, 
»Tűzvarázs«, »Erdősusogás« stb. A megfelelő darabok tartalmából értjük meg a 
»Bolygó hollandi«, a »Tannhäuser«, a »Lohengrin« és a »Mesterdalnokok« nyitányá
nak programmját.
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A Wagner utáni programmzene legünnepeltebb mestere Strauss Richard, 
egy rendkívüli tudású, szép tehetségű, merészen és önállóan gondolkozó zenész
poéta, akit, sajnos, az eredetiség és külső siker utáni vadászat igen gyakran 
eltérít a jóizlés útjáról és olyan szertelenségekbe sodor, amelyeket az utókor 
aligha fog szentesíteni. Strauss programm-szimfóniái az egytételes Liszt-féle 
szimfóniái költemények szabad formáját utánozzák, de terjedelmük általában 
nagyobb emezekénél, rendesen a használt témák száma is. Strauss programm- 
szimfóniái közül legkiválóbbak »Don Juan«, »Tod und Verklärung« és »Also 
sprach Zarathustra«. A túlzások és a hanyatlás jegyében állanak a »Heldenleben« 
és a családi élet apró intimitásait monstruózus zenekarral tárgyaló »Symphonia 
domestica«. Kor- és iránytársai között a német Mahler Gusztáv (a budapesti 
operaház volt igazgatója, kitűnő karmester), a francia Saint-Saéns (»Danse 
macabre«), Debussy (»Egy faun délutánja«) és a finn Sibelius (»A tuolenai hattyú«) 
a legkiválóbbak.

A v ilá g i én ek  fejlőd ése .

Mivel a harmonikus stílus fejlődése Itáliából indult ki, érthető, 
hogy annak egyik legjellemzőbb formája, a hangszerkísérettel énekelt egyszólamú 
műdal is itt indult először virágzásnak.

Az újkor elején még a világi dal, a polyphon írásmód befolyása alatt állott; 
a változás lassanként ment végbe. Siettette a fejlődést az opera virágzása, 
amelynek magándalait a zenekar harmóniákkal kíséri. Világosan látszik ez a 
cantata di camera-n, melyben operaszerű, kerek dallamok szavaló énekkel, reci- 
tációval váltakoznak. E cantátákban gyakoriak a magánszámok, a duettek 
és a tercettek, ritka a karének. A kísérő harmóniák a folytonos basszus-szólam 
(basso continuo) felett számokkal vannak kiírva (generalbasszus !), ami az új 
stílus uralmának egyik külső jele.

A világi cantáta első jelentékeny mestere Carissimi, követői Scarlatti 
Alessandro, Durante, Porpora, Astorga stb. A szövegek tárgya többnyire a 
szerelem.

A franciák a már virágzó chanson-irodalmat fejlesztették tovább. A dallam 
jellegzetesen francia volt, a kíséret Lambertnál, ki Lully operaszerző apósa és 
kiváló énekes volt, már az új stílus szabályait mutatja. Lamberttel a chanson
irodalom gazdag virágzásnak indul, mely körülbelül a XVIII. század végéig 
tart. A XVII. század végén közkedvelt opera-áriákból is csinálnak chansonokat, 
sőt később táncdarabokat és Couperin zongoradarabjait is chansonokká alakít
ják, alkalmas szövegek hozzáadásával.

Németországban a 30 éves háború a XVII. században útját állta annak, 
hogy számottevő műdal-irodalom fejlődjék. Egyébként is ez a század egy geniális 
zeneszerzőt sem adott a németeknek. A fölényes olasz és francia zene hatása 
alatt a népdalt elhanyagolták és a tanult zenészek művei, kevés kivétellel, erős 
idegen befolyást mutattak.

A harmonikus stílusban dolgozó dalszerzők egyik legjelentékenyebbike 
Schein 3 szólamú »Waldliedlein«-jaival, de úgy ő, mint Eccard, Prátorius, Franck 
és mások olasz-utánzók. Legnémetebb közülök Albert H., bár ő is szívesebben
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dolgozik polyphon formákban, de azért több dalában az egyszerű, egészséges 
népdal felé fordul.

Albert után még ritkábbak lesznek az egyszerű strófás dalok (melyeknek 
minden versszakához ugyanaz a zene tartozik) és megkezdődik az olasz világi 
cantáta, majd pedig a francia chanson szolgai utánzása. Ali sem jellemzőbb erre, 
mint hogy 1762-ben Berlinben egy olyan dalgyűjtemény jelent meg, amelynek 
24 dalát német szerzők francia szövegekre komponálták. Ily körülmények 
között igen lassan indult meg a német műdal fejlődése. Az első kísérletek közé 
tartoznak Bach Fülöp Emánuel instrumentális ízű dalszerzeményei. Szerencsé
sebb és befolyásosabb újító Hiller János, ki 1766 után Singspiel-ekkel aratott 
nagy sikert ; különösen tetszettek a népdalokat utánzó Gassenlied-ek. Hiller 
sikerei sok utánzót bírtak rá, hogy egyszerűbb formákban és igazi német, népies 
dallamokkal próbálkozzanak.

A további fejlődésre döntő befolyással volt a német lírai költészet fel
lendülése, melyet Goethe első versgyűjteményének megjelenésétől (1789-től) 
számíthatunk. A legelsők egyike, aki Goethe jelentőségét a dalköltészet szem
pontjából felismeri, Beichardt János volt, aki összesen 128 Goethe-dalt szerzett. 
Említésre méltó újító Andre, aki Bürger »Leonorá«-jának feldolgozásával a német 
ballada alapjait rakta le.

Népies irányban haladnak Schulz I. A. P. és Zelter, aki sikerrel kisértette 
meg népies dalok énekkarra való feldolgozását a Liedertafel-ek számára, melyek 
közül az elsőt ő alakította Berlinben 1809-ben. André nyomdokain halad a 
Schiller által befolyásolt balladaszerző, Zumsteeg.

Az újkori német zene klasszikus mesterei, Haydn, Mozart és Beethoven is 
írtak műdalokat, habár ily irányú munkásságuk össztevékenységüknek kevésbé 
jelentékeny részét képezi. Haydn dalain érzik a hangszeres technika, nem úgy 
a Mozartéin, aki itt is elárulja a zseniális szinpadi muzsikust, mesterien bánik 
az énekhanggal és dallamait kitünően idomítja a szöveghez. (Igen ismert dala 
a »Veilchen«, melynek versét Goethe írta.) De a zongorakíséret nála is csak 
kíséret, kifejezés dolgában alárendelt tényező az énekszólam mögött. Ugyanezt 
mondhatjuk Beethoven műdalairól is, bár ezek zenei összérték tekintetében 
méltók a nagy mester egyéb műveihez. Legismertebbek az »Adelaide« és az 
»An die entfernte Geliebte« ciklus dalai, melyeknek mélységes tartalma nehezen 
fér el az apró formákba.

A szó mai értelmében vett műdal első nagy és talán mondhatjuk, hogy 
egyáltalában legnagyobb mestere Schubert Ferenc (1797—1828). Dalai rövid, 
de munkás életének legkiválóbb termései; e dalok a műdal stílusát hosszú időre 
megállapították és kiszabták a további fejlődés útjait. Dallamai rendkívül 
tetszetősek és bájosak, harmóniái színdúsak, erőteljesek, deklamációja kitűnő, 
a kíséret bámulatosan jellegzetes. Schubert dalaiban az énekelt és hangszeres 
kamarazene tökéletes szintézisét látjuk. Szövegeit előszeretettel válogatta 
Goethe, Müller Vilmos és Heine költeményeiből. Dalainak összes száma 457.

Schubert kortársai közül Löwe Károlyt, a kitűnő balladaszerzőt említjük. 
Napjainkban ezeket a balladákat mind ritkábban halljuk (főleg Németországon 
kívül), ezt azonban inkább a kor divatjának és az igazán kiváló balladaénekesek
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hiányának tulajdoníthatjuk. Azért Löwe balladái zenetörténelmi érték dolgában 
Schubert dalai mellé tehetők. A drámai részek megkapó ereje, a lírai helyek 
lágysága és a kifejező kíséret bőven kárpótolnak a tisztán epikus részek helyen
kénti egyhangúságáért.

Schubert követői közül idő szerinti rendben a gyakran édeskés, néha 
erőtlen Mendelssohnt említjük először. Sokkal mélyebben szántja fel az emberi 
lelket Schumann Róbert (1810—1856). Hosszas küzdés árán kivívott boldogsága 
gyönyörű virágokat hajtott a német dalirodalomnak ; abban az évben, mikor 
Wieck Klárát feleségül vette, egész seregét írta a szebbnél-szebb műdaloknak, 
mintegy 150 darabot, köztük a »Dichterliebe« és a »Frauenliebe« örökszép szá
mait. Schumann dalait a Schubertéivel szemben erősebb szubjektivitás, főleg 
pedig a zongorakíséret továbbfejlesztése jellemzik.

Nem annyira népszerűek és kevésbé ismertek, de nem kevésbé értékesek 
Franz Robert (1815—1892) finom dalai, melyek technika tekintetében közel 
állanak a Schumann-félékhez. Tagadhatatlan azonban, hogy Franz dalai nem 
mentek némi modorosságtól és egyhangúságtól, amit azzal magyarázhatunk, 
hogy szerző soha nagyobb műfajokban nem dolgozott, csak dalokat írt. Kor
társa Jensen sokkal érzelgősebb, kevésbé mély, de — talán éppen ezért — meg
lehetősen népszerű.

A XIX. században a német zene bőven kipótolta, amit az előzőben mulasz
tott. Schubertnek utódja akadt, aki azonkívül, hogy a zene minden ágában 
nagyot és maradandót alkotott, különösen a dalirodalom terén örökértékű 
művekkel gazdagította Schubert örökségét. Ez a nagyértékű, nagyjelentőségű 
zenész Brahms János ( 1833—1897), kinek úgy műdalai, mint népies német dalai 
deklamáció, dallam, hangzatkezelés és a kíséret gazdag kiképzésében a modern 
dal fejlődésének klimaxát jelentik. Nem kevésbé geniális a rövid pályafutású 
Brückler Hugó (1845—1871), akinek Scheffel verseire írt »Trompeterlieder«-jei 
az egész világ dalirodalmának legszebb gyöngyei közé tartoznak. Csekély számú 
dalai csak napjainkban kezdenek ismeretesek lenni. Kíséretein megérzik Wagner 
Richard hatása, aki maga ugyan csak néhány dalt írt, de nagy, hatalmas egyéni
sége kora egész irodalmára reányomta bélyegét. A dalköltés Liszt Ferenc-nek 
sem erős oldala ; dalain általában érzik az instrumentális zeneszerző.

A Wagner által befolyásolt új-német dalszerzők közül Cornelius Péter, 
Strauss Richard, továbbá Pfitzner, Schillings, Ansorge és a mindegyiknél geniáli- 
sabb Wolf Hugó (1860—1903) a legkiválóbbak. Közös vonásuk a harmóniák 
merész (sokszor túlmerész) kezelése és a zongorakíséret önállósítása, néha az 
énekszólam rovására is.

A franciák közül a XIX. században színpadi zenészek írták a legkiválóbb 
dalokat, így a kellemes, dallamos Gounod, az ötletes Bizet, a kevésbé erőteljes 
Massenet, továbbá Fauré és a napjainkban nagyon divatos Chamirmde. A régi 
chansonok szellemes továbbfejlesztője Delmet Pál, kinek dalocskái csak pár év 
óta részesülnek a hangversenyénekesek figyelmében. Az ultramodern francia 
műdalt Debussy képviseli legméltóbban. Baudelaire és Verlaine verseire írt 
misztikus hangulatú, furcsa, de elragadóan szép dalai talán egy ma még 
alig értékelhető zenei »legújabb kor« első hajnali derengését jelentik.
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Az olasz dalirodalom újabb termékeiről nem sok jót mondhatunk ; bizony
ságul felemlítjük, hogy napjainkban a legkedveltebb olasz dalszerző Tosti, 
kinek érzelgős, unalmas dallamai sem a régi olasz mesterek bűbájos melódiáihoz, 
sem a többi nemzet modern dalterméséhez nem méltók.

A többi nemzet XIX. századbeli dalköltészetéről külön szakaszban lesz szó.

Az egyliázias zene fejlődése.

A középkor zenéje első sorban egyházi zene volt. Az újkorban megvál
tozik a dolog. A renaissance, amely az egyént kiszabadítja a középkor korlátái 
közül, utóhatásában a zenei írásmódot is fokozatosan átalakítja. Hovatovább 
nem egyenrangú szólamok olvadnak össze polyphon egészbe, hanem egy dallam 
emelkedik ki a többi közül, emezek pedig hangzatokká tömörülve csak kíséretül 
szolgálnak. Az új, egyénies jellegű zeneművészet világivá lesz, közkincse minden
féle vallású, gondolkozású, rendű és rangú embernek ; az egyházi zene nem 
dominál többé, hanem csak egy ága,, és pedig nem a legjelentékenyebb ága az 
egész zeneművészetnek. Sőt ez a zene sem szorosan egyházi, inkább egyházias- 
nak mondható, mert éppen legkiválóbb alkotásai nagyon is alkalmasak a világi 
környezetben (p. o. hangversenyteremben) való előadásra. Mégis a középkori 
uralom világosan érezhető az újkor egyházias zenéjén, amit főleg a többszólamú 
írásmód dominálása bizonyít.

Természetesen az átalakulás nem egy csapásra, hanem fokozatos fejlődés 
rendjén történik. A kiindulási pont a Palestrina-stílus, mely a legtökéletesebb, 
ideális katolikus zene.

Tisztán vokális eszközökkel a további fejlődés nem volt lehetséges. Az 
újkor vívmányát, a hangszeres zenét kellett segítségül hívni, hogy Palestrina 
után is lényegesen újat és kiválót lehessen alkotni. Ebből a szintézisből született 
az újkor egyik legnagyobb, legmagasabb műfaja, az oratórium.

A protestáns chorál származás szerint édes testvére az újkori katolikus 
egyházi éneknek, mert tulajdonképpen a Palestrina-stílus egyszerűsített foly
tatása. Az egyszerűséget egyaránt kivánta a protestáns vallásos közérzület 
és a népszerűségre, könnyű énekelhetésre való törekvés. A nyugodt dallamú, 
egyszerű hangzatokkal kísért református chorál első mestere Goudimel, a Palestri- 
nával tetőpontra jutott római iskola tagja, Palestrinának vagy tanulótársa, 
vagy mestere volt. A lutheri protestánsok első zeneszerzői Walther János (Luther 
zenei tanácsadója), Eccard János, az elméletben is kiváló Prátorius Mihály 
(1571—1621) és Schütz (latinosán Sagittarius) Henrik (1585—4672), ki Gabrieli 
tanítványa és a legelső németek egyike, aki az új harmonikus irály szellemét 
átérti és magáévá teszi. Legérdekesebb művei a fejlődő olasz oratórium hatása 
alatt írt drámaias művei : »Auferstehung des Herrn« és négy passió. Ezekben 
a szentírásból vett idézeteket, az evangélista szavait tenor-szóló adja elő, grego
riánus jellegű szavaló énekkel. A szereplő személyek helyett duettek, tercettek 
énekelnek, a többszólamú karok pedig ezeknek áriái között helyezkednek el. 
Schütz követője, Sehastiani a karok közé egyházi énekeket is vett fel, Bach 
Kristóf János pedig a zenekari kíséretet fejlesztette. Hammerschmidt A. az olasz
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katolikus egyházi concert-ok mintájára dolgozott. Szóval a protestáns zene 
nagyobb formái olasz és katolikus eredetűek.

Ellenben teljesen önálló és értékes alkotása a protestáns zenének az orgonára 
írt choralfigurácio, amely a karének egyes versszakai közé iktatott közjátékokból 
és az istentiszteletet bevezető prelúdiumból fejlődött, és nem más, mint az 
éneklendő karénekből vett témának sokszólamú, orgonaszerű feldolgozása. 
Művelői közül Frobergert, Sweelincket, Scheidt Sámuelt, Bach János Mihályt 
és Pachelbelt embtjük meg. A legnagyobb mester, mint annyi mindenben, 
ebben a műfajban is Bach Sebestyén.

Az oratórium eredetét az olasz vallásos játékok »rappresentazioni sacre« 
kísérő zenéjében kell keresnünk. Az eredetileg kezdetleges zenekíséretet Filippo 
Neri és Emilio di Cavalieri kezdték fejleszteni. Az utóbbinak »Rappresentazio 
di animo e di corpo« című művét 1600-ban adták először. Ez az első oratórium, 
mely nevét az előadás helyéül szolgáló imateremről vette. Ebben még tényleg 
fellépnek a szereplő személyek. Az új szellemet a generálbasszus alapján kísért 
magánének jelzi. Ugyanezt látjuk Viadana »concerti ecclesiastici« című művei
ben (1602). Carissimi Giacomo (1604—1674) műveiben már nem lépnek szín
padra a szereplők ; ezzel a zenére nehezebb feladat bárul, de tágabb tér nyílik a 
drámai helyzetek zenei festésében. A színpadi akció hiányát a testo vagy historicus 
(vagyis az evangélista) összekötő elbeszélései pótolják. A testo szerepeltetésével 
az oratórium nagyjában már azt az alakot ölti fel, amelyben azt Händel és Bach 
művelték, t. i. drámaiból epikus műfajjá alakul. Ezt a formát fejlesztik Draghi, 
Caldara, a nevezetes theoretikus Fux János József és a Hamburgban szereplő 
Mattheson. Telemann és Buxtehude műveit a művésziesen feldolgozott choralok 
közbeiktatása teszi érdekessé.

Fejlődése tetőpontjára jut az oratórium Händel és Bach Sebestyén műveiben.
Händel oratóriumainak legnagyobb részét az 1740-et követő évtizedben 

írta, midőn az olaszos operától balsikerei miatt elkedvetlenedett ; látszik ez az 
akkori opera által elhanyagolt chorus nagyobb szerepén. Händel oratóriuma az 
elbeszélő recitativók mellett áriákból, karokból és tisztán instrumentális számok
ból áll, szóval a zene minden ágát egyesíti. Az az ügyesség, amellyel Händel 
a külső hatás eszközeit kihasználja, elárulja a gyakorlott színpadi zenészt. 
A szövegek nagy része ó-testamentomi eredetű. Legvallásosabb és körülbelül 
legértékesebb a »Messiás«.

Bach Sebestyén kevésbé dolgozott a külső hatásra, éppen ezért a saját 
korában Händelt jobban becsülték. Az utókor másképpen ítélt. Bach orató
riumait a bennük megnyilatkozó mély, igazi vallásosságért, az örökszép 
dallamokért, a tételek utólérhetetlenül tiszta, erőteljes polyphoniájáért, a 
közbeeső choralok megható, fenségesen egyszerű feldolgozásáért a Palestrina 
utáni vallásos zene legnagyobb alkotásainak és az egész zenetörténelem leg
drágább kincseinek tartjuk. És nem csodálkozunk azon, hogy a maga korában 
nem értették őt. A Máté-passio, a h-moll mise ma is oly frissek, oly modernek, 
hogy a legfiatalabb, legmerészebb újítók művei sem szárnyalják túl azokat. 
A XIX. század legnagyobb zenészei osztatlan bámulattal hajoltak meg e halha
tatlan alkotások előtt és legjobb igyekezetükkel törekedtek belőlük tanulni.
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Kissé bajos is megérteni az egyszerű lipcsei kántor megdöbbentő nagyságát ; 
némileg megmagyarázza az a tény, hogy oly családból származott, mely nemze
dékeken át szakadatlanul, hivatásszerűleg foglalkozott a zeneművészettel. 
Bach élete az öröklési elmélet egyik legerősebb támasza. Ezzel szemben az 
eseményekben gazdag, változatos életű, világlátott Händel pályája a kedvező 
milieu és a szerencsés momentumok hatását bizonyítja.

Bach Sebestyén egyszersmind a vokális motettának és a hangszerekkel 
kísért kantaténak is legnagyobb mestere. A motetta, mint láttuk, a középkor 
öröksége. A kantate az olasz cantata di chiesa-bői fejlődött, mely egyházias 
szövegre írt áriák és karok váltakozó sorozatából állott, tehát ugyanaz a jelenség 
a templomi énekes zenében, mint a hangszeres zenében a suite. Bach előtti 
jelesebb fejlesztői az olasz Grandi, Manelli, Ferrari és Cazzati és a német Matthe- 
son, Telemann és Buxtehude. Bach kortársai közül a nagy francia mester, Rameau, 
írt értékes kantatékat, melyeket ő maga motettáknak nevezett.

A Bach utáni oratórium és hangszeres mise formában nem fejlődött tovább, 
tartalomban — a polyphon írásmód uralma mellett is — hűséges visszatükrözője 
a változó ízlésnek és fejlődő zenekari technikának. Majdnem minden nagy zene
szerző írt oratóriumokat és miséket, melyeknek tartalma azonban sok esetben 
a komolyság és ünnepélyesség dacára is világias, néha egészen operaszerű. Leg
nevezetesebb szerzők és művek: Haydn (»Teremtés«, »Évszakok«, 13 mise), 
Mozart (14 mise, requiem, kantaték), Beethoven (c-dur mise, missa solemnis, 
»Krisztus az olajfák hegyén«), Cherubini ( 1 1  mise, 2  requiem, 1 oratórium, 
38 motetta), Schubert ( 6  mise, számos kisebb mű), Mendelssohn (»Elias«, »Paulus«, 
zsoltárok, stb.), Liszt (»Esztergomi mise«, »Koronázási mise«, requiem férfikarra, 
»Krisztus« és »Szt. Erzsébet« oratóriumok stb.), Brahms (»Ein deutsches Requiem«, 
Máriadalok stb.), Gounod, az ünnepelt operaszerző (»Mors et vita«), Franck 
César ( 1  mise, 4 oratórium, »La procession« kantate), Verdi (egy nagyon opera
szerű requiem, mely azonban dallamosságáért igen népszerű), legújabban Perosi, 
a sixtini kápolna karnagya (eddig 25 mise, egy requiem és 5 oratórium), a szintén 
olasz Bossi (»Canticus canticorum«) és az angol Eigar (»Gerontius álma« és »Az 
apostolok«).

Bach orgonastílusának a XIX. században legjelesebb követői a német 
Mendelssohn, Ritter, Hide, Faisst, Reger, a francia Séjan, Franck, Saint-Saéns 
és Guilmant.

A színpadi zene.

A színpadi zenének már a középkorban számos kísérletével találkoztunk. 
Legérdekesebb volt közöttük Adam de la Halé daljátéka, mely annak idején 
nagy sikert aratott. A vallásos színjátékok és a histriók kis komédiái is elő
futár jai az operának. Azonban az opera keletkezése (éppen a zenei újkor leg
elején) ezek egyikére sem vezethető vissza, hanem a renaissance azon törek
vésére, hogy a görög művészeteket felújítsa. A firenzei dramma 'per musica 
első mesterei a görög tragédiát akarták új életre kelteni ; előkelő, művelt dilet
tánsok, mint gróf Bárdi, Corsi és Vincenzo Galilei beszélték rá Jacopo Peri 
karmestert, majd Giulio Caccini énekművészt, hogy kísértsék meg Rinuccini
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költő szövegkönyvét, »Dafne«-t a görög tragédia szellemében megzenésíteni, 
vagyis a polyphonia teljes mellőzésével és a szöveg teljes érvényre juttatásával. 
Peri engedett a biztatásnak és 1594-ben Firenzében a Corsi-házban bemutatott 
operácska lett az újkori színpadi zene kiinduló pontja. Minden volt ez 
inkább, mint a görög tragédia felelevenítése ; melódia tekintetében is édes
keveset nyújtott. Az egész zene nem volt más, mint gyér akkordokkal kísért 
szavaló éneklés, melyben a dallam és a forma teljesen a szöveg érthetőségének 
szolgálatába szegődött, szóval ritmikailag határozott recitativo, mely szépség 
dolgában messze mögötte maradt akár a Palestrina-stílus, akár a madrigal- 
irodalom termékeinek. És mégis ez az ú. n. stilo recitativo o rappresentativo 
nagy lépés volt egy egészen új irányban ; ez adta meg az első lökést a harmó
niával kísért egyszólamúság fejlődésére és ez vezette a művészeket a zene egy 
új tulajdonságának, a drámai kifejező képességnek a felfedezésére. Reakció 
volt ez ama zsarnokság ellen, amellyel a polyphonia a szöveget csűrte-csavarta, 
szétszaggatta és érthetetlenné tette. Igaz, hogy, mint minden reakció, az új 
stílus is túlzásba ment, mert elvesztette szem elől a zenei szép legfontosabb 
elemét, a dallamot ; de ez csak rövid ideig tartott. Caccini 1600-ban előadott 
operájában, az »Euridice«-ben (melyet már előbb Peri is megkomponált) már 
a száraz recitativo helyenként lágy, dallamos fordulatokba megy át ; Caccini, 
aki maga énekművész volt, már érezte, hogy a drámai igazság kedvéért a fület 
sem lehet minden élvezettől megfosztani.

Az első nagy tehetség az operaírás terén Claudio Monteverde, akinek első 
műve, Orpheo, 1607-ben Mantuában látott színpadot. Monteverde valóságos 
színpadi zeneszerző. A recitativók egyhangúságát közbeszőtt ariettákkal teszi 
tűrhetővé, a kart cselekvő szerephez juttatja, a drámai helyzetnek megfelelően 
keresi az előkészítetlen disszonanciákat, modulációkat alkalmaz, a kíséretet jól 
szervezett, erős zenekarra bízza, melyet rokon hangszínek szerint csoportosít 
és ő alkalmazza először a vonósok tremolóját. Monteverde 1637-től, az első 
nyilvános színház megnyitásától kezdve Veneziában működik és itt egy virágzó 
művészi iskola megalapítója lesz. Követői Cavalli, Cessi és Legrenzi. Alattuk 
az opera terjedelemben is gyarapodik (mert a fizető közönség követelő), divatba 
jönnek a korszerű darabtémák, a táncbetétek, az áriák rovására hanyatlik 
a recitativo és — ami kár — a kar szerepe is. Cessi-nél már készen találjuk az 
olasz operák tipikus dalformáját, a háromrészű da capo áriát, melynek mintája :

a -}- b -j- a

A színházbaj árás csakhamar társadalmi szükséglet lesz, a színházak száma 
folyton szaporodik és divatba jön az olaszoknál ma is szokásos s ta g g io n e -v e n á s ze r . 
A tisztán instrumentális részek, melyek közül az önálló nyitányt már Monteverde- 
nél is látjuk, mind nagyobbak és érdekesebbek lesznek.

A veneziai színházi élet Bolognát is magával ragadta. Rómában ellenben, 
az ott székelő egyház nyomása alatt, a színház csak lassan fejlődött.

Nem úgy Napoli-ban, ahol a XVII. század végén a színpadi zene mohón 
szívta magába a pompás olasz népies melódiákat, és a két stílus (a szavaló és a 
dallamos) egyesülése a két évszázadon át uralkodott olasz opera seria-t terem-

42A művészet könyve.
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tette meg. E szerencsés műfaj legkiválóbb művelője a geniális és sokoldalú 
Scarlatti Alessandro (1659—1725), ki 120 operát és 200 misét írt, megalkotta 
a már tárgyalt olasz nyitányt, az áriák mellett nem hanyagolta el a recitativót 
és a karéneket sem. Dallamai között az olasz belcanto legszebb virágait találjuk, 
melyeket nem tett tönkre a nemsokára uralkodóvá lett cikornyás coloratura. 
Követői közül legértékesebbek Porpora, Vinci, Jomelli, Galuppi és Sacchini, 
kik lassanként a művelt világ összes zenés színházainak műsorát maguknak 
foglalták le. Scarlatti nem olasz követői között legkiválóbb a német Hasse Adolf 
(1699—1783), kinek pályafutására döntő volt Bordoni Faustéval, az akkor 
világhírű operaénekesnővel kötött házassága. Scarlatti követői azonban nem 
maradtak hívek a nagy mester hagyományaihoz, elhanyagolták a drámaiságot, 
a recitativót, a karokat és a fősúlyt a tetszetős, virágos dallamra helyezték ; 
igaz, hogy a gyors terjedésnek és a nagysikereknek ez volt a főoka, de ez rejtette 
magában a későbbi hanyatlás csiráit is.

E hanyatlást egy ideig feltartóztatta a népies elemeket rejtő, vidám, 
természetes opera buffa, melynek eredetét az olaszoknál kedvelt vásári és far
sangi komikus játékok képezték, s amely első sikereit a cikornyás, üres páthoszú 
opera seria kigúnyolásával aratta. Eleinte csak mint vidám közjáték lopódzott 
be a seria egyes felvonásai közé, de mikor erejének tudatára jött, külön hajlékot 
keresett és (először Napoliban) veszedelmes konkurrense lett a »komoly« operának.

Első mesterei Pergolese, a »Serva padrone« opera szerzője, melynek Napoli
ban (1731-ben) és Párisban rendkívüli sikere volt. A darab szereplőinek száma 
csak 3, és a zenekari apparátus is igen szerény, vonósnégyes és zongora. Logroscino 
műveiben már több személyt és nagyobb finálékat találunk. Piccini (1728—1800) 
az opera seria da capo formáját rondóformává szélesítette és ezzel a nagy ária 
formai megteremtője lett. Paesiello legérdekesebb műve a később Rossini által 
is megzenésített »Szevillai borbély«. Több mint 1 0 0  operát írt. Cimarosa operái
nak száma is meghaladja a 80-at.

A francia opera nem a de la Halé által képviselt régi daljáték folytatása ; 
eredetét a ballett-ben kell keresnünk, mely a fényes főúri ünnepélyeken előadott 
táncok összefoglalásából keletkezett és eleinte egészen olasz befolyás alatt állott. 
De már XIV. Lajos alatt divatba jött az egyes táncok értelmének egy rövidke 
dalban való megmagyarázása. így már táncok és dalok váltakoztak a darabban. 
Ez az énekes ballett készítette elő az utat az operának, mely már 1645-ben 
felütötte a fejét Párisban, egy Mazarin által meghívott olasz staggione képé
ben. Az első sikert azonban Perrin aratta francia népies elemekkel telt »La 
pastorale«-jában (1659). Tíz év múlva sikerült neki és Cambert-nek az uralkodótól 
1 2  évre szóló patentét kapni operaelőadásokra ; így keletkezett a francia Aca
démie royale de la musique, mely 1671-ben nyílt meg Perrin Pomowe-jával. 
Ezt a darabot nyolc hónapig adták egyfolytában telt házakkal. A kiváltságot 
azonban pár év múlva ügyes cselszövéssel az olasz származású Lndly ragadta 
magához, ki rövid időn belül 19 müvet szerzett. Műveiben a rövid magándalok 
hosszú recitativókkal, karszámokkal és szép táncbetétekkel váltakoznak. Első 
sikereit részben Quinault-nak köszönheti, aki az ügyes szövegkönyveket szer
kesztette. De a túlgyors termelés és a külső hatás hajhászása későbbi műveinek
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sokat ártottak. Érdemei a francia nyitány megalkotása és a kísérő zenekar 
gyarapítása, főleg fúvókkal. Követői Menestrier, Charpentier, Destouches és 
Mouret voltak, akik mindinkább beleestek az olasz opera modorosságaiba.

Örömmel üdvözölte hát a közönség Rameau-1  (1683—1764), aki nagyobb 
zenekarral dolgozott, több melódiát, szebb kórusokat nyújtott; mellőzte az 
olaszos koloraturát, drámai igazságra, hangfestésekre törekedett. Már első 
művében (1733) a Lully-stílus ellenségének mutatta magát, melyet játszva győzött 
le. Csakhamar azonban komolyabb ellenfélre akadt ; 1752-ben olasz staggione 
érkezett Párisba és Pergolesi két darabjának, a »La serva padrone«-nak és az 
»II maestro di musica«-nak előadásával a francia közönség igen nagy részét 
magához hódította. E sikereket a francia opera hívei nem nézték tétlenül és az 
egész közönség két pártra szakadt, buffonistákra és antibuffonistákra; az 
utóbbiaknak szellemi vezére Rameau volt. Két évi irodalmi és társadalmi harc 
után az antibuffonisták győztek, az olaszok távoztak, de a körülöttük lefolyt 
harcnak két eredménye volt, Rameau fokozott munkássága (1752-től 1760-ig 
1 2  opera) és az opera buffa pótlására hivatott francia opéra comique kifejlődése, 
melynek első mesterei Philidor és Monsigny voltak.

Rameau legfőbb érdeme az operai zenekar gondos, ízléses kezelése, a hang
színek ügyes megválasztása és a különböző hangszerek gyakori váltogatása volt, 
amivel a modern hangszerelésnek vetette meg az alapját; e tekintetben felül
múlja a színpadi tapasztalatokkal nem bíró Bach Sebestyént is, még inkább 
az olasz stílus által befolyásolt Hándelt. Egyáltalában Rameaut sokkal elő
kelőbb hely illeti meg a zenetörténelemben, mint amilyent számára a német 
és angol könyvírók eddig kijelöltek. Kétségtelenül a Monteverdet Glucktól 
elválasztó majdnem kétszáz évnek ő a legkiválóbb színpadi zenésze.

A német színpadi zene a XVII. század végéig egészen olasz befolyás alatt 
állott. A nemzeti visszahatás legelső jele a hamburgi opera felállítása volt. Német
ségükre büszke, jómódú polgárok alapították ezt a vállalkozást 1678-ban, mely
nek első komponistája Sagittarius tanítványa Theile, legkitűnőbb igazgatója 
és karmestere pedig a magyar születésű Kusser Zsigmond volt, ki életét, mint 
ünnepelt dirigens, Dublinban végezte be. Távozása után a tehetséges Reiser 
töltötte be helyét (1698), aki rendkívüli tevékenységet fejtett ki (körülbelül 
1 2 0  operát írt), de nem volt elég energiája a nagyon különböző elemekből alakult 
színtársulat fegyelmezésére, úgy hogy az opera 1704-ben a bukás szélén állott. 
Ekkor (1705-ben) tűnt fel először Händel Frigyes »Almira« című operájával ; 
ennek sikere azonban már nem menthette meg Keiser társulatát, mely 1706-ban 
megbukott. Ezután a színház Sauzbrey kezébe került, aki, noha Hándeltől is 
előadott két új operát, általában a nagy tömegek alanti ízlésének járt a ked
vébe, természetesen a művészi színvonal rovására. Händel ellenben elhagyta 
Hamburgot, Olaszországba, majd Hannoverbe, onnan pedig 1710-ben Londonba 
ment, hol, mint látni fogjuk, legnagyobb sikereit aratta. A hamburgi német 
opera pedig évről-évre hanyatlott és 1739-ben végleg megszűnt, illetve befogadta 
az egész országban uralkodó olasz színpadi muzsikát.

A német múzsa a kis színpadokra szorult és Hiller János Ádám-hain (1728— 
1804) talált hivatott művelőre, aki népies melódiákat is tartalmazó, vidám
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dal játékaival a német vigoperának és operettnek lett a megalapítója. Műkö
désének színhelye Leipzig volt, ahol ő indította meg a legelső zenei szaklapot, 
a »Wöchentliche Nachrichten«-t. Ugyanő, mint láttuk, jelentékeny befolyást 
gyakorolt a német dal fejlődésére és egyáltalában Haydn és Mozart előtt ő a 
legnémetebb német zeneszerző.

Angliában csak lassan tört utat az olasz opera, amit részben a Shakespeare- 
rel felvirágzott nemzeti dráma rendkívüli népszerűségének, részben a cromwelli 
idők puritánságának tulajdoníthatunk. Hogy nemzeti opera sem fejlődött ki, 
annak mélyebb okai vannak. Pedig éppen ebben a korban, a XVII. század 
második felében, lép fel a legjelentékenyebb angol nemzeti komponista, Purcell 
Henry (1658—1695), akinek »Dido és Aeneas« című operája bátran lehetett 
volna kiindulópontja egy nemzeti stílusnak. De az angol nem volt komponista 
nemzet és máig sem az. Szívesen meghallgatja mindazt a jót, amit a külföld 
nyújt, meg is fizeti bőségesen, de maga zenével alig foglalkozik, amit talán a 
puritanizmus befolyásának róhatunk fel.

A Purcell által keltett érdeklődésnek az olasz opera látta hasznát, mely 
a XVII. század végén már egyedül uralta a helyzetet Londonban. De gyors 
sikereknek gyors hanyatlás szokott a vége lenni és az angolok 1710 táján már 
kezdték unni az olasz operák egyformaságát és a műsoron zsarnoki módon 
uralkodó olasz kasztratok végnélküli hangcikornyáit. A legszerencsésebb időben 
érkezett tehát Händel, aki Londonba érve 14 nap alatt komponálta meg Rossi 
»Rinaldo«-ját, mellyel rendkívüli sikert aratott, dacára hogy ez is, mint egyéb 
operái, észrevehetően mutatják az olasz befolyást. A gyors munka általában 
jellemző Händelre és ebből érthető stílusának színpadi műveiben gyakran érez
hető főhibája, az elhamarkodottság. Egyazon melódiát két-három darabban is 
felhasznál, felületesen fűz össze sokszor egészen heterogén részeket, és a részlet- 
munkának az a gondossága, a zenekari színek finom keverése, melyek Rameaut 
oly magasra emelik, nála hiányzanak. A fejlődéstörténetet nem érdeklik Händel 
londoni sikerei és küzdelmei. Elég, ha megemlítjük, hogy sok operát írt, sok 
pénzt keresett és sok baja volt az olasz staggionekkal. Működésének súlypontja 
nem a színpadi zenében, hanem a már méltatott oratóriumban van.

Händel londoni szereplése idejének egyik legérdekesebb momentuma 
a Gay által 1728-ban szerzett Beggars opera (Koldus-opera), mely a már unal
massá vált olasz operát szellemesen kigúnyolta és egy csapásra nevetségessé 
tette. Ebből fejlődhetett volna angol népies daljáték — de nem fejlődött, bizo
nyára a már említett okból. A fejlődő ízlés Franciaországban is tiltakozott a 
színpadi zene végleges elolaszosodása ellen. Ezt látjuk Lully és Rameau 
munkásságából. De azért a nagyközönség Londonban is, Párisban is tovább 
adózott a tálján múzsának. El kellett azonban jönni a kijózanodásnak, csak
hogy olyan alkotó mesterekre volt szükség, akik lényegesen jobbat és újat 
tudtak nyújtani a seria és a bußa helyett. A német nemzeté a dicsőség, hogy 
két ilyen zeneszerzőt adott a világnak. A döntő csatát a sena-val Gluck vívta 
meg Párisban, a bußa-val pedig Mozart Bécsben.

Gluck Kristóf (1714—1787) pályafutását Bécsben kezdte, honnan egy 
osztrák herceg pártfogásával Olaszországba utazott, megismerkedett az olasz
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opera mestermüveivel és utánozni kezdte azokat; az olaszoknak tetszettek 
e művei, de Londonban alaposan megbukott velük, a zeneművészet nagy szeren
cséjére, mert ezután inkább a franciák felé fordult és Rameaut kezdte tanul
mányozni. Visszatérve Bécsbe, több operát ír, amelyekben fokozódó mértékben 
törekszik a kifejezés drámai igazságára. 1762-ben írja meg Calsabigi szép szöve
gére Orpheus-kt, nemsokára pedig Alceste-1, melyekben végleg elfordul az olaszok
tól és a maga kiszabta úton gyorsan halad tovább. 1772-ben Párisba megy, 
ahol Mária Antonia királyné pártfogásával színre hozatja az »Iphigenia en 
Aulide«-t. Az új stílus kihívja az olaszbarátok támadását, kik Piccini körül 
csoportosulnak. Gluck a támadásra az »Iphigenia en Tauride«-val felel, mely 
az egész francia fővárost meghódítja és győzelmét teljessé teszi. Gluck főérdemei 
a szöveg teljes érvényesítése, a koloraturának kis térre szorítása és a kísérő 
zenekar mesteri kiaknázása a drámai festés szolgálatában. A Wagner által 
befejezett zenedrámának ő a legelső úttörője.

Mozart Amadé Farkas (1756—1791) nevével már a szimfonikus és az 
egyházi zenével kapcsolatosan is találkoztunk. Mindkét irányban sokat és érté
keset alkotott, de fejlődéstörténeti szempontból legbecsesebbek operái, melyek
kel betetőzte azt a munkát, amelyet a hanyatló olasz opera buff a kiszorítására 
a francia opéra comique és a német Singspiel elkezdettek. Első operáját, melyet 
Bécs számára írt, az olaszbarátok intrikái miatt II. József pártfogása dacára 
sem tudta előadatni. Második műve, a Milanóban előadott komoly »Mitridate, 
re di Ponto« nagyon tetszett ; ezt több olaszos vigopera követte. Első műve, 
melyben valódi egyénisége az olaszkodással szemben mutatkozik, a Münchenben 
1781-ben adott »Idomeneo«. Ezt gyors egymásutánban követik : »Die Ent
führung aus dem Serail«, »Die Hochzeit des Figaro« (1786), »Don Giovanni« 
(1787), »Cosi fan tutte« (1790), »La clemenza di Tito« és a »Zauberflöte« (1791). 
Stílusát az olasz formák nemesítése, szép, gyakran jellegzetesen német melódiák, 
rendkívül könnyen gördülő beszélő-ének (parlando), drámai ensemblék és finálék 
felépítése és a zenekari kíséret bámulatos kifejezőképessége jellemzik. Főképpen 
áll ez »Don Giovanni«-ról, mely a komoly zenés dráma egyik legtökéletesebb 
példány képe.

A sokféle támadással szemben az olasz opera sem állott tétlenül és főleg 
Luigi Cherubini-ben (1760—1842) és Gasparo Spontini-ben (1772—1851) talált 
kiváló művelőkre és fejlesztőkre. Cherubini meglehetős szerencsével egyezteti 
a drámaiság elveit az olasz formákkal; Spontininál pedig ez a törekvés már 
túlzásba is megy és hatásvadászat jellegét ölti fel.

A régi nagy buffonisták legméltóbb utódja Rossini (1792—1868), az »II 
barbiere di Seviglia« diadalmas szerzője. Mellette Bellini és Donizetti arattak 
nagy sikereket a XIX. század első felében.

Ezeknél sokkal nagyobb tehetség a bámulatosan termékeny és dallam
gazdag Verdi (1814—1901), kinek nagyszámú művei a régi opera seria üres 
formalizmusából lépésről lépésre emelkednek fel a mai zenedráma magaslatáig. 
Teljesen olaszosak az Ernani, Rigoletto, Trovatore és Traviata ; drámai igazságra 
dolgoznak (az olasz dallamszépség megőrzésével) az Álarcosbál, Don Carlos 
és Aida ; teljesen a drámaiság jegyében szerzetté az Othello-1  és a Falstaff-ot.
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Ez utóbbihoz Boito Arrigo írta a szövegkönyvet, ki Mefistofele-jével a kiválóbb 
olasz operaírók közé tartozik.

A Gluckot követő francia komponisták közül legkiválóbbak Grétry (1752— 
1799), ki »Richard Coeur de Lion«-jában először alkalmaz vezérmotívumot, 
Méhul (1763—1817), a francia forradalom hivatalos zeneszerzője (főműve 
»Joseph«). Cherubim követői közül legjelesebb a napjainkig is kedvelt »Zsidónő« 
komponistája, Halévy (1799—1862).

Ezekkel egyidőben Párisban aratta sikereit a német születésű Meyerbeer, 
ki az olaszoktól tanult és Spontini stílusán lelkesedve, a párisi nagy opera nagy
szerű színpadi berendezésétől buzdíttatva, megalkotta a páthoszban gazdag, 
hatásvadászó heroikus operát. Főművei, melyek hovatovább kevesebb érdek
lődést keltenek, a Hugenották, Próféta és Afrikai nő. Tagadhatatlan azonban, 
hogy a modern zenekar hatásainak felkeresésében Meyerbeernek igen jelenté
keny érdemei vannak.

A mesterkélt szinpadi hősök lármájával szemben kellemesen érint a francia 
lírikus opera bájos szentimentalizmusa. Kiválóbb képviselői a sok stilus között 
válogató, ízléses, dallamdús Gounod (Faust), a kissé erőtlen Thomas (Mignon) 
és a geniális Bizet, kinek Carmen-je dallamgazdagság, harmóniai érdekesség, 
őszinte, erős drámaiság és a hangszerelés finomsága tekintetében a XIX. század 
szinpadi zenéjének legkiválóbb alkotásai közé sorozandó. A modern francia 
ballettet, melyet a ritmika gazdagsága és a hangszerelés finomsága jellemeznek, 
Delibes, Lalo és Chabrier képviselik a legméltóbban. A pantomimikus jelenetek 
zenei festése különösen Delibes-nek erős oldala.

A víg opera fejlesztését a XVIII. század végén már említett Grétry folytatta ; 
követői, Auber, Boildieu, Hérold és Adam annyi finomságot, annyi előkelőséget vit
tek be műveikbe, hogy észre sem lehet rajtuk venni az ősmintát, az olasz buffa-t.

Sokkal közelebb áll ahhoz a parodizáló, pajkos, hosszabb, szellemes prózá
kat tartalmazó francia operette, melynek első és legkiválóbb munkása Offenbach. 
Csúfolódó »Szép Heléná«-ja és »Orfeusz«-a, modern tárgyú »Hoffmann meséi«-je 
és »Lurette«-je magasabb formákra méltó gondolatgazdagságot mutatnak. Kiváló 
kortársai Hervé és Lecocq, kitűnő követői Planquette, Messager és Terrasse. Általá
ban a francia operettet a próza szellemessége, az áriák és táncformák ízléses 
váltogatása és rendkívül ízléses, kis eszközökkel dolgozó hangszerelés jellemzik.

A Gluck utáni német komoly operát Beethoven (Fidelio), a népies elemet 
felkaroló és jellemzően hangszerelő Weber Károly Mária (főleg A bűvös vadász 
és Euryanthe), a hegedűversenyeiről inkább ismert Spohr (Faust) és Marschner 
(Hans Heiling) képviselik a legméltóbban. Meg kell azonban állapítanunk, hogy 
a XIX. század elejének német operatermése sem számban, sem összértékben 
nem veheti fel a versenyt a franciákkal.

Minden mulasztást kipótolt azonban a zenetörténelem legnagyobb szin
padi genieje, Wagner Richard (1813—1883), aki megteremtette a mai szavaló 
éneket és megalkotta a szinpadi cselekmény beállítására, megértésére és foko
zására minden művészetet mozgósító zenedrámát. Első művében, a Rienzi-hen 
még a heroikus stílus befolyását érezzük. De a Bolygó hollandi-ban már meg
találja művészi énjének legerősebb kvalitását, a drámai jellemző, hangfestő
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képességet és következő műveiben, Tannhäuser-ben és Lohengrin-ben mindinkább 
felszabadítja magát a szimmetrikus formák hagyományos járma alól, úgy hogy 
1859-ben befejezett Trisztán és Izólde-jában előttünk áll a kész Wagner-stílus, 
melyet röviden így jellemezhetünk : A színpadi zene formáját nem a szimmetria, 
nem az instrumentális eredetű dalforma, hanem a szöveg szabja meg ; az ének 
főfeladata a szavakat érthetően, jellemző deklamációval közölni a hallgatóval ; 
ahol a szöveg szavalása a dallamképzést nem engedi, ott a melódiát teljesen a 
zenekar veszi át. A zenedráma melódiáinak alkotó eleme nem a szorosan vett 
instrumentális frázis (két vagy négy ütem), hanem egy oly hangcsoport, amely 
bizonyos személyekkel, dolgokkal, vagy tulajdonságokkal következetesen vissza
tér ( vezérmotívum). A zenekar nem pusztán kísér, hanem a színpadi akció, illetve 
a szöveg szavai szerint folytonosan illusztrál, jellemez ; ennek megfelelően a zene 
nem szakad szét egyes különálló számokra (áriák, recitativók, karok stb.), hanem 
folytonoson követi a továbbfejlődő drámát ; több egyén együttes akciója, vagy 
több érzés torlódása a vezérmotivumok ellenpontozó feldolgozását vonja maga 
után ; a kifejezés gazdagsága érdekében a zenekar a modern hangszertechnika 
összes vívmányait befogadja. A kísérő zenekar munkáját a szereplők taglejtései 
és mimikája, megfelelő öltözetek, festett és tömör (praktikábilis) díszletek, ezek 
mozgatására szolgáló gépezetek és sok pontra szétosztott világító eszközök 
támogatják. Ezért nevezhetjük Wagner zenedrámáit, az ő szavával élve, 
»Gesammtkunstwerk«-nek. Ami tisztán a zenész Wagnert illeti, túlzás nélkül 
megállapíthatjuk, hogy melódiái mélység dolgában a Beethovenéi mellé tehetők, 
hangzatkötései meglepőség és újszerűség dolgában páratlanok, zeneszerzési 
technikája mesteri, hangszerelésben pedig egyáltalában nem múlta őt felül 
senki. Hogy mindez egyeseknek nem elég, hogy helyenként kissé hosszadalmas 
szövegkönyveit a legnagyobb drámai alkotásoknak mondják, hogy megteszik őt 
mindenáron nagy filozófusnak és nagy szociológusnak — ehhez a higgadtan 
és józanul ítélő történelmi kritikának semmi köze.

Élete főműve a négy estére terjedő »Der Ring des Xiebelungen« című 
ciklus, melynek egyes darabjai a Rajna kincse, A valkür, Szigfrid és az Istenek 
alkonya ; ennek tárgyát a Wagner által önkényesen rekonstruált germán mitho- 
lógia képezi. Utolsó műve a Grál-mondával összefüggő, keresztény miszticizmus
tól áthatott Parsifal, melyet a nagy mester határozott akarata szerint csak az 
általa épített és kizárólag saját művei előadására szánt bayreuthi Festspielhaus- 
ban szabad bemutatni. Ebben is és a jóval korábbi eredetű (1868-ban előadott) 
tősgyökeres német Mesterdalnokok-ban némi engedményeket tesz saját elméleti 
követelményeinek, főleg a karének és a szimmetrikus dalforma alkalmazása 
tekintetében, amit különben a drámai helyzetek mindenkor indokolnak.

Zenei apparátusának jellemzésére felsoroljuk a Xiebelungok zenekarának 
összetételét : 16 első, 16 második hegedű, 1 2  brácsa, 1 2  cselló, 8  nagybőgő, 4 fuvola, 
4 oboa, 4 klarinét, 3 fagott, 8  kürt, 4 tuba, 1 mély-tuba, 4 trombita, 4 púzon, 
4  üstdob, triangulum, réztányér, harangjáték és 6  hárfa. Wagner rendkívüli 
egyénisége és zenei készsége valósággal ránehezedtek a XIX. század második 
felének színpadi zenészeire ; alig volt közöttük egy is, akit az új drámai stílus 
ne befolyásolt volna. Függetlenségét viszonylag legjobban megőrizte honfitár-
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sunk, Goldmark Károly, aki nagyjában megtartotta az operaformát (szimme
trikus dalszerkezet, zárt számok, a recitativo és ária szétválasztása), de néhány 
motívumot vezérmotivum módjára kezelt és zenekari technika dolgában Wagner
hez közeledett. Főművei: Sába királynője, Házi tücsök, Berlichingeni Götz.

A wagneri stilszabályok továbbfejlesztésében legmesszebbre ment Strauss 
Richard. Első operájában, Guntram-ban még nagyjában hű maradt mesteréhez, 
a Feuersnot-ban ellenben, melynek sikerét a botrányosan szemérmetlen szöveg
könyv gátolta, már alig van nyoma a szimmetrikus (2 vagy 4 ütemes) alapelemek
nek és a harmóniai érdekesség hajhászása dissonantiák helyett kakophoniára, 
rosszhangzásra vezeti a szerzőt. Legújabb művében, a Salome-ban már a szöveg 
verses szerkezetét is megveti, motivumai néha teljesen nélkülözik a tonalitást, 
az összefüggő melódiát úgyszólván teljesen száműzi úgy az énekből, mint a zene
karból, hangzatkötései pedig helyenként egyszerűen elviselhetetlenek. El kell 
azonban ismerni bámulatos jellemző, hangfestő képességét, mely a kellő kritiká
val nem bíró hallgatót elkábítja, ópiumos mámorba ringatja. Zenekara úgyszólván 
minden megszerezhető hangszert felölel.

Túlzásainak jellemzésére itt közlünk 4 ütemet a Salome-bői, ahol Herodias 
királyné arra kéri a királyt, hogy az őt szidalmazó prófétát hallgattassa el :
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E-dur és d-moll egyszerre ! Strauss Richard még köztünk él, folyton fej
lődik, végleges ítéletet nem szabad róla mondani, de nem valószínű, hogy az 
utókor bírálata az ilyen túlzásokat szentesítse.

Sokkal komolyabbak és ízlésesebbek az új-németek közül Humperdinck, 
Kienzl, Schillings és Pfitzner, de kevésbé önállóak, éppen ezért eddig kevesebb 
feltűnést keltettek.

A Wagnerrel egykorú, vagy nála fiatalabb új-francia zenésznemzedék 
jelentékenyen többet, jobbat és önállóbbat produkált az új-németeknél. 
A modern francia színpadi zene jelentékenyebb képviselői mindannyian sokat 
tanultak Wagnertől, de jobban meg tudták őrizni egyéni és nemzeti vonásaikat. 
Ilyenek : Beyer, a Sigurd és Salambo szerzője, Saint-Sáens, kinek Sámson és 
Delila-ja az egész művelt világot bejárta, a termékeny Massenet, kinek legszebb 
alkotásai a Lahore királya, Herodias, a misztikus Griselidis és a szentimentális, 
de igen szép Werther ; sokkal kevesebbet ér a népszerű, de triviális Manón. 
Mindezeknél sokkal nagyobb tehetség Charpentier, kinek szociális tárgyú Lujza- 
jában a jövendő társadalom zenedrámáját sejthetjük. Kiválóak még Debussy, 
a »Pelléas et Mélisande« mestere és a Zola szövegeire dolgozó Bruneau. Túlzásai
ban erősen emlékeztet Strauss Richardra Erlanger, kinek legújabb műve, 
Aphrodite valóságos negációja minden zenei szépségnek. Érdekes egyéniség Ducas 
is, az Ariane opera szerzője, ki a hathangú skálával tett merész kísérleteket.

A Wagner és Verdi stílusait egyeztető új-olaszok sikereit Mascagni nyitotta 
meg a Parasztbecsület-tel. Egyéb művei nem arattak sikert, pedig Iris-e szép 
munka. Jóval kisebb tehetségnek bizonyult az egy évtized előtt még nagyon 
ünnepelt Leoncavallo. Rendkívüli tehetség és Wagner óta a legelső színpadi 
zenész Puccini, kinek erőteljes, egyéniségére jellemző, merész diatonikája meg
lepő ellentétet képez a több modern szerző túlzott chromatikájával. Stílusának 
folytonos, emelkedő fejlődése Wagner evolúcióját juttatja eszünkbe. Művei : 
Manón, Bohémélet, Tosca és Pillangókisasszony. Igen tehetséges színpadi kom
ponista, de merész túlzó Giordani, a Siberia szerzője, akinek zenéje inkább csak 
illusztrál.

A francia opéra comiquenak megfelelő német vígopera Lortzing-ban és 
Flotoiv-ban és a korán elhalt Nicolai-ban (Windsori víg nők) talált jelentékeny 
művelőkre. Offenbach stílusa pedig a Hiller után elhanyagolt német daljátékot 
élesztette új virágzásra. Az új német operettet a 3/4 ritmus és a tánczene uralma 
jellemzi. Legkiválóbb mesterei Suppé, az olaszos Boccaccio és ifj. Strauss János, 
az ötletektől sziporkázó Denevér és a magyaros Cigánybáró szerzője. Számottevő 
követőik Millöcker és legújabban Strauss Oscar.

X em zeti e lem ek  a m ű v ész i-zen éb en .

Az újkorban a XIX. századig az egész világ zenei életét az olaszok, a 
franciák és a XVIII. század közepétől fokozódó mértékben a németek irányí
tották. Kétségtelen, hogy ez idő szerint a németeké a zene hegemóniája, amit 
főleg három kolosszális lángelme, Bach, Beethoven és Wagner munkásságának 
köszönhetnek. Azonban a zenei műveltség általános terjedésével a többi nem-
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zetek sorából is mind több és több kiváló zenész lépett elő, akik egyrészt észre
vették, hogy nemzetük népies zenéje mennyi rengeteg kincset rejt magában, 
másrészt megtanulták a zene történetéből, hogy az olaszok, franciák és németek 
világi zenéje is népies eredetű, hogy a hangszeres zene csíráit a nép táncaiban, 
a műdaléit az egyszerű népdalokban kell keresnünk. E kettős megismerés arra 
bírta őket, hogy nemzeti zenéjük motívumait megkísértsék művészi formákba 
önteni. Ilyen nemzeties zeneművészet kifejlesztésére irányuló munkásságot 
legfeltűnőbben az oroszoknál, a cseheknél, a skandináv félsziget nemzeteinél, 
a finneknél és a magyaroknál észlelhetünk. Bármily kevésre becsüljék is egyes 
történetírók (p. o. Nohl vagy Riemann) ezeket a törekvéseket, a fejlődéstörté
nelem méltányolni tartozik azokat, mert a jövendő evolúció éppoly fontos és 
értékes tényezőit látja bennük, mint a XVI. századbeli olasz frottolákban és 
francia chansonok- és táncokban.

Az oroszok közül első sorban Glinka Mihály-t (1804—1857) említjük, akinek 
népies motívumokra felépített operája »Életünket a cárért !« (1836) úgy sikeré
nél, mint értékes tartalmánál fogva a művészi orosz zene kiinduló pontját képezi. 
Követői : Dargomiszki, a Russzalka c. opera szerzője, Seroff, ki már Wagner 
hatását mutatja, Borodin, ki a nagy szimfonikus formákat töltötte meg nemzeti 
tartalommal, Cui Cézár ( 6  opera szerzője) és a Borodin nyomdokain haladó 
Balakireff, aki főleg a programmzene terén működött sikerrel. Még jelentékenyebb 
Rimsky-Korzakoff, aki az új-németek nyomán haladó merész újítónak mutat
kozik, és Glazunoff, a formális hangszeres zene tehetséges művelője. (Szimfóniák, 
szimfonikus költemények és kamaraművek szerzője.) Kevésbé jelentékeny 
szerző a zongorajátékáról méltán világhírű Rubinstein Antal.

A legnagyobb orosz zeneköltő, ki egyszersmind a XIX. század zene
történelmének egyik legkiválóbb, tüneményes tehetségű alakja, Csajkovszki 
Péter (1840—1893). Hat szimfóniája, szimfóniái költeményei, köztük a nyitány
nak nevezett grandiózus »1812«, kamaraművei, versenyművei és műdalai, nem
zeti jellegüktől függetlenül is, a modern zeneirodalom színe-javához tartoznak. 
Kevésbé sikerültek operái, melyek közül a lírikus részekben gazdag »Anyegin« 
a legismertebb.

A csehek közül első helyen Smetana-1  kell említenünk, ki mint szim
fonikus és mint színpadi író egyaránt kiváló. Utána Dvorzsák tűnik ki részben 
a nemzeties motívumok ügyes értékesítésével, részben a modern szimfonikus 
forma mesteri kezelésével.

A skandináv stílus legelső jelentékeny művelője Kjerulf (1815—1868), 
főleg műdalaiban és zongoraműveiben. Kiváló mester Gade, kinek szimfóniái 
és nyitányai értékes művek. Mint kamarazeneszerző Svendsen tűnik ki. Jelleg
zetesen norvég szerző Grieg Edvárd, kinek műdalai, zenekari suitejei, norvég 
tánc-suiteje, vonósnégyese és programmzene jellegével bíró apróbb zongora- 
darabjai az egész művelt világgal megismertették a mélabús skandináv nép
zene vonzó sajátosságait.

Az elnyomatásuk dacára önállóságukat féltékenyen őrző és szívósan 
munkálkodó finneket a nemzeties zene terén Sibelius és Járnefelt képviselik 
a legméltóbban.
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Magyarország politikai viszonyai a XIX. századig lehetetlenné tették 
az egészséges, nemzeti alapon álló zeneművészet kifejlődését. A nemzeti szinház 
megnyitása (1837), főleg pedig az országos zeneakadémia felállítása (1875) óta 
azonban évről-évre fokozódó lelkesedéssel és tudással dolgoznak a magyar 
zeneszerzők a magyar nemzeties tartalmú művészi zene fellendítésén. Erős 
bizalmuk és lankadatlan munkásságuk, a szabadságharc utáni áldatlan évek 
dacára is, szép gyümölcsöket termett, és ma már büszkén mondhatjuk, hogy 
van magyar művészi zene is. Pedig a nehézségek nemcsak politikai és szociális 
okokból, hanem művészi szempontból is nagyok voltak, főleg azért, mert a 
magyar zene szellemével igen nehezen egyeztethető össze a páratlan ( |)  ritmus.

E helyen főleg azon szerzőket soroljuk fel, akiknek sikerült a művészi 
formákba határozottan magyar tartalmat foglalni be.

A magyaros instrumentális zene munkásai közül első helyen a kis formák
ban dolgozó Csermák-ot és Lavotta-1 említjük. A magyar zongora-fantáziát 
Bartay Ede, Siposs Antal és Székely Imre tették virágzó műfajjá, Liszt Ferenc 
pedig magyar rapszódiáiban az egész világgal megösmertette azt. Utána Chován 
Kálmán, Szendy Árpád, Gobbi Henrik, Buttykay Ákos és Goal Ferenc alkottak 
kiválót ezen a téren. A magyar hegedűábránd megteremtője Reményi Ede, 
kitűnő művelője Hubay Jenő.

Az instrumentális zene nagyobb formáiban dolgoztak : Liszt Ferenc (»Hun
gária« szimf. költ.), Volkmann Róbert (»Visegrád«), Joachim József (Magyar 
hegedűverseny), Goldmark Károly (»Zrínyi« nyitány), Mihalovich Ödön (szim
fóniák), Aggházy Károly (»Rákóczi emlékére«), Farkas Ödön (suite, ünnepi 
nyitány), Buttykay Ákos (I. szimfónia, magyar suite, »Ünneprontók«), Dohnányi 
Ernő (d-moll szimfóniájában), Bartók Béla (»Kossuth« szimf. költ.), König Péter 
(magyar szimfónia, szonáta) és Siklós Albert (nyitány, magyar rapszódia).

A magyar népdal első nemesítői és csiszolói Rózsavölgyi, Mosonyi, Egressy, 
Bartay, Állaga, Huber és Ábrányi Kornél voltak, kiknek munkáját Szentirmay 
Elemér, Zimay László és Lányi Ernő folytatták szép sikerrel. A magyaros műdal 
csak most kezd kibontakozni, első mesterei Káldy Gyula, Mihalovich Ödön, 
Farkas Ödön, Tarnay Alajos, Kern Aurél és Kálmán Imre.

A komoly színpadi zene terén az első lépéseket Ruzitska József (Béla futása), 
Sárosi Ferenc (Atala) és Doppler Ferenc (»Ilka«) tették, az igazi magyar színpadi 
zene megalkotója azonban Erkel Ferenc (1810—1893), ki már Hunyadi László- 
jában is, az erős olasz befolyás dacára, rendkívüli tehetséget árult el a magyar 
zene nemesítésében és színpadi értékesítésében, Bánk-bán-jával (1861-ben) 
pedig egyszerre a magyar zenészek élére lépett. Ez a gyönyörű opera nem hervadó 
bizonysága annak, hogy mennyire alkalmas a magyar zene a magasabb formák
ban való feldolgozásra, csak mester kell hozzá. A Bánk-bán stílusát Farkas 
Ödön (»Vezeklők«, »Balassa Bálint«, »Tetemrehivás«), Hubay Jenő (»Falurossza«), 
Szendy Árpád és Szabados Béla (»Mária«), Zichy Géza gróf (»Nemo«) és Rékay 
Nándor (»Nagyidai cigányok«) fejlesztik tovább jelentékeny sikerrel. Wagner 
elveit követi, de magyaros motívumokból épül fel Mihalovich Ödön »Toldi«-ja.

A vidám magyar színpadi zenét hosszú ideig a népszínművek népdal
betétei képviselték. Majd a német és francia operettek sikerei e múlandó, de



divatos műfaj utánzására bírták a magyar szerzőket; eleinte azonban nemcsak 
a forma, de a tartalom is teljesen internacionális volt (mint p. o. K o n ti egyéb
iránt érdekes műveiben), később egyes számoknak már határozott magyar 
karaktere volt (S e r ly  L a jo s , H u s zk a  J e n ő  és C zobor K á r o ly  darabjaiban), végre 
legújabban sikerrel kísértették meg a magyar zenének nagyobb méretű, egész fel
vonásokat betöltő alkalmazását, így S za b a d o s B é la  »Szép Ilonká«-ban és e könyv 
írója »János vitézedben és »Rákócziéiban.

Az egyházi zene magyar művelői közül Liszt után B o g is ich  M ih á ly ,  V a v r i-  
necz 3 1  ór és D e m é n y  D ezső  a legjelentékenyebbek.

Az általános zenei műveltség terjesztésében az O rszágos Z e n e a k a d é m iá n a k , 
a N e m ze ti  Z en ed én ek , a kolozsvári Z en ed én ek  és a dalosügyet páratlan buzgalom
mal fejlesztő O rszá g o s d a lá r  eg y le tn ek  vannak elévülhetetlen érdemei. Különösen 
üdvös volt a zenei közízlés színvonalának emelésében a Z en ea k a d ém ia  munkája, 
hol két európai hírű mester, H erzfe ld  V ik to r  és  K ö sz le r  J á n o s  kezei alól egész 
sora került ki a fiatal magyar zeneszerzőknek, kiknek munkáit befejezett 
tudás és magyaros érzés jellemzik.

A m od ern  h an gszerek  fejlőd ése .

A középkor uralkodó hangszere, az o rg o n a , az újkor elején nagyjában már 
a mai külsővel és berendezéssel bírt. További fejlődése részben a méretek nagyí
tásában, a sípsorok szaporításában, a géprészek és a fujtatószerkezet tökélete
sítésében áll.

1600 körül már gyakoriak a két-három m a n u a le v a l és p e d á lla l bíró orgonák. 
A billentyűzet teljes chromatikus skálát adott, csak a fuvóberendezés volt 
nagyon tökéletlen. Az ú. n. szé lm érő t, melynek segítségével minden regiszter alá 
egyforma sűrűségű levegő jutott, F ö rn er kezdte alkalmazni 1675-ben. A sípokat 
és egész sípsorokat megnyitó emelők szerkezetét H a u sd ö rfe r  (1740) és W a lk er  
(1842) javították lényegesen. A billentyűk és a regiszter-húzók járásának köny- 
nyítésére B a rk e r  (1832) alkalmazta először a sűrített levegő feszítő erejét. ( P n e u 
m a tik u s  em elők .) Ugyancsak Barker érdeme az e lek trom ágn esség  felhasználása 
a szelepek nyitására, ami lehetővé tette, hogy a sípok rendkívül nagy tömegét 
decentralizálják és szükség esetén a nagyobb orgonák játszó asztalait is át
helyezhessék.

A pneumatikus emelők szerkezetét W ill is  egyszerűsítette (1867). Neveze
tes újításokat tett még C a va illé -C o ll, aki a manualek alsó, középső és felső 
részéhez külön széltartókat rendelt és feltalálta a k o m b in á c ió k a t, amelyek segé
lyével egyetlen lábmozdulattal a rokonregiszterek egész csoportját egyszerre 
lehetett megszólaltatni. Ö építette a világ egyik legtökéletesebb orgonáját, 
mely Párisban, a >Súmf-/SWpme-templomban áll. Ennek 5 manualeja és 1 pedálja 
van, a változatok száma 1 0 0 , amelyekből 2 0  kombinációs pedállal 2 0  alkal
masan összeállított csoportot lehet egy-egy nyomással megszólaltatni.

Ennél is nagyobb C h icago  város nagy dalcsarnokának orgonája, mely 
109 változattal bír. Ezt az amerikai R oosevelt építette. S id n e y  város nagy orgonája 
( H i l l  angol cég műve) 5 manualon 126 változatot tartalmaz.

668 A zene újkora.
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A templomi orgonák között a legnagyobb a lib a u i Szentháromság-templomé 
(befejezte G rüneberg  német építő), amely 4 billentyűzeten 131 változattal bír.

Ezen nagy orgonák fúvóit részben gőzgép, részben elektromos motor 
hajtja.

A nyelvsípokkal bíró h a rm o n iu m , mint kézi orgona, már a középkor végén 
ismert volt. Mai alakját a XIX. század elején nyerte. Az ú. n. amerikai rendszert, 
melynél nem a levegő fujtatása, hanem szívása hozza rezgésbe a nyelvsípokat, 
A le x a n d e r  találta fel 1835-ben.

Korunk legelterjedtebb és a zenei művelődés szempontjából legfontosabb 
hangszere a zon gora . Ennek őseit, a kezdetlegesebb, de kifejező játékra alkal
masabb c lav ich ord-ot és a pecekkel megszólaltatott, merev, de erősebb hangú 
c la v icem b a lo -1  vagy h a rp s ich o rd -ot a középkor végén már széltében használták. 
A fejlődő harmonikus stílus a clavicem balo -1  karolta fel, melyet főképpen a 
számozott bassusok játszására és énekkíséretül használtak. A XVII. század 
közepe felé már gyakoriak az 5 oktávás hangszerek, sőt az orgona mintájára 
2  manualeval is csináltak clavicembalo-kat. Ezek különösen polyphon-művek 
előadására voltak alkalma
sak és Bach Sebestyén ide
jében még nagyban hasz
nálták őket. A XVIII-dik 
század elején egy lipcsei 
zenetanító jött arra a jó 
gondolatra, hogy a német 
cimbalmot, a »Hackbrett«-et 
(a régi p sa lte r iu m  utódját) 
fapálcika helyett borozott 
kalapáccsal ütögesse. Az ily 
módon nyert szép hang feltűnt a clavicembalo készítőinek, és a bőrkalapácsot 
egymásután alkalmazták a zongorára C ris to fo r i (Firenze), M a r iu s  (Paris) és 
S ch rö ter (Nordhausen). A kalapáccsal egyszerre lehetségessé vált tetszés szerint 
halkan (piano) vagy hangosan (forte) játszani; ezért az újított hangszer a p ia n o 
forte nevet kapta. A kalapácsokat mozgató szerkezetet S ilb e rm a n n  (1726), majd 
az ú. n. bécsi szerkezet feltalálója, S te in  és az angol szerkezet felfedezője, 
B roadw ood  (1780) tökéletesítették. A kalapáccsal együtt működő egyes to m p ító t  
már C ris to fo r i alkalmazta. Az összes húrok felett egyszerre működő tompító, 
a fo r tep ed a l Broadwoodtól kapta a mai alakját. Nagy vívmány volt E ra rd  
S eb estyén  találmánya (Páris, 1823), amely lehetségessé tette a húr ismételt 
megütését a tompító közbeeső működése nélkül. (Double échappement.) A német 
mechanizmust S tre ich er, az angolt S te in w a y  (New-York), B lü th n er , Ib a ch , B ech- 
s te in  (németek) és B ösen dorfer fejlesztették tovább. Az első magyar zongora- 
gyárat B e re g szá sz i állította fel, ki igen jó zongorákat csinált. Méltó utódja 
T h é k  E n d re , kinek hangversenyzongorái a legjobb külföldiekkel versenyeznek. 
A billentyűzet legújabb tökéletesítése, a lépcsőzetes klaviatúra (1. a 39. ábrát), 
mely a billentyűket kisebb térre hozza össze, a hangfajok közötti különbséget 
eltünteti és lehetővé teszi a chromatikus glissandokat (csúsztatott skálákat),

39. ábra. Lépcsőzetes klaviatúra.
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szintén magyar ember, J a n k ó  P á l  érdeme. Kár, hogy geniális találmánya ez idő 
szerint megfelelő üzleti vállalkozó hiányában nem tud elterjedni.

A hegedű  és nagyobb testvérei az új
kor elején már mai alakjukkal bírtak. Külö
nösen a hegedűkészítést a cremonai műhe
lyek máig is utói nem ért tökéletességre 
emelték ; főleg a már említett A m a ti- , továbbá 
a S tr a d iv a r i-  és G u a rn eri-fé le  munkák örven
denek világhírnek és hiteles példányaikat 
rendkívül magas összegekért vásárolják. — 
Lényegesebb változást csak a nagybőgő 
(contrabass) szenvedett, amennyiben az újabb 
szerzőkre, főleg Strauss Richardra tekintettel 
napjainkban Németországban olyan példá
nyokat is gyártanak, melyeknek legmélyebb 
hangja nem a con tra  e, hanem a con tra  c.

A la n t és rokonai e kor elején úgy a 
zenekarokban, mint virtuóz előadásoknál 
gyakran szerepelnek, lassanként kimennek 

:'Jf \ a  divatból és a XIX. század elején csak a 
kisebb fajták, a g itá r  és a m a n d o lin  fordul
nak elő ; napjainkban már ezeknek sincs 
fontossága a művészi zenében.

A h árfa  a XVII. században még a 
középkori alakot és berendezést mutatja, 
amely lényegesen nem különbözik az ókor
tól. A XVIII. században kisértik meg elő
ször a diatonikus c-dur skálára hangolt 
húrokat pedálnyomással egyenként elhan
golni és így chromatikus hangokat nyerni. 
Az összes diatonikus hangsorok azonban 
csakis E r a r d  találmánya után (1820) lettek 

ő a hárfákon kettős elmozdulású pedálokat alkalmazott és így a 
1 vagy 2  félhanggal emelte. Ettől az újítástól

40. ábra. Hárfa.

előállíthatok 
húr hangját tetszés szerint

41. ábra. Nagy fuvola.

42. ábra. Böhm-féle fuvola.

számítható a hárfának a modern zenekarban való nagyobb szereplése. (L. a 
40. ábrát.)
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Különleges magyar hangszer a c im b a lo m , mely a német H a ck b re tt-tel 
és az olasz sa lte r io -val egyetemben a régi p sa lte r iu m  maradványa. A XIX. század

43. ábra. Modern oboa.

közepéig kis terjedelme volt, hangsora nem volt teljes és hangjait nem lehetett 
tompítani. S e k u n d a  V . J ó zse f budapesti hangszergyáros érdeme, hogy a cimbalom
nak nagyobb a hangterjedelme (4 nyolcad), a hangsor teljes, az egyes hangok 
tisztán hangolhatok és az összes húrok közös pedállal tompíthatok (1874) ; 
mostani alakjában bátran helyet foglalhatna bármely szimfonikus és drámai 
zenekarban; kár, hogy csak népszínművekben és cigányzenekarokban, meg 
műkedvelők használják, pedig a B á n k  b á n -ban Erkel Ferenc is sikerrel alkal
mazta.

A fu vo lá k a t e kor elején sokféle nagyságban készítették és teljes chroma- 
tikus skála nyerése céljából mind több billentyűvel látták el. A sokféle alakból

44. ábra. Fagott.

a XVIII. század közepétől kezdve csak a soprán-fekvésű és annak egy nyolcad
dal magasabb alakja (a mai fla u to  gra n d e  és flau to  p icco lo) maradt meg a művészi 
zenekarban. A nagy fuvola mai alakját a 41. ábrában látjuk. A 42. ábra a Böhm- 
féle fuvolát mutatja, mely a XIX. század vívmánya, s amelyen az összes nyílá
sokat billentyűk zárják, miáltal azok fekvése független az emberi kéz alakjától 
és a hangszer sokkal tisztábban hangolható.

Az oboák  családja az újkor elején teljes volt. Ma csak a soprán-oboát, 
a Bach-korabeli oboa di caccia-nak megfelelő a lt-oboát vagy a n g o lk ü rtö t, 
meg a fagottokat használjuk. Legújabban ismét felmerült a tenor-oboának 
megfelelő h ecklophon . A billentyűk száma a XVIII. század közepéig kettő, 
azontúl négy volt, ma 14—15-öt is alkalmaznak. A modern oboát a 43., a fagottot

45. ábra. Klarinét.

a 44. ábra mutatja. Az oboákkal lényegben azonosak a franciák fémből készített 
sa rru sso p h o n - j ai.
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Az első k la r in é té t Denner Kristóf készítette 1690-ben a régi francia népies 
ch a lu m ea u -ból. Billentyűinek száma gyorsan szaporodott. Mai alakját részben 
B ä rm a n n  K .  klarinet-művésznek, részben S a x  francia hangszergyárosnak

köszöni. (L. a 45. ábrát.) Különböző alak
jaiból a soprán-, alt- és bassus-fekvésnek 
megfelelők használatosak. Hangja rendkívül 
kifejezésteljes, technikája igen nehéz.

A sa x o p h o n  a klarinét fúvóját (egy
szerű, nádból készült nyelv) az oboa csö
vével és billentyűzetével egyesíti; S a x  talál
mánya (1840), melyet újabban (Strauss 
Richard kedvéért) a szimfonikus zenekar is 
befogadott.

Lényegben azonos vele a magyar tá ro 
ga tó , melyet a kuruc katonák kedvelt fúvós hangszeréből pár év előtt S ek u n d a  
rekonstruált. Hangja sokkal szebb, színesebb, mint a harmóniumszerű saxo- 
phoné, és főleg alkalmas a Wagner Richard által a Trisztán partitúrájában 
kívánt H o lztro m p ete  pótlására ; újabban külföldön is feltűnést keltett, a buda
pesti, a müncheni és a bayreuthi operák zenekaraiban is alkalmazzák.

A rézfuvós hangszerek közül a tro m b ita  és a p ú zo n  az újkor elején meg
lehetősen el voltak terjedve. A v a d á szk ü r t ellenben csak a XVII. század folyamán

kezd divatba jönni. Nagy zenekarban először L id ly  alkalmazza tro m p e  de chasse  
néven. Mindezen hangszerek különböző befuvás által legmélyebb hangjuknak 
term észetes fe lh a n g ja it adják és így hangsoruk h iá n yo s . A púzonnál a k ih ú zh a tó  
cső könnyen segít ezen, mélyíti az alaphangot és ezzel az új felhangok egész 
seregét adja, melyek a természe
tes felhangok közeit kitöltik.

A kü rtö k n él (46. ábra) a 
mélyítést a játszó öklének bedu- 
gásával (németül s to p fen ) érték 
el, ami meglehetősen tökéletlen 
eljárás volt, azonkívül a trombi
tánál nem vezetett sikerre. Ezért 
eleinte a púzont utánozva, ki
húzható csöveket használtak. —  48. ábra. Billentyűs trombita.
Ilyen volt az angolok s lid e -tru m -
p e t- je  (47. ábra), 1770 után pedig a fa-fuvóshangszereket utánozva, billentyű
ket alkalmaztak. (48. ábra.) Sokkal szerencsésebb volt B lü h m el eszméje (1813), 
aki a trombitára és kürtre toldalékcsövet szerelt és azokat a főcsőbe könnyen
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járó szelepekkel tetszés szerint be- vagy kikapcsolta. (Az alapeszmét különben 
az angol C la g g et-tői vette, aki 2  trombitát szerelt közös fuvókára.) A találmány 
elég gyorsan hódított és 1830-ban 
már a szelepes (v e n til) kürtöknek 
és trombitáknak teljes chromatikus 
skálája volt. A zeneszerzők eleinte 
idegenkedtek az új hangszerektől, 
de Berlioz és Wagner példáját kö
vetve, a XIX. század közepén álta
lánosan befogadták. (A szelepes kür
töt a 49., a trombitát az 50. ábra 
mutatja.) A s zá rn y k ü r tö k  (Flügel- 
horn), k o m á to k  és tu b á k  a kürttől és 49. ábra. Szelepes kürt.
trombitától csak csöveik hosszában
és viszonylagos keresztmetszetében (mensura) különböznek és manapság mind 
szelepekkel vannak ellátva. A tu b á k  közül különösen a mélyebbeknek jut 
fontos szerep a mai nagy zenekarban. A con tra b a ss-tu b á t az 51. ábra mutatja.

50. ábra. Szelepes trombita.

Az o p h ik le id  és a se rp e n t fából készült billentyűs fuvóshangszerek voltak, 
melyeket a rézfuvók módjára szólaltattak meg. Mindkettő az újkor elejéről való, 
ma már egyik sem használatos.

51. ábra. Contrabass-tuba.

Ősrégi eredetű fuvóshangszerek a lyukakkal bíró z in k -ek (olasz : cornetto , 
német : Zink), melyeket szintén fából készítettek ; a XVIII. század második 
felében egészen eltűntek a zenekarokból.

A művészet könyve. 43
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A XIX. század közepe óta a húzós púzonok mellett (1. az 52. ábrát) a szele
peseket is használják (53. ábra), mert bár hangjuk nem oly méltóságos, de ját
szásuk sokkal kevesebb művészetet igényel.

Az ü tőh an gszerek  legnagyobb részét az újkor készen kapta a középkortól, főleg 
az araboktól. Ilyenek a k isd o b , n a g yd o b , ü std o b , ré z tá n yér, tr ia n g u lu m  és h a ra n g

52. ábra. Húzós púzon.

já té k  (vagy acélzongora). Igen régiek a csöngős dob és a csa ttan tok . Ezek közül 
legtöbbet az ü stdobok  (tympani) fejlődtek, melyeket újabban kényelmes hangoló
gépezetekkel láttak el. (54. ábra.) Valószinüleg ősrégi eredetű a m a r im b a -v a l

53. ábra. Szelepes púzon.

rokon x y lo p h o n  vagy facimbalom is. Legmodernebb zenekari ütőhangszer a 
hangvillákból és zongorabillentyüzetből álló celesta , melyet C sa jk o v s zk i, C h ar- 
p en tie r és S tra u ss  R ic h a rd  alkalmaztak nagy hatással.

54. ábra. Üstdob.
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B efejező  összefog la lá s.

Ha a zene újkorának történetén végigtekintünk, a fejlődés következő 
főmozzanatai tűnnek szemünkbe :

a )  A  v e n e z ia i isk o la  felfedezi a h a n g za to t, mint önálló zenei elemet, tapasz
talati úton megállapítja az összhangzó hangzatok (dur-hármas és moll-hármas) 
összekötésének alaptörvényeit, ezzel új stilusszabályokat ad a vokális zenének. 
Ennek a fejlődési állapotnak legtökéletesebb képviselője a P a le s tr in a -féle har
monikus tétel.

b) Az egyházi mellett a világi zene is fejlődésnek indul, tökéletesednek 
a hangszerek, ezen az alapon kifejlődik a h a n g szeres zen e, mely eleinte az ének
stílust utánozza, de csakhamar a maga útjain halad tova és B a ch  S eb estyén 
n é l már mint a vokális zene egyenrangúan fejlett társa egyesül azzal.

c) A világi énekhez szegődő hangszeres zene mint s z ín p a d i  zen e és d a l
k ísé re t fejlődik tovább. Az előbbi G luck  és M o za r t műveiben, az utóbbi S ch u b ert 
dalaiban éri meg teljes diadalát. Az önálló hangszeres zene a magasabb zen e i 
fo rm á k b a n , főleg a s z im fo n ik u s  fo rm á b a n  épít magának új otthont. A formális 
zene ideális tökéletességben B eeth oven  szerzeményeiből bontakozik ki.

d ) Palestrina összhangzó akkordjaihoz gyorsan társulnak a d is s zo n á n so k ,  
eleinte csak a hangsor ötödik hangjára épített d o m in á n s  hetes (c-durban g—h— 
d—f), majd a többiek mind merészebbek és meglepőbbek, és R a m e a u  elméleti 
művében már mindazokat a disszonáns akkordokat megtaláljuk, melyek B a ch  
S eb estyén  körülbelül egykorú hangszeres darabjait a mi számunkra is meg
lepőkké, modernekké teszik. A széthangzás megkedvelésével fokozódó mérték
ben tágul a hangfajok rokonságáról való fogalom és szaporodnak a távolabbi 
hangfajokba való k itérések . B eeth oven  már minden képzelhető m o d u lá c ió t ismer 
és egyforma biztossággal alkalmaz.

e) A  magas fokban kifejlődött, merész széthangzásokkal és kitérésekkel 
dolgozó hangszeres zene visszahat a színpadi zenére és W a g n er zen ed rá m á ib a n  
azelőtt nem is sejtett, nehéz ösvényekre vezeti az énekes zenét. Ami Palestrina 
korában még ismeretlen, Bachnál kivétel, Beethovennél ritka, az előkészítetlen, 
vakmerő kézzel bedobott d is s zo n á n c ia  W a g n ern é l a  k o n zo n á n c iá va l eg yen ra n g ú  
ze n e i e lem k én t je le n tk e z ik .

Minthogy még nem is nagyon régen Wagner zenéjét a jö v ő  zenéjének 
tartották, érdekes foglalkozni azzal a kérdéssel, vájjon Wagner muzsikája a 
je len  zenéje-e már, és haladt-e a zene Wagner óta ?

Mindkét kérdésre ig en n e l felelhetünk. Tényleg, Wagner zenéje ma az egész 
művelt világ közkincse, mindenütt, ahol zenei kultúra van, köztisztelet tárgya. 
Wagner nevét Bach Sebestyéné és Beethovené mellett említjük. Épen ezért 
Wagner zenéje már a m a  zenéje. Wagner óta a zene haladt és pedig belőle kiin
dulva két különböző irányba. Egyik iránynak sem ismerjük még ma a végleges 
stilusszabályait, mert még nincsenek kiforrva, ezért csak általánossságban jelle
mezhetjük azokat :

1. az álmodozó, természeti hangulatokban ringatódzó l ír ik u so k , kiknek java
része francia; legjelentékenyebbek D e b u ssy , d 'I n d y  és a fiatal, de sokat ígérő R a ve l.

43*



676 A zene újkora.

2. az erőteljes, merész, rendkívül érdekes, de sokszor durva és fülsértő 
d rá m a ia k , főleg S tr a u s s  R ic h a rd , D u c a s  és a magyar B a r tó k  B é la .

Hogy a fejlődés eddigi eredményeiről fogalmunk legyen, lássunk pár 
rövid szemelvényt :

Egyazon tonalitásban marad, de a legkülönösebb hangzatokat adja R a ve l 
szonátájában a M en u e tte  kezdete :

2=E3 ~ . t  t  -  ^  j- i .
* -*

-r — i

A legmerészebb hangfaji ugrásokat (n em  k ité r é s e k e t!) találjuk D e b u ssy -  
nél, mint ez a rövid példa mutatja, melyet egy tájképfestő zongoradarabjából 
»Templomromok holdfényben« szakítottunk ki :

Az elviselhető modernségeknek körülbelül már a határán van ez a kis 
szemelvény Bartók Béla egyik zongoradarabjából, amely minden hangrokon
ságot lehetségesnek és érthetőnek tart :

p § & -  .

! m f  espress.

— —
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Láthatjuk, hogy m a  a  d is s zo n a n c iá k , a  h a n g n e m i u g rá so k  és a  leg tá vo la b b i  
ro k o n sá g o k  fe lkeresésén ek  k o rá t éljük. Hogy mindebből mi az értékes, mi a mara
dandó, az a jövő titka, annak eldöntésére a következő emberöltő zenészei hiva
tottak. Annyit megállapíthatunk, hogy igen érdekes zenei fejlődés korában 
élünk.
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Ohoirilos 587.
Chopin 638, 643, 650. 
Choral 640, 654.

-figuratió 640, 655. 
Chován 643, 667. 
Cikkurat 68*.
Cikkurat 69, 72, 74, 78, 

89.
Ciklikus forma 642. 
Ciklopikus fal 34*. 

falak 117. 
kőfal 91.

Cima da Conegliano 261 
Cimarosa 658.
Cimbalom 671. 
Cinquecento 228, 322 

404, 406.
festészete 262—320 
szobrászata 338—346 

Cipriano 636.
Cire perdue 47. 
Cizellálás 48. 
Cizellálómester47, 48. 
Clagget 673.
Clair-obscur 265, 269, 

270, 276, 286, 305, 
322.

Claude Lorrain 371, 432, 
473.

Claus 415.
Clavecin 627. 
Clavicembalo 627, 636, 

669.
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Clavichord 627, 669. 
Cloaca maxima 118. 

119*.
Cluysenaer: A passage 

St. Hubertus Briis- 
selben 523*.

Coda 644.
Coloratio 609. 
Coloratura 658. 
Colosseum 122. 
Cölöpépítmény 64*, 65. 
Compere 616.
Concert 643.
Conductus 605. 
Consonans 603. 
Consonantia 602. 
Constable 389, 391, 396.

Major a völgyben 389*. 
Constantinus 594. 

bazilikája 151, 156. 
diadalíve 127. 
diadalíve Rómában 
125*.

Contractus 594. 
Contrapunctus 602. 
Contrappunto 639. 
Copula 605.
Corelli 646.
Cori 119.
Cornelius 377, 379, 653. 
Cornetto 630.
Corot 393, 394,395, 396, 

421, 450.
Tájkép 394** 

Correggio 60, 304, 305, 
316.

Danae 307*.
Cortona : Mennyezetdi- 

szítmény 173*. 
Cosimo 261.
Coucy 622.
Couperin Ferenc 642.

Lajos 642.
Couplet 644.
Courante 642.
Courbet 393, 396, 397, 

410, 411, 421, 442. 
Kőtörők 393*.

Cours d’Amour 622. 
Courtens 415. 
Coussemaker 605.
Credi Lorenzo di 241. 
Cremona 628.
Cristofori 669.
Cronaca: Koszorupár- 

kány 170*.
Crotta 596,603 627.628. 
Csajkovszky 645, 648. 

666, 674.
Családi ház 529, 531, 

532, 543, 549. 
Csattantó 576, 674. 
Császári palota 126. 
Császárság kora 126. 
Cseng 579.
Csengőjáték 630. 
Cserépedény mázdísz- 

szel 41*.

Cserépfazekak 46. 
Csermák 667.
Csillár 550, 554.
Csipke 24.

-szerű épületdisz 24*. 
Csiszolt kőeszközök 64. 
Csók 443, 444, 447.

Duna szélén 449*.
Ezt cselekedj étek 448. 

Csontmunkák 63.
Csontra karcolt rajzok 

63*.
Csörgő 576, 630. 
Csúcsívek 144.
Csúcsívek 144*.
Csúcsíves boltozás 147. 
Cui Cézár 666. 
Cypraea-kagylóból fű

zött nyakra való 13* 
Cypriano di Rore 617. 
Czobor Károly 668. 
Dachau 415.
D Albert 643.
Dalforma 581, 616. 
Dallam 562, 631. 
D’Anglebert 642. 
Dargomiszki 666.
Darwin 562.
Daubigny 393. 
David-Jaques-Louis 377 

382.
A szabin nők 378*. 

Dávid király 596.
Davies 566.
Dánia 417, 418.
Debussy 638, 651, 653, 

665, 675, 676. 
Defregger : Ebéd előtti 

ima 385*.
Degas 397, 401, 402.

Ballettáncosnő 402**. 
De Hoogh Pieter 221. 
Dekoratív hatás 405. 
Delacroix 391.

A szabadság vezeti a | 
népet 390*.

Delibes 643, 662. 
Delmet Pál 653.
Delosz 101, 585.
Delphi 585.
Demény Dezső 668. 
Denis 425, 426, 431.

Az ének 439*.
Deo Gratias 594. 
Destoucbes 659.
Deszka 31.

-kivágások 32*. 
Diaboli musicae 603, 

606.
Diadalív 136.
Diatónikus hangsor 580.

skála 580.
Diaulos 588.
Diaz 393.
Diazeusus 584.
Dijck 223.
Diluvium 62.
Diminutio 610.

D’Indy 638, 675. 
Diocletianus 126. 

palotája Spalatóban 
124*.

Diorit 71.
Dipilon 93, 94.

váza 95*.
Discantus 603. 
Dissonans 603, 675.
Dísz 41, 42, 43, 46, 52, 

53, 58, 59, 69. 
-bútor 548.

Díszített oszlopok 55. 
Díszítmények eredete 

5—87.
Díszkantus 632. 
Diszkoszvető 103, 110. 
Dísztárgy 548. 
Dithyrambos 588. 
Dittersdorf 649.
Dob 158, 566, 567, 570, 

578, 630.
Dohnányi Ernő 667. 
Dolce Carlo 356.
D olci: Szent Cecilia 

359*.
Dóm 153.
Domborítás 51, 92. 
Domborművek 469. 
Domináns 638. 
Donatello 248, 328, 329. 

330, 332, 335, 336, 
337, 339, 342. 

Angyali üdvözlet 
331*.

Dávil 332*. 
Gattamelata szobra 

333*.
Képmás 335*. 

Keresztelő szt. János 
331*.

Donáth Gyula 511. 
Kutat díszítő dombor

mű 507*.
Síremlékrészlet 509*. 

Dongaboltozat 118, 139, 
158, 159.

I Don Giovanni 661.
; Donizetti 661.

Doppler Ferenc 667.
| Dór oszlop 97.
! Draghi 655.

Dramma per musica 
656,

I Drapériák 458. 
j Dráma 586.
I  Drebleyer 628.

Drót 49.
Dubos 561.
Ducas 665, 676.
Duda 630.
Dudits 443.
Dufuy 612.
Dufay-stilus 613. 
Dumont 474.

A szabadság géniusza 
475*.

Dupré 393.

Dur 574.
Durante 651. 
Durchführungs-Satz 

644.
Durskála 632.
Durum 606.
Dürer 186, 187, 188, 190, 

191, 192, 202, 206. 
Apokaliptikus lova

gok 191*.
János evangélista és 

Péter apostol 197*. 
Melankólia 189*. 
Napkeleti bölcsek 

194*.
önarckép 186*.
Pál apostol és Márk 

evangélista 197*. 
Dvorzsák 576, 643, 666. 
Eccard 651, 654. 
Echinosz 97, 100. 
Edelfelt 421.

A templom előtt 425*. 
Edfui templom homlok

képe 80*.
Edény 40, 41, 58, 64, 

65, 92.
Egressy 667.
Egyenletes temperálás 

636.
Egyenlőtlen temperálás 

636.
Egyéniség 184, 186. 
Egybázias zene 654. 
Egyiptom 26, 76, 77, 78, 

81, 85, 87, 88, 89, 
90, 117.

Egyiptomi zene 582. 
építészet 77—83. 
íródiák 84*. 
oszlopok 25*. 
stilus 89.
szobrászat 83—87. 

Egyszerű födélszerkeze
tek 28*. 

oszlop 26*. 
öltés 7*. 
szövet 5*.

Egyszólamú dallam 517. 
Eiffel: A párisi Eiffel- 

torony 522*.
El Bagdadi 598.
El Chalil 597. 
Elefántcsont 105.

szobor 63*.
El Farabi 598.
Elgar 656.
Ellenmozgás 632. 
Ellenpont 602, 604. 
Ellenreformáció 158, 

163, 203. 
egyháza 160.

Előázsia 66, 72. 
Előcsarnok 96, 97. 
Embercsontból való kö

tény 13*.
Emelet 122.
Emilio di Cavalieri 655.
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Emlékérem 471.
plakett 471.

Empire 549.
asztal 549*.

Energia forgalom 601.
többlet 601. 

Enharmonikus tetra- 
chord 584.

Entazisz 100.
Epodé 586.
Erard 669, 670. 
Erasmus 616.
Erkel Ferenc 667. 
Erlanger 665.
Emszt gyűjtemény 457. 
Erotikus táncok 597. 
E-si-un 69.
Eszkimók nyirfahéj tar

solya 19* .
Eszme 380, 466, 469. 
Etruszk agyagkoporsó 

126*.
építészet 117—119. 
kapu Volterrában 118. 

Etruszkok 117, 118. 
Etruszk oszlop 120*. 

sír 119*. 
szobrászat 128. 

Eufrátesz 66, 68, 76, 88. 
Euripides 587. 
Evangelista 655. 
Evezős-dalok 566, 569. 
École militaire {] vas ka

pu ja 51*.
Égéi építkezés 101. 

korszak 94, 95, 96. 
kultúra 90. 
művészet 90—94. 
várfal 117.

Égmai harcosok 103. 
Életkép 360, 547. 
Énekelt zene 569. 
Építészet 38.

Magyarországon 537. 
Építészeti naturalizmus 

537.
Ércöntők 46. 
Érem-művészet 337.
Fa 25, 63, 84, 92. 
Fabriano Gentile 250, 

261.
Napkeleti bölcsek , 

251*.
Fabritius 221. 
Facimbalom 575. 
Facölöp 102.
Fadrusz 510.

A kolozsvári Mátyás
szobor 505*. 

Feszület 504*. 
Faépítkezés 83, 91, 100, 

118.
-faragás 496.
-faragó művészet 33. 
-gerenda 27*. 38, 68, 

73,91,96, 100, 119, 
136.

Fagotto 630.

Fagues 613- 
Faisst 656.
Faj 89, 132, 143. 
Fakolonc 33.
Fakötés 30, 65, 100.

módjai 29.*
Fal 30, 42, 67, 147. 

befedése 18, 59, 456. 
díszítés 70.

-festmény 92.
Falu bírája 84. 85*. 
Fametszet 190, 554, 557; 
Fametsző 34.
Fantasia 639.
Faoszlop 27*. 38, 52 

74, 92, 96.
Faragás 31.
Farkas Ödön 667. 
Farnese-Hercules 129*. 
Fa-stílus 89.
Faszobor 33, 34. 
Faszobrászat 48.
Fauré 653. 
Fauxbourdon 605. 
Fazekaskorong 40*. 
Fazekasság 8, 10, 70. 
Fejedelmi sír Szokotó- 

ban 24*.
Fej fák 32*.
Fekete hangjegy 609. 
Felhang 631. 
Felhőkarcoló 54, 526, 

527.
Felváltójel 608. 
Ferenczy István 497, 

499.
A kecskeméti Szán- 

thó-emlék 499*. 
Ferenczy Károly 444, 

446.
Kerti jelenet 444*. 
Levétel a keresztről 

445*.
Ferrari 656. 
Festékanyagok 59. . 
Festés 8, 32.
Feszi 538.

A budapesti Vigadó 
537*.

Feszty 440, 441. 
Feuerbach 410. 
Félhomály 211, 214, 

265, 276.
Féloszlop 121. 122. 
Félpillér 168.
Fémek 46, 65, 71.

nyujthatósága 49, 50. 
Fényes 444, 446. 

Csöndes boldogság 
447*.

Napszámos 446.
Fétis 593.
Fidel 627.
Fidiász 104, 109, 113.

korszak 110.
Fiesole 336.

Piero de Medici kép
mása 337*

Filippo 270. 
j  Filogenetikai törvény 

367.
Finnek 421.
Firenze 153, 164, 165, 

174, 228, 230, 237, 
242.

Firenzei dóm 152*. 
palota 166.

Flaviusok amfiteátruma 
123*.

Flotow 665.
Fonat 14.

Fonatból szerkesztett 
függőhíd 12*.

Fonál 12, 18.
Forli, Melozzo da 251. 

Sixtus pápa Platinát 
fogadja 252*.

| Forma 46, 47.
-kések 32.*
-kultusz 280.

Formális zene 639. 
Forma-memória 464. 
Forte-pedál 627. 
Föníciaiak zenéje 582. 
Főalak 466.
Főmelódia 635. 

-párkány, 100.
-téma 640.

Fra Bartolommeo 270. 
Fragonard 372. 
Francesca 250.
Franck 651, 656. 
Franco 605.

j  Francia forradalom 383. 
kert 557. 
nyitány 646. 
szobrászat 474—486. 

Franz Róbert 653. 
Frescobaldi 640.
Freskó 60, 61, 159, 229, 

457.
-festés 59. 
kartón 458.

Froberger 640, 643, 655. 
Frottele 625.
Fuga 614, 640, 641. 
Fújtató 626.

I Fulda 616.
Furulya 570, 572, 578, 

582, 596.
-félék 630. 

j Fuvóhangszer 630. 
Fuvola 566, 578, 581, 

599, 630, 671.
Fux 655.
Fülcsiga 600.
Fülöp IV. 199, 2 6. 
Gaál Ferenc 667. 
Gabrieli 617, 639.
Gade 666.
Gainsborough 381. 
Gallaits 380, 415.
Galla Piacidia síremléke 

175*.
Galleni barátok 593. 
Gallén-Kallela 421.

Gallén-K'illeli iWäinä 
moinen elhagyja 
Finnországot 426*. 

Galliard 642.
Galuppi 658.
Garlandia 605.
Garnier 522.

A párisi operaház 
520*.

Garofalo 304.
Gassenlied 652.
Gauguin 405, 431. 
Gátépítés 67.
Geiszon 100. 
Generálbasszus 634. 
Gerenda 30, 36, 99, 127, 

158.
Gergely pápa 592, 593. 
Gesu templom 160. 

alaprajza 159.* 
belseje 161. 
homlokzata 159*. 

Gége 601.
Ghiberti 327. 328, 336. 

Ádám és Éva terem
tése 330*.

Kapu 329*. 
Ghirlandajo 242, 261. 

Szűz Mária életéből 
246*.

Gibson 496.
Hilasz és a nimfák 

492.*
Giga 627.
Gigue 627, 642.
Gilbert 496.

öreg ember feje 498*. 
Gilgamosz 71.
Gimedia 594. 
Gimnaszion 103. 
Giordano 665.
Giorgione 310, 311.

A család 309.* 
Trónoló Madonna 

308*.
Giotto 178, 179, 218, 

230, 232, 242, 248, 
261.

Assisi Ferenc halála 
180*.

Mária visszatérése 
181*.

Gipszhabarcs 517. 
Gitagovinda 581.
Gitár 568, 599, 627, 628, 

629, 670, 577. 
Glareanus 634.
Glatz 443, 444. 
Glazunoff 666.
Glinka 666.
Gluck 660, 675. 
Glyptothek 379.
Gobbi 667.
Goethe 651.
Gogh 416.
Goldmark 664. 667. 
Gombért 648.
Goudimel 619, 654.
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Gounod 653, 656, 662. 
Gozzoli 236, 259, 261.

Noé szüretje 239*. 
Goya 372, 397.

A köszörűs 375*. 
Goyen 221.
Gora 568.
Gótikus stilus 143—150. 
Görgey 457.
Görög építészet 13, 14, 

95—101.
hangrendszer 583, 

590.
Görög melódika 590. 

mennyezetszerkezet 
36*.

művészet 90—117. 
-ország 90, 128. 

Görögök 35. 
zenéje 582.

Görög-római szobortipu- ] 
sok 472.

síkdíszítmények 6*. 
szobrászat 101—117. ; 
templom 67. 
templom oromdísze j 

7*.
Graduale 594.
Grand art 547, 549. 
Grandi 656.
Gregoriánus ének 592, ( 

593.
Grétry 650, 662.
Grieg 643, 666.
Grosse 561.
Guarneri 670.
Gudia 69, 71. 

szobor 70*.
Guido da Siena, 177 607.

Madonna 178*. 
Guilmant 656.
Gura 568.
Guyau 561, 588. 
Gyakorlás 570, 601,

632.
Gyárfás 440, 441.

Tetemre hívás 441*. 
Gy ékényfonás 11.
Gymel 605.
Gyöngyfüzér 13.

oszlopfőn 13*. 
Gyöngyház 71.
Gyula pápa 152, 153, 

154, 158, 159, 289. 
Habarcs 42, 59. 
Hackbrett 671. 
Hadrianus 593.
Haeckel 563.
Hajó 96, 118, 136. 
Halál diadala 181, 182.* 
Haláltánc 190.
Halévy 662.
Haldokló oroszlán Ku- 

jundzsikból 76.
Hals 218, 221.

Hille Bobbe 227*. 
Hamis zene 608. 
Hamburgi opera 659.

Hammerscbmidt 654. 
Hammurabi 71, 72. 
Hangjegyírás 581, 585, 

598, 606.
-nyomás 606, 610. 

Hangközök 573. 
Hanglejtés 562. 
Hangrendszer 606. 
Hangrokonság 601. 
Hangszeres zene621,639. j 
Hangszerv 601.
Hankar 533.

Családiház 529* 
Hansen 520.

A bécsi parlament 
519*.

Hans Sachs 623.
Harang 578.

-játék 674.
-láb 140.

Harci dal 596.
Harmad 573.

-hangok 598, 600.
-kor 62

Harmónia 405, 577, 598, j 
616, 634, 637.

-érzék 634.
Harmonikus tétel 618.

zene 579, 619. 
Harmonium 579, 669. 
Harpsichord 627, 669. 1 
Hasse 658.
Hathor-fejek 83*.

-oszlop 82.
-oszlop 83*. 

Hauptmann 638. 
Hautbois 630.
Haydn 644, 645, 647, 

649, 652, 656. 
Hálózatos munkák 58. 
Háncs 63. 

kötés 10.
Hárfa 568, 570, 596, 

628, 670.
Hármashangzat631, 632' 
Házi zene 612.
Händel 642, 643, 655, 

659.
Hecklophon 671.
Hegedű 599, 627, 639, j 

670.
-gyártás 628.
-kulcs 610. 
szonáta 643. 

Hellenisztikus korszak i 
114, 117.

Helmholtz 600, 639. 
Hennequin 561. 
Hera-szentély 96.
Hera temploma 95, 97, 

98, 99.
mai alaprajza 96*. 

Herder 561.
Herkules márványszob

ra 128.
temploma 119. 120*. 

Hermannus Contractus í 
594.

Hermész 110, 113. 
Hervé 662.
Herzfeld Victor 668. 
Hexachord 608.
Hérold 662.
Hiele 656.
Hildebrand 489.

-Wittelsbach-kút 485* 
Hiller 652, 659. 
Himnusz 589, 590, 592. 
Hindu-hangsor 580.

melódika 580. 
Historicus 655. 
Histriones 620. 
Hobrecht 616. 
Hodgkinson 565.
Hodler 415.
Hogarth 381.

Divatos házasság 
382*.

Holbein 186, 187, 188, 
190, 191, 192, 193, 
202 .

Apáca 192*.
Búcsúval való keres

kedés 193*. 
Madonna 195*. 
magarajzolta arcképe 

187*.
Hollósy 442, 443. 
Holsteini parasztház 31. 
Holub Emil 575. 
Holzbauer 647. 
Holztrompete 672. 
Homéroszi költemények 

91.
Homlokzatok 142. 
Homophon dallam 577.

stílus 634.
Hoquetus 605. 
Hostinsky 600. 
Hottentotta pontok 26* 
Houdon 475.

Voltaire 476*.
Hubay 667.
Huber 667.
Hucbaldus 603,604,606. 
Humperdinck 665.
Hunt 406.

588.
Huszka 668.
Huta 56, 57, 58. 
Hypophrygskála 597. 
Hunok 595.
Húr 627.
Húros hangszerek 568, i 
Ibach 669.
Idealista festészet 262. 

irány 365, 404. 
szobrászat 338. 

Időmérték 585.
Ijj 570.
Imitatio 613. 
Impresszionista fe3t észe t 

399, 401, 403, 404. 
414. 420, 443. 

Impresszionizmus 397. 
405, 415, 417, 419'

| Ince pápa 198, 201. 
Indiai oszlop 26*. 
Induló 643.
Inka kőfal vésett dísze 

25*.
Instrument ális z ne 639. 
Ion kőgerenda 27*. 
Iparművész 547, 550. 
Iparművészet 549. 
Iperni posztósok csar

noka 151*.
Irányok 224.

váltógazdasága 448. 
Irodalom 557.
Iródiák 83.
Israels 415.
Iszpaháni minaret sző- 

nyegmintadísszel 
23*.

Itália 90, 117.
Itáliai szerkezet 121. 
ív  36, 37, 136. 
Iványi-Grünwald 443, 

444.
ívborda 144.
Izsó 500, 503, 504. 

Búsuló juhász 500*. 
Tanulmány 500*. 

Jaáki templom hom
lokzata 142*.

Jankó Pál 670. 
Jannequin 648.
Japán bronzszögek 53. 

építészet 52. 
faoszlop 53*. 
zene 579.

Järnefelt 666.
Jelenések könyve 188. 
Jensen 653.
Jezsuiták 158, 159, 160, 

171, 322. 
temploma 158.

Jézus Krisztus 590. 
Joachim 667. 
Joculatores 620.
Joglar 621.
Jongkind 415.
Jongleurs 620.
Jomelli 658.
Jó pásztor 134. 
Jordaens Jakob 217, 

218.
Josquin 648.
Josquin de Prés 615. 
Jövő zenéje 675. 
Julianus Apostata 594. 
Kacziány 448.

Pallida mors 450*. 
Kagylóhéj 71.
Kalapálás 50.
Kallós 512.

Vadnay síremléke 
513*.

Kalmük sátor 24*. 
Kamarazene 643, 646. 
Kant 638.
Kantate 656. 
Kapitóliumi Vénus 115*
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Kapubélés 142. 
Kapuvédő szárnyas bika 

Khorszabadból 75*. 
Kassai székesegyház 148.

régi alaprajza 147. 
Kaszetta 30, 36, 122, 

124, 158, 159. 
Kaszettás mennyezet31* 
Kaszinó 173.
Kasztrató 660. 
Katakomba 134, 176. 
Kaulbach 377, 384. 

Jeruzsálem pusztulá
sa 379*.

Reinecke Fuchs 384*. 
Kánon 605, 614, 640. 
Káldy 667.
Kálmán Imre 667. 
Keletafrikai kosár 17*. 
Keleti kulturnépek ze

néje 577.
Kelety 432.
Kemangeh 599.
Keras 588.
Kerámia 541.
Kereszt 608.

-boltozat 139, 144. 
Keresztény művészet 

590.
templom 135—163. 
zene 589.

Kereszthajó 136.
Keret 19, 20, 35. 
Keringő 643.
Kern Aurél 667.
Kert 172,f]173, 529, 557. 
Kessels 489.

Síremlék 486*.
Kettős kar 616. 
Kezdetleges faoszlop 

27*.
melódiák 574. 

Kémény 531.
Képmás 128.
Képtárgy 401.
Kés 33.
Kétfejű sas motívuma 

különféle változa
tokban 17*.

Khafra király szobra 
83*.

Kheopsz piramisa 78. 
Khínai oszlop 26*. 
Khnopff 415.
Khordase 588.
Kiállítás 386, 388, 410. 
Kiállítási festészet 387. 
Kienzl 665.
Kiese wetter 604.
Kína 577.
Kínai himnusz 578.

ős-skála 580.
Kindi 597.
King 578.
Kinnor 582, 588. 
Kisdob 674.
Kithara 584, 588. 
Kitharia 583.

Kitharista 585. 
Kitharodia 585.
Kjerulf 666.
Klarinét 672. 
Klasszicista akadémia 

486.
Klasszicizáló szobrászat 

474.
Klasszicizmus 500, 537. 
Klenze Leo : A Wal

halla 519*.
Kiinger 415.
Klimt 415.
Klodt 494.

Lovat fékező legények 
493*.

Knosszosz 90.
Kóbor klerikusok 620.

zenészek 620.
Koldus opera 660. 
Kolostor 139, 140. 
Kolozsvári György 496. 
Kolozsvári Márton 496. 
Kolozsvári Márton és 

György: Szent 
György 498*. 

Komédia 588. 
Kompozíció 284, 288, 

293, 295, 298, 322, 
401, 496. 

törvény 269. 
Koncepció 206. 
Kontraposzto 338. 
Konzol 127, 158, 166. 
Koporsó 70, 77, 78, 88, 

92.
Korán 596.
Korinna 586.
Korintusi oszlop 120. 
Komét 673.
Korroborri 564.
Kórus 136.
Kosár 26.

-fonás 8.
Koszorupárkány 168. 
Kosztolányi-Kann 444. 
Koto 579.
Kovács Mihály 458. 
Kőrösfői 448.

Csomózott szőnyeg 
21**.

Én vagyok az u t . . . 
450*.

Körtánc 644.
Kössler János 668. 
Közének 640. 
Középbirodalom 85. 
Köztársasági korszak 

128
Kő 34, 61, 71, 557. 

-anyag 351.
-bői való lándzsahegy 

63*.
és fakapuk 30*.
-fal 97.
-fal lábbal és tetővel 

35*.
-gerenda 38, 82, 100.

Kő-koporsó 134.
-korszakból való fej

sze és kalapács 64*. 
-kötés 35, 36, 42, 78, 

99.
-munka 62. 
művészete 465.

König Péter 667. 
Kőoszlop 38.

-rajz 557.
-stilus 89.
-szobor 38, 39, 49, 71. 
-szobrász 39, 44, 45. 
-szobrászat 48, 60, 72. 
-terrasz 97. 
-tömb-folyosó 37.* 
-vidék művészete 77. 

Kréta 90.
Krétai kultúra 90. 
Krisztus életéből. Jele

netek 176*.
Krisztus mint jó pásztor 

176.
Kritika 558.
Krohg 419.
Kromatikus skála 597.

tetrachord 584. 
Kröyer 417.

A jury 416*.
Krusis 585.
Ktesibios 588, 594. 
Kuehl 412. r*)
Kuhnau 640, 646, 649. 
Kujundzsik 76. 
Kujundzsiki dombormű 

73*.
Kulcsok 610.
Kunstbau 548.
Kunst der Fuge 640. 
Kupetzky 432.

Tárogatós 433*. 
Kupola 37, 73, 122, 124, 

139, 153, 154, 158, 
160, 161. 162, 163. 

Kupolasír 92.
Kusser 659.
Külömbségi hang 631. 
Kürt 582, 588, 596. 
Kvaggi 566.
Kváder 35, 42, 96. 

fal 34. 
fal 35*.

Lachner Ferenc 643. 
Lairesse 394, 436, 449 
Lakásberendezés 549, 

553.
Lakásberendező 547, 

550.
Lakóház 24, 64.
Lalo 662.
Lambert 651.
Lanner 643.
Lant 611, 627, 628, 670.

-félék 629.
Laokoon 110.

-szoborcsoport 111*. 
Larsson 420.

Zsuzsika 422*.

Lavotta 667.
Lazur 60, 270.
Lazurozás 409.
Lámpa 544, 547, 550, 

554.
Lányi Ernő 667.
Lechner 541.

A budapesti posta
takarékpénztár rész 
le te 539*.

Az Iparművészeti mú
zeum 538*.

Családi ház 543*.
Kapu 541*.

Lecocq 662.
Lederer 489.

Bismarck szobra 39*.
Leempoels 415.

Barátok 414*.
Legrenzi 657.
Leibl 411, 412.

Három imádkozó nő 
411*.

Leistikow 415.
Lenbach 410.
Leoncavallo 665.
Leoninus 605.
Leó pápa X. 152, 158, 

289.
Levegő-festészet 400.
Lexis 585.
L’homme armé 613.
Liebermann 411, 412.
Liedertafel 652.
Liezen-Mayer Sándor 

381, 436, 43 7.
Ligeti 432, 436.
Likiai sziklasír 29*.
Linoleum 554.

-metszet 557.
Lionardo da Vinci 60, 

230, 238, 262—270, 
276, 280, 283, 284, 
285, 286, 288, 290. 
293, 304.

Az utolsó vacsora 
263*.

Madonna a sziklabar
langban 265*.

Mona Lisa 267*.
Lippi 230, 235, 238,245, 

261..
A szent szűz megkoro

názása 236*.
Madonna 237*.
Szent Bernát látomá

sa 247*.
Lira 582, 588.
Liszt Ferenc 620, 642, 

645, 650, 653, 656, 
667.

Litográfia 557.
Lizéna 142.
Locheimer Liederbuch 

624.
Logroscinó 658.
Lokális színek 400, 405, 

482.
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Longa 609.
Lorrain : Menekülés 

Egyiptomba 371*. 
Lortzing 665.
Lotz 461.

Freskó-részlet 461*. 
Lotusznyaláb-oszlop 82. 
Lovag-dalnok 621. 
Lovasszobor 232.
Lőve 652.
Luca Marenzió 625. 
Ludwigskirche 379.
Luini 270.

Madonna 271*.
Lully 646, 658.
Luther 153, 594.
M accsics 588.
Madarász Victor 458. 
Maderna Stefano : Szent 

Cecilia 350*. 
Madonna 176.
Madrigal 625.
Maes 218. 
Magánmegrendelők

470.
Magudi 582.
Magyar cserépedények 

45*.
építészet 537—544. 
festészet 396, 431— 

464.
képírás 431. 
művészi zene 667. 
népdal 624.
-ország 410, 415. 
szobrászat 496—512. 
tánc 643. 
zene 595.

Mahler 651.
Mahur-skála 598.
Mai hangrendszer 634. 
Maillol 485.

Bánat 482*.
Maison 489.

Néger 485*.
Majolika 541, 542. 
Makamat 597.
Makart 380, 410.

-csokrok 548. 
Mandolin 628, 670. 
Manelli 656.
Manet 397, 398, 399, 

400, 401, 442.
Buffet a Folies-Ber- 

gére-ben 398*. 
Lathouille-nél 399*. 

Manetti 235.
Mannheimi iskola 647. 
Mantegna 247, 248, 249, | 

251, 256, 260, 288 
392.

Piéta 250*.
Szent Jakabot vesztő- j 

helyre viszik 249. 
Manuale 626, 668. 
Marcellus színháza 120, 

122, 127. 
részlete 122*.

Marcus Aurelius bronz
szobra 131*.

Marenzió 636.
Mariaeinsiedelni vasrács 

52*.
Marimba 575, 674.
Marius 669.
Markó 432, 436, 449.

Krisztus Emauszba 
menet 435*.

Markó-Ligeti-kör 445.
Marschner 662.
Mascagni 665.
Massaccio 230, 231, 232, 

283, 286, 392.
Ádám és Éva kiűzése 

231*.
Péter pogányokat ke

resztel 233*.
Massanet 653, 665.
Masztába 77, 78, 80, 88.

Ma«ztábák Memfisz- 
ben 77*.

Matejko 421.
Mattheson 634, 655, 

656.
Mazurka 643.
Max Gabriel 380, 410.
Maxima 609.
Mányoki 432.
Mária a gyermek Jézus

sal 177*.
Márk 443, 444.
Márvány 102, 481, 494.

-szobor silhouetteje 
49*.

Máz 41, 43, 46, 48, 67, 
69, 70.

Mázas agyagkoporsó 
69*.

téglafal 42*.
Mecénás 133, 382, 385, 

386, 387, 388, 440, 
465, 469, 472, 496, 
498, 515, 522, 528, 
530, 531, 537, 547.

Medici 166.
Vénus 117.

Medinet-Abu 85.
Mednyánszky 462.

őszi táj 463*.
Téli táj 462*.

Megaron 91, 95, 96, 97, 
98.

Megszokás 10, 38, 96.
Megyeházi portrék 435, 

439.
Mehul 662.
Meistersinger 623.
Melódia 569, 572, 574, 

576, 579, 593, 601, 
605.

fejlődéstörténete 599.
Melodikus hangszerek 

630.
Melozzo 248.
Mellékalak 466.

Membrana basilaris 600. í

Memnon-szobrok 38, 85. j 
Medinet-Abu mellett 

86*.
Mendelssohn 642, 645, 

648, 650, 653, 656. 
Menestrier 659.
Menuett 643, 644, 645. 
Menzel 410.
Mennyezet 28, 30, 36, 38 
Merülő 639.
Mersenne 636.
Messager 662.
Messel: Wertheim-áru- 

ház 524*.
Metellus bronzszobra 

127*.
Metópa 100, 106.
Metsu 218.
Meunier 490. 

Bányamunkások 
487*.

Kikötőmunkások
490*.

Vén bányaló 489*. 
Meyerbeer 662.
Ménetrier 621. 
Mészhabarcs 35. 
Mészmetsző 517.
Mészöly 449, 450.

Balatoni táj 452*. 
Michelangelo 62, 155,

156, 171, 230, 235, 
238, 280, 283, 285, 
288, 289, 293, 298— 
304, 316, 342, 343, 
344, 347, 348, 354, 
355.

Ádám teremtése 299* 
A világosság terem- 

‘ tése 298*.
Az éj s a nappal 346*. 
Dávid 343*.
Jeremiás 301*. 
Lépcsőház 171*. 
Medici sírja 345*. 
Mózes 344*.
Piéta 347*.
Részlet a sixtusi ká
polna mennyezetéről 
297*.

Szent család 304*. 
Utolsó ítélet 302—3*. 

Midász sírja 18*. 
Mihalovich 667.
Mikéné 90, 91, 95,96,

97.
Mikénéi aranygyűrű 95*. 

edények 93*. 
féloszlop 91*. 
kultúra 90. 
művészet 90—94. 
oroszlánkapu 92. 
vár kapuja 90*.

Mikó: Szentháromság 
57*.

Milieu 561.
Millais 406.

Millet 393, 395, 396,421.

Millet: Angelus 394*.
Forgató paraszt 395*. 

Millöcker 665.
Milói Vénus 114*. 
Minima 609.
Minne : Bűnbánat 491*. 
Minnegesang 623. 
Minnesänger 622. 
Minstrel 621.
Mintázófa 44.
Miron 103, 107. 

Diszkoszvető 105*. 
-korszak 110.

Mise 613, 619, 620. 
Misztériumok 624. 
Modellatura 270, 280. 
Modern építészet 512— 

544.
festészet 371. 
hangszerek 668. 
mecénás 465, 471. 
művészet 369. 
összhangzattan 638. 
szobrászat 465—512. 
zene 604. 
zenekar 599. 

Mohammed 596.
Moll 574.
Molnár József 458. 
Moments 561.
Monet 397, 401, 442. 
Monochord 566, 626. 
Monsigny 659. 
Monteverde 657. 
Moreau 425.

Salome 427*.
Morris 549, 554.
Morelli 416.
Mór stílus 30.
Mosonyi 667.
Motetus 605.
Mouret 659.
Mouton 616.
Mozaik 56, 60, 61, 73. 

176.
-dísz 70. 
faldísz 18*.
-mester 61.

Mozart 620, 638, 642. 
644, 645, 647, 652. 
661, 675.

Muffat 642.
Múmia 80.
Munch 420.

Falusi utca 420*. 
Munka-dalok 566, 569, 

578.
Munkácsy 411, 412, 452, 

456.
Éjjeli csavargók 455*. 
Krisztus Pilátus előtt 

453*.
Milton 455*.

Munthe 420.
A leány és a kérő 

421*.
Murillo 186, 193, 198, 

202, 203, 204, 206.
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Murillo: Falatozó gye
rekek 199*. 

Magyarországi szent 
Erzsébet 205*. 

Szeplőtlen szűz 207*.
Muris 611.
Musica ficta 608, 633. 

635.
mensurata 609.

Műbutor 548.
Műdal 625, 626.
Műhely 229.
Műiparos 547.
Műlakatos 51.
Műpártolás 498.
Művész 183.
Művészet 369.

és tudomány viszonya 
185.

Művészetek egysége 
544.

Művészet jelentősége 
558.

Művészet váltógazda
sága 346.

Művészettörténeti iro 
dalom 557.

Művészi ökonómia 101. 
tánczene 642. 
zene 639.

Nabla 582, 588.
Nagy ária 658.
Nagybánya 443, 444.
Nagybányaiak 443.
Nagydob 599, 674.
Nagy Károly 594.
Nagy Sándor: Attila 

lakomája 553*.
Nagy stílus 479.
Nanini 617.
Naosz 96.
Naturalista 84, 87, 128, 

402, 414. 
elv diadala 491. 
festészet 228. 
irány 364, 403, 445. 
képmás-szobrászat 

130.
művészet 93. 
szobrászat 325, 496. 
természetkutatás 492.

Naturalizmus 75, 94,
350, 393, 396, 404, 
405, 406, 409, 410, 
411, 415, 416, 417, 
442, 445.

Nápoly 117.
Nebel 582.
Neferbaupta masztábá- 

ja 78*.
Nemzeti elemek 665. 

színház 667.
Neri Filippó 655.
Neuma 591.
Neumann: A bruchsali 

kastély főterme 
516*.

New-York 54.

Newyorki felhőkarcoló 
525*.

J Néger citera 574. 
Négybúrú lyra 583. 
Németalföld 206.
Német kert 557.

szobrászat 486—489. 
Népdal 623, 624, 625. 
Nézőtér 587.

| Nicolai 665.
Nielsen 418.
Nílus 77, 80, 81, 82, 88, 

95.
völgye 66.

; Nipur 68.
Nipuri templom 67. 
Norvégia 418, 420. 
Notae rubrae 609. 
Notker 594, 606.
Női alak Deloszról 

101*

Nutzbau 548.
| Nyelvsipok 626.J Nyeregtető 96, 97, 98, 

119, 136.
Nyitány 643, 645. 
Obeliszk 89.
Objektiv naturalizmus 

396.
I  Oboa 599, 671.

-félék 630.
' Odo de Clugny 606. 

Oettingen 600, 637. 
Offenbach 662.
Okeghem 614. 
Oktávnemek 573, 584, 

591.
Olaj festék 60, 61, 270. 
Olaj festés 229.
Olasz festészet 224. 

nyitány 646. 
szobrászat 224. 

Olbrich: Családi ház 
528*.

Olgyay 444.
Oltár 135, 138.
Opera buffa 658. 
Ophikleid 673. 
Opisztodomosz 96, 97. 
Oratorium 654, 655. 
Orchestron 587.
Ordre 642.
Organistrum 628. 
Organum 603, 632. 
Orgelschlagen 595. 
Orgona 588, 594, 603, 

626, 639, 668. 
praeludium 640. 
stilus 639. 
tabulatura 611.

Orlai Petries'458. 
Orlandus Lassus 619, 

626.
Orom 98, 119, 126. 
Oromzat 166.
Oromdísz az Afaja temp

lomról 103*, 104*, 
105*.

Oromdísz a Hera-temp- 
lomról 98*.

Országos daláregyesület
668 .

Országos zeneakadémia
668 .

Ostade 218, 221.
Oszlop 26, 37, 74, 76, 

80, 82, 91, 92, 96, 
97, 99, 118, 119, 
121, 122, 136, 140, 
142, 158.

a mikénéi várkapuról 
91*.

Oszlopfő 37.
a Hera-templomból 

97*.
a laachi templomból 

140*.
a speieri domból 140*. 

a Trophime-temp- 
lomból 140*. 

Oszlopláb 38.
Oszlopok egy asszír dom

borművön 73*. 
Ouvertüre 645. 
Overbeck 377. 
Overstraeten: A brüsz- 

szeli Mária-temp- 
lom 521*,

Obabiloniai pecsétlő 
henger 70*.

vésett kagylóművek 
71*.

Obirodalom 85. 
Ókeresztény bazilika 

135.
stílus 134—136. 

ölöm 54, 55.
Olompánt 55, 56, 57, 58. 
0 -perzsa dísz 6*. 
0-sumir álboltozat 67*. 
összevarrás 9.

módjai 7*- 
öltés 8. 
öntés 46, 49. 
öntőforma 47. 
öntvény 47. 
összhangok 617. 
összhangzattan 631,638 
összműremek 588.
Ötöd 573. 
ösdráma 570. 
őskor 62 63. 
ös-egyiptomi sátor 82*.

művészete 62—66. 
őskori agyagedények 8*, 

40.
bronzfibula 50*.
öntőforma 47*. 

ös népek textilmunkái 
15*.

öslira 570. 
ös-zene 563.
Paál 452.

Erdőrészlet 452*. 
Pachelbel 640, 643, 655. 
Paesiello 658.

Paestum 99.
Palakő mennyezetdísz 

50*.
Palazzino 173.
Palazzo 166, 531. 

Farnese 20*. 
Pandolfini 168.
Pitti 166, 168. 
Rucellai 166.
Strozzi 170*.

Palazzo Vecchio 171.
tanácsterme 172*. 

Palestrina 617, 626. 
stilus 612, 616, 654. 

675.
Palma Vecchio 306, 310, 

320.
Szent Borbála 310*. 

Palota 168, 169, 173, 
175.

Pantheon 122, 124, 126, 
151, 156’, 158.

Papi rend 135.
Papiros 60.
Papság 136, 139. 
Parallel-orgánum 604. 
Parlamenti épületek515. 
Parthenon 101, 105, 107, 

113.
Szobordíszrészlete

106*.
f z Athéni 98*. 
alaprajz 99*.

Partita 642.
Partitúra 634. 
Passacaglia 640.
Passió 624.
Pasteur 465.
Pastourelle 622. 
Paszomántmunka 76. 
Paszomántos munka 14. 
Pasztell 60.
Pasztorál szimfónia 649. 
Patina 48.
Patron 59.
Pauzaniasz 97.
Pavane 642.
Pazarlás 144.
Paysage intime 395, 415. 
Pádua 247.
Pállik 490.
Pályaudvar 54.
Pánsip 588.
Pápaság befolyása 133— 

182.
Párkány 81, 82, 121, 

127, 158, 186. 
a denderai templom

ról 81*.
Párta 69.
Pecsétnyomó 71.
Pedál 626, 668. 
Pentatonikus skála 595. 
Percier é3 Fontaine : A 

párisi »kis diadal
kapu« 517*. 

Pergolesi 658.
Peri 656.
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Perosi 656.
Perotinus 605.
Perouse 577.
Perrin 658. 
Perspektiva-festésl63. 
Perugino 255, 256, 261, 

284, 285, 288.
Jézus átadja Péternek 

a kulcsot 284*. 
Krisztus sírbatétele 

254*.
Perzsa építkezés 76.

oszlop 14, 14*, 27*, 
Petőfi 456.
Petrucci 625.
Petrus 593.
Péter-bazilika alaprajza 

135*.
Péter-templom 154, 156. 

Bramante-féle alapraj
za 156*.

hosszmetszete 157. 
Pfitzner 653, 665. 
Philidor 659.
Phrygiai hangsor 577. 
Piano-forte 669.
Piccini 658, 661.
Pietro de Cortona 171. 
Pilaszter 142.
Pillér 37, 42, 120, 121, 

136, 140, 142, 145. 
-köteg 148.

Piloty 380, 400, 410, | 
416, 421, 436, 437, 
438, 439, 440, 442, 
443, 445, 451, 457, 
486.

Nagy Sándor halála 
380*.

Pinakothek 379. 
Pindaros 586. 
Pinturicchio 256, 259, 

261.
Aeneas útra kél 255*. | 

Piombo 304.
Férfi arckép 305*. 

Pipin 594.
Piramis 78, 80, 88. 
Piramisok és a szfinksz 

a gizei pusztán 79* 
Pisa 181.
Pisano Andrea 325,

327.
János fővétele 327*. 

Pisano Giovanni 325.
A betlehemi gyermek

gyilkosság 326*. 
Pisano Niccolo 325. 

Napkeleti bölcsek 
325*.

Pisano Vittore 338.
Emlékérem 339. 

Pissarro 397, 401.
A Boulevard-Mont

martre 402*.
Plakát 557.
Plakett 471.
Piake t-művészet 337. I

Planquette 662. 
Plasztikai művészet 466.

naturalizmus 480. 
Platensis 616.
Plein-air 399, 400, 412,

414, 421, 443, 444. 
Plinthosz 97.
Plumet 533.

Lakóház 528*. 
Pointilleurök 402. 
Pointillista 416. 
Polgárosztály 389, 465. 
Polidorosz 110. 

i Polifónia 576, 582, 587, 
602, 611, 632. 

Polifon-művek 639.
zeneszerzés 605. 

Poligon fal 34*, 91, 117. 
Polirozás 48.
Pollajuolo 238.
Pollák 537.

A Nemzeti Múzeum 
532*.

Polonais 643.
Pommer 630.
Pontozók 402.
Porpora 651, 658.
Porta Giacomo 159. 
Posaune 630.
Potter Paul 218. 
Poseidon temploma 28*, I 

99, 100.
Pozzo 163.

Ablakorom terve 163* j 
Praxitelesz 113.

A gyíkölő Apollon 
109*.

Hermesz 108*. 
Prätorius 636, 651, 654. 
Preludium 643. 
Prerafaelita művészet 

406.
Programmzene 586, 639, ( 

648.
Prolatio major 609.

minor 609.
Prologos 587.
Pronaosz 96.
Prout Ebenezer 638. 
Provencei dal 622. 
Psalter 582, 628. 
Psalterium 671.
Puccini 604, 638, 665. 
Puget Pierre: Milon 

353*.
Purcell 660.
Puvis de Chavannes 406. 

Inter artes et natu- 
ram 407*.

Puzon 672.
Pythagoras 585. 
Quadratum 606.
Quart 573.
Quartett 643. 
Quattrocentisták 404. 
Quattrocento 228, 322, 

392, 396, 399, 403.
415.

festészete 228—262.
szobrászata 325—338.

Quercia 327.
Adám és Éva a kiűze

tés után 328*.
Quinault 658.
Quint 573.

-fúga 640.
Quintola 610.
Quilisma 591.
Kace 561.
Rafael 19, 168, 230, 280 

—298, 304, 306,
409.

Athéni iskola 291*.
Csodálatos halászat 

294*.
Disputa 289*.
Krisztus sírbatétele I 

288*.
Madonna 286**.
Madonna del Cardel- [ 

lino 287*.
Madonna del Gran- j 

dúca 286*.
Mária eljegyzése 285*. |
Palazzo Pandolfini 

168*.
Pál apostol prédikál J 

az atheneieknek 
295*.

Urunk színváltozása 
296*.

Raga-Darpana 580.
Ragavi-Bodha 580.
Rajzoktatás 558.
Ramajána 581.
Rameau 638, 642, 648, 

656, 659. 675.
Ramzesz II. 85.
Rauch Christian 486.

Victoria 483*.
Ravel 675.
Ravenna 176.
Rács 51, 52.
Rebab 599.
Rebek 596, 599, 627.
Recitativó 657.
Reformáció 190.
Reger 656.
Regiszterek 626.
Richardt János 652.
Reimar 623.
Rembrandt 60, 186, 206, 

211, 212, 214, 217, 
218, 221, 415.

Jákob áldása 213*.
Krisztus betegeket 

gyógyít 219*.
Lázár feltámasztása 

209*.
őrség kivonulása 221*

Reményi Ede 667.
Renaissance 224, 227, 

228.
építészet 151—175.

Renaissance festészet 
228—324.

szobrászat 325—346, 
494.

Reni Guido 355.
Aurora 357*.

Renoir 394, 401, 402.
Párisi boulevard 403*. 

Rezgés 573.
-szám 637.

Rex histrionum 621. 
Reyer 665.
Reynolds 381.
Régibb kőkorszak 63, 64 
Régi középamerikai 

dombormű 16*. 
Rékay Nándor 667. 
Répin 421.
Réti 443, 444.
Réz 50, 52, 66.

-fúvók 630.
-karc 206, 211, 214. 
-metszet 188.
-metszés 248.
-tányér 599. 674. 

Rhapsodos 585.
Ribeck 627.
Ribera 360, 364.

Szent András 363*. 
Riemann Hugó 593, 600, 

637.
Rig-Veda 580.
Rimsky Korzakoff 666. 
Rippl-Rónai 444, 447.

A terebesi kastély 
éjjel 448**.

Ritmus 561, 562, 563, 
569, 570, 571, 572, 
579, 605.

Rituális mosakodás 135. 
Ritus bélyege 136. 
Ritter 656.
Robbia 45, 335.

Éneklő gyermekek 
335*.

Madonna 336*. 
Robusti 316. 
Rochegrosse : Babilon 

pusztulása 387*. 
Rodin 4SI, 495.

A csók 479.
Calaisi polgárok 480*. 
Haldoklás 481*.

Rojt 6, 7, 9, 82.
keletkezése 6*. 

Rokokó 516, 517.
-asztal XV. Lajos ko

rából 548*.
-bútor 548.
-utánzat (stilszerű 

szoba) 545*. 
Romano Giulio 304. 
Romanus 593.
Román stilus 137—143. 
Rombauer 432.
Rondel 622.
Rondó forma 644.
Rosa, Erco.e: a cairoli 

testvérpár 494*. 
Ro3a Salvatore 363.
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Rosa Salvatore : Tájkép 
365*.

Rosselli 241, 261. 
Rossellino 336.

Szent Sebestyén 338*. 
Rossetti 406.
Rossini 661.
Roty : Emlékérem 471*. 
Rousseau 393. 
Rovátkolás 32.
Rozetta 53.
Rózsavölgyi 667.
Róma 120, 126, 138, 

151, 153, 164, 289. 
Rómaiak 117. 

zenéje 582.
Római egyház 133—182.

befolyása 133—182. 
Római építészet 119— 

128.
Római hálózatos üveg 

58*.
Római katholikus egy

ház 133.
köztársaság kora 119. 
köztársaság ideje 128. 
kváder fal 35*. 
Pantheon belseje 123* 
szobrászat 128—132. 

Rubeba 627.
Rubens 186, 206, 211, 

212, 213, 214, 217, 
218, 223, 438.

Jézus és a gyermekek 
212**.

Krisztus és a házas
ságtörő nő 211**. 

Utolsó ítélet 215*. 
Rubinstein 666.
Rude 475.

A »Marseillaise« 477*. 
Ruha 24.

-minta 17.
Ruisdael 221.
Ruskin 549, 557. 
Rustica 35, 166, 168, 

175, 548.
Rustici 338.

Farizeus és levita 340. 
Ruzitska József 667. 
Rysselbergbe 402, 415. 
Sacchini 658.
Saint-Saéns 651, 656, 

665.
Sakktáblaminták 15. 
Sakadas 586.
Salamon király 582. 
Salterio 671.
Sambyke 588.
San Carlo alle quattro 

fon tané alaprajza 
162*.

Sanfara 596. 
San-Francesco templom 

153*, 154.
San Paolo Fuori le mura 

135, 137*.
Sansovino Andrea 338

I Sansoviio Ardrea:
János megkereszteli 
Jézust 341*. 

Sansovino Jacopo 341.
Bachusz 342*.

Santa conversazione 
260, 306, 315. 

Sapper 577.
Sappho 586. 

j  Sarabande 642.
( Sarrusophon 671.

Sarto 276.
Mária születése 279*. 

Sax 672.
Saxophon 672.
Sárosi Ferenc 667. 
Sátor 24, 25, 81, 82, 83. 

j  Scala regia 163.
! Scarlatti 644, 646, 651, 

658.
Scotus Erigena 603. 
Sebastiani 654.
Secund 573.
Segantini 416, 402, 421. 

Hazatérés a szülő
földre 426*.

Segédvonal 610. 
Semibrevis 609. 
Semitonus 607.

I Semmelweiss 465. 
Septim 573.
Sequentia 593, 614. 

j  Serchasi 597.
Serly 668.
Seroff 666.
Serpent 630, 673. 
Settignano 336.

Ifjú leány 337*. 
Seurat 402.
Sext 573.
Séjan 656.
Sémita 68, 69, 71, 88. 
Sevilla 194.

! Sfumato 206.
; Shaw 533.

Lakóház 530*. 
j  Slide trumpet 630, 

Sibelius 651, 666.
Siena 280.
Signac 402.

I Signorelli 251, 254, 255, 
256, 261.

A kárhozottak bünte
tése 253*.

Síkhatás 458.
, Siklós 667.
I Silbermann 669. 

Silhouette 49, 400, 446, 
447.

Simítás 48.
Singspiel 652.
Síp 567. 

j  Siposs 667.
Sirbulla 69.
Síremlék téglakötésdísz- 

szel 43*.
{ Sir Jones 580.
I ,  Sírok 64, 77.

Sisley 401.
Sixtini énekkar 620. 
Sixtusi kápolna 298,302. 
Skála héthangu 574. 

heptatonikus 574, 
578.

hindu 580. 
kromatikus 574,577, 

578, 580.
öthangu 574, 578. 
pentatonikus 574. 

Smetana 666.
Sodorna 280.

Szent Sebestyén 281*. 
Sodronjr 49, 50.
Sófár 582.
Solmisatio 607.
Sonata 639.
Sophokles 587.
Soprán kulcs 610. 
Spalató 126. 
Spanyolország 194. 
Speieri dóm 141.* 
Spencer Herbert 561, 

562.
Spinett 627.
Spohr 662.
Spontini 661. 
Squarcione 247, 248. 
Stadtpfeifer 621. 
Stalaktit boltozat 30.

ív 31*.
Stamitz 647.
Stanza 289, 290, 293. 
Stein 669.
Steindl 538.

A budapesti parla
ment 534*. 

i Stein way 669. 
Stephenson 465. 
Stesikchoros 585. 
Stevens 415.
Stilizáló idealista művé

szet 406. 
irány 404.
művészet 409, 410,

415, 445, 447, 492, 
496.

szobrászat 485, 489, 
491.

Stilizált művészet 414,
416.

tánc 643.
Stilszerüség 547.
Stílus 88, 89, 133, 369. 

-formálódás 382. 
-keveredés 372. 

Stollen 589.
Stoltzer 616. 

j  Stonehenge 65. 
Stradivari 670.
Strauss János 643. 

János ifj. 665.
Oscar 665.
Richárd 620, 638, 653, 

664, 674, 676. 
Streicher 669.

| Strobentz 444.

Stróbl 509.
Anyánk 501. 

Strohfiedel 630.
Strophe 586. 

j  Strucctolldísz 82.
Stuck 415.
Stukkó 91, 92, 517. 
Subdominans 638. 
Suitek 642.
Sumir 68, 69, 71, 72, 73,

74, 75, 88, 89. 
képmások 71*. 
királyi palota 69. 
leányka 70*. 
művészet 66—72. .

Suonata di camera 646. 
Suonata di chiesa 646. 
Suppé 665.
Susarion 588.
Svédek 420.
Svéd szorászat 492. 
Svendsen 666. 
Sweelinck 655. 
Synaphes 584. 
Scliadow 377. 
Schalmey 630. 

j  Scheidt 640, 655. 
Schein 651.
Scherzo 644, 646. 
Schilling 486.

Az éj 484.*
Schillings 653, 665. 
Schröter 669.
Shubert 643, 648, 652, 

656
Schulek538.

A budai Halászbástya 
részlete 535*. 

Schultz 652.
Shcumann 638, 648, 650, 

653.
Schunda 671, 672. 
Schütz 654.
Schwind 384.

Hajnal 383*.
Szabad művészet 583. 
Szabados 667, 668. 
Szalmafonás 11, 40. 
Szalon 166.
Szanhita-Darpana 580. 
Szatirjáték 587. 
Számozott bassus 635. 
Szárgon 73.
Szárnyas bikaszörnyek

75.
Szárnykürt 673. 
Szecesszió 412, 414, 442. 
Szegecselés 53. 
Szegecselt vastartó 54*. 
Szegély 19, 168.

-dísz 19.
Szekrény 547. 
Szemöldökkő 91.
Szendy 667.
Szentgalleni antiphoná- 

rium 593.
Szent Ignác 160.I  Szentirmay 667.
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Szent Márk templom 
176.

Szeptaka 580.
Szerelmi törvényszék 

622
Szerinda 582, 599. 
Szerkezetek eredete 

128.
Szevillai borbély 658. 
Szék 550.
Székely Andor: Begui- 

nage (Linoleum- 
metszet; 555*. 

Székely Bertalan 456. 
Haj vitézek . . . 459*. 
Önarcképe 457*. 

Székelye Imre 667. 
Széténeklés 603. 
Szfinksz 85, 89.
Szibilla temploma 119,

121*.
Szíj 18.
Szíjfonatu dísz 14. 
Sziklaépítménjr 65*. 
Sziklasír 80, 88, 118.

bejárója 80*.
Szilimba 575.
Szimfónia 643, 647. 
Szimfonikus forma 639, 

643.
költemény 650. 
nyitány 646. 
zene 643.

Szín 9, 33,41,56,58,59, 
84, 128.

Színelemzés 406.
Színes hangjegy 609. 
Színes téglakötés-dísz 

42*.
Színfelbontók 402. 
Színfolt 402, 404. 
Színmemória 464. 
Színpadi zene 656.
Szín stilizálása 404, 406. 
Szintetikus előadás 404. 
Szinnyei-Merse 450, 451.

Majális 451**. 
Szobafestő 19.
Szobor 43, 95.
Szobrász 43, 44, 45, 48. 
Szobrászat 31, 72.
Szobrászegyéniség 465. 
Szólamvezetés 617, 635. 
Szórna 580, 581. 
Szórnod 421.
Szonáta tétel 643, 614. 
Szoprán 635.
Szószék 136.
Szög 52, 53.
Szőnyeg 6, 19, 81, 82, 

544, 547, 554. 
-csomózás 20.
-szövés 20.

Szövet 15.
Szövés-fonás anyaga 11. 
Szövésminta 17.
Szruti 580, 600. 
Sztilobatosz 97.

Szükség 1, 369 
Szűnj elek 609.
Szvara gramma 580. 
Szymanowski 421. 
Tabbata 596. 
Tabulatura 629.
Tacitus 595.
Tactus 610.
Tagoltság 562.
Taine 561.
Tarnay 667.
Tartini 637, 646. 
Tatuálás 9, 33.
Tatuált maori 9*. 
Tájkép 363, 547. 
Támasztópillér 145. 
Tánc 570.

-dal 570.
-suite 643.
-zene 564, 568, 581, 

639, 642. 
Tányérdísz 46.
Tárogató 672.
Távlat 232, 235, 248, 

250, 251, 262, 322 
328.

Távlati hatás 124. 
Távlattan 229.
Tebuni 582.
Technika 457.
Teles 512.

Anyóka 510*. 
Tanulmányfej 511*. 

Telemann 655, 656. 
Telepy 432, 436.
Telió 68.
Temető fejfa 31.

szobrászata 470. 
Tempera 60, 229. 
Templom 77, 80, 81, 82, 

89, 91, 95, 97, 138, 
139.

-stilus 89.
Tempo 585.

-jelzés 610.
Tempus imperfectum 

609.
perfectum 609. 

Teniers 218. 
Parasztlakodalom 

225*.
Tenor szólam 635.

kulcs 607, 610. 
Tenson 622.
Terasse 622, 662. 
Terborch 221.
Termek 171. 
Természetmintázás 489.

szemlélet 457, 464. 
Terpander 585. 
Terrakotta 45, 48, 70,

98, 332, 335, 336. 
Terrasz 67, 68, 69, 96,

99, 118.
Tertullianus 592. 
Területbeosztás 124, 

135.
Terz 573.

Test befestése 9.
[ Testó 655.

Tető 26, 36, 96. 
Tetrachord 583. 
Tetralógia 587.
Textil 82, 92, 94. 

-eredetű díszek 15*. 
-ipar 7, 8.
-munka 11, 15*, 63, 

64, 66.
-művészet 41. 
-technika 554.

Tégla 42, 43, 59, 67, 73, 
-építészet 72.
-kötés 42,42*, 43, 67, 

68, 69.
Téma 644.
Téralakítás 126, 171. 
Térdelő oszlopok 163.

I Térhatás 124, 136, 148, 
160.

Than 458.
Thaulow 419, 420.

Tél Norvégiában 418*. 
j  Theorba 629.

Thespis 587.
Thék 669.
Thibaut 622.
Thomas 662.
Thorma 443, 444. 
Thoroczkai-Vigand: 

Családi ház 544*. 
Thorwaldsen 472, 492, 

495.
Hebe 473*.

! Tiberisz 66, 117. 
Tiepolo 372, 382, 438. 

Compostellai szent Ja- 
i kab 373*.

Tigris 66, 68, 76, 88. 
Timpanon 98, 100. 

j  Tintoretto 316, 319, 
320.

Szent Márk megment 
egy rabszolgát 319* 

Tirinsz 90, 91. 
j Tisias 585.

Tivoli 119.
Tiziano 306, 310, 311, 

312, 315, 316, 320 
A Pesaro-nemzetség 

madonnája 317*.
Az adógaras 312*. 
Égi és földi szerelem 

311* .
Lavinia 316**.
L’Assunta 313*. 

Toccata 639.
Tonalitás 577, 581, 624. 
Tonika 638.
Tonus 607.
Toorop 416.
Torelli 646.
Tori 30.
Torony 139, 140, 145. 
Toscanelli 235.
Tosti 654.

, Totem-kultusz 32.

Tóth László 443. 
Tömeglátás 54. 
Történeti festészet 547. 

festmény 401. 
képek 458.

Transpositiós skála 584, 
591.

Triangulum 674. 
Triglifosz 98, 100, 119. 
Trió 643.
Tritonus 606.
Trombita 567, 581, 582, 

588, 596, 630, 672. 
Troubadour 622. 
Trouveur 599, 622. 
Trovatore 622. 
Trubeczkój herceg : Se- 

gantini képmása 
495*.

Trumscheidt 628. 
Trubner 410.
Tuba 572, 673. 
Tudomány 558.

és művészet viszonya 
185.

Túlságos naturalizmus 
490.

Turner 391, 396. 
Ulisszesz kigúnyolja 

Polifemoszt 391. 
Uccello 235, 238, 248, 

250, 392.
Udvar 170.
Udvari művészet 85. 
Uhde411,412, 413, 414.

A hegyi beszéd 413*. 
Újabb kőkorszak 64.
Uj birodalom 85. 
Ujguineai csont-tőr 1*. 

hajborzoló fésű 12*. 
nyílvesszők 4*. 

Ujjrakás 626.
Ulympos 585.
Umbria 249, 259. 
Urbino 283.
Utánzó művészet 184.
! 'stdob 599, 674.
Ütem 585.

-vonal 611.
Ütőhangszerek 588, 599, 

630.
Üveg 56 524, 525,526, 

542, 553.
-edény 58.
-festészet 54. 58, 
-festmény 56, 176.

550 553. 
festő 57, 61.

-kép 55,
-mozaik 56 554. 

Vadászkiirt 672.
Vad naturalizmus 485. 
Vad népek zenéje 564. 
Vafiói aranyserleg 92, 

93, 94.
Vafiói aranyserle j dísze 

94*.
Vajda János 465.
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Vakablak 531.
Vakolat 35.
Valenciennes 394. 
Vallásos színjátékok 624 
Valóságfestés 198.
Van der Meer Jan 221. 
Van Dijck 217, 218. 

Krisztus megsiratása 
222*.

Variatio 643.
Varrás 7.
Vas 50, 51, 52, 54, 515, 

524, 525, 526, 527, 
528, 537, 542. 

Vasalás 52.
Vasari 171,230,238 

283, 290, 355.
A három grácia 355*. 

Vasbeton 526, 542. 
Vasgerenda 54.
Vashíd 54.
Vasoxid 56, 57.
Vaspánt 52.
Vasrúd 51.
Vasszerkezet 54. 
Vastartó 54.
Vasúti pályaudvarok 

515, 524.
Vasvázas épület 54*. 
Vaszary 444.
Vatikán 163.
Vatikáni mozaikművek 

61.
Vavrinecz 668. 
Vazentazena 580.
Vágó 440.

Gutenberg - otthon 
543*.

Változatforma 643. 
Változatok 626. 
Változatosság 601. 
Vállpárkány 120, 136. j 
Vályog 42, 73, 91, 97.

-fal 68, 96, 99.
Vándor zenészek 620. 
Várak 138. 
Városrendezés 557. 
Vásárcsarnok 54, 515. 
Veduta 394, 406, 432, 

419, 450.
Veit 377.
Velavali 581<599.

Velazquez 186,193, 194, 
198, 200, 201, 202, 
204, 206, 372, 397. 

Ezópus 198*.
Fülöp IV. 201*.
Ince X. 203*.
Mária Terézia 202*. 
Önarckép 200*. 
Szőnyegszövő asszo

nyok 204*.
Velde, Henri van de 550.

Szobaberendezés 551*. 
Velence 164, 259, 306. 
Veneziano 235, 238, 250. 
Ventil 673.
Verdi 656, 661.
Verlaine 653.
Veronese 319, 320.

Európa elrablása 321* 
Verrocchio 230, 238, 

265, 336, 337. 
Oolleoni szobra 339*. 
Krisztus megkereszte- 

lése 241*. 
Versenymű 643.
Vessző 26, 81.

-fonatu edény 40. 
-kötés 26.
-nyaláb 82.

Vezércikkező művészet 
458.

Vezérmotivum 650,663 
Véső 39.
Viadana 635, 655.
Viasz 41, 47.

-festés 60.
-olvasztásos eljárás 47 

Vielle 628.
Vigeland 495.

Szoborrészlet 496*. 
Vignola 159.
Vilanella 625.
Világi zene 620.

fejlődése 651.
Vilmos mester 177.

A babvirágos madon
na 179*.

Vina 581.
Vinci 658.
Viola 627.
Virginal 627 
Vitry 611. .

Vivaldi 646.
Vizfestés 60.
Vízió 206.
Vokális zene 569. 
Volkmann 645, 667. 
Volterrai kapu 118. 
Vonal-memória 464.

-rendszer 607.
Vonó 628.
Vonós-huros hangszer 

603.
Vonósnégyes 647. 
Voysey: Családi ház 

527*.
Wagner Ottó 528, 533. 

A bécsi városi vasút 
526*.

Lakóház 531.
Wagner Riehárd 586, 

637, 638, 645, 650, 
653, 662, 675. 

Wagner-stilus 663. 
Wagner Sándor 381, 

436, 437.
Waldmüller 381, 385, 

395.
.Anyai intelem 381*. 

Walther János 654. 
Walzer 643.
Wappers 415.
Watteau 372, 382. 
Weber 645, 662.
Wells 563. 
Werckmeister 636. 
Werenskiold 419.

Paraszttemetés 419*. 
Whistler 403.

Nocturne 405*. 
Wilhelm von Herle 177 
Wilkes 566.
Willaert 616, 625. 
Willumsen 418, 495. 

Hegytetőn 417*. 
Képmás 497*. 

Winkelmann 379.
Wolf Hugó 653. 
Wolfram 623. 
Wouwerman 221. 
Worspswede 415. 
Xoanon 101, 102, 105. 
Xvlophon 575, 630, 

674.

Ybl 538.
A budapesti Opera- 

ház 533.*
Zala 510.

Harckészség 503*. 
Zarlino 617, 636, 637. 
Záradék 644.
Zárlatok 631, 632. 
Zárókő 36, 67, 118, 

144.
Zelter 652. 
Zeneakadémia 667.
Zene eredete 561. 

középkora 602. 
ókora 572. 
ördögei 603. 
őskora 561.. 
újkora 634. 

Zenedráma 658. 
Zeneelmélet 604, 638. 
Zenekar 578, 582, 630. 
Zenekari suit 643. 
Zeneszerzők 638.
Zenei hallás szerve 600. 
Zenei középkor hang

szerei 626. 
Zemplényi 443.
Zichyr Géza gróf 667. 
Zichy Mihály 449. 

Illusztráció az »Em
ber tragédiájáéhoz 
451*.

Zimay 667..
Zink 630, 673.
Zof orosz 100.
Zola 401.
Zongora 611, 626, 669. 

-félék 629. 639. 
-kivonat 635.
-szonáta 643.

Zorn 420, 495.
A párisi boulevardon 

422*.
Wasa Gusztáv szobra 

498*.
Zuloaga 416.
Zumsteeg 652.
Zügel 415.
Zsidók zenéje 582. 
Zsolnay 41.

Eozin s edény-k 41**. 
Zsoltár 592.
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