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Sir Ernst Gombrich

A múzeum múltja, jelene és jövője
Fordította: Gázsity Mila

Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy megismertethetem a Tisztelt Hallgatóságot1 az
egyik legrégibb angol hagyománnyal: soha ne bízd magad szakemberre. E hagyomány egyik
legősibb megjelenési formája az esküdtszék, amely szerepe szerint kizárja, hogy a bíróság elé
kerülők fölött jogban járatos szakemberek ítélkezzenek. Az a hír járja, hogy a diplomáciai szolgálat
is hasonló elvek alapján működik, például, ha valaki arról híres, hogy kiváló ismerője a Fidzsiszigetek nyelvjárásainak és kultúrájának, akkor nagy valószínűséggel az eszkimókhoz akkreditálják,
mondván, hogy csak ott képes igazán elfogulatlanul működni. Tekintve, hogy életem jelentős részét
egyetemeken töltöttem, csak távolról ismerem azokat a napi gondokat, amelyek a múzeumban
dolgozók életét manapság annyira megkeserítik és megnehezítik. E kisebb-nagyobb problémák
jelentős részét alaposan és részletesen tárgyalja a tavalyi szimpozion anyagát magába foglaló kötet,2
és ha maradt is valami, ami ott nem került még terítékre, azt minden bizonnyal megtaláljuk az idei
konferenciára készült tanulmányokban.3 Ha valamiről még mindig nem esett szó, az talán a
múzeum „fogyasztójának" a nézőpontja. Így hát én most erről szeretnék beszélni. Nem kívánom
eltagadni művészettörténeti képzettségemet, de mégis annak az embernek az álláspontjával
szeretném önöket megismertetni, aki egyszerűen azért megy múzeumba, mert szereti nézni a
műtárgyakat.
Nem hiszem, hogy akadna, aki tagadná, hogy ez a múzeum intézményének az egyik elsődleges
célja. Az is igaz, hogy csak az egyik, hiszen a színfalak mögött zajló restaurálási, beszerzési
feladatok, a kutatómunka és katalogizálás nélkül valószínűleg nem lennének műtárgyak, amelyeket
csodálni lehet. Ha le akarom szögezni, hogy milyen szorosabb szempontokat fogok követni a
továbbiakban, leghelyesebb Horatius De Arte poeticá-jának híres sorait parafrazeálnom: aut
prodesse volunt, aut delectare custodes [szórakozást nyújtson vagy tanítson a múzeumőr]. Mint
múzeológusok, önök is nyilván vagy szórakoztatni vagy okítani kívánják a közönséget, illetve, jó
esetben mindkettőt egyszerre. Ezt fontos kihangsúlyozni, mert nem minden kellemes, ami különben
hasznos számunkra, és közismerten nem feltétlenül jó az, amit egyébként nagyon élvezünk. Remek
dolog, hogy akadnak intézmények, amelyek képesek összebékíteni e két, eléggé különböző
törekvést, én azonban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek egybeolvadását nem szabad
természetesnek, adottnak vennünk. Inkább olyan probléma ez, aminek a megoldása nem egészen
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egyszerű. Korunkban a társadalmi nyomás inkább a prodesse irányába hat, és a múzeumra egyfajta
nevelő funkciót kényszerít.. Nem tagadnám e szerep fontosságát, szeretném azonban helyreállítani
az egyensúlyt a műtárgyak által nyújtott delectare, az élvezet kihangsúlyozásával. Felkészültem
arra az ellenvetésre, miszerint az „élvezet" valószínűleg nem helyénvaló kifejezés azokban az
esetekben, ahol szenvedés ábrázolásáról van szó, a Laokoón-tól egész a Guernicá-ig. Arisztotelész
korától kezdve komoly kihívást jelent ez a tény a filozófiai esztétikával foglalkozók számára:
minden művészeti ágazat képes átlényegíteni a tragikusat, a rosszat. Jómagam nem is kívánnék
beleveszni a kérdés szövevényébe. Nagyon süvesen felcserélem az élvezet szót bármi másra, ha
képes visszaadni azt a különös örömérzést, amit egyegy nagyszerű festmény vagy szobor ébreszt
bennünk, csak semmiképpen ne veszítsük szem elöl a delectare fontosságát. Most épp Vermeer
Delft látképe című festményét hozom fel példaként, mivel pár hete volt részem abban az örömben,
hogy közelről láthattam. Hogy ez hasznos tapasztalat volt-e számomra vagy sem, az attól függ,
hogy mit értünk a prodesse szón. Tartok attól, hogy az a jóindulatú propaganda, miszerint a
művészet javít az emberen, és jobb, hasznosabb polgárrá teszi, sajnálatos módon számtalanszor
vesztette érvényét mindazon zsarnokok és gazemberek miatt, akik egyébként kifinomult ízlésről
tettek tanúbizonyságot, ha művészetről volt szó. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy a
művek élvezete nem hagy maradandó nyomot, hogy nem számít épületes, embert gazdagító
tapasztalatnak. A nagy műalkotásokkal való találkozások emlékét kincsként őrizzük, s azt kívánjuk,
hogy bárha mindig képesek lennénk a maguk teljességében előhívni ezeket emlékezetünkből.
Világéletemben irigyeltem egy hajdan Ausztriából emigrált köztisztviselőt, aki közel századik
születésnapjához elmesélte, hogy álmatlan éjszakáin gondolatban sétára indul a századeleji Louvreban, ahol bármely festmény előtt el tud időzni, és némelyiket hosszasan, alaposan szemügyre veszi.
Nem hinném, hogy sokat túlzott.
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tűnékenységének tudata erősíti fel, teszi megrendítővé az egyszeri élményt. Amint az is igaz, hogy a
delectare és prodesse feszültsége nem a műélvezetet sajátossága. A pillanat „Oly szép vagy, ó ne
szállj tovább"-érzése, mely Goethe Faustját egyre űzi, s mégis mindig elkerüli, bármely örömteli
pillanattal együtt járhat. Azt hiszem, ez az egyik olyan tapasztalat, ami elválasztja az embert és az
állatot. Számunkra a jelennek nincs értelme a múlt felidézése és a jövő előrevetítése nélkül,
csakhogy a hangsúly folyamatosan átsiklik egyik dimenzióról a másikra. Úgy gondolom, hogy ez az
állandó változás mindig is jelen volt a műélvezet történetében, ezért most visszautalnék előadásom
címére és megpróbálnám nagy vonalakban vázolni azoknak a különféle, gyakran kibogozhatatlanul
összefonódott hagyományoknak az eredetét, amik meghatározták a múzeumok jelenlegi helyzetét,
és kétségkívül alakítani fogják jövőbeni szerepét is.
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A szépművészeti múzeum legtávolibb ősei közül először is két, egymástól erőteljesen különböző
alaptípust szeretnék kiemelni, amelyek közül az egyiket kincstár-nak, a másikat szentély-nek fogom
nevezni. A különféle vallásokat reprezentáló templomokban, illetve palotákban a kincsek
felhalmozása és közszemlére állítása mindig is azt a célt szolgálta, hogy növelje a tulajdonos
presztízsét, és a gazdagság, hatalom jelképeivel kápráztassa el a látogatót. Leginkább azt
mondanám, hogy az ilyen gyűjteményben az élvezet kerül előtérbe és nem a szellemi haszon, hiszen
a felhalmozott kincsek leginkább azzal hatnak ránk, hogy a látottakat képtelenek vagyunk minden
részletre kiterjedően elraktározni emlékezetünkben. A tulajdonos szándéka ilyenkor az, hogy valami
végtelen, túláradó gazdagság képe maradjon meg a szemlélőben, egyfajta Aladdin-barlang, ahol
halmokban áll az arany, a drágakő és a különféle egzotikus csoda. Az ilyen gyűjteményben egyik
kiállított darabtól a másikig haladva örömérzet hullámzik át a szemlélőn, mint a tüzijátékok
esetében, ahol a közönség ámulva nézi a felrobbanó petárdák nyomán keletkező színpompás
csillagzatokat. Többek szemében ez talán gyerekes élvezetnek tűnik, de senki nem tagadhatja, hogy
amit ilyenkor érzünk, az őszinte öröm. Gyanítom, hogy mulatságunkhoz nagyban hozzájárul az is,
hogy képtelenek vagyunk az egészet befogadni. Ilyenkor semmit nem kell megtanulnunk, senki sem
fogja részletesen kikérdezni tőlünk az egyes tételeket; azért vagyunk itt, hogy elkápráztassanak és
leessen az állunk. Úgy gondolom, hogy bár a Kunst- und Wunderkammern néven ismert reneszánsz
csoda-kabinetek4 igyekeztek tudományos színben feltűnni, valószínűleg mégis csak az volt a céljuk,
hogy ámuljanak-bámuljanak az odalátogatók; akiktől körülbelül annyi összpontosítást várhatunk el
egy kitömött cápa, preparált szörnyeteg vagy az emberi kézügyességet dícsérő egyéb mű láttán
amilyenekkel például még mindig találkozhatunk a tiroli Ambras-kastélyban – , mint egy nyüzsgő
vásárban a bábjátékos. Az ilyen gyűjteményekben rendhagyó ritka, időnként abnormális egyszóval
szenzációs látványosságokkal találkozhatunk Mindezek–annak ellenére, hogy esetleg emberi kéz
formálta őket - inkább a természet, semmint a művészet csodáinak számítanak.
Még napjainkban is vannak nyomai annak a hosszú és érdekes folyamatnak, amely során a
természetrajzi és a szépművészeti múzeumok szétváltak. Ha belegondolunk, még mindig akadnak
olyan múzeumok, amelyekben az egyik emeleten kitömött madarakat láthatunk, míg egy másikon
festményeket. Nyitott kérdés, hogy a két emelet közül melyik szolgálja a prodesse és melyik a
delectare ügyét. Úgy hiszem, a szépművészeti múzeumok annak köszönhetik létüket, hogy vannak
dolgok, amelyek nem egyszerűen ritkák, hanem egyediek. Természetesen ugyanez vonatkozik a
népszerű természeti látványosságokra és híres műemlékekre, egyszóval a látnivalókra, amit a
Sehenswürdigkeiten német kifejezés ad vissza leginkább: megtekintésre érdemes dolgok.
Valószínűleg nem én vagyok az első, aki egyfajta világi zarándoklatnak tekinti azt, hogy ilyen
helyekre ellátogasson. Az átmenet, melynek során a szakrális és a világi emlékhelyek közös listára
kerültek, világosan megfogalmazódik a római mirabiliák felsorolásaiban.5 Szeretném emlékeztetni
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önöket a monumentum szó eredeti jelentésére: egy személyiség vagy esemény emléke. Ehhez
kapcsolódik az emléktárgy (souvenir), amely eredetileg azt jelezte, hogy a zarándok valóban eljutott
a célbavett szent emlékhelyre. Ez hát az a kontextus, amelyben a „múzeum mint szentély” gondolat
eredetéről kívánok beszélni. Rómába eddig is zarándokoltak, ezután is zarándokolni fognak
mindazok, aki a Belvederei Apolló-t akarják megcsodálni, csakúgy mint azok, akik a Szent Péter
székesegyházra kíváncsian mennek Londonba, vagy azok, akik Athént, Firenzét, vagy éppen a
Mauritshuis-t keresik fel annak reményében, hogy megcsodálhassák a bédekkerekben több
csillaggal jelölt műalkotásokat.
Egyik mostanában írott dolgozatomban védelmembe vettem azt, amit a kiválóság kánonának
neveztem, és igyekeztem kidomborítani a civilizáció kiépítésében játszott szerepét.6 Bármit
gondoljunk is arról, hogy melyek az irodalom, a zene vagy a képzőművészet kimagasló eredményei,
minden kultúrában nélkülözhetetlen egy konszenzus alapján álló utalási rendszer. Azt hiszem, az
emberi értelmet sértenénk meg, ha feltételeznénk, hogy a mesterművekkel való találkozás nem
jelent mély és tartós élvezetet; ugyanakkor valószínűleg a valóságtól rugaszkodnánk el, ha azt
feltételeznénk, hogy az idegenforgalmi ipar, a társasutaztatás–korunk egyik legbefolyásosabb
társadalmi jelensége–csupán ennek az élvezetnek a kielégítésére törekszik. Eleve nem hiszem, hogy
fennmaradhatna olyan társadalmi intézmény, amely nem szolgál több, egymásnak ellentmondó célt
is. Akárcsak egykor a zarándoklat és a Grand Tour, a városnéző körút is egyfajta kompromisszumot
kínál szórakozás, valamint szellemi és társadalmi haszon között. Akárcsak a zarándok, a turista is
tudja, hogy hazatértekor meg fogják tőle kérdezni, végiglátogatta-e mindazokat a szentélyeket,
amelyeket elődei már mind láttak. A turista tehát összeszedi magát, és csak hogy bizonyítson
ismerősei előtt, fáradtan is körbevonszolja magát a Louvre folyosóin, lefényképezi a Mona Lisá-t,
vagy emléktárgyat vásárol, mondjuk egy randa hamutartót, melyen Mona Lisa eltorzított képmása
díszeleg.
Könnyű kinevetni a művészi hírnév eme késői következményeit, de tanulni is lehet belőlük. A
feladott leckét komolyan meg kéne fontolniuk mindazoknak, akik a kincstárt és a szentélyt
idejétmúlt, élitiste intézményeknek tekintik. Ennek épp az ellenkezője igaz. Az emberek abban a
haszonban reménykednek, ami a társadalmi rangkórság malmára hajtja a vizet, magyarán a
szentélylátogatást elsősorban a beavatódás reménye és nem a műélvezet élteti. Azokban, akik lopva
néznek körül, hagy vajon még mindig meg kell-e hatódniuk a Mona Lisa látványától, mindig a
társadalmi rang s az önbecsülés iránti vágy kerekedik felül. Én a magam részéről mindenesetre még
mindig jobban kedvelem a bajusz nélküli eredetit, mint Duchamp verzióját.
Természetesen nem kívánok vakon elmenni az önálló véleménynyilvánítás értékei mellett sem,
melyek fittyet hánynak az ún. bedekker-múzeum kényszerítő erejének. Egyik kedvencem a néhai
Sir Herbert Read rövid esszéje–A világ legnagyszerűbb műalkotása7, amelyet minden
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múzeológusnak el kéne olvasnia, annál is inkább, mivel elveszti báját, ha idézeteket ragadunk ki
belőle. Szerzője ebben azt a firenzei látogatását írja meg, amit a háború kitörését megelőző
baljóslatú nyáron tett, ahol Herbert Read megvallja, képtelen volt élvezni az Uffizi-ben és a
Bargelló-ban kiállított remekműveket. A reneszánsz művészet sohasem tartozott kedvencei közé,
akkor azonban kifejezetten úgy érezte, hogy rikító bóvlikkal teli útvesztőben fulladozik, ezért úgy
döntött, hogy visszamenekül a Museo Archeologicó-ba, ahol az etruszk művészet mindig felüdítette.
Itt a műalkotások már jobban lekötik figyelmét, de egyszer csak -és itt mégis idéznem kell - „a
hatást, amit az etruszk bronzok korábban tettek rám, váratlanul háttérbe szorította egy kis tárgy,
amit még soha nem láttam. Két-három hüvelyk lehetett, jelöletlenül és háttérbe szorítva állt az
összezsúfolt apró tárgyak között az egyik üvegkoporsóban, amit minden múzeumban
viszontláthatunk. Egy néger kisfiú, valószínűleg afrikai rabszolga bronzfeje volt; és mint a
szentjánosbogár ragyogott fel borús kedvem sötétjében. A tárgyacska él, eleven-ez a felismerés
villant szunnyadó öntudatomba. Fogalmam sem volt róla, hogy mi lehet - milyen korszak, milyen
stílus-, és soha nem is próbáltam kideríteni. Az nyilvánvaló volt, hogy a tágan vett görög-római
művészet része."
Jellemző Herbert Read tisztességére és őszinteségére, hagy az, ami szellemét felvillanyozta, nem
egy primitív maszk volt - amit a legtöbben társítanánk hozzá -, hanem olyan tárgy, amely inkább
egy reneszánsz gyűjtő féltve őrzött kincse lehetne. Ugyanez a bronz látható az A Coat of Many
Colours kötetének címlapján is. Tökéletesen érthető, miért szeretett bele a szerző a gyönyörű
darabba. Igaz, Read számára ez a kis tárgy inkább saját fenntartásait szimbolizálta a szónokiasság, a
fennkölt stílus, a dagályos - az ő szavával - pompiers kultúra ellen. Mindig a kiszolgáltatottak
pártján állt, s nyilván adakozó hajlama vezette akkor is, amikor kinyilvánította, hogy azt a
kéthüvelyknyi bronzszobort részesíti előnybe, amelyet „alig lehetett észrevenni a közömbös tárgyak
között Firenze legkevésbé látogatott múzeumának zsúfolt tárlójában".
Ennek a kis történetnek a tanulságára még visszatérek beszédem végén. Herbert Read boldogító
találkozása a fenti műtárggyal azonban egy újabb múzeum-típus fogalmát vezeti be, amely már nem
a kincstár vagy a szentély fogalmának felel meg, hanem két olyan igény összefonódásából született,
amely az utóbbi két évszázadban lett meghatározó a múzeumokra nézve. Az elraktározás és a
nevelő szándékú kiállítás igényeire gondolok. A raktár avagy gyűjtőhely mondhatni nem a
szentéllyel kombinált kincstár kebelén nőtt fel. Abban a korban, amikor a szent antikvitás
(sacrosanta antiquitas) összes emlékét kincsnek tekintették, a tárgyakat azért halmozták fel
elképesztő méretekben, mert semmit nem volt szabad kidobni. Rómában a mai napig láthatunk
ilyen műtárgyhalmokat, ahol a régészeti emlékek szinte kitúrják helyükről a művészetieket. Az
ókeresztény, etruszk és más antik tárgyak iránti történeti érdeklődés kibontakozásával óriási igény
támadt ezekre a gyűjtőhelyekre. Mit lehet viszont kezdeni ennyi ereklyével és műemlékkel?
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Hogyan lehetséges valamennyit a művészet kánonjába illeszteni? E kérdéseket úgy válaszolták
meg, hogy e tárgyakat a művészet kialakulását illusztráló példaanyagként kezelték, Plinius és
Vasari nyomdokán. Az élen a régészek haladtak; többek Winckelmannak tulajdonítják az érdemet,
hogy végre rendet teremtett Róma régiségraktáraiban. Valójában megelőzte őt a nagy antikárius,
Caylus gróf, akivel a németek oly csúnyán elbántak.
Caylus megjegyzése, amivel a Recueil d'Antiquités (1756) második kötetét indította, mérföldkő
lett a jövendő események tükrében: „A művészetek az őket művelő nemzetek karakterének részei;
megkülönböztethető születésük, ifjúkoruk, előrehaladásuk, valamint az a grádics, ahol a különféle
nemzetek között elérték a tökéletességet. A szobrok és festmények ugyanúgy betekintést engednek
számunkra a nemzetek géniuszába, szokásaiba és ha lehet így mondani eszük járásába, mint azok a
könyvek, melyeket ránk hagytak. Elég egy röpke pillantást vetnünk azon kabinetek egyikére, hol ily
kincsek vannak egybe gyűjtve, s máris elénk tárul valamennyi század képe (le tableau de tous les
siécles)."
Gondolom feltűnt, hogy Caylus számára a kánon mint olyan nem kérdőjeleződött meg: ő még
tudta, melyik grádicson érték el a művészetek a tökéletességet. A gyűjtemény mint a tökéletesség
felé vezető út hasonló elképzelését tükrözik a reneszánsz művek XVlll. századi kollekciói is. E
gondolat bukkan fel Winckelmann egykorú leírásában Cavaceppi rajzgyűjteményéről,8 és
Hancarville hasonlóképpen nyilatkozott az antik művészet fejlődését taglaló bekezdésében: „Ahogy
a galériák kialakításakor rendezzük egymás után a Cimabue után következő mestereket, Andrea
Tassi, Gaddo Gaddi, Margaritone és Giotto képeit, el egészen korunkig; ugyanúgy kerültek egymás
mellé ebben a gyűjteményben is az antik korok különböző stílusai."9
Úgy vélem, be lehet bizonyítani, hogy a gyűjtés szempontjai iránti igény és a felmerülő nevelő
szándék együttesen hozta létre a modern múzeumot. A francia forradalmat követő és persze
napóleoni hadjáratokkal súlyosbított kolostorfosztogatások oly mértékű műtárgyfelhalmozást
eredményeztek a Louvre termeiben, ami a művészet kánonját is átrendezte; Friedrich von Schlegel a
Musée Napoléonban döbbent rá, hogy jobban kedveli Peruginót Domenichinónál. Ám a bolognai
iskola lefokozása és az ún. primitívek előléptetése (akik Vasarinál a seconda manierá-t képviselték)
nem okozott lényeges változásokat a nevelő szándékú kiállítások funkciójában és szerkezetében. A
National Gallery-ben látható Margaritonét még 1857-ben is azzal ajánlották megvételre, hogy ez a
kép mutatja „minő barbár szintre süllyedt a művészet még Itáliában is, megújulása előtt" (a
katalógus szövege szerint).
Az idézetből kiolvasható, hogy mi lett a kincstár és a szentély korábbi koncepciójából.
Margaritone festményében már nem kincset vagy élvezetet nyújtó alkotást láttak, hanem valamiféle
oktatási segédeszközt, amely hozzásegíti a látogatót Vasari kánonjának jobb megértéséhez és
értékeléséhez. Ugyanekkor ez a koncepció némiképp ütközött a raktár avagy gyűjtőhely
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gondolatával. Ugyanis a raktározás során mindig számot kell vetni a gyűjtemény fizikai határaival.
Hol lehet ennyi tárgyat tárolni? A nevelő szándékú gyűjteménynek viszont a terjeszkedés a velejáró
szükséglete. A tárlókból mindig hiányzik valami, amire igen nagy szükség lenne ahhoz, hogy a
történet minél teljesebb és érthetőbb legyen.
A hiánynak ez a gondolata nem alkalmazható a kincstárra vagy a szentélyre. A londoni Tower
koronaékszereit nem annak függvényében értékeljük, hogy ott vannak-e melletük más
uralkodóházak kincsei; s valószínűleg senki nem állítja, hogy az Ashmolean-ből gyászosan hiányzik
Delft látképe. De én még emlékszem arra a hivatalos iratra - megvallom, jó páréve történt -,
melyben többek között arról esett szó, hogy a londoni National Gallery-nek nincs Melozzo da Forlija (mely hiányosságot legfönnebb akkor pótolhatnánk, ha a Vatikán rászánná magát, hogy eladja
sajátjait).
De hogy kerül ide Melozzo? Manapság többen is akadnak, akik a reneszánsz művészetet úgy
ahogy van ki nem állhatják (bár távolról sem Herbert Read érzékenységének és tudásának
birtokában), s akik a legdurvább kidolgozású ikont is többre becsülik, mint Melozzo Vatikánban
látható gyönyörű angyalait. Századunk kánonellenes lázadása szinte különdíjat tűzött ki mindarra,
ami semmiben sem hasonlít a hajdan szentélyben őrzött remekművekhez. André Malraux, akiről
nehéz lenne azt állítani, hogy vakon ment el a remekművek mellett, ékesszólóan és meggyőzően írta
le ezt a jelenséget, s örömmel üdvözölte az új ízléstoleranciát, látóhatárunk kitágulását az emberi
kreativitás egésze, „a falak nélküli múzeum” felé.10 Lehet, hogy ez a lehetetlen múzeum viszi végbe
azt, amit az anarchista művészek oly régen követelnek - a falakkal bíró múzeumok ledöntését.
A kánon által képviselt mércék nélkül persze lehetetlen megjósolni, hogy melyik műtárgy lesz
vonzó, vagy melyik kép okoz majd olyan izgalmakat, mint a hajdani szentély kincsei. Ahhoz, hogy
valaki csak úgy kiszemeljen a tárlóban egy kicsiny bronzfejet és a legnagyobb műalkotások közé
emelje, legalább Herbert Read érzékenysége és önbizalma szükséges. Az a folyamat, amelynek
során minden érték átértékelődött, áttörte a második védelmi vonalat is: a művészet fejlődésének
bemutatását. A múzeum most azzal a lehetetlen igénnyel néz szembe, hogy egy bonyolult, de véges
történet helyett mindenről mindent kell elmondania. Nem könnyű feladat. De még reménytelenebb
a szerencsétlen látogató helyzete, aki azt érzékeli, hogy mindezt el is kell sajátítania. Nem csoda
hát, ha az érző szívű múzeumőr megszánja és kiveszi a kiállított tárgyak egy részét. De minek?!
Tárló tárlót követ, egyik. szoba a másik után, újabb és újabb épületszárnyak, egymás fölötti
emeletek, s még mindig végeláthatatlan a fölkínált látnivalók panorámája. Ki hibáztat hatja a
balsorsú látogatót, ha úgy érzi magát, mintha az étteremben végig kéne ennie az étlapot? Kitalálták
ugyan az értelmező táblákat és a feliratozásokat, s ezek tényleg hatékony segítséget adnak,
csakhogy végigolvasásuk időbe telik, s ezt az időt hasznosabb lenne nézelődéssel tölteni. Ezt
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mindenki tudja, ezért aztán újabb és újabb oktatási segédanyagokat találnak ki, s hogy biztosítani
tudják helyüket, megint csak kiállítási tárgyakat távolítanak el.
A nagy kérdés persze az, hogy melyiket. A szentélyben őrzött műtárgy lényege szerint egyedi; a
kincstár ritka tárgyak lelőhelye; a nevelő szándékú gyűjteményekben a legalkalmasabb példák
kapnak helyet, mint a természetrajzi, sőt bizonyos fokig a régészeti múzeumokban, ahol a kiállított
darab a hasonló tárgyak tágabb osztályát képviseli. A raktár, végezetül, természete szerint semleges
hely. Tágas helyiségeiben minden elfér, amit csak odavisznek, hacsak nem adja veszélyes kalandra
fejét, és nem vedlik másodpéldánnyá-ami közismerten seregnyi bűn fedőneve. Azért estem
túlzásokba, mert meggyőződésem, hogy aggodalmaink és tanácstalanságaink a fenti fogalmak
tisztázatlanságából erednek. Ki a megmondhatója, hogy amennyiben Herbert Read nem figyel fel a
bronzfejecskére, nem lett volna-e raktárba száműzött leltári példány, ahonnan jobb esetben is csak
külön kérvényre hozták volna elő? Az archaeológia tisztje az, hogy semleges és egalitáriánus
legyen; meggyőződésem viszont, hogy a művészet lényege szerin élitiste, és a szó eredeti
értelmében kiválasztottat jelent. Szentélyben járva mindig kész vagyok vigyázba állni egy-egy
nagyszerű műalkotás előtt; szívesen barangolok a kincstár csodáinak útvesztőjében; de a nevelő
szándékkal kiállított tárgyak sorára rövid töprengés után a lábammal szavazok. A jövő múzeumáról
szőtt borús látomásaimban Aladdin barlangjának kincseit raktárra viszik és csupán egy, az
Ezeregyéjszaka korából származó olajlámpást hagynak, alatta részletes felirattal, amiből
megtudható, miként működött, hol kellett bedugni a kanócot, és átlag mennyi olajat fogyasztott.
Persze tudom, az olajmécses is iparművészeti termék, s talán többet árul el a hétköznapi ember
életéről, mint Aladdin barlangjának talmi csillogása. De ezt az épülést tényleg úgy kell
megszerezni, hogy közben fáradt lábaimat váltogatom, ahelyett, hogy karosszékemben nyújtózva
olvasnám a lámpások történetét? És egyáltalán tudnom kell-e nekem erről is? Folyót lehet
rekeszteni mindazzal, amit nem tudok. Valóban, mindent kell tudni? A televízió, a rádió, a sajtó nap
mint nap annyiféle információt zúdít ránk, amihez képest a hajdani Kunst- und Wunderkammer
maga a szakosodott unalom.
Ebben a helyzetben nem csodálkozom azon, hogy az időszaki kiállítások sokkal több embert
vonzanak, mint a múzeumok; és hogy ez újabb változásokhoz vezetett a múzeumok
intézményeiben. Időszaki kiállítások központjaivá kellett változniuk, mert csupán ezek tudják
kiváltani vagy legalábbis kikerülni azokat az inherens gondokat, amiket a múzeum valósággal vonz.
A kiállítás sui generis válogatás, akár egyetlen téma időszerű kiválasztása. Vannak okos és
érzékeny válogatások, mint például a nagy életműkiállítások, melyek egy-egy, valamilyen okból
elhanyagolt művésznek szolgáltatnak igazságot. Vannak nagy csinnadrattával járó centenáriumikiállítások, s egyéb évfordulókat ünneplők, ami szintén elég megnyugtató módja annak, ahogy a
múltat meg lehet ismertetni a közönséggel. És persze vannak egészen komolytalan kiállítások,
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melyek semmi olyat nem tudatnak, amire pár könyv fellapozása után ne jöttünk volna rá. Értékes
műtárgyakat megmozgatni a fél földgolyón át, valamilyen jelentéktelen okból, s ezáltal fölöslegesen
lekötni a múzeumi dolgozók idejét és energiáját- ez számomra az amúgy is gyér tartalékok felélése.
Akkor hát mire megy ki ez az egész?
A válasz azokban a lelki indíttatásokban rejlik, amelyek a virágzó turizmust is magyarázzák.
Külföldön azért megyünk múzeumba, mert szeretnénk kihasználni egy talán soha vissza nem térő
alkalmat. Odahaza a szomszéd sarkon álló múzeum arra vár, hogy mikor lesz végre egy szabad
délutánunk, ami soha nem is lesz. A kiállítás viszont bezár a jövő héten, így erre muszáj időt
szorítani.
A társadalmi nyomás itt is erősen hat, akárcsak a turizmus esetében. Nem azt szokták kérdezni
egy-egy koktélpartira: „Volt már az Apsley House-ban? Hát nem gyönyörű Velazquez Vízhordója?” És mi volna, ha ezt kérdeznék: „Látta már a szaúd-arábiai olajmécsesek kiállítását a Hayward
Gallery-ben?” Ha elég sokan kérdeznék, egy idő után ez kellemetlenné válna, és megnéznénk a
kiállítást; talán még tetszene is.
Sok éve történt már, hogy Berlinben jártam Wilhelm Waetzoldt szemináriumára, aki akkoriban
örökölte meg Bode hivatalát a porosz múzeumok és képtárak élén. Emlékszem, egyszer a
következőket mondta: „Ha fognánk a Kaiser Friedrich Museum Rembrandtjait, és átvinnénk az utca
túloldalára azzal, hogy Rembrandt-kiállítás látható, tömegesen özönlenének a népek.” Valószínű,
hagy Waetzoldt nem járt messze az igazságtól. Amikor Párizsban meg akartam nézni egy Corotkiállítást - képei mindig különös örömömet okoznak nekem -, először végig kellett állnom egy
hosszú sort, aztán még a teremben is át kellett furakodnom a tömegen. Úgy alakult, hogy aznap
érkeztem oda, amikor nem kellett belépődíjat fizetni. Ebben a lenyűgöző érdeklődésben az volt a
legszebb, hogy Corot festményei nagyrészt az utca túloldaláról, a Louvre-ból érkeztek, melynek
felső galériáin - ahol Corot képei voltok kifüggesztve - általában senki sem járt. Sietve bevallom,
hogy én sem; a Louvre annyi más izgalmas látnivalót kínált.
Többször próbáltam megfejteni a titkát, hogy a kiállítás műfaja miért lett az utóbbi időben legalábbis az én életem során - egyre népszerűbb a művészetbarátok és múzeológusok körében. Az
egyensúly felbillenésének több oka is lehet. Olyan korban élünk, amely szereti a hírverést,
márpedig csak az újdonság számít hírnek. Még ha a világ hét csodája jobban tetszik is a két napig
tartó csodánál, az utóbbi sem mellőzhető, ha azt akarjuk, hogy tudomást vegyenek rólunk. Ha a
feltűnő szivárvány már fél órája van az égen, mondotta Goethe, senki sem fog rá figyelni. Ezt
valószínűleg jól tudja minden reklámszakember: mesterséges szivárványuk ezért villog, változtatja
a színét, netán még forog is, hogy feltűnjék az embereknek. Manapság a múzeumokat arra
kényszerítik, hogy látogatottsági statisztikákkal bizonyítsák: megérdemlik a társadalom szűkmarkú
támogatását, és teljesítik a prodesse et delectare jegyében rájuk háruló okító feladatokat az egyre
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szélesebb publikum körében. A mondat első felét illetően már elmondtam kételyeimet, most
megvallom, hogy a második fele még jobban megzavar. Hát lehetséges tanítani az élvezetet? Az
ember reméli, hogy a múzeumlátogatók találnak majd valamit, ami örömükre szolgál, de hogy ezt
mivel lehetne elősegíteni...
Amikor az Elnök úr felkért, hogy tartsam meg beszédemet, azt is elmondta, nem szeretné, ha
kikerülném a vitát szülő pontokat. Útmutatást követtem a múzeum múltjának és jelenének a
tárgyalásakor, most pedig jövőjéről szólva, szintén nem akarom elhallgatni aggályaimat. Nem
hinném, hogy próféta lennék, de ha a jelenlegi helyzet nem változik, és minden marad a régiben,
akkor a public relations és az oktatás kényszere valószínűleg akkora terhet ró a jövő múzeumára,
mint a múltban soha. Nagyon fontosnak tűnik, hogy alaposan megvizsgáljuk azt az általános elvet,
amin egy múzeum működése nyugszik. Szükségét érzem annak, hogy rákérdezzek bizonyos
elterjedt, de korántsem átgondolt feltételezésekre a múzeumlátogató pszichológiáját illetően.
Hangsúlyoznám, hogy kérdezni fogok, nem választ akarok adni. Ugyanúgy nem vagyok
pszichológus, ahogy múzeológus sem, s bár most megnyergelem pszichológiai vesszőparipámat,
szakértői címre azért még nem tartok igényt. Nem azt akarom sugallni, hogy a jövőben hivatásos
pszichológusok irányítsák a múzeumokat, mindössze annyit kérnék, hogy a múzeumok vezetői, a
kiállítások

szervezői

nehéz

munkájuk

során

gondoljanak

a

percepció

és

emlékezés

pszichológiájának felkínált eszközeire.
Gondolom nyilvánvaló, hogy amit én a delectare és prodesse funkcióinak neveztem, azok
egyenlő arányban kötődnek a felfogáshoz és emlékezethez. A művészeti oktatásban közhely, hogy
meg kell tanulnunk látni, ha élvezni akarjuk a művészetet. Valószínűleg csekély pszichológiai
műveltségem az oka, hogy egy sereg múzeumi vagy múzeumon kívüli jószándékú oktatónál
lényegesen kevésbé vagyok biztos abban, hogy mit is kell ezen érteni. Nemrégiben az Egyesült
Államokban bemutattak egy bájos ifjú hölgynek, aki elmondta, hogy a művészet élvezetét tanítja a
helyi múzeumban. Megkérdeztem tőle, hogy aznap délután épp mivel foglalkozott, mire elmesélte,
hogy jól leszidta a gyerekeket, mert képtelenek körülnézni, ugyanis egyikük sem tudta leírni azokat
a házakat és üzleteket, melyek mellett elhaladtak a múzeumba jövet. Tartok tőle, hogy
egyértelműen a gyerekek pártjára álltam, mert elég valószínűtlennek találom, hagy művészeti
érzékenységüknek bármi köze lehetne az említett figyelemtréninghez. Ha az ember Bach h-moll
miséjét megy meghallgatni, akkor sem kötelező feszülten fülelni az autók zajára a koncertterem felé
menet. A nézés és látás között ugyanaz a viszony áll fenn, mint a hallgatás és a hallás között. A
gondolat, hogy bűntudatot kell éreznünk, ha nem használjuk összes érzékünket, egy tizenkilencedik
századi doktrína maradványa az ártatlan szemről, amint arról Művészet és illúzió című könyvemben
beszéltem. Az érzékelés és felfogás közti különbség megkérdőjelezhetővé vált. A szem nem
passzív, hanem aktív szerv, az agyat szolgálja, amelynek válogatnia kell, ha nem akar alá merülni a
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hozzá érkező, emészthetetlen üzenetek özönében. A látás azt jelenti, hogy tekintetünkkel
megkeresünk valamit, összevetjük valami mással, értelmezzük, ellenőrizzük és megszabadulunk
tőle, ha nem tartjuk fontosnak. Ennek következtében nem tanulható meg az absztrakt látásmód. A
felfogás olyan képesség, amely egész embert, egész elmét igényel. Amit a pszichológusok a
képességek elsajátításáról mondanak - legyenek perceptuális vagy motorikus képességek -, azt
sugallja, hogy nagyrészt az alá és fölé rendelt struktúrákra támaszkódnak. Amikor az ember
zongorázni tanul, bizonyos akkordok és tempók automatizálódnak, úgy, hogy az agy nyugodtan
másra fordíthassa figyelmét. Ugyanezt teszi a pilóta is, aki megszokja, hogy bonyolult műszerfalán
mindig a kellő pillanatban nézzen a megfelelő helyre. Lehet, hogy agyunk nem számítógép, de azért
így is elképesztően tud szelektálni, s olyan kategóriákat, osztályokat, alosztályokat állít fel, amelyek
segítségével hihetetlenül rugalmasan kezeli a hozzá beérkező benyomásokat és információkat. A
látás tekintetében ez a rugalmasság a szem mozgékonyságában és fókuszálásában rejlik. Már azon
érdemes elgondolkodnunk, hogy miként tanulunk meg olvasni, hiszen jelentős különbség van
aközött, ha valami ismeretlen írást nézünk, vagy egy általunk ismert nyelven olvassuk az írott
szöveget. Az bizonyos, hogy a tipográfus még az anyanyelvén írott szöveget is úgy nézi, hogy
annak értelme nem jut el az agyáig, a hétköznapi olvasó viszont úgy csukhatja be a könyvét, hogy
nem is emlékezik arra, milyen betűtípussal volt szedve. Lehet, néhányan megvetik majd
felfogókészségünk szelektivitását, de úgy vélem, kénytelenek számolni ezzel, mert az életünkhöz
tartozik. Elvontabban közelítve a kérdést: valamennyien tudjuk, hogy logikailag bármely tárgy
része a tárgyak nagyobb osztályának, ami további alosztályokra osztható. A Read által említett
bronzszobrocskát tekinthetjük hellenisztikus műnek, ezen belül viaszvesztéses eljárással készült
műnek; mondhatjuk róla, hogy egy afrikai képmása; és így tovább ad infinitum. Read számára azért
lett legkedvesebb jelképe, mindannak ami a szónokiasság ellen szól, mert akkori hangulata arra
sarkallta, hogy elvesse azt a nagy és kidolgozott hierarchiát, amit ő csak úgy nevezett, hogy a
„fennkölt modor” és a „gigantikus unalom”. De választásának - bár kétségkívül friss szemmel és
elfogulatlanul tekintett a tárgyra-semmi köze nincs a naív szemlélethez. Anélkül, hogy tudatosította
volna, mérlegelte és saját hierarchiája szerint csoportosította a tárgyakat.
Teljesen egyetértek a hamburgi Kunsthallé-t képviselő Werner Hofmannal, aki a szimpoziumon
körbeadott, vitára serkentő írásában azt mondja, hogy minden ilyen áthierarchizálási folyamat
tanulságos és üdítő; de az én eredeti álláspontom az volt, és ez is maradt, hogy ilyesmi nem
történhet csak úgy, a semmiből. Mindannyian tudjuk, hogy milyen túlzott leegyszerűsítésekkel járt
együtt Plinius és Vasari fejlődés-diagrammja, amit a rájuk következő századok szinte változatlanul
átvettek. Csakhogy ez a vázlat nem élt volna ilyen sokáig, ha nem lett volna meg az a hatalmas
előnye, hogy rendezőelvet visz a művészet zűrzavarába. Mindazok, akik ezt a diagrammot
elsajátítják, ha belépnek egy múzeumba, tudni fogják, hová kell menniük, mit kell megnézniük, hol
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kell áhítattal megállniuk és honnan kell megvetéssel elfordulniuk. Másszóval az elsajátított séma,
mérlegelő-képességgel ruház fel, épp a hierarchiák viszonylagos merevsége okán.
Nem térhetünk vissza és nem is kell visszatérnünk ehhez a koncepcióhoz, azonban azt hiszem,
ideje szembenéznünk azzal a ténnyel, hogy a mérlegelés gondja legalább olyan horderejű a múzeum
számára, mint a látás tévhiteken alapuló problematikája. Többek bebizonyították már, hogy
amennyiben tudjuk, mit keresünk, akkor a mégoly bőséges választékból is elképesztően hatékonyan
választjuk ki a megfelelő alosztályt. Arra is vannak adataink, hogy lényegesen könnyebben
keresünk ki egy listáról több meghatározott nevet, mint egyetlenegyet.11 A kategóriák
változatossága mintha ébren tartaná a figyelműnket, bár ez végtelen számú adatra nyilván nem
érvényes. Kategóriák nélkül elesettek és megzavarodottak lennénk. Hajlunk arra, hogy mindezért a
ránkzúduló információáradatot hibáztassuk, holott mindössze arról van szó, hagy nem vagyunk rá
kellőképpen felkészülve. Mindannyian tudjuk például, hogy egy idegen nyelven zajló párbeszéd
hadaró zagyvaságként hat ránk, s bár fülelünk, képtelenek vagyunk kihallani belőle bármit is. Ez az
a pszichológiai ok, ami miatt egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy a kiállítási tárgyak
számának a csökkentése bármiben is segítené a látogatót. Azért a zavarodottságért és
idegenkedésért, ami egy zsúfolt galériában éri a szemlélőt igazán nem a tárgyak mennyiségét kell
hibáztatnunk. Az olvasó embert például egyáltalán nem zavarja, hogy egy oldal tele van betűkkel.
Azok, akik arra panaszkodnak, hogy az egymás közelségében felfüggesztett képek szétszórják
figyelmüket, egyáltalán nem élik meg nehézségként, ha egyetlen könyvoldalon négy illusztrációval
kell megbirkózniuk. Egy gyerek is elboldogul az olyan képregénnyel, ahol egy oldalon tizenhat
kockából álló képsorozatot kell szemével végigkísérnie, anélkül, hogy a mellette álló képre tévedne
tekintete. Közönséges nevén érdeklődésnek nevezzük ezt a varázslatot, az érdeklődés pedig
összpontosítást szül.
Minden múzeumi tárlatvezető pontosan tudja, hogy számos módja van az érdeklődés
felkeltésének. A gondot inkább az jelenti, hogy nem mindegyik egyformán alkalmas arra, hogy az
érdeklődést hosszabb távon is fenntartsa. Még a legelcsigázottabb látogatónak is felcsillan a szeme,
ha egy közönséges ceruzáról azt állítják, hogy minden valószínűség szerint a Shakespeare-é volt,
vagy, hogy vérfagyasztó gyilkosságot követtek el vele. A művészetoktatók meggyőző módszereit
követve, a ceruzát talán modern szobrászati műalkotásként is sikerülne újra osztályozni,
kihangsúlyozván, miként válik a tárgy monumentálissá a maga kompromisszumot nem ismerő,
fölfelé törő formájával, szürkés-grafitos tompa csillogásával és az ezt kontrasztáló sima, sárga
felületekkel, melyek piramist formázó nyersfa hegybe csúcsosodnak. Fölösleges említeni, hogy
ezenkívül a procc sárga lakkozást is szidhatnánk mint az újgazdag ízlést kiszolgáló tömegtermelést,
vagy hosszú perorációba foghatnánk a ceruza tárgyában, ami eltompul írás közben, s így az ember
szimbóluma.
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Remélem azzal mindenki egyetért, hogy a múzeum célja mégiscsak az, hogy rámutasson a
ceruza és a műalkotás különbségére. Annak az intézménynek a létrehívói és látogatói, amelyet én
szentélynek neveztem, tudni vélték, hogy miben áll ez a különbség. Már-már vallásos áhítattal
léptek a kiállított tárgyak elé, s ez az áhítat tévedhetett ugyan tárgya megítélésében, de
mindenképpen biztosította a kellő figyelmet. Egalitáriánus korunk éppen ezt az áhítatot akarja
megvonni a múzeumtól, mondván, hogy legyen az csak kellemes, barátságos hely, ahol mindenkit
örömmel fogadnak. Hát persze, legyen, legyen. Ne kelljen például senkinek sem félnie a belépéstől,
vagy attól, hogy nem tudja kifizetni a belépődíjat. Az igazi lélektani probléma viszont szerintem az,
hogy miként lehet a látogatót úgy megszabadítani kirekesztettsége érzésétől - félelmétől, hogy ő
már nem juthat be ide -, hogy eközben ne irtsuk ki azt a kötelező tiszteletet is, amit a jobbik világ
megkövetel. Az ilyen tisztelet szerintem hozzátartozik az eredendő csodálat izgalmához, ami a
műélvezet sajátja. Ez a csodálat különösen értékes örökségünk, és mostanában az a veszély
fenyegeti, hogy merő jóindulatból próbálják megsemmisíteni.
Élénken él bennem egy bájos látvány emléke, amiben egy amerikai múzeumban volt részem ahol egyébként a művészet értékelésére való nevelés jóval nagyobb hangsúlyt kap, mint Európában.
A teremben a padlóra kuporodva vidám gyerekcsoport hatalmas papírlapokon pacsmagolt tintával,
miközben tanáruk szívhez szólóan buzdította őket. Elmesélte, hogy a gyerekek épp most nézték
meg a kínai tintarajzok kiállítását az emeleten, és most ők is ezzel kísérleteznek. Egyáltalán nem az
örömet irigylem el a gyerekektől, mindössze abban reménykedem, hogy eljön az a pillanat is az
életükben, amikor a tanáruk elmondja nekik, hogy amit ők műveltek a papírral és tintával, az éppen
hagy az ellentéte annak, amit a kínai mesterek csináltak, s hogy a kínai tintarajz hagyományának az
elsajátításához hosszú évek megfeszített munkája, koncentrációja és kézügyessége szükségeltetik.
Hogy még pontosabban fogalmazzak: a kínai Sung-festményeket természetesen lehetséges egy
osztályba venni a gyerekek tintamázolmányaival, de talán jobban járnánk azzal az osztályozási
móddal, amely az emberi kreativitásnak a természetről alkotott legkifejezőbb megnyilvánulásai
között találja meg e képek helyét. Mihelyt ezzel a meggyőződéssel közelítünk hozzájuk, egyre nő a
valószínűsége annak, hogy a velük való viszonyunk is megváltozik.
Bármennyire kedvelem és élvezem is a tintarajzokat, azt pontosan tudom, hogy a bennem
keletkező érzések korántsem olyan sokrétűek, mint azok, amiket egy kínai értő tapasztal a láttukon.
Azt hiszem, azon a szakaszon már túl vagyok, hogy mindegyiket egyformának találjam, de az
biztos, hogy nem Iátok illetve inkább nem veszek észre bizonyos, nagyon fontos árnyalatokat,
amelyek egyébként megkülönböztetik a valódi mesterművet a másolattól vagy a követők munkáitól.
Hiszem és remélem, hogy ítéletem biztosabb alapokon nyugszik akkor, amikor Vermeer Delfti
látkép-éről van szó. Nekem nem kell elmagyarázni, hogy ez miért is olyan kiemelkedő műalkotás,
magam is látom, hogyan válik ki a tizenhetedik században festett, egyébként remek városképek
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tömegéből. Az effajta összevetések adják meg az alapját mind a múlt, mind a jelen nevelő szándékú
gyűjteményeinek. Michael Compton a Tate Galleryből erre a szimpozionra írta meg izgalmas
dolgozatát, amelyben utal arra, hogyha egy múzeumigazgató Matisse-ért rajong, akkor úgy próbál
mindent megtenni elismertetéséért, hogy a Fauve-ok és kortársaik kevésbé jelentős műveivel veszi
körül kedvence munkáit. Egyetértek, azt azonban mindenképpen hangsúlyoznom kell, hogy ez
nemcsak didaktikus követelmény, de muszáj, hogy kapcsolódjék a delectare funkciójához is, ami
nélkülözhetetlenül fontos része a műalkotások megismerésének, s ezért talán nem szerencsés
sorsának alakítását kizárólagosan a művészettörténészekre bízni. Nincs szükségünk különféle
holland mesterek neveire és egyéb adataira ahhoz, hogy a Delfti látkép mesterségbeli tökélyét
élvezni tudjuk. Annyi kell csak hozzá, hogy legyenek elvárásaink, amelyeket módosíthatunk,
meghaladhatunk, csak az fontos, hogy ráérezzünk arra, melyik a hagyományos és melyik az egyedi
forma. Ezt éppúgy nem lehet szavakba foglalni, mint az összes többi, érzékeken alapuló
megfigyelésünket sem, csakhogy közben ez az, amitől fogékonnyá válunk, és felfigyelünk arra a
roppant

finom

minőségi

különbségre,

ami

műélvezetünk

meghatározója

lesz.

Ha

a

múzeumlátogatónak egy csipetnyi sem jut ebből a tapasztalatból, akkor semmi szükség arra, hogy
újra meg újra megpróbálkozzon a kiállított műtárgyakkal. Megteszi helyette a másolat vagy akár
egy képeslap is.
Furcsa talán, de úgy érzem, hogy a régivágású múzeumok előnyben vannak az újabb, kísérletező
fajtájúakkal szemben. A régi múzeum berendezkedése és irányultsága a műtárgyak tágabb
osztályával és különleges példákkal ismertette meg a látogatót. A kiállított műdarabok nem
zavarták, sőt inkább erősítették egymás hatását, hiszen abban is van jócskán öröm, ha az ember egy
remek Pieter de Hooch festményben felfigyel valamire, amit addig kizárólag Vermeernek
tulajdonított.
Már hangsúlyoztam, hogy nem művészettörténészként szólok önökhöz, most mégis szeretném
egy történeti példával megtámogatni mindazt, amit a teljesértékű múzeum érdekében elmondtam.
Münchenben látható Euthymides egy vázája, amely időszámításunk előtt kb. 500-ból datálódik. A
vázán egy harcos búcsúja és egy sereg atléta látható edzés közben. Híres felirata így hangzik: „Hos
oudepote Euphronios”, vagyis, „Euphronios ezt meg sem közelíti”. A festő tudta vagy tudni vélte,
hogy művével meghaladta egyik nagy elismertségnek örvendő kollégáját. A büszkeség érzetének
eme különös kifejezésére nyilván az szolgált ürügyül, hogy megszületett a forradalmi újítás, a
'testek rövidülésben való ábrázolása, sőt azonnal rivalizálást is eredményezett. Ki tagadná, hogy
csak nyerhetnénk azon, ha Euthymides vázája mellett Euphronios munkáit is láthatnánk, már
amennyiben a gyűjtemény lenne olyan szerencsés, hogy birtokolná ezeket a darabokat? De vajon
hol kellene meghúznunk a határvonalat? Nem értékelnénk-e nagyobbra Euphroniost, ha más athéni
mesterek munkái között láthatnánk a vázáját, beleértve ebbe a leghétköznapibb edényeket is? Akkor
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viszont miért állnánk meg épp itt? Vajon nem látnánk-e pontosabban az attikai vázafestészet egyedi
vonásait, ha más művészeti központokkal vethetnénk össze? Erre nyilván az a válasz, hogy az
ilyesmi egy tudományos gyűjtemény feladata, a hétköznapi látogatót csak megzavarná a rengeteg
edény. Nem tudom, hogy nem becsüljük-e alá a hétköznapi látogató képességeit. Ha ennek ellenére
mégis megzavarodna, az is csak azt jelenti, hogy tévedtünk egyet.
Hadd fogalmazzak most valamivel élesebben. Minden kirakatrendező képes arra, hogy egy
görög vázát elhelyezzen egy üres szobában, rendesen bevilágítsa és ezzel ráterelje a figyelmünket.
Ennél sokkal bonyolultabb a feladat, ha több, látszólag hasonló tárgynál kell arra ügyelni, hogy ne
tűnjenek szem elől, hanem láthatóak legyenek, és felkeltsék a közönség érdeklődését. A probléma
gyökerére már utaltam, ez felfogóképességünknek az a sajátossága, hogy tekintetünkkel átfogunk
valamit és azonnal csoportosítjuk is. Ha egyszerű mértani alakzatba rendezünk közös osztályba
tartozó tárgyakat, akkor hasonlóságaik azonnal szembeszöknek, sőt, akárcsak egy kaleidoszkópban,
hajlamosak egymásba mosódni. Azt kellene elérnünk, hogy a látogató felfigyeljen ezekre a
hasonlóságokra, de észrevegye a különbözőségeket is. Meg kell találnunk a vizuális hangsúlyozás
és tagolás megfelelő eszközeit, amelyek a műtárgyra pillantó tekintetet a legérdekesebb pontokra
irányítják, de közben lehetővé teszik, hogy másfelé is elkalandozzon. Ezt a feladatot nem szabad
egyedül a kiállításrendezőre hagyni, illetve csak akkor, ha minden egyes lépést megbeszél a
múzeum kurátorával, aki minden egyes darabbal meghitt viszonyban áll, és átfogó képe van az
egész gyűjteményről.12 Ez az együttműködés egy olyan rendszert eredményezhetne, amely legalább
annyi ideig maradhatna fenn, mint az a múltbeli vízió, ami eszmei alapját képezi. A legújabb
belsőépítészeti divat szerint megtervezett kiállításokról mindig a homokvárak jutnak eszembe,
melyek addig állnak, míg nem jön a dagály és el nem mossa őket.
Werner Hofmann e szimpozionra írt, már idézett dolgozatában hangot ad egy olyan
véleménynek, amivel bizonyára több kollégája is egyetért. Ennek az a lényege, hogy milyen
izgalmakat eredményezne az, ha hajlandók lennénk a műalkotásokat újszerű módon egymás mellé
rendelni. Nem tagadva gondolata igazát közben arra is gondoljunk, hogy az ilyen némiképp
felszínes izgalom párszor már sokba került nekünk. Nem valószínű, hogy részünk lesz az annyira
áhított élvezetben, ha egyre-másra olyan termekkel találjuk szembe magunkat, amelyek mint a
rendezőpályaudvarok „ideiglenesen le vannak zárva” vagy „átrendezés alatt állnak” és csak külön
engedéllyel lehet bemenni. Ebben az esetben a látogató nem találja azt, amiért odament, és könnyen
lehet, hogy nem lesz kedve megnézni mindazt, amit viszont felfedezhetne magának. Még ha sikerül
is találnia egy békés sarkot, amit egyelőre nem érintett meg a változás szele, valószínű, hogy a
kontemplációt és élvezetet előkészítő hangulata már régen elillant.13 Micsoda szerencse, hogy eddig
még senkinek nem jutott eszébe kipróbálni, milyen hatást keltene, a római Szent Péterszékesegyházat felcserélni a Colosseummal.
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A prodesse egyik példájaként említettem azt az idős urat, aki gondolatban a Louvre termeiben
sétálgatott, bizonyítva, hogy milyen időtálló szellemi haszonra tehetünk szert, ha képesek vagyunk
megőrizni emlékezetünkben egy gyűjteményt. Mindazok, akik olvasták Frances Yates A memória
művészete című munkáját14, tudják, hogy a tapasztalatok megőrzésének képessége a helyszínek és a
dolgok felidéző erejétől függ. Arra is bőven akad bizonyíték, hogy topografikus memóriánk
egyértelműen meghatározza felidézőkészségünket. Pontosan tudom, hogy a kiállítások korában az
úgynevezett statikus gyűjtemény, ahol minden mozdíthatatlan, kicserélhetetlen - valódi mumus.
Nem kívánom védelmembe venni a statikus gyűjteményt, amennyiben valami jobb ötlet merül fel, s
főleg akkor nem, ha ezt meg is lehet valósítani. Szeretném azonban felhívni a múzeumok világában
dolgozó, vállalkozó kedvű kollégáim ágyelmét, hogy a rájuk háruló igénybevevő feladataik közül a
legnagyobb s legnemesebb áldozat s egyben az igazi művészet az, hogy miként lehet másokat békén
hagyni.
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Szilágyi János György
Magyarországi antik üvegek
Az üvegek feldolgozása, amely a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében őrzött tárgyak
katalógussorozatát folytatja, a magyarországi antikvitásak gyűjtésének története szempontjából nem
érdektelen. Az 1906-ban megnyílt Szépművészeti Múzeumban először 1908-ban kerültek eredeti
antik művek, de a gyűjtemény történetének első négy évtizedében ez az anyag szinte kizárólag
szobrászati művekre korlátozódott. Erre utalt a gyűjteményhivatalos neve: Antik Szoborgyűjtemény.
Egy 1934ben kiadott törvény a múzeumot jelölte ki minden, Magyarország területén kívül talált
antik tárgy központi gyűjteményéül, függetlenül műfajuktól. Az ebből adódó új gyűjtési koncepció
azonban csak 1948-tót érvényesült. Ennek sarán az ország különböző múzeumaiban felgyűlt anyag
lassanként a most már Antik Gyűjteménynek nevezett kollekcióba került, és a múzeum
lehetőségeihez képest vásárlásokkal is Igyekezett gazdagítani gyűjtésének új területeit, ami az
ország történeti helyzetének megfelelően kizárólag a hazai magángyűjtemények anyagainak
megszegését jelenthette.
Az üveggyűjtemény magva az Iparművészeti Múzeumból 1948tói kezdődően folyamatosan átvett
anyag volt. Az Iparművészeti Múzeumot 1878-ban alapították, William Morris eszméinek és
műhelyének világszerte visszhangot vert hatására, azzal a hangsúlyozott céllal, hogy gyűjteményei
a modern magyar iparművészet különböző ágazatait, így az üvegművességet is ösztönözzék. A
múzeum kezdettől fogva igyekezett vásárlások és adományok révén reprezentatív anyagot
összegyűjteni az üvegipar történetének valamennyi korszakából.
1948-ban elhatározták, hogy a háborúban súlyos károkat szenvedett Iparművészeti Múzeum antik
üveganyagát átadják a Szépművészeti Múzeum antik gyűjteményének. A katalógusban szereplő
közel négyszáz darabnak több mint kétharmada az Iparművészek Múzeumból származik, ahol
később újból megindult az antik üvegek gyűjtése a történeti kiállítás teljessége céljából. A Magyar
Nemzeti Múzeumból a nem hazai vagy bizonytalan származású üvegek már 1878-ban átkerültek az
Iparművészeti Múzeumba, a többi magyar gyűjtemény pedig jelenlegi tudomásunk szerint csak
hazai anyagot őriz. A magángyűjtemények érdemleges darabjai lassanként szintén a Szépművészek
Múzeumba vándoroltak, részben az Iparművészek Múzeum anyagával együtt, részben közvetlenül,
az utóbbi évtizedek vásárlásai során, kivéve a nemrég elhunyt Borsos Bélának (az Üvegművészet a
régi Magyarországon szerzőjének) jelenleg hozzáférhetetlen gyűjteményét.
A mondottakból már sejthető, hogy sokkal kevesebbet tudunk a tárgyak lelőhelyeiről, mint
gyűjtőiről. A kevés kivétel közé tartoznak annak a két múlt század közepe után keletkezett főúri
gyűjteménynek a darabjai, melyek a gyűjtemény legkorábban felbukkant tárgyai. Az egyik
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gyűjtemény gráf Zichy Ferenc (Pozsony, 1811 - Káloz, 1900) egykori konstantinápolyi magyar
konzulé 1874-79) volt, ami családi hagyomány szerint az 1870es évek, A. H. Layard (1817-1894)
közreműködésével végzett ciprusi ásatásokból származott. Cayard többek között Ninive és Nimrud
föltárója volt, és Zichy konstantinnápolyi konzulsága idején ugyanitt angol követként (1877-80)
szolgált.
A másik gyűjtemény Emil zu Sayn-Wittenberg herceg (1824-1889) korábban orosz szolgálatban
álló tábornok és diplomata tulajdonában volt, aki a múlt század '50-es éveinek második és '60as
éveinek első felét többnyire Itáliában töltötte. Ekkor szerezhette gyűjteményének antik tárgyait, így
azt a mintegy ötven görög és romai bronzot is, melyeket E. Meester de Ravestein vásárolt meg, még
mielőtt a maga gyűjteményét 1874-ben a brüsszeli Musées Royaux d'Art et d'Histoire-nak
ajándékozta volna. A Musée de Ravestein 1871-72-ben kiadott katalógusában ezeknek a daraboknak
az eredetét is feltüntette a tulajdonos-szerző. Az üvegedények csak mellékes, mintegy kiegészítő
részei lehettek a gyűjteménynek, de tudományos értéküket nagy mértékben emeli - amennyiben
hitelesíthető - az, hogy túlnyomórészt Cumaeból, Capuából és Pozzuoliból származnak.
E két együttesen kívül csak néhány elszigetelt darab lelőhelyéről van adatunk. Négy tétel Gerster
Bélának, a korinthosi csatorna építésénél közreműködő építészmérnöknek helyben szerzett
gyűjteményéből származik, amelyet lányaitól vásárolt meg a Szépművészeti Múzeum. Az adaliai
Lucius Verus-fejecskét Hekler Antal törökországi utazása során vásárolta, közvetlenül állítólagos
előkerülése után. Egy unguentárium lelőhelyeként Samarra megjelölése aligha hiteles, a három
további edénynél feltüntetett „Syria” inkább megszerzési, semmint előkerülési hely. Igen valószínű
viszont, hogy a Herz Miksa bej (1856-1919) által Keleten szerzett egyéb darabjai közt az
Iparművészeti Múzeumnak ajándékozott üvegedények közül legalább egy egyiptomi eredetű. Herz
1882-től több mint három évtizeden át dolgozott Egyiptomban, ahol elsősorban arab építészeti
emlékek restaurálásával foglalkozott, de építészként is működött; ő építette egyebek között Zogheb
gróf kairói palotáját és számos művet publikált az arab építészetről és művészetről. Csak az első
világháború kitörésekor kényszerült elhagyni Egyiptomot; azután Milánóban, majd haláláig
Zürichben élt. Ajándékai az Iparművészeti Múzeum feljegyzései szerint egyiptomi éveiben szegett
műtárgyak.
Az ókori lelőhelyekre vonatkozó ismereteink ilyen hézagosságával ellentétben az anyag túlnyomó
részeinek ismerjük közvetlen származását, vagyis azt az újkori gyűjteményt vagy tulajdonost akitől
múzeumba került, és ez a gyűjtemény kialakulása szempontjából sem teljesen érdektelen.
A Wittgenstein-gyűjteményből származó huszonhárom darabot Pulszky Károly az 1873-as bécsi
világkiállításon szerezte. Palszky Károlyt (1853, London - 1899, Brisbane) - Pulszky Ferencnek, a
Magyar Nemzeti Múzeum negyed századon át volt igazgatójának a bécsi egyetemen tanuló fiát húsz évesen bízták meg azzal, hogy a megépítésre váró új múzeum számára az iparművészetek
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minél szélesebb körét reprezentáló anyagot vásároljon az erre a célra az országgyűlés által
megszavazott tetemes összegből. Ennek az akciónak a keretében atyai barátja, ]ohannes Overbeck
tanácsait figyelembe véve szerezte meg-talán még a világkiállítás megnyitása előtt vagy azon kívül
- a Wittgensteln-gyűjteményből származó üveg- és agyagedényeket. Az utóbbiak, köztük az athéni
vázafestészet jelentős darabjai, ugyancsak a Szépművészeti Múzeumba kerültek. Pulszky Károly,
aki nem sokkal később Lipcsében Raffaello antik tanulmányairól írt értekezésével szerezte meg a
doktori címet, kiválóan képzett, sokoldalú és szuverén ízlésű művészettörténész volt, aki nemcsak a
római üvegedények formáinak szépségét értékelte, hanem a vásárfásai közt feltűnő nagy számban
szereplő színes üvegpaszta-edények tanúsága szerint megérzett valamit a közelgő szecesszió
ízlésének érlelődéséből is. Az Iparművészeti Múzeum megnyitását követően egy ideig ennek
kurátora volt, majd a Szépművészeti Múzeum megalakulását előkészítő vásárlásaival szerzett
kimagasló érdemeket. Bár kiszemelt igazgatója volt, a múzeum megnyitását nem érte meg: politikai
üldöztetés áldozataként elhagyta Magyarországot, és Ausztráliában fiatalon öngyilkos lett.
A további anyagot az jellemzi, hogy elenyészően kevés benne az egy-két darabból álló, külföldi
utazások emlékét őrző, esetlegesen szerzett tárgy, ajándék; túlnyomó részben olyan nagyobb
gyűjtemény-együttesekből áll, amelyek egykori tulajdonosa kutató tudós, művész, vagy a
tárgyszerző szenvedélyen felülemelkedő érdeklődésű gyűjtő volt. Ezek sorába tartozott a fönt
említett Herz Miksa bej is, de elsőként érdemel említést közülük Wartha Vince (1844, Fiume - 1914
Budapest), a Budapesti Műegyetem tanára, aki 1892-ben tette közzé Az agyagipar technológiája
című nagy monográfiáját, és a pécsi Zsolnay-féle kerámiagyár számára tudományos kísérleteket
folytatott új agyagmázak előállítására. Kísérletei során sikerült egy rég elfeledett mázfajta készítését
rekonstruálnia: az általa előállított színjátszó eozinmáz a századfordulótól a Zsolnay-gyár
kerámiáinak jellegzetessége volt, és a magyar szecesszió világhírű teljesítményévé vált. Wartha
Itáliában, Egyiptomban és más országokban tett utazásai során szisztematikusan gyűjtött különböző
technikákkal készült vagy díszített edényeket, tekintet nélkül a készítés idejére vagy helyére.
Húszezernél több darabból álló gyűjteményét a Műegyetemre hagyta, onnan került 1950-ben a
Iparművészeti Múzeumba, az antik tárgyak pedig - elsősorban az üvegek és a festett agyagedények
- tovább a Szépművészeti Múzeumba.
Főleg könyvművészettel foglalkozott Végh Gyula (1870-1951), aki 1917-34 között igazgatta az
Iparművészeti Múzeumot, de Whistlerről írt, 1912-ben publikált könyvének tanúsága szerint
élénken érdeklődött a kortárs művészet iránt is, és néhány, a Szépművészeti Múzeumba került antik
tárgya-köztük három római üvegedénye - mutatja, hogy az európai művészet valamennyi
korszakának minden megnyilvánulási farmája érdekelte. A nála jóval nagyobb nemzetközi
elismertségre jutott Hekler Antal (1882-1940) némileg egyoldalú, a görög-római arcképszobrászatra
koncentrált érdeklődését tanúsítja a máig vitatott eredetiségű, de mindenképpen mesteri Lucius
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Venu-portré. Hekler alighanem legmaradandóbb érdeme a Szépművészeti Múzeum antik
gyűjteményének megalapítása.
Három egykori tulajdonosnak az ókorral való foglalkozás nem hivatása, esek nemes szenvedélye
volt. Lázár Jenő (1903-1964) bányamérnök volt, aki munkája közben 1930 óta rendszeresen
vezetett ásatásokat Nyugat-Magyarországon, s leletei bemutatására saját költségén építtetett
nyilvános múzeumot Celldömölkön. Ennek anyaga 1948-ban államosítás révén a Magyar Nemzeti
Múzeumba került. Klasszikus régiségekből álló magángyűjteménye is volt, melynek nagyrészét
bécsi műkereskedelemből vásárolta a két világháború között. E gyűjtemény, melyet-benne négy
üvegedénnyel-halála után a Szépművészeti Múzeum vett meg, Lázár Jenő antikvitás iránti
egyetemes érdeklődéséről tanúskodik, akárcsak számos ókori tárgyú tudományos publikációja,
melyek között a Dunántúl kora-vaskoráról szólóak máig alapvetőek.
A világháború embertelenségének áldozatául esett Fleissig József (1896-1944) széleskörű
érdeklődése révén vált az ókori régészet hazai művelésének kiemelkedő egyéniségévé. Bár ő maga
távol állt az aktív tudományos kutatómunkától, gazdag, elsősorban hazai őskari és kora középkori
tárgyakból álló gyűjteménye-melyben görög és etruszk régiségek is voltak-, örököseinek jóvoltából
a Magyar Nemzeti Múzeumra és a Szépművészeti Múzeumra szállt.
Kund Elemér (1885-1951, akárcsak Fleissig, nagy műveltségű gyűjtő volt, akinek érdeklődése az
egész klasszikus ókorra kiterjedt. Törvénytelen politikai per áldozatává vált; gyűjteménye halála
után a Szépművészeti Múzeumba került. E gyűjtemény klasszikus anyagában az etruszk kultúra
jelentős emlékein kívül - választékos ízlését bizonyító - görög és római tárgyak is voltak, köztük a
katalógusban szereplő négy római üvegedény. Gyűjteménye legjelentősebb része azonban a kosdi
kelta temető leletanyagából származott, amit még jóval a kelta művészet iránti széleskörű
érdeklődés kialakulása előtt szerzett meg. Bár Flelssig és Kund nem tartoztak a publikáló régészek
közé, gyűjtő-tevékenységük és szaktudásuk szerves részévé vált az Európa ókorára vonatkozó
kutatásoknak; ennek máig legszebb méltatása P. Jacobsthalnak a korai kelta művészetről írt
monumentális munkájában olvasható.
Végül három olyan gyűjtő érdemel említést, akiknek tevékenységét nem tudományos érdeklődés,
hanem pusztán művészetkedvelés irányította. Ráth Gyárgy (1829-1905) két üvegedénye inkább
csak ürügy a magyar műgyűjtés e központi alakjának bemutatására. Bár 1881-96 között az
Iparművészeti Múzeum vezetője volt, azok közé tartozott, akiknek a műgyűjtés nem utolsó sorban
kalandot jelent. Gyűjtő-tevékenységének főirányai gyakran változtak: érdeklődése az egyiptomi
bronzszobrászattól a meisseni porcelánokig, az antik gemmáktól a Rembrandt-képekig és a t8-t9.
századi bútorokig terjedt. Sokszoros cserék és újrakezdések után végül mintegy két és fél ezer
könyvritkaságát a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta, halálakor pedig megmaradt
gyűjteményét, házával együtt, a magyar államra hagyta. Itt gyűjteménye 1949-ig nevét viselő
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múzeumként maradt együtt; ekkor feloszlatták és anyagát a gyűjtési körük szerint illetékes
budapesti múzeumok kapták meg. Szintén a mindent-gyűjtők közé tartozott dr. Basch Lóránd
ügyvéd (1885-1966), a század magyar irodalmi életének aktív résztvevője. Finom ércékkel, szinte
egyenként szerezte a lakása méreteihez illő, főként kisméretű tárgyaltat, melyek közül kiemelkedtek
a görög és római darabok. Ezek mintegy megteremtették a kellő hangulatot élete végéig kedves
foglalatossága, az ókori szerzők olvasása számára. Közel hatszáz ókori tárgyat számláló
gyűjteményében mintegy félszáz üvegedény is volt, köztük a katalógus legfontosabb darabjainak
némelyike. Ezzel az egyik utolsó klasszikus ókori tárgyakat őrző jelentős magán-gyűjtemény került
állami múzeumba.
Az ókori üvegek gyűjtése szempontjából valamennyi eddig említett egykori tulajdonosnál
fontosabb személyiség Nemes Marcell 0866-tg;o). Tanulatlan autodidaktaként, pusztán szemében
bízva, a század elején alakította ki első jelentős képgyűjteményét főként Greco és a francia
impresszionisták műveiből. Körben monumentális, kalandos vállalkozásokba fogott, és sokfelé
megfordulva rengeteget

vásárolt,

de ugyanilyen bőkezű volt az adományozásban is.

Képgyűjteményét 1913-ban elárverezte Párizsban. 1917-ben a Szépművészeti Múzeumnak
ajándékozott antik vázáival a vázagyűjtemény alapjait vetette meg. Pár ével korábban (1911-12)
udvari tanácsosi cím reményében ajándékozta az Iparművészeti Múzeumnak azt a százhetven római
üveget, mely a katalógus anyagának közel felét teszi ki. Üvegeinek egy része a háborúban pusztult
el az Iparművészeti Múzeum megrongálódásakor, és a megmaradtak közül is csak mintegy száz volt
azonosítható, olykor csupán az egykor teljes darabok töredékei. Úgy tűnik, az ókori művészet nem
állt különösebben közel Nemes Marcellhez, később nem is szerzett antik műveket;
műkereskedőként, műgyűjtőként és a Szépművészeti Múzeum bőkezű mecénásaként is főként a
legutóbbi fél évezred festészete érdekelte, Öregkorában feltámadt alkotókedvéről tanúskodó
dilettáns festményei nem halványíthatják el múzeum-gyarapító érdemeit.
Az antik üvegek múzeumba kerülésének e rövid története is nyilvánvalóvá teszi, hogy gyűjtésüket
elsősorban ízlést kielégítő és jelentős mértékben ízlést formáló szerepük határozta meg, nem pedig
történeti-régészeti forrásértékük.

E szöveg előszó, mely a Monumenta Antiquitatis Hungarica sorozat ötödik köretéhez, Barkóczi
Lászó, Antike Gläser című katalógusához íródott. Az egyes tárgyakra és gyűjtőkre vonatkozó
részletesebb tárgyi adatokat a szakirodalomra és a katalógusszámokra való utalásokat elhagytuk.
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Holbrook Jackson
Könyvbarátok
és kicsiny könyvtáraik
Fordította: Mészáros F. István

A

könyvmolyokat

és

könyvbarátokat

nem

föltétlenül

könyvtáraik

jellemzik:

számos

csillapíthatatlan betűrágónak kifejezetten kevés könyve volt (O. W. Holmes, The Poet at the
Breakfast-Table). Az írók könyvtárai sem mindig olyanok, mint mesterségük apparatusa: a
könyvekről szóló könyvek, a könyvekről szóló könyvekről szóló könyvek s így tovább »ad infinitum«
(Harold Child, ’Ego et libri mei’, Bibliophile’s Almanack. 1927). Shelley szerint a jó könyvtár a
következőket tartalmazza: görög drámák, Platón, Lord Bacon, Shakespeare, Erzsébet-kori
drámaírók, Milton, Petrarca, Goethe, Schiller, Boccaccio, Dante, Machiavelli, Guicciardini,
Calderon s végül, de első sorban – a Biblia. A könyvek in extenso nem mérhetik belbecsük
szeretetét. Az universum maga óriási könyv, melyben az ember reflectálódik, kiben minden
megtalálható, a csillagok, a menny s a poklok mélye, és ezt senki sem tudta jobban Shelly-nél, kinek
ebbéli opinióját számosan osztották s osztják ma is. Lett légyen szerény vagy díszes, a könyv
értékét tartalma s nem ára adja:
Gyakran kérdezem: mi az, mit a borász
Féláron vesz, s kétszer annyiért ád?
/Omar Khajjam. xcv./
Richard Jefferies szerint a világ valamennyi könyve (ha igazi) megvásárolható tíz pengőért;
magyarán az ember összes gondolata megvehető egy karóra vagy egy derék eb árában! (’The
Pigeons at the British Museum’, The Life of the Fields.)
Severus császár könyvtára csupán Horatius, Vergilius, Platon és Cicero műveit tartalmazta
(Janin, Le livre, 75). Londoni Richard, a XIII. századi Peterborough apátja, tíz könyvből álló
bibliotheca fölött disponált (Roberts, Book-Hunter in London. 4.) Boswell, midőn fölkereste Pascal
Paolit, jót mulatott a korzikai hazafi „angol könyvtárán”, mi a Spectator és a Tatler hiányos
példányaiból, Pope Essay on Man-jéből, Gulliver utazásaiból, Franciaország történetének
kivénhedt angol editiójából s A kvérkerek apologiájából állt, Barclaytől (A Tour to Corsica. Ed. S.
C. Roberts. 34). John Bunyan könyvtára a Biblia volt s egy kis köteg könyv, közöttük a Pilgrim’s
Progress, valamint saját művei (Reliquae Hearneanae). Ben Jonson, saját bevallása szerint,
elenyésző számú könyvet birtokolt, de ez mind csupa lendületes Sum Ben Jonson signummal
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ellátott folio, megannyi testes spanyol gálya volt (Elton, The Great Book-Collectors. 114). Leigh
Hunt mondja Hazlittről: csupán az én könyveimet őrízte, de betéve tudta Shakespeare-t és
Rousseau-t (’My Books’, Essays. Camelot Ed. 289). William Cowper azt írta Lady Heskethnek:
nincsenek saját könyveim, pedig mióta csak betűket ösmert, képtelen volt nélkülök élni, s midőn
Throckmorton generosusan átengedte neki bibliothecáját, ez lett legbecsesebb szerzeménye (Cowper
levele Lady Heskethnek, 1787. viii. 30.). Shakespeare, Voltaire, Humboldt, Comte és Goethe –
mind elszánt könyvrajongók, s mégsem birtokoltak oly collectiót, mit bátran nevezhetnének
bilbiothecának; mint ahogy Lord Burleigh, Grotius s Bonaparte is zsebében hordozta könyvtárát
(Roberts, Book-Hunter in London. xv.)
Leigh Hunt idegenkedett a grandiosus könyvtáraktól, hol a könyveket hatalmas termekben,
museumi rendben, netán láncrafűzve őrzik. Nem a museumok, avagy a publicus, könyvtárak ellen
volt kifogása; ezek capitalis helyek, hová okvetlenül el kell menni, hová beülni már nem szabad.
Hunt gyűlölte a publicus idegenek körében gyakorolt olvasást, zavarta a féltékeny csönd; a
küldöncök mogorva tekintete; az, hogy képtelenség egyedül boldogulni; s nem tudni, mikor lehet
zavarni a küldöncöt, ne adj’ isten azt a feketébe vagy barnába öltözött urat, ki akár a curator is
lehet (’My Books’, Essays. Camelot Ed. 289). Swift melancholicus lett a nagy könyvtáraktól;
kicsiny bibliothecám legnagyobb hasznát Graevius és Gronovius hajtja (összesen harmincegy in
folio kötet), mit Lord Bolingbroke donatiójának köszönhetek, ha ugyanis valaki kamrámba lép,
tekintete rögtön ezekre tapad, s nem a mögöttük húzódó Platon s Xenophon körül fog legyeskedni
(Swift levele Pope-nek, 1729. iv. 5.).
Számtalan hasonló véleményt citálhatnék elő, de mindegyiknek egy a vége: könyvekkel
familiaris és intimus viszonyba mind addig nem keveredhetünk, míg úgy ne rendelkezhetünk velök,
mint otthonunkban; vagy ahogy a francia auctoritas mondja: publicus könyvtárban olvasni olyan,
mint kocsmázni – convenientia s nem preferentia kérdése (Edmunund Gosse, Library of Edmund
Gosse. xvi). Aligha akad könyvbarát, ki igaz bibliophil létére ne osztaná a fönti sententiákat; s
ugyanígy Macaulay meghökkenését, ki 1838-ban szembesült első ízben a Vaticani Könyvtár rossz
látási viszonyaival, ha szabad meteorologiai fordulattal élnem A leghalványabb fogalmam sem volt,
hogy már rég benne járok – írta, egyetlen könyvet vagy könyvespolcot sem láttam. Minden
ragyogott és csillámlott; minden fehérben, vörösben, aranyban úszott; a falakat és a mennyezetet
mindenütt festmény és arabesque borította. Macaulay azért lepődött meg, mert úgy képzelte, a
Vatican egy sokkal szigorúbb és sötétebb Bodleiannum; a könyvtár termeibe lépvén viszont táncos
mulatságok vendégszobáiban vélte magát, s úgy hitte, a falak menti élénk színű, a környezet vidám
hangulatával harmonicus faládákban hangszerek, álarcosbáli costume-ök, esetleg porcelánok
rejtőznek; s csupán akkor derült ki számára, hogy itt nyugszanak a könyvek s a manuscriptumok,
midőn leolvasta a hely geniusához illő inscriptiókat. A könyvek látványa ilyen meglepetést nem, ám
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kitörő örömet annál inkább okozott volna – ezt minden könyvbarát tanúsíthatja.
Benjamin Robert Haydonnak tágas könyvtárszobája volt, de igazán kényelmesen olvasni
csupán festékszagú műtermében tudott, melynek padlóján halomban hevert féltucatnyi kedvence:
Milton, Dante, Shakespeare, Tasso, Homérosz, Vasari a halom csúcsán pedig állandó referentiái –
a Biblia és Wordsvorth (Autobiography. III, iii). Charles Lambnek alig volt könyve, ha
meggondoljuk, hogy a legnagyobb könyvmolyok egyike volt; ütöttkopott veteranusaihoz
ragaszkodott – Crabb Robinson szerint (Diary. ii. 67), s miközben godosan őrizte gyerekkora
ponyváit, odébb tolta modernus könyveit. Lamb könyvtára úgy nézett ki, mint ihletett pillanatokban
az utcai árusok ponyvái; emiatt egy krajcáros Chaucer; amott kétpengős Montaigne s Sir Thomas
Browne; fönt Jeremy Taylor; lent Spinoza; Erzsébet-kori drámaírók, Prior és Sir Philip Sidney.
Southey egy öreg radicalis mellett találja magát; Jeremy Taylor békésen megfér Drydennel; az
oroszlán Martin Luther lám Sewellen, a szelíd kvéker bárányon nyugszik; a sarokban pedig
Guzman d’Alfarache véli magát Sir Charles Grandisson legadekvátabb partnerének, s
megerősíttetik véleleme (Leigh Hunt, Life and Letters. ii, 34). Thomas de Quincey szerint (The Lake
Poets) Wordsworth kettő usque hármszáz kötete elfért azon a szerény, házilag festett
könyvespolcon, mely grasmere-i otthonának nappalijában, a kandalló mögötti két szűk
falmélyedésbe szorult. Wordsworth könyvei rosszul, vagy egyáltalán nem voltak bekötve,
fedőlapjaik rongyosak, a sorozatok hiányosa, s még a meglévők is gyakran csonka exemplumok,
hol a hiányzó paginákat, jobb esetben, kézírás pótolta. Vele szemben Sir Walter Scott főként költők,
mágusok, alchemisták és anecdotisták opusaiban gazdag, pompás könyvtárral vette körül magát
(Lang, Library. 2.). Sidney Smith könyvei hosszú évekig elfértek parányi ebédlőjének szögletében,
ám a mint prosperálóbb idők köszöntek rá, könyvei büszkén lepték be annak a mintegy nyolc és fél
méter széles, két és fél méter magas fura helységnek a három oldalát, amit eredetileg egy éléskamra,
egy átjáró s egy cipősodú fusiójából hozott létre, de ami immár méltán viselte a könyvtárszoba
titulust. E kedves, vidám hangulatú szobában reggeliztünk – írta lánya (Memoir, Holland. i, 241) –,
itt üldögélt apám, s itt töltöttük vele estéinket. De Maistre curiosus és romanticus
könyvtárszobájának bric-à- brac kacattárát, saját beszámolója szerint, novellás és verses kötetek
tarkították (Journey Round my Room. 95). Gray, a költő könyvtára fölöttébb különös volt:
collectiójában egyaránt szerepeltek Gray úr legzsengébb éveinek iskolai könyvei, az első
gyermekkori marginaliákat és firkákat örző példányok, valamint öregkori kedvencei, köztük a
’Systema Naturale’, Linnaeustól (Gentleman’s Magazine. 1846, I, 29-33). Az övénél is furcsább
könyvtárat rendezett be Edward Fizgerald, a ki kivágta a teljes művekből a különösképpen kedvelt
oldalakat, s ezeket külön beköttette. Ily fura amputatión átesett könyvtárának kedvelt exemplumai
voltak Crabb Versei; és Carleyle Múlt és jelen kötetének A régi szerzetes fejezet, minek maroquin
félbőrbe kötött gerincére a Carlyle szerzetese címet dömöckölette (Arnold, Ventures in Book38

Collecting. 40).
Richard de Bury, ki Anglia hajdani püspökei közül a legtöbb könyv possessora volt (Elton,
Great Book collectors. 38); két állandó könyvtárat is berendezett, egyiket vidéki otthonában,
másikat aucklandi kastélyában, melynek nagyterme úgy telezsúfolódott manuscriptumokkal, hogy
őt már alig lehetett anélkül, hogy az ember ne a manuscriptumokat tapodta volna. Hasonlóképpen
könyvek ostromában élt Morus Tamás, a nagy humanista, kiről Erasmus megírta: Az öreg foliánsok
oly elképesztő bőségben szaporodtak körülötte, hogy a párját ritkító, reconditus, accurátos és
classicus eruditiót árasztó Görög és Latin tudomány fölöslegessé tette az itáliai utazást, mi
legfönnebb szórakozásként maradt nélkülözhetetlen (Elton, Ib. 98).
Montaigne könyvtára château-ja tornyának harmadik emeletén volt a főbejárat fölött, honnan
a kertre látott. Ilyesformán könyvtára együtt lélegzett a kerttel, megvalósítván Cicero eszméjét a
boldogságról: si hortum cum bibliotheca habes, nihil deerit (Ad Famil. lib. ix, epist. 4)
Könyvtárszobája teljesen kerek volt, kivéve íróasztala és széke szögleteit, honnan fölpillantva öt
egymás fölötti sorban mindenütt könyvespolcok és fiókok vették körül. Itt töltötte a nyári napokat, itt
születtek az Essais darabjai, itt álmodozott és legeltette szemét könyvein, mik minden némű rend és
methodus hián voltak egymásra hányva, s ha körbefordult, hol egyik, hol másik könyvét emelhette le
(Essays. Seccombe. iii, 53-54). Dr. Johnson könyvtára Gough Square-i házában egy négykarú
atticára került. Lakása ablakai nem kertre, hanem a Szent Pál cathedralis fennkölt látványára
nyíltak, s ez Johnsonnak több örömet okozott, mint a természet legszebb prospectusa (Letters of
Boswell to Temple. 30-1). Könyvei porosan, igen nagy confusióban álltak, a padlón
manuscriptumok hevertek, mikre Boswell meghatott veneratióval tekintett, gondolván, hogy ezek
talán a ’Rambler’ vagy a ’Rasselas’ részletei (Life. Hill. i, 435-6). 1776 április harmadikán,
Boswell azon lepte Johnsont, a mint szorgosan rendezgette könyveit, melyekből porfelhő szállt, oly
ódonak voltak. Egy pár kesztyű volt rajta, minőt a sövénymetszők viselnek, s ez a nagybácsit eszébe
juttató spectaculum az alábbi descriptióra ihlette Boswellt: Robustus szellem, ki arra született, hogy
megvívjon egy egész könyvtárral (Ib. iii, 7).
Petrarca, akárcsak Heber, bárhová ment mindenütt könyvtárat colligált maga köré: egyet
Vaucluseben, Avignon mellett, hová 1337-be ment a másikat Parmában, mit Második
Parnassusának nevezett (Elton, Great Book-Collectors. 48-9). Gibbon saját könyvtárát a fine
cabinet de particuliernek apostrophálta. Dupla polcaim nem szabván gátat duzzadó könyvtáramnak
– mondotta volt Deyverdunnek (Autobiography and Letters. 1869. 287-8) – az eredetileg
szerencsés választásnak tűnő szobából elárasztották az Ön egykori hálószobáját, az én jelenlegi
hálómat, a Bentick utcai lakás beszögelléseit, sőt még Hampton Court-i udvarházamat is:
Ezernyi udvaronc gyűrűje ölel körül,
Menedékem a váram – a király így örül.
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Collectiója alapműveit a görög, latin, olasz, francia és angol tudomány legjava, valamint az Izlés
arbiterei által legtöbbre tartott opusok és a ’hanyatlás’ historiographiájához nélkülözhetetlen
egyházatyák, byzánczi s keleti auctoritások jelentették. Isaac D’Israeli könyvgyűjteménye oly
hatalmas volt – mondotta Crocker (Crocker Papers. ii. 42) – , hogy amikor költöztette, hetven óriási
láda alig volt elég. Ha valaki, Benjamin Disraeli joggal mondhatta magáról, hogy könyvtárban
született.
A legtöbb könyvbarát különcz és curiosus ember, s főként az, ki még írásra is adta fejét.
Miközben az önczélú olvasás nem ismer lehetetlent (erről másutt bővebben értekeztem), a tudós
előkészület és a compositio megalkuvás nélkül választott helyszínt és környezetet követel. Leigh
Hunt nem tartotta sokra a finomkodó, tágas dolgozószobákat; a mikor gondolkodott fel-alá járkált
és nagy lélekzetű tereket igényelt, s ebbéli igényeinek leginkább dolgozószobája mögötti tágas
könyvtárszobája felelt meg. A munkához adassék nekem, egy kicsiny meghitt zug, a mit
mennyezetig borítanak a könyvek s minek egyetlen ablaka a fákra néz (’My Books’, Essays. 288).
Vannak, kik olyan helyeket preferálnak, hol egyáltalán nincs könyv, csupán egy szék és egy asztal –
mint Epictetos. Egy hasonlóan nagy könyvmoly, Coventry Patmore kizárólag azokat a könyveket
tartotta dolgozószobájában, melyekre napi munkájához volt szüksége (Memoirs. Chamneys. i, 101.)
Hazlitt úgy vélte, az ilyen emberek philosophusok, és nem a könyv szerelmesei, elfeledkezvén
Montaigne-ről, ki mindkettő volt. Legh Hunt viszont soha nem feledkezett el könyveiről: még írás
közben is mintegy lelki szemei előtt voltak, mint a vízesésé vagy a süvöltő szál háttérzajaként
jelenlévő, tudat alatti titkos gondolatok. Legszívesebben szerelmetesen kitárulkozó könyvszekrénye
mellett írt, a könyvek s a zöldelő levelek gyöngéd ölelésében.
Thomas Carlyle alig öt négyzetméternyi, kicsiny emeleti szobájában dolgozott Cheyne
Rowban, Chelsea-ben mi hálószobájából nyílt és ablakából kertekre, fákra s a távoli házakra látott,
berendezése pedig egyetlen szék, az íróasztal s a könyvespolca volt. Itt üldögélt, magasan a
hétköznapi élet fölött, hol a halandókat eltökélten tartotta távol magányától (New Letters. i, 301-2).
Könyvei nagy részét a ház alacsonyabb szintjén, a nappaliban helyezte el. Itt talált rá reggelizés
közben Mark Rutherford is, midőn 1868-ban fölkereste a philosophust. Mindenütt a lehető
legnagyobb rend uralkodott; sem por, sem a legkisebb confusio; a polcokon tökéletesen egyforma
sorokban álltak a könyvek. Rutheford azt is följegyezte, hogy ha Carlyle visszatette valamelyik
könyvét, gondosan ügyelt arra, hogy a többivel egy szintbe kerüljön. John Wilson Crocker
könyvtára s egyben társalgója jókedélyt s kényelmet árasztott ; teljesen mentes volt a könyvtárak
formalis komorságától. A helyiség számtalan beszögellését s irregularitását háromezer könyve
élénkítette; dolgozni azonban ő is egy kicsiny odúban dolgozott, hol csupán ezer könyvet tartott
(The Crocker Papers. ii, 195). Gibbon a tóra néző kicsiny lugasban írta a Rómaiak hanyatlása és
bukását, Lausanneban, hová csupán a minden napi munkájához szükséges könyveit vitte magával.
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Charles Lamb, 1802 szeptember 24-én azt írta Thomas Manningnek, hogy Coleridge-nek
Keswickben hatalmas dolgozószobája volt, ódon és rossz distributiójú, benne templomi méretű,
sohasem használt, divatja múlt orgonával, a polcokon szétszórt foliókkal, aeol-hárfával, félig
ágyként hasznlt öreg sofával etc. Ablakából Skiddaw hervasztó peremét lehetett látni, valamint
széles mellű hittestvéreit.
Kortárs költőink közül Lionel Johnson volt notabilis könyvbarát. W. B. Yeats jegyezte föl róla
(The Trembling of the Veil. 181-2), hogy milyen figyelemre méltó könyvtára volt, nagyobb mint
ismeretségi körének fiataljai közül bárkinek, olyan nagy, hogy a mennyezetről akár lógatni lehetett
volna könyvespolcokat, mint a csillárokat. A Charlott utcai szoba még Yeatsnek is imponált barna
tapétáival és zöld kordbársony függönyeivel az ablakok, ajtók és könyvszekrények előtt. A falon
Newman bibornok portrait-ja függött, kire Johnson eléggé hasonlított, s Simeon Solomon vallásos
tárgyú képei; a polcokon latin és görög nyelvű theologiai munkák sorakoztak; a szobát tisztaság és
severitas uralta, s a gyertyaláng melletti disputák során soha nem tűnt volna gőgösnek Villiers de
Lisle Adam dictuma: ’élni pedig majd a szolgák fognak helyettünk’.
Sokan a nappaliban rendezik be könyvtáraikat; ezt a szokást Leigh Hunt igen hospitabilisnek
ítélte. Így járt el Charles Lamb is, midőn elhagyta Covent Gardent és Islingtonba, Colebrook Rowba ment, hol fehér udvarháza a New Riverre s egy tágas, Alcinous szívét melegítő kertre nézett, a
szőlősre (biztosíthatom), a körtefákra, a szamócásra, a paszternákokra, a póréhagymákra, a
sárgarépákra s a káposztásra; s hol átmenet nélkül léphetett varázslatos ebédlőjébe, mit széltébenhosszában könyvek borítottak (Letters. Everyman ed., ii, 65). Wordsworth megviselt könyvei a
Dave-udvarház nappalijának polcán hevertek, Rydalben volt viszont külön könyvtárszobája is.
Egyszer egyik idelátogató híve azzal fordult az inashoz, hogy a költő dolgozószobáját szeretné látni.
Crabb Robinson szerint az inas a könyvtárba vitte, s azt mondta: Itt van az úr bibliothecája, de
dolgozni a mezőkön szokott (Crabb Robinson, Diary ii. 270). Sir Walter Scott viszont könyvtárában
dolgozott Abbotsfordban, hol felüdülésképpen szívesen elpepecselt könyveivel; hol ebbe, hol abba
olvasott bele, átrendezgette és catalogust vezetett róluk. Reggeli előtt régi bibliomán
vesszőparipámmal foglalatoskodom: utóbb beszerzett könyveimet catalogisálom időrendbe, a
megfelelő polcokra helyezem, a kívánt jelöléssel látom el őket (Journal. ii, 1) A legtöbb bibliophil
számára különleges gyönyörűség, ha könyveivel szöszmötölhet, ha egyik polcról a másikra
rakosgathatja, átrendezheti, csoportosíthatja, átcsoportosíthatja thematicusan és méret szerint, de
leginkább azért, hogy újra és újra kézbe vehesse azokat.
Némelyek alaposan megfontolt systema szerint rendezik el könyvtárukat. Rimsky Korsakoff,
a Cári Testőrgárda parancsnoka, ki Loritz helyét örökölte II. Katalin kegyencei között, az alábbi
parancsot adta könyvágensének: Állítson össze nekem egy csinos könyvtárat, fölül a kicsiny, alul a
nagyobb méretű könyvekből (William Davis, Olio. 107-8). A mindenkori methodus, melynek
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instrucitóit a mai bibliophilek is követhetik: Helyezze, úgymond, a gránátosokat (folio) legalulra, a
tűzérséget (octavo) középre, s a dragonyosokat (duodecimos) legfölülre. Akad olyan, ki más
methodust követ, de általában mindenki visszakozni kényszerül, hogy végül megtérjen a méret
szerinti rendezés hittanához. Próbáltam már könyveimet tartalom szerint és alphabeticusan is,
szerzőnév alapján csoportosítani – mondotta egyikőjük –, de a dolog mindig úgy végződött, hogy
visszatértem a méret szerinti elrendezéshez (Torr, Small Talk at Wrayland. 104-6). A fönti esetben a
perdöntő szempont az lett, hogy a szélesebb és magasabb könyvek közé ékelt kisebb könyvek fölött
óhatatlanul rések támadnak, márpedig a legszűkebb résnek is az a differentia specificája, hogy
megül benne a por. Részemről ilyesmiben nem hirdetek arany középszert. Mindenki a maga ízlése
szerént.

Változatok a gyűjtőszenvedélyre

A bibliománia (mint említettem volt) a könyvszeretet extremus avagy rontott változata, a különféle
kiadások és után nyomások bűnös gyűjtőszenvedélye, illetve a raritások dühödt vadászata (Percy
Fitzgerald, Charles Lamb. 7). A bibliománok collectiói többnyire fölvett szokásukkal születő
szenvedélyük örvényének engedelmeskednek. Octave Uzanne szerint a mánia áldozatainak agyában
rejtélyes kristályosodás megy végbe, mit ő transformise des Hyménptères-nek nevez (Zigzags d’un
Curieux. 203-4). Olyasféle pathologiás állapot ez, mi a bibliophilia rendes circumstaniájából vált át
a gyűjtőszenvedély, avagy collectionomanie háborúságára. A saját könyvtárába bábozódott
bibliophil, kit maroquinbőrbe köttetett anachoretának hittünk, hirtelen revelatiójában szárnyra kap s
fölgyúl benne a chasse au bibelot szenvedély, a csecsebecse-vadászat emésztő lángja; a jansenista
könyvek pietas híve lesz, de ettől aranyozott kötések fanfárjai és dömöckölt díszei csábítják el;
fokozatosan kifejlődik benne az Ex libris és az Ex dono iránti sensibilitás, de végül legfertőzőbb
virus terrible – az első lenyomatú metszetek kórokozója – is megtámadja, s ilyenkor a betegség
chronicus állapotába, az illustrománia karmaiba kerül. Ettől kezdve a bibliomán kizárólag olyan
unicumok iránt sóvárog, minek értékét eredeti rajzok, autograph levelek, feliratok, marginaliák etc.
növelik; avagy kizárólag olyan könyvre veti magát, mi önmagában is objet d’art, curiosum, illetve
raritas, melyek sokkal inkább csoda-cabinetekbe, semmint könyvespolcokra illenének. Octave
Uzanne arra is fölhívja figyelmünket, hogy az ilyen bibliographiai bijou, a fél és egész bőrbe
köttetett csecsebecse féltékenyen igényli saját közegét, gondosan válogatott színekből és artisticus
ellentétekből álló milieu-jét; és falmélyedések magányából is az ezüstveretű missale, a miniatura és
a drageoir társasága után kiált; háttérként pedig leheletfinom virágmintákkal díszített haldokló színű
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öreg kárpitot kíván, előállván a szeszélyes szerető megannyi irrationalis követelésével, mi a
possessorban óhatatlanul dühöngő gyűjtőszenvedélyt támaszt s lelkét menthetetlenül e
collectionomanie furieuse martalékául veti.
Éppen ezért a bibliománia megfelelő classisai nem a venerált könyvek műfajai és értékei
alapján jelölhetők ki, hanem a veneratio mérve s jellege ragadandó meg; miképpen a tudós JeanJoseph Rive járt el (Chasse aux Bibliographes), kinek meglátásait Peignot amplificálta, s ki szerint
bibliotaph mind az ki a könyveket elzárva, lakat alatt tartja, mintegy eltemetve őket a külvilág
szeme elől; azokat pedig, kik a frontispicium, kiadási év, kolophón, imprimatura, etc. iránt
lelkesednek, a bibliognosták osztályába soroltatta. Peignot a szó szerint könyv-sírt jelentő Rive-féle
bibliotaph correctiójaként a bibliotaphos megragadást ajánlotta azokra, kik elássák a könyveket,
kiemelvén még a könyveket csupán rongáló és összehasogató biblioklastés osztályából a könyveket
teljes mértékben megsemisítő biblioappolytés speciesét. A magam részéről csupán a
bibliokleptomán, a vagy a könyvtolvaj zömmel imbecillis speciesének szentelek külön fejezetet; a
listát ugyanis többrendbéli megfontosából nem kívánom folytatni, nem utolsó sorban azért nem,
mert legott én is a mai medicusok hibájába esnék, kik subtilis megragadásaik özönével azt
kockáztatják, hogy ezekhez illő betegségeket ösmernek fel; mivel a nevek invetióival egyenes
arányban nő annak veszélye, hogy ragaszkodni kezdünk hozzájuk, vagy, a hogy a közmondás tartja,
a gombokhoz keressük a kabátot. Leszögezném, hogy a Rive és Peignot alapján említettek és
elősoroltak önmagukban nem föltétlenül létező dementiák, ám azzá válhatnak, hja az általuk
kinevezett morbiditas megugrik, mintegy függetlenül attól, hogy a téboly eredetileg is széles körben
terjedt, vagy csupán találomra diagnostizált kósza hóbort volt.
A bibliománia Dibdin által fölsorolt nyolc változatát (Bibliomania. 1811, 653) elsőként tehát
azokkal a fölsimerhető tünetekkel egészíteném ki, mik az Ex dono, avagy dedikált példányok, az
előfizetői példányok, az előfizetői példányok, a saját kiadású könyvek, a nyomdai példányok, a
bibliophil szedésű és kötésű könyvek iránti zabolátlan szenvedélyben nyilatkoznak meg. Ismétlem
azonban, ennek a methodusnak se eleje, se vége, a magam elé tűzött feladat aspectusából pedig túl
általános, mivel a bibliománia számtalan változata a könyvek végtelen számával egyezik, és
vonatkozhat a könyv általában vett szeretetére, de szólhat a legsubtilisabb s legtébolyultabb
válogatási elvről egyaránt. W. C. Hazlitt szerint (Hist. of Book-Collecting. 19-20.) aligha létezik a
könyvgyűjtők oly speciese, kit ne lehetne az alábbi osztályok valamelyikébe sorolni: könyveket
kötésüktől függetlenül, illetve a könyvkötéseket könyvektől függetlenül szeretők tábora;
meghatározott nyomdához kiadási helyhez és időhöz kötődő fametszetes művek rajongói; méret
szerint gyűjtők, kiknek vindicatióit a létező bibliothecák méretei sohasem elégíthetik ki etc. Dibdin
pedig kijelenthette, hogy a Bibliománia általános és szembeszökő tünete az illustárlt, avagy
különféle metszetekkel díszített könyvek iránti szenvedély, minek áldozatául például Blandford
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márkij a esett, ki nem csupán olyankor volt izzó parázs, ha egy újabb Boccacciórét ezreseket ád
(Satiricus Sculptor, Esq. Chalcographomania. 1814, 30), hanem kire olyankor is gyógyíthatatlan
viszketegség tört, ha meglátott egy újabb embléma-kiadványt, az ilyesmiért ugyanis bármely árat
megadott (Ib. 31). Akadnak olyanok, kiknek szíve a horgász-könyvek, másoké a topographiák,
megint másoké a bibliographiák iránt dobog; ezen belül olyanok, kiket kizárólag Izaak Walton
Horgászkönyve, vagy kifejezetten York-, esetleg Bermondasey-topographiája, illetve csupán a
numizmata-, avagy incunabulum - bibliographiák hoznak szent révületbe; és a sort végtelen új
subdvisióra, specialitásra, affinitásra bontják a gyűjtőszenvedély fölkent hivatalnokai, a följegyzésre
méltó dolgok becsvágycédulázói, kik a művészetről számlát állítanak ki „ad acta” helyezik az
Antiquitást, és elvégzik a Renaissance „iktatását” (Whistler, Gentle Art of Making Enemies. 149).
Kezükön a Szerző pár szavas idézetre zsugorodik, ám az ő birtokukban van egy-egy mű
összes létező kiadása, lett légyen ez a Gulliver utazásai, Boswell Dr. Johnson-ja, a Wakefieldi
vikárius, az Angler Összes, vagy a Pilgrim’s Progress, esetleg a Religio Medici ötvenöt különböző
editiója, a mi Sir William Oslerrel fordult elő (Life. Cushing ii, 22). Az ilyen és ehhez hasonló
specialitásoknak se végük, se hosszuk; van ki emlék-könyvekre szakosodik, van ki album
amicorumokra, akad ki imádságos könyveket és olyan is, ki Bibliákat gyűjt, mint a néhai Meadow
főesperes, ki a Képviselőház bizottsága elé ment meghallgatásra Londonba, de onnan perceken
belül eltűnt, és egyetlen fillér nélkül ért haza, ám kit nemsokára egy egész vasúti kocsi követett,
benne 372 darab ritka kiadású Bibliával (Burton, The Book-Hunter. 15). Vannak olyanok, kik
csupán kortárs kiadású új könyveket gyűjtenek, jóval nagyobb viszont azok száma, kik kizárólag
régi könyvekkel hajlandók foglalkozni, nem beszélve azokról, kik kizárólag manuscriptumokat
tartanak, és kik már a nyomtatott könyvet is egy új kor hóbortjának ítélik; viszont figyelmüket az
örökkévalóságig leköti egy-egy manuscriptum, főként, ha kellően molyette a kötésük és a por már
minden

szótag

közé

beékelte

a

maga

parentézisét

(John

Earle,

’An

Antiquary’”,

Microcosmography.) A bibliománia változatainak soha nincs és nem is lehet vége, mint ahogy a
bibliománok szeszélyei is kimeríthetetlenek; valahánynak elkülönbözik ízlése (melyek között nem
jegyezzük a csupán félbolond utánzók és a divat-majmolók hadát, az eredeti ízlések
visszhangverőit); a különféle ízlések pedig tovább tagolandók rang, vagyon, eruditio, etc. alapján,
mi több, még a tanulatlanok körében is különféle nyelvjárásokra bukkanhatunk. Mint említettem, ha
a bibliománia összes változatát próbálnánk catalogusba venni, catalogus számok a könyvek
számával egyezne meg, s az egésznek csupán ott és akkor lenne vége, ha van vége egyáltalán,
amiben a magam részéről nem hiszek, ha a könyveket is a typographi, grammatica, morphologia
etc. tovább már nem tagolható variánsai és subtilitásai alapján bontatnánk végső subdivisiókra.
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„Könyvgyűjtő az, aki – mellékes, hogy mi célból – napi szükségletén túl vásárol könyvet. A
könyvkedvelő a könyvet magáért, a papírjáért, a nyomásért, a kötésért és minden egyéb olyan
vonatkozásáért szereti, amely nem egy az irodalom szeretetével” – írta a Könyvtári Szemle a
Tízezrek bibliofíliája című cikkben 1913. május 20-án.
Bár a magyar könyvgyűjtés olyan elődökre tekinthet vissza, mint Mátyás király, Vitéz János, Zrínyi
Miklós, Teleki Sámuel vagy Széchenyi Ferenc, mégis azt állíthatjuk, hogy a bibliofília
Magyarországon – legalábbis szélesebb körben – a múlt század második felében, de leginkább a
kiegyezés után alakult ki. Ekkor jöttek létre jelentős bibliográfiáink (Szabó Károly és Petrik Gézaféle), és ez volt a nagy antikváriumok keletkezésének kora. A magyarországi bibliográfusok,
antikváriusok és könyvgyűjtők közös munkájának eredményeként ebben az időben szilárdul meg a
magyar könyvek értékhierarchiája, és ekkor kezdtek körvonalazódni az egyes gyűjtési területek.
Ebben az időben vált Budapest a könyvkereskedelem központjává; a régi értékes nyomtatványok
ide áramlottak, és itt találták meg vevőiket többnyire a nagy gyűjtők személyében, akik az
antikváriusok közvetítésével olykor páratlan kincsekhez jutottak. Vállalkozó szellemű antikváriusok
és gyűjtők valóságos felfedezőutakat tettek vidéki könyvtárakba, poros padlásokra, hogy egy-egy
unikumot megszerezzenek vevőik illetve saját maguk számára. A nagy magánkönyvtárak, melyek
feloszlásuk után a piacra kerültek, túlnyomórészt ősnyomtatványokat, régi magyar könyveket
tartalmaztak; elsősorban történeti, földrajzi, nyelvészeti és természettudományos munkákat. A
virágkorát élő magyar tudományos élet hozta létre ezeket a gyűjteményeket, amelyek – ha nem is
teljességükben – visszakerültek a tudományos életbe az egyes tudós-gyűjtők révén. Budapesten
számos nagy antikvár-cég szállította a kialakulóban lévő közkönyvtáraknak és a magángyűjtőknek a
gazdag anyagot. Az antikvár-könyvpiacot uraló nagy cégek, mint a Horovitz, a Révai, a
Dobrowsky, majd a Ranschburg Gusztáv és a Lantos Adolf-féle cégek katalógusaiból meglehetős
képet kaphatunk arról, hogy mi alkotta ekkoriban egy antikvárium standard anyagát, mit kerestek a
gyűjtők, és milyen árakon cseréltek gazdát a könyvek.
Az 1711-ig megjelent magyar nyelvű nyomtatványokat igen sokan gyűjtötték. Közülük az egyik
leghíresebb báró Kornfeld Móric volt, aki – miután óriási vagyonnal rendelkezett – rövid időn belül
komoly gyűjteményre tett szert. Az 1711-ig Magyarországon kiadott nem magyar nyelvű
nyomtatványok legnevesebb gyűjtőjeként Todoreszku Gyulát tartották számon, aki hosszú évek
fáradhatatlan gyűjtőmunkája eredményeként páratlanul gazdag kollekciót tudhatott magáénak.
Todoreszku az addig fel nem lelt, bibliográfiailag feldolgozatlan régi nyomtatványokra specializálta
gyűjtőkörét, és ezekből több mint ezer példány került a birtokába az idők folyamán. Ezt a
példányszámot rajta kívül csak Ráth Györgynek sikerült elérnie, de raritás szempontjából
Todoreszku gyűjteménye volt az első. Könyvtárának legékesebb darabjai azok az inkunábulumok
voltak, amelyeket külföldön megtelepedett magyar nyomdászok nyomtattak. Todoreszku halála
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után a gyűjtemény a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárába (Országos Széchényi Könyvtár) került.
Az 1711-ig megjelent magyar vonatkozású irodalom legnagyobb és legmegszállottabb gyűjtője
Apponyi Sándor gróf volt, aki tizennégy esztendős kora óta hódolt e szenvedélynek. Teljesen
egyéni kollekciót alakított ki, ezért később nyomtatványait „Apponyiana” néven emlegették. A
hatalmas könyvtár gazdagságáról és arányairól hiteles képet nyújt az a négykötetes katalógus,
amelyet Apponyi maga szerkesztett Hungarica címmel. Bibliográfiájában – amelyet magyar és
német nyelven is közreadott – kronológiai sorrendben csoportosítva ismerteti nyomtatványait. A
felsorolást gazdag könyvészeti, tartalmi és egyéb ismertetésekkel látta el. Ezek a kötetek mindmáig
a legértékesebb régi hungarikumokat feltáró bibliográfiánk. Apponyi halála után az ő gyűjteménye
is a nemzeti könyvtár részévé vált.
Ballagi Mór nagyhírű nyelvészprofesszor a régi magyar nyomtatványokat, ezek közül is elsősorban
a nyelvészeti munkákat gyűjtötte. Fiai, Géza és Aladár történészek és komoly könyvgyűjtők voltak,
s nemcsak a magyar, hanem az idegennyelvű irodalom ritka nyomtatványainak gyűjtői és
nagytudású szakértői is. Ballagi Géza nemcsak bibliofil, hanem kitűnő tudós is volt, akinek gyűjtési
szempontjait elsősorban tudományos tevékenysége befolyásolta. Mintegy ötezer darabból álló
politikai röpiratgyűjteményét a Fővárosi Könyvtárra (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) hagyta.
Fivére,

Ballagi

Aladár,

író,

tudós
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bibliográfus
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század
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haza

magángyűjteményének egyikét hagyta hátra. Könyvtára csaknem húszezer kötetből és számos
kéziratból állt. Gyűjtőkörébe tartoztak a magyar és a magyar vonatkozású történelmi és
irodalomtörténeti munkák. Könyvtárában számos unikum, valamint magyar és külföldi ritkaságok
maradtak hátra. Ballagiék elsősorban a Dobrowsky-féle antikvárium vásárlói voltak, ők kapták a
megbízást e könyvek felkutatására és beszerzésére.
Ernst Lajos specialitása a „pedigré”-vel rendelkező könyvek és hiteles kéziratok gyűjtése volt.
Ernstet elsősorban az érdekelte, hogy előzőleg mely „szellemi arisztokrata” birtokolta az adott
művet. Mint vallotta: „Nem közömbös azt tudni, vajjon íróink a szellem királyai vagy rongyszedői
társaságában éltek-e? S erre útmutatással egyedül könyvei szolgálhatnak.” Elsősorban a magyar
írók könyveit gyűjtötte, de szívesen gyarapította könyvtárát olyan művekkel is, amelyeket előzőleg
híres politikusok vagy közéleti személyiségek birtokoltak. A kollekciót az egyes kötetek előző
tulajdonosára vonatkozó irodalmi és képzőművészeti ábrázolások egészítették ki. Könyvtárának
legbecsesebb darabaji: Schedel Krónikája, amely eredetileg Rákóczi Zsigmond tulajdona volt, egy
Pápai-Páriz szótár lapján Mikes Kelemen neve olvasható, valamint Ernst szerezte meg Kossuth
Lajos könyvtárából Walker: Pronouncing Dictionary című munkáját. Jónéhány pesti antikvárius
kapott abban az időben megbizatást Ernsttől a könyvritkaságok beszerzésére. Stemmer Ödön Egy
antikvárius visszaemlékezései című könyvében így ír erről: „Nekünk, az időbeli antikváriusoknak az
Ernst-gyűjtés hozzátartozott mindennapi tevékenységükhöz és kutatásunkhoz. Évtizedeken át a
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legtermészetesebb volt, hogy az odaillő tárgyakat magángyűjtőink közül legelőször Ernst Lajosnak
mutassuk be. Az igazi valőröknek ő volt a legbiztosabb átvevője, sosem szalasztott ki értékeket a
kezéből.”
A korszak neves bibliofilje volt Glück Frigyes, aki az Eggneberger-féle antikváriumot bízta meg a
gyűjtési körébe tartozó irodalom felkutatásával, amely a szakácsművészet, a művészeti irodalom és
a Budapestre vonatkozó valamennyi témakör irodalmára kiterjedt. Szűry Dénes a magyar irodalom
első kiadásait kultiválta. Gazdag gyűjteménye a Fővárosi Könyvtárba került, ahol alapját képezte a
könyvtár ilyen irányú gyűjteményének. Emich Gusztávnak, az Athenaeum vezérigazgatójának
könyvtára szintén sok ritkaságot, köztük egy Corvin-kódexet is tartalmazott. Kaufmann Dávid a
judaisztika neves professzora héber kéziratokat és könyveket gyűjtött példátlan bőkezűséggel és
teljességre való törekvéssel. Goldziher Ignác orientalista tudós keleti irodalomra specializált
gyűjteményét a jeruzsálemi egyetem vette meg. A bibliofilek között is különcnek számított Vigyázó
Sándor gróf furcsa könyvvásárlási szokásával. Órák hosszat alkudozott egy-egy könyvre míg,
végülis kifizette ezt az árat, amelyet alku nélkül is elérhetett volna, hiszen az antikvárius minden
alkalommal belekalkulálta árajánlatába a grófnak ezt a bibliofilek körében oly szokatlan passzióját.
(Részletek Mészáros Ildikó Antikváriusok, ódonászok, használtkönyv-kereskedők Pesten és Budán
című szakdolgozatából)
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James Clifford
A törzsi
és a modern
Fordította: Farkas Krisztina
1984–85 telén az ember lépten-nyomon törzsi tárgyakra bukkant New York City kiállítótermeiben.
Ez a fejezet féltucat ilyen helyszínt vesz vizsgálat alá, mind közül a legellentmondásosabbra
irányítva a figyelmet: a Modern Művészetek Múzeumában (Museum of Modern Art, MOMA)
„Primitivizmus” a 20. századi művészetben: a törzsi és a modern affinitása címmel rendezett
nagyszabású kiállításra. Írásom „etnográfiai jelene” 1984 decemberének vége.
A Nyugati Ötvenharmadik utcán összegyűjtött „törzsi” tárgyak a világ számos tájáról
érkeztek. Világutazók ők – némelyek Európa néprajzi múzeumaiból származnak, mások galériákból
és magángyűjteményekből. Első osztályon jöttek a Modern Művészetek Múzeumába, gondosan
becsomagolva és jelentős összegekre biztosítva. Megelőző szálláshelyeik kevésbé fényűzőek:
néhányukat ellopták, másokat gyarmati tisztviselők, utazók, antropológusok, misszionáriusok vagy
az afrikai kikötők hajósai „vásárolták” meg fillérekért. Ezek a nem-nyugati tárgyak felváltva voltak
kuriózumok, etnográfiai mintapéldányok, és jelentős művészi alkotások. 1900 után először Európa
bolhapiacain bukkantak fel, majd avantgárd műtermek és gyűjtők lakásai között vándoroltak.
Néhányan antropológiai múzeumok fűtetlen alagsoraiban, „laboratóriumaiban” pihentek, a világnak
ugyanarról a részéről származó más tárgyakkal körülvéve. Mások távoli földekről származó
utastársaikkal találkoztak különös vitrinekben, megvilágítva és felcímkézve. Most a Nyugati
Ötvenharmadik utcán európai mesterek – Picasso, Giacometti, Brancusi és mások – munkáival
keverednek. Egy tizenkétkarú, lyukacsos, háromdimenziós eszkimó maszk Joan Miró színes
formákkal borított vászna mellett függ. Az emberek New Yorkban ránéznek a két tárgyra, és látják
a kettő közötti hasonlóságot.
Az utazók különböző helyeken különböző történeteket mesélnek; a Nyugati Ötvenharmadik
utcán a modernizmus eredettörténete kerül közszemlére. 1910 körül Picasso és társai hirtelen
intuíciótól vezérelve felismerik, hogy a „primitív” tárgyak valójában hatásos „művészi”
objektumok. Gyűjteni, utánozni kezdik őket, és végső soron a hatásuk alá kerülnek, még ha a hatás
látszólag nem közvetlen is. Munkáikban, úgy tűnik, e nem-nyugati formák véletlenszerűen
idéződnek fel. A modern és a primitív párbeszédet folytat évszázadok és kontinensek felett. A
Modern Művészetek Múzeumában egzakt történelmet tárnak elénk művészek és tárgyak, valamint
meghatározott időkben és műtermekben történt találkozásaik. Fotók dokumentálják a nem-nyugati
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műtárgyak döntő hatását az első modernistákra. Ez a sajátosan „megírt” történet beleágyazódik egy
másikba – az affinitás viszonyának tág allegóriájába. Az affinitás szó olyan rokonsági terminus,
mely egy mélyebb, természetesebb viszonyt határoz meg, mint a puszta hasonlóság vagy egymás
mellett létezés. Közös minőséget, közös esszenciát jelöl, mely összefűzi a törzsit a modernnel. A
Művészetek Családja találkozik itt, amely globális, sokféle, hihetetlenül ötletgazdag, és ugyanakkor
csodálatosan egységes, mivel a Nyugati Ötvenharmadik utcán kiállított tárgyak mindegyike
modernnek látszik.
A MOMÁ-ban rendezett kiállítás történeti és didaktikus. Egy átfogó, tudományos igénnyel
készített katalógus egészíti ki, mely különböző nézeteket tartalmaz a kiállítás témájáról, és melyben
az esemény szervezői, William Rubin és Kirk Varnedoe hosszan érvelnek a kiállítás alapgondolata
mellett. A nagy visszhangot keltő, izgalmas történetet mesélő kiállításnak nagy erénye, hogy vonzza
a vitát, és lehetővé teszi, hogy más történetek is megfoganjanak. A következőkben tehát a törzsi és a
modern viszonyának más történeteit is látni fogjuk, a MOMÁ-ban kiállított, sajátosan szerkesztett
elbeszélésre feleletül. Mielőtt azonban a MOMA-beli elbeszélést felfednénk – mint olyan
különleges történetet, mely az összes többit kizárja –, le kell számolnunk az affinitás univerzalizáló
allegóriájával.
A Modern Művészetek Családjának történetében megelevenedő allegóriához a MOMÁ-ban
nem ragaszkodnak mereven. (Ez megkívánná vagy egy archetípusos vagy egy strukturális elemzés
valamely explicit formáját) Az allegóriát itt inkább a kiállítás formája rejti, nyilvánosságában
szuggesztíven megjeleníti, megkérdőjelezetlenül újra és újra megerősíti. Az allegóriának van hőse,
akinek virtuóz munkássága – ahogy egy képaláírás mondja – olyan fokú affinitást mutat a törzsivel,
amilyet egyetlen más modernistáé sem. Ez az affinitás „megmutatja, Picasso milyen mélységében
volt képes megragadni a törzsi szobrászatot formáló gondolatat, és egyben tükrözi a törzsi népekkel
való mély lelki azonosulást”. A modernizmust így mint az alkotást „formáló gondolat” keresését
állítják elénk, mely átitat kultúrát, politikát, történelmet. E jótékony ernyő árnyékában pedig a tőrisi
modernné válik, a modern pedig bátrabban emberközelivé.

Az affinitás gondolatának ereje olyan átható (majdhogynem önállósul a tárgyak egymás mellé
helyezésében), hogy érdemes áttekintenünk az ellene szóló főbb véleményeket. Az antropológusok,
akik számára már régóta ismerős a kulturális átvétel és a független fejlődés ellentétének problémája,
valószínűleg semmi különöset nem találnak a kiválasztott törzsi és modern alkotások
hasonlóságában. Az antropológiai összehasonlító módszer egyik lefektetett tétele ugyanis kimondja,
hogy minél több kultúrát vonunk vizsgálatunk látóterébe, annál valószínűbben bukkanunk hasonló
jegyekre. A MOMÁ-ban felhalmozott készlet pedig igen nagy: átfog afrikai, óceániai, északamerikai és északi-sarki „törzsi”1 csoportokat. A második, a „lehetőségek korlátozottságának” elve
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azt ismeri fel, hogy az invenció, bár sokféle lehet, mégsem korlátlan. Az emberi test például két
szemével, négy végtagjával, két oldalra osztottságával stb. korlátozott számú lehetőség szerint
reprezentálható és stilizálható2. Így tehát a priori nincs több ok az affinitás bizonyítékát követelni,
mint a puszta hasonlóságét vagy a véletlenét, mivel hatásosan „modern” stílusú törzsi munkából
összegyűjthető egy kiállításra való. Hasonlóan figyelemreméltó gyűjteményt lehetne összeállítani a
törzsi és a modern tárgyak közötti szembeszökő különbségek bemutatásával.
Az e tárgyakat összefűző leggyakrabban említett minőségek a „fogalmiság” és az
„absztraktság” (de a közös jegyeknek igen hosszú és végső soron inkoherens felsorolását kínálja a
kiállítás, és még inkább a katalógus anyaga. E felsorolás olyan fogalmakat tartalmazhatna, mint
„mágikus”, „ritualizmus”, „environmentalizmus”, „természetes” anyagok használata, és így
tovább). Valójában a törzsi és a modern tárgyak közötti hasonlóság kizárólag abban áll, hogy az
előbbiek nem tanúskodnak arról a képi illuzionizmusról vagy szobrászati naturalizmusról, amely a
reneszánsz után kezdte uralni a nyugat-európai művészetet. Az absztraktság és a fogalmiság
természetesen jellemző a nem-nyugati világ művészeteire. Azonban az az állítás, hogy osztják a
modernizmusnak a bizonyos naturalista áramlatokkal szembeni ellenállását, még nem bizonyít
semmiféle affinitást.3 Valóban, a kiállításra összeválogatott „tribalizmus”, melynek az volt a
szerepe, hogy a modernizmusra emlékeztessen, olyan konstrukció, melyet a hasonló feladatának
betöltésére terveztek. Az ife és a benini szobrokat például kizárták a „törzsi” kategóriájából, és az
„udvari” társadalom talán kissé önkényes kategóriájába helyezték át (amely azonban nem
tartalmazza a nagy főnökségeket). Ráadásul a prekolumbán alkotásokat, bár helyüket fenntartották a
katalógusban, nagyrészt mellőzik a kiállítás anyagából. Megkérdőjelezhetnénk a tárgyak egyéb
alapokon történő szelekcióit is, melyek azzal az eredménnyel járnak, hogy csupán „modernnek”
látszó törzsi tárgyak gyűjteménye jön létre. Miért szerepel például oly kevés „keverék” alkotás,
mely a gyarmatosítás korabeli kulturális találkozások hulladékából jött létre? Vajon nem
érzékelhető-e határozott, mindenre kiterjedő részrehajlás a tiszta, absztrakt formák iránt a durva
vagy kidolgozatlanabb munkákkal szemben?
Az Affinitások feliratú terem azoknak a játékoknak a formális változata, melyekben párokat
kell alkotni összekevert kártyalapokból: az eredmény kíváncsiságot ébresztő, ám számos problémát
vet fel. Bíztatóan kezdődik a katalógus rövid bevezető szövege: „Az »Affinitások« egy csoport
olyan figyelemreméltó törzsi tárgyat mutat be, amelyek méltán tarthatnak számot a modern ízlés
elismerésére”. Valóban, ez az, amit szűken el lehet mondani a teremben elhelyezett tárgyakról.
Azonban a szöveg folytatódik: „A modern és a törzsi tárgyakból összeválogatott párok ezeknek az
egymástól függetlenül létező művészeteknek a közös nevezőit mutatják meg”. A közös nevező
kifejezés valami szisztematikusabb kapcsolatra utal, mint pusztán figyelemreméltó hasonlóságra.
Vajon mit jelenthet? A MOMA vállalkozását egészében jellemzi az idézett bevezető szöveg. Olyan
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állításokból áll, melyek gondosan behatárolják e vállalkozás kereteit (kizárólag a modern
primivizmussal, a törzsek életével pedig nem törődve), ugyanakkor e kereteken túlmutató utalásokat
is felsorakoztatnak. Az affinitás gondolata átfogó és esetleges, mint ahogy az egyetemes emberi
képességekre tett utalások is azok, melyek a modern és a törzsi találkozásában vagy az egyetemes
emberi gondolkodás felemlítésében – a modernista tudat azon egészséges képességében, hogy meg
tudja kérdőjelezni saját határait, és szolgálatába tudja állítani a másságot – kerülnek a helyükre.4
Sem a kiállítás, sem a katalógus nem hangsúlyozza sehol a modernitás ennél jóval aggasztóbb
tulajdonságát: azt az ízlést, amely kisajátítja, „megváltja” vagy saját képére alkotja meg a nemnyugati művészeteket, és amely egyetemes, történelemfeletti „emberi” képességeket fedez fel. A
hasonlóság keresése megkívánná a megalapozottságot. Még ha elfogadjuk is a „modernista
primitivizmus” felfedezésének ezt a leszűkített feladatát, miért is ne tanulhatnánk ugyanennyit
Picasso vagy Ernst alkotási folyamatairól azoknak a különbségeknek az elemzésével, melyek
művészetüket a törzsi modellektől elválasztják, vagy azoknak a módoknak a kutatásával, melyek
alapján eltávolodtak a nem-nyugati formáktól, és így új jelentésekkel ruházták fel azokat?5 Az
alkotási folyamatnak ez az oldala árnyékban marad a kiállítás során. Az uralkodó nézőpont
világossá válik a katalógus borítóján feltüntetett egyik ilyen „affinitáson” keresztül: Picasso Lány
tükör előtt (1963) című képe, és egy kwakiutl félmaszk, egy az északnyugati parton igen ritka
alkotás egymás mellé helyezésével. Feladata itt csupán a hasonlóság érzetének felkeltése (melyet
igazából a kép fényképezési szöge ér el). Ezen a kiállításon az egyetemes üzenetet, „a törzsi és a
modern affinitásának” üzenetét a gondos válogatás és a látvány különleges látószögének fenntartása
hozza létre.
Az affinitás fogalmának, a rokonság allegóriájának kiterjedt és magasztos feladatot kell
betöltenie. A MOMA affinitásai a modernizmus szülöttei. A modernizmus nagy „úttörői” (és a
nekik szentelt múzeum) úgy állnak előttünk, mint akik korábban lenézett törzsi „fétiseket” vagy
puszta etnográfiai „példányokat” emelnek a magas művészet státuszára, és ebben a folyamatban
alkotó képességei(n)k új dimenzióit fedezik fel. A művészet azon tulajdonsága, hogy képes áthatni
a kulturális és a történeti kontextust, újra és újra megerősítést nyer. A katalógusban Rubin hajlamos
nagyobb érdeklődést mutatni az elemi kifejezési formák felfedezése iránt, míg Varnedoe a
racionális, előretekintő intellektus mellett foglal állást (melyet szembeállít az irracionális,
egészségtelen primitivizmussal). Mindketten a modernizmus nagylelkű szellemét dicsőítik, mely az
egész világot belengi, amely azonban - mint látni fogjuk - kizárja a Harmadik Világ
modernizmusait.
A Nyugati Ötvenharmadik utcán a modern primitivizmus a Nyugat jelen idejű témájaként
szerepel. „Olyan forradalmi folyamat, mely a modern kultúrában ered, és ott is végződik, és ezért nem ennek ellenére - állandóan tágítja és mélyíti kapcsolatunkat a távolival és a tőlünk idegennel;
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folyamatosan támadja, megkérdőjelezi és formálja én-képünket” - foglalja össze Varnedoe a
katalógus második kötetének utolsó mondatában. A szkeptikus elmének könnyen kétségei
támadhatnak a MOMÁ-ban közzétett modern primitivizmus azon tulajdonságát illetően, hogy képes
támadni vagy megkérdőjelezni azt, ami mára már az esztétikai (és piaci) érték teljes egészében
intézményesített rendszere; az azonban helyes és bizonyos értelemben szigorú megállapítás, hogy
ennek a világméretű gyűjteménynek végső soron az én szóval kell végződnie.
A kiállítás katalógusának valójában az a szándékolatlan hatása, hagy egyszer és mindenkorra
elénk tárja ennek a modernista Rorschach-tesztnek az összefüggéstelenségét. Robert Goldwater
formalizmusától Picasso átváltoztató „varázslatáig” (Rubin kifejezése); Lévy-Bruhl misztikus
mentalité primirive-jétől (mely modern képzőművészek és írók egy egész generációjára hatott)
Lévi-Strauss pensée sauvage-áig (mely a minimalisták „rendszerművészetével” és kibernetikus
binarizmusával cseng össze); Dubuffet-nek az őrült és a gyerekes iránti megszállottságától Gauguin
felvilágosult racionalitásáig, Picasso játékos kísérletezéséig vagy James Turrel új, „tudományos”
szelleméig (a három utóbbit Varnedoe helybenhagyja, ám Rosalind Krauss, aki jobban ragaszkodik
a bataille-i lenyakazáshoz, bassesse-hez, és a testi deformációkhoz, vitatja őket6); a fétistől az
ikonig és vissza; a bennszülött kéregfestményektől (Klee) masszív prekolumbán szobrokig (Henry
Moore); súlytalan eszkimó maszkoktól a Stonehengeig – katalógus semmiféle lényegi affinitást
nem képes bizonyítani a törzsi és a modern között, de még csak a modernizmusnak egy koherens
attitűdjét sem a primitív felé – csupán a modern Nyugat ideges vágyát és hatalmát arra, hogy
összegyűjtse a világot.

Félretéve az affinitás allegóriáját, magunkra maradunk egy sajátosan kiragadott történeti „ténnyel”:
hogy Picasso és generációja „felfedezték" a primitív művészetet. Erős a kísértés, hogy beismerjük, a
kiállítás Történelem című szekciója a „legmegalapozottabb” rész, míg a többi csak asszociációk
sora. Tagadhatatlanul a Kunstgeschichte legjobb hagyományának kutatásait használták fel e sajátos
történet alátámasztására. Számos mítoszt indokoltan vitatnak, lényeges tényeket pontosítanak
(melyik maszk, kinek a műtermében, mikor bukkant fel); a törzsi művészetnek a korai modern –
európai, angol és amerikai – művészetre tett hatására pedig sokkal nagyobb rálátás nyílik, mint
eddig bármikor. A katalógus erénye, hagy tartalmaz számos olyan írást is, amelyek lehűtik kissé a
kiállítás ünnepi hangulatát: elsősorban Krauss esszéje, valamint hasznos adalékok Christian
Feesttől, Philippe Peltier-től és JeanLouis Paudrat-tól, akik részletekkel szolgálnak a nem-nyugati
tárgyak Európába érkezéséről. Ezek a történelmileg megalapozott írások megvilágítják az
imperializmusnak azokat a kevésbé közismert kontextusait, melyekben a törzsi tárgyak modern
művészek általi „felfedezése” végbement a gyarmatosítás tetőpontján.
Mégis, ha nem számítjuk a MOMA Affinitások című termét, és a kiállítás „komoly” történeti
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részét vizsgáljuk, újabb kérdések merülnek fel. Mi az, amit a történet sajátos fókusza kizár? Nem
keveredik-e még mindig ez a tényekre támaszkodó elbeszélés az affinitás allegóriájával? Ugyanis
még mindig a törzsi alkotások nagyszerűségét felismerő, közös „inspiráló gondolatot” kereső
kreatív géniusz történetét halljuk. Vajon elmondható-e másképpen is a kultúrák találkozásának
meséje?
Érdemes venni a fáradságot, hogy még egy történetet - nem a megváltásét vagy a felfedezését,
hanem a reklasszifikációét - kiválasszunk a kiállítás anyagai közül. Ez a történet azt feltételezi,
hogy a „művészet” nem egyetemes, hanem egy változó, nyugati kulturális kategória. Az a tény,
hogy meglehetős hirtelenséggel, néhány évtizeden belül a nem-nyugati tárgyaknak igen kiterjedt
osztályát határozták meg művészetként, olyan taxonómiai eltolódás, amely nem ünneplést, hanem
kritikus megvitatást kíván. Nem lehet érdektelen, hogy a művészet e nagylelkű, világméretű
kategóriájának létrehozása pont akkor történt, mikor a Föld törzsi népei Európa erőteljes politikai,
gazdasági és evangelizáló uralma alá kerültek. Ilyen összetett problémák feszegetésére azonban
nincsen hely a MOMA színpadán. Nyilvánvaló, hogy a törzsi tárgyak művészetként való
kisajátítása nem egyszerűen az imperializmus módszere. Ugyanis a kiállítás sokszor élesen kritizálja
a gyarmatosítók evolucionista alapállását. Mégis, ahogy látni fogjuk, a törzsi művészet
„felfedezésének” látószöge és mögöttes logikája a gyarmatosító és a neokolonialista korszakban
gyökerező hegemonikus nyugati hozzáállást reprodukálja.
Picasso, Léger, Apollinaire és mások az afrikai szobrok elemi, „mágikus” erejét az egyre
erősőrlő négrophilie időszakában kezdték érezni, olyan korszakban, amely tanúja volt más,
érdeklődést keltő fekete figurák betörésének az európai színre: a jazz-zenészének, a bokszolóénak
(Al Brown), a sauvage Josephine Bakerének. Ha a modernizmus afrikai művészetre való
ráébredését szélesebb környezetébe ágyazva akarnánk elmesélni, kételkedő és zavaró problémák
merülnének fel a nem-nyugati „mások” esztétikai alapú kisajátítását, és a faj, nem és a hatalom
problémáit illetően. Ez a másféle történet nemigen látható a MOMÁ-ban, a kiállítás szűk fókusza
miatt. Csak röviden pillanthatjuk meg a kicsiny, La création du monde címmel jelzett, az afrikai
kozmogóniának szentelt szekcióban, melyet 1923-ban Léger, Cendrars és Milhaud állított
színpadra, és amelynek Laura Rosenstock szentelt nagyszabású, ám igen kevéssé kritikus írást.
Voltaképpen csak erős nyomásra volnánk képesek azt a tanulságot levonni a kiállításból, hogy a
négre dolgok és az afrikai művészét „varázslata” iránti lelkesedésnek bármi köze lenne a
feketékhez. A művészetet ebben a történetben semmi sem kapcsolja a fekete test fehér emberbe
kódolt percepcióihoz - vitalizmusához, ritmusához, mágikusságához, erotikus hatalmához stb. Az itt
kiállított modernizmus csakis a művészi invencióval foglalkozik, azzal a pozitív kategóriával,
amely elválaszt az irracionális, a vad, az alantas primitivizmusától és a civilizáció távolságának
érzetétől.
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Egy másféle történeti látószög Josephine Baker fényképét is felfüggesztené azoknak az afrikai
szobroknak a közelébe, melyek a húszas, harmincas években izgalomba hozták a párizsi
avantgárdot; ez a párosítás azonban elgondolhatatlan a MOMA- féle történetben, mivel a magas
művészetet előbbre mozdító affinitástól eltérő rokonságokat feltételezne. A húszas évek Párizsában
a fekete test ideológiai alkotás volt. Az archaikus Afrikát (melyet a jövő, vagyis Amerika hozott el
Párizsba), különféle módokon nemmel, nemiséggel és varázserővel ruházták fel. A La Bakaire által
átvett pózok, melyeket Léger rajzai és jelmezei ihlettek - a csípőt és a fenekét hangsúlyozó
mezítelen alak olyan részekre tördelt stilizáció, amely idegenül mechanikus életerőt sugároz -, az
„afrikaiság” felismerhető érzetét keltették. Egy olyan ideológiával telített formának, mint Josephine
Baker testének beemelése a Nyugati Ötvenharmadikon művészetként osztályozott figurák közé,
más összegzését adná a modern primitivizmusnak, a négre kategóriájának másfajta elemzését adná
a l’art négre-n belül, és feltárná azt az „ízlést”, amely valamivel több volt, mint a törzsi művészet
felfedezésének háttere a század első évtizedeiben.7
Ez a nézőpont a művészetet olyan kategóriaként kezelné, amely specifikus történeti
kontextusok és hatalmi viszonyok között definiálódik és definiálódik újra. Innen nézve a MOMA
kiállítása szinte meggyőződése ellenére taxonómiai pillanatot rögzít: a nem-nyugati tárgyak és a
„magas” művészet státuszának újradefiniálódását; a kérdéses kategóriákban azonban nincsen semmi
átható vagy transzcendens. A törzsi tárgyak megítélése és interpretációja modern „tárgyrendszeren”
belül történik, mely bizonyos dolgokat értékkel ruház fel, másokat pedig megfoszt attól. A modern
primitivizmus mélyebb emberi együttérzés és szélesebb esztétikai érzék iránti törekvésével kéz a
kézben jár a törzsi művészet fejlett piacával és a művészi és kulturális autenticitás kívánalmaival,
melyekért ma oly nagy versengés folyik.
1900 óta a nem-nyugati tárgyakat vagy primitív művészetként vagy etnográfiai példányokként
határozzák meg. A Picassóval társított modernista forradalom és a Boas és Malinowski nevével
fémjelzett kulturális antropológia egyidejű felbukkanása előtt ezeket a tárgyakat másféle
csoportokba sorolták – mint antik tárgyakat, egzotikus furcsaságokat, keleti ritkaságokat, a korai
ember kezének nyomait, és így tovább. Azonban a huszadik századi modernizmus és az
antropológia megjelenésével a korábban „fétiseknek” nevezett figurák (hogy csak egyet említsünk a
jellemző kategóriák közül) vagy a „szobrászat” vagy az „anyagi kultúra” alkotásaivá váltak. Az
esztétikai és az antropológiai megkülönböztetését hamarosan intézményesen is megerősítették.
Művészeti galériákban ezeket a nem-nyugati tárgyakat formai és esztétikai jegyeik alapján állították
ki, a néprajzi múzeumokban pedig „kulturális” kontextusukban jelentek meg. Az utóbbi esetben az
afrikai szobor egy bizonyos népcsoporthoz tartozó rituális tárgy volt, a megjelenítés módja
használatát, szimbolikáját, funkcióját világította meg. Az esztétikai és az antropológiai diskurzus
közötti intézményesített megkülönböztetés a MOMÁ-ban dokumentált évek alatt öltött formát,
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azokban az években, amelyek tanúi voltak a primitív „művészet” és „kultúra” antropológiai
fogalma egyidejű kialakulásának.8 Bár kezdettől fogva (és azóta is) létezik átjárás a két tartomány
között, a kiállításon a megkülönböztetést nem vitatják. A MOMÁ-ban a törzsi tárgyak
művészetként való értékelése az eredeti kulturális kontextus kizárásával egyenlő. A kontextus szem
előtt tartása az antropológusok feladata, tudjuk meg rögtön a bejáratnál. A kulturális háttér ismerete
nem feltétlenül szükséges a pontos esztétikai értékeléshez és elemzéshez: a jó műalkotás, a
mestermű univerzális és felismerhető.9 A modernizmus úttörői keveset vagy semmit sem tudtak e
tárgyak etnográfiai jelentéséről. Ami elég jó volt Picassónak, az elég jó a MOMÁ-nak is. Valóban,
a kulturális kontextus figyelmen kívül hagyása szinte előfeltétele a művészi megítélésnek. A
tárgyaknak ebben a rendszerében a törzsi tárgy elszakad az eredeti miliőtől, hogy egy másikban, a
művészet – a múzeumok, piacok, és a műértés – világában szabadon mozoghasson.
A modernizmus és a kulturális antropológia korai éveiben a nem-nyugati tárgyak mind a
művészet, mind az antropológia intézményeiben és beszédmódjaiban „otthonra” leltek. A két terület
kizárta és megerősítette egymást, ravaszul vitatva a másiknak azt a jogát, hogy reprezentálja és
kantextussal ruházza fel ezeket a tárgyakat. Ahogy rövidesen látni fogjuk, az esztétikaiantropológiai szembenállás szisztematikus; előfeltételezi a „törzsihez” viszonyuló attitűdök
mögöttes készletét. Mindkét beszédmód megőrzésre, megváltásra és reprezentációra szoruló
primitív világot vetít elénk. A törzsi kultúrák és művészek konkrét, alkotó létezését elrejti az a
folyamat, amely vagy az autentikus, „tradicionális” világot hozza létre, vagy alkotásaikat a
„művészet” időtlen kategóriája szerint ítéli meg.
A Nyugati Ötvenharmadik utcán semmi sem jelzi, hogy az 1980-as években is születik jó
törzsi művészet. A kiállított nem-nyugati alkotásokat vagy ködös múltba helyezik vissza (lásd még
az afrikai és az óceániai darabokat kísérő „tizenkilencedik-huszadik század” feliratokat a
Metropolitan Múzeum Rockefeller-szárnyában), vagy pedig olyan tiszta konceptuális térbe, amelyet
„primitív” minőségek jelölnek ki: mágia, ritualizmus, a természethez való közelség, mitikus vagy
kozmologikus célok. A törzsi vagy primitív száműzésével az eltűnőben lévő múltba vagy
ahistorikus, konceptuális jelenbe, a modernista látásmód az etnográfia közönséges kategóriáit
reprodukálja.
Ugyanezt a szerkesztési elvet látjuk a Csendes-óceáni népek kiállítótermében, melyet Margaret
Meadnek szenteltek az Amerikai Természettudományi Múzeumban. Ez az új, állandó kiállítás a
nem-nyugati tárgyak csodálatosan újjáépített antropológiai megállóhelye. A múzeum kiadványában,
a Rotundá-ban (1984 december), az installációról szóló cikk a következő paragrafust tartalmazza:
Margaret Mead a csendes-óceáni népek kultúrájára egyszer úgy utalt, mint olyan világra, mely
„egyszer létezett, de mára már eltűnt”. Halálát megelőzően, 1978-ban megvetette a Csendes-óceáni
népek kiállítótermének alapjait.
56

A történelem rombolása elől átmentett kincseket, egy eltűnőben lévő világ relikviáit engedik
itt látnunk: Az installáció látogatói (főleg a mai csendes-óceáni kultúrák tagjai) még hatásosabban
felelevenített „mára már eltűnt világot” találnak a terem előtt, két csinos kis vitrinben. A vitrinben
maga a datált antropológia világa. Megtaláljuk a Mead sokat vitatott szamoai kutatásán
készültjegyzetek két gondosan gépelt lapját, egy képet a terepmunkát végző antropológusról, aki
éppen szoros interakcióban látható a melanéziaiakkal (egy gyermeket cipel a hátán), egy doboz
élénk színű korongot és háromszöget, melyeket egykoron pszichológiai tesztekhez használtak,
Mead írásának egy másolatát a Redbookból. A Csendes-óceáni népek kiállítótermében a kulturális
változást és szinkretizmust tanúsító tárgyak egy külön, Kultúrák találkozása című kiállításon
láthatók. Azt is megemlítik, hogy a Nyugat hatása és az erre adott bennszülött válaszok a
tizennyolcadik század óta aktívan működnek a csendes-óceáni térségben. Ám ennek a
körülménynek igen kevés jele látható a hatalmas kiállítási terem többi részében, az el nem
hanyagolható tény ellenére, hogy sok tárgy az utóbbi 150 évben, vagyis a kulturális érintkezés
helyzeteiben készült, ráadásul a múzeum etnográfiai magyarázatai a Pacifikum legutóbbi időkben
történt kutatásain alapulnak. A történelmi találkozások és keveredések, melyeknek az etnográfiai
kutatás részét kellene képezniük - és amelyek a társadalmak életéről, nem pedig haláláról adnak hírt
-, módszeresen ki vannak zárva.
Igen sokat elárulnak még a tárgyakat magyarázó képszövegekben használt igeidők. Egy a
közelmúltban készült, a szamoai kava szertartást ábrázoló színes fotót a következő felirat kíséri: „A
STÁTUSZ és a RANG fontos jellemzői voltak [sic] Szamoa társadalmának”. Az állítás furcsának
tűnhet azoknak, akik tudják, mennyire fontosak ezek ma is. A terem másik helyén egy fekete-fehér
képen, melyet 1900 körül a két úttörő etnográfus, Spencer és Gillen készített, egy arunta nő látható
gyermekével - a képaláírás jelen idejű. A bennszülötteknek szemmel láthatóan mindig valamilyen
mitikus időt kell benépesíteniük. Az időbeli következetlenség sok más példáját idézhetnénk még jelen időben jellemzett régi Sepik tárgyak, múlt időben feliratozott, közelmúltban készült trobriandszigeteki fotók, és így tovább.
Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a szamoai kava-ivás és a szamoai osztálytársadalom itt
bemutatott képe eltorzított, vagy hogy a Csendes-óceáni népek kiállítótermében a történelmet
egyszerűen kiretusálták. (A kava szertartáson egyetlen szamoai sem hord karórát; a trobriandszigeteki arcfestést pedig annak említése nélkül mutatják be, hogy azt krikettmeccseken viselik.) A
pontosságot érintő kérdéseken túl ott feszül a szisztematikus ideológiai kódolás problémája. A
„törzsi” népeket egy ahistorikus, magunkat pedig egy másik, történeti időben elhelyezni világosan
tendenciózus és mára már hiteltelen cselekedet. Ez a felismerés kétségessé teszi az eltűnőben lévő,
megmentésre szoruló világ percepcióját, mely értéket és jelentést kaphat mint az etnográfia
„kultúrája” vagy mint „primitív”/„modern” művészet. Ugyanis ebben az időrendben a törzsi tárgyak
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valódi vagy eredeti élete mindig megelőzi gyűjtésüket, a megmentésnek azt az aktusát, amely a
halál és a megváltás oly jól ismert történetét ismétli. Ebben az egyetemes allegóriában a nemnyugati világ éppen mindig eltűnőben van, és modernizálódik - éppúgy, mint Walter Benjamin
modernitás-allegóriájában; a törzsi világot valamilyen maradványként érzékeljük. A Csendesóceáni népek kiállítótermében vagy a Rockefeller-szárny-ban a törzsi népek valódi, mindennapi
élete és „keverék” invencióik a kulturális vagy művészi „eredetiség” nevében eltörlődnek. A
MOMÁ-ban ehhez hasonlóan a törzsi „művészet” létrehozása teljes egészében a múltba tevődik át.
A későtizenkilencedik századi Európa bolhapiacain és múzeumaiban felbukkanó tárgyaknak az a
sorsuk, hogy esztétikailag megváltsák őket, és új értékeket kapjanak a nagylelkű modernizmus
tárgyainak rendszerében.

A MOMÁ-ban újra elbeszélt történet, mely a törzsi művészet elismeréséért folyó harcról szól annak
azon képessége okán, hogy „mint minden értékes művészet..., olyan képeket mutat az emberről,
melyek túlélik az alkotókat és az időt, melyben élnek”, magától értetődik a törzsi világutazók egy
másik megállóhelyén, Manhattanben, az Afrikai Művészeti Központban, a Keleti Hatvanhatodik
utcán. A főigazgató, Susan Vogel a múzeum első, Afrikai műalkotások a Musée de l'Homme-ból
című kiállításához írt bevezetőjében bejelenti, hogy az „esztétikai-antropológiai vita” megoldódott.
Mára már széles körben elfogadott tény, hogy az „etnográfiai műfajok” elválaszthatók a
„műalkotásoktól”, és hogy az utóbbi kategóriában még korlátozott számú „mestermű” is található.
Vogel helyesen jegyzi meg, hogy a törzsi tárgyak esztétikai megítélése a nyugati ízlés változásainak
függvénye. Többek között Francis Bacon, Lucas Samaras munkája tette lehetővé „mind a durva és
rémisztő, mind a finom és lírai [afrikai] munkák” művészetként való kiállítását. Bár amint
elismerik, a művészet nyilvánvalóan művészet. Így aztán a Központban a tárgyak kiválasztása
kizárólag esztétikai kritériumok alapján történik. Egy igen jellemző felirat megerősíti, hogy e
tárgyak képessége arra, hogy „felülemelkedjenek az idő és a tér korlátain, hogy idők és kultúrák
felett beszéljenek hozzánk..., a legmagasabb helyre emeli őket az emberi alkotások között.
Műalkotásként értékeljük őket, és alkotóik nagyságát tanúsító bizonyítékként.”
Semmi sem tanúskodhatna világosabban az esztétikai-antropológiai „vita” (vagy inkább
rendszer) egyik oldala mellett. A másik (antropológiai) oldal a Csendes-óceáni népek
kiállítótermében, a város másik végében, inkább kollektív, mint egyéni alkotásokat - „kultúrák”
alkotásait mutatja be. Azonban egy intézményesített polarizáción belül lehetségessé válik az eltérő
beszédmódok

egymásba

kapcsolódása.

A

tudományt

lehet

esztétizálni,

a

művészetet

antropologizálni. Az Amerikai Természettudományi Múzeumban az etnográfiai kiállítások egyre
inkább emlékeztetnek művészeti eseményekre. A Csendes-óceáni népek kiállítóterme pedig a
legújabb esztetizált szcientizmus képét mutatja. A tárgyak olyan módon vannak megjelenítve, hogy
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az formai jellemzőiket emeli ki. Éles fényben, a plexiüveg zseniális használata révén szinte
lebegnek a levegőben. (Az ember valósággal megdöbben egy három láb magas, átlátszó oszlop
tetejére ültetett, apró óceániai figura látványának bizarrságától.) Mivel ezeket a művészi mádon
kiállított tárgyakat tudományos magyarázattal látják el, már nem osztják a funkcionalizmusnak azt a
régebbi törekvését, hogy egyes társadalmaknak vagy a kultúra bizonyos területeinek integrált képét
adják. Szinte már dadaista szövegekre emlékeztet nyolc, az ausztrál bennszülötteknek szentelt
vitrinen elhelyezett címke (eredeti sorrendben idézem őket): „SZERTARTÁS, SZELLEMFIGURA,
VARÁZSLÓK ÉS GYÓGYÍTÓK, SZAKRÁLIS MŰVÉSZET, LÁNDZSADOBÓK, KŐBALTÁK
ÉS KÉSEK, ASSZONYOK, BUMERÁNGOK”. Máshol, a kultúra darabkái egy új, kibernetikus
antropológiai diskurzuson belül új kontextusba kerülnek. Így szól például a furulyákat és a húros
hangszereket kísérő felirat: „A ZENE: hangok rendszerezése az ember aurális környezetében”, vagy
mellette: „A KOMMUNIKÁCIÓ a rendszerezett hang fontos funkciója”.
A Csendes-óceáni népek kiállítótermében a tárgyak még mindig elsősorban tudományos
értékkel bírnak. Ráadásul szépek.10
Az Afrikai Művészeti Központban azonban a tárgyakat elsősorban mint „remekműveket”
állítják ki, alkotóikat pedig nagy művészeknek nevezik. A termet a műítészek beszédmódja uralja.
Mégis, amint a MOMÁ-ban elmondott történet dogmává válik, lehetséges lesz újra bevezetni és
társul hívni az etnográfia beszédmódját. Az Afrikai Központban a törzsi kontextust és a funkciókat
a kiállított tárgyak egyéni történeteivel kísérik. Mivel az afrikai tárgyakat határozottan
műalkotásokként tüntetik fel, megmenekülnek attól, hogy a „törzsi” vagy a „primitív” homályos,
ahistorikus kontextusába kerüljenek. A katalógus, egyfajta catalogue raisonné, részletesen vesz
szemügyre minden egyes tárgyat. A „mestermű” kategóriája egyéníti őket: a kiállított darabok nem
tipikusak, néhány teljesen egyedi. Az abomey cápaember vagy a híres háború-istenség, Fon,
szemmel látható gyarmati helyzetben végzett egyéni alkotásról és felfogásmódról szóló történet
szereplői. Feliratok pontosítják, Griaule-nak melyik nyugat-afrikai expedíciójáról származnak az
egyes dogon szobrok. Azt is megtudjuk a katalógusból, hogy az anyát és gyermekét ábrázoló
bamileke faragványt egy Kwayep nevű művész készítette, valamint hogy a szobrot a gyarmati
tisztviselő és antropológus, Henri Labouret vásárolta N'jike királytól. Míg a MOMÁ-ban, a
Rockefeller-szárnyban és az Amerikai Természettörténeti Múzeumban többségében törzsi neveket
használnak, itt személynevekkel találkozunk.
Az Afrikai mesterművek című katalógusban egy etnográfus izgatottságáról olvashatunk, aki
egy dogon hermafrodita figurára bukkant, amely később híressé vált. Az izgatottságot rögzítő levél,
melyet Denise Paulme írt 1935-ben, információt szolgáltat sok korai etnográfus-gyűjtő esztétikai
szempontjairól. Ők intuíció alapján meg tudták különböztetni a mesterműveket az egyszerű
kézműves alkotásoktól vagy etnográfiai daraboktól. (Valójában sok, a Musée de l'Homme
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gyűjteménye mögött álló etnográfus, mint például Paulme, Michel Leiris, Marcel Griaule és André
Schaeffner olyan „úttörő modernista” művészeknek voltak barátaik és munkatársaik, akik a
MOMÁ-ban elbeszélt történetben létrehozták a primitív művészet kategóriáját. Így az intuitív
esztétikai érzék egy történetileg meghatározott korszak terméke) Az Afrikai mesterművek
katalógusa ragaszkodik hozzá, hogy a Musée de l'Homme alapítói műértők voltak, és hogy ez a
hatalmas antropológiai múzeum sohasem úgy kezelte kiállított darabjait, mint „etnográfiai
példányokat”. A Musée de l'Homme titokban mindig is művészeti múzeum volt, és ma is az. A
taxonómiai szakadás műalkotás és mestermunka között így kezelhetővé válik, legalább az egyedi
„mesterművek” szintjén, teljes egészében egy esztétikai kódrendszer függvényében. A művészet az
művészet bármelyik múzeumban.
Ezen a kiállításon, a többi New York-i kiállítással ellentétben, információt kapunk minden
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antilopmaszkhoz a gyarmati adminisztráció tiszteletére adott tánc alkalmával jutottak hozzá Malin,
1931-ben, a Bastille elfoglalásának napján. Egy nyúlmaszkot dogon táncosoktól vásároltak
Párizsban, a Gyarmati népek kiállítása alatt rendezett estélyen. Ezek már nem a MOMA datálatlan
„autentikus” törzsi formái. Az Afrikai Művészeti Központban más történet dokumentálja a
műalkotás egyediségét és a felfedező gyűjtő teljesítményét. A ritkaság, az alkotó géniusz és a
műértés megjelenítésével a Központ megerősíti ezeknek az autonóm művészeti alkotásoknak a létét,
melyek kézről kézre vándorolnak, adják és veszik őket, ugyanúgy, ahogy Picasso és Giacometti
munkáit. A Központ a volt Rockefeller Primitív Művészeti Múzeum nyomdokain jár, mikor szoros
kapcsolatokat tart fenn a gyűjtőkkel és a művészeti piaccal.
Első kiállításán a Központ megerősíti azt az uralkodó esztétikai-etnográfiai felfogást, amely a
törzsi művészetet valahová a múltba helyezi, alkalmasnak tartja a gyűjtésre és az esztétikai
értékelésre. A második rendezvény (1985. márc. 12 - jún. 16.) kitüntetettjei az Igbo művészetek:
közösség és kozmosz. Ez a kiállítás az előzőétől eltérő történetet mond el, mely a művészeti
formákat, a rituális életet és a kozmológiát a jellegzetes, változó afrikai társadalomban helyezi el - a
múlt és a jelen örökségébe. „Hagyományos” maszkokat láthatunk fényképeken, melyeket táncos
jelmezbálokon viseltek 1983 körül. (Fehér gyarmatosítók szatirikus figurái is szerepelnek
közöttük.)
A kulturális változás, küzdelem és újjáéledés részletes történetével találkozunk itt. A
katalógusban Chike C. Aniakor igbo kutató Herbert M. Cole-lal, a társszerkesztővel „az állandóan
formálódó igbo esztétikáról” ír: „Illúzió volna azt gondolni, hogy amire mi most kényelmesen a
»hagyományos művészet« címkéjét ragasztjuk, ellenállt volna a formában és a stílusban beállt
változásoknak; ezért terméketlen siránkozni a mai valóságot tükröző változások felett. Mindig is
észrevehető lesz a korábbi formákkal való kontinuitás; a családi és a közösségi értékek
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fennmaradása a mai napig szavatolja a művészet továbbélését. És ahogy eddig is, az igbók olyan új
művészeti formákat hoznak majd létre szellemi találékonyságuk segítségével,

melyek

környezetükkel és szomszédaikkal fenntartott dinamikus kapcsolataikat tükrözik, és kifejezik
kulturális ideáljaikat”.
Cole és Aniakor a „törzsinek” és a „modernnek” egészen más viszonyáról beszél, mint amit a
MOMÁ-ban láttunk: nem a megváltás, hanem az invenció krónikáját halljuk. A katalógus
előszavában Chinua Achebe a kultúrának és a tárgyaknak olyan vízióját vetíti elénk, amely
szenvedélyesen vitázik a műgyűjtemény és a „mestermű” ideológiájával. Az igbók – írja Achebe nem szeretik a gyűjteményeket.
A fáradságosan és jámboran összegyűjtögetett mbari házak szándékos elhanyagolása,
melyekben ott sorakoznak a művészeti objektumok egytől egyig azóta, hogy az összegyűjtésükre
kiadott első rendelkezés kijött, jó bepillantást enged az igbo esztétikai
értékbe mint folyamatba, és nem mint termékbe. A folyamat állandó mozgásban van, míg a termék
mozdulatian. Amint a terméket elkezdik őrizni és tisztelni, a folyamat megismétlésére való
késztetés kompromittálódik. Ezért az igbók a terméket teszik félre, és a folyamatot őrzik meg, így
minden egyes alkalom és minden egyes generáció érezni fogja az alkotásra való késztetést, és annak
tapasztalatát. Érdekes módon ezt az esztétikai alapállást a trópusi éghajlat is nagymértékben
elősegíti, mely ugyanúgy szolgáltatja az alkotáshoz szükséges anyag tömegét, például a fát, mint a
bomlás elősegítőit - az állandó nedvességet és a termeszeket. Az Igboföldre érkező látogatók
megdöbbenéssel látják, hogy a tárgyaknak mennyire nem tulajdonítanak semmilyen különleges
értéket kizárólag koruk alapján.
Achebe képe a „maradványról” nem a megváltás modernista allegóriáját sugallja (a dolgokat
teljességükben látni, archeológus módjára gondolkodni), hanem a végtelen egymásutániság
elfogadását, azt a vágyat, hogy a dolgokat külön kezeljük, sajátos dinamikájukban és
történetiségükben.

A Nyugat esztétikai-antropológiai tárgyrendszerei folyamatosan megkérdőjeleződnek, a gyűjtés és a
kiállítás politikája pedig alkalomról alkalomra láthatóvá válik. Még a MOMÁ-ban sem zárják ki
teljesen a lehetőséget, hogy ma is élnek törzsi népek. Egy rövidke szöveg töri meg a varázst. A
felirat arra ad magyarázatot, hogy miért hiányzik egy apró zuni háborúisten-figura, melyet a
közelmúltban helyeztek el a berlini Museum für Völkerkundéban. Megtudjuk, hogy a MOMÁ-t már
későn, a kiállítás szervezésekor „értesítették az illetékes hatóságok, hogy a zuni nép háborús
istenségeinek bármely nyilvános kiállítását szentségtörőnek tartja”. Így tehát - folytatódik a
szöveg-, bár sok helyen kiállítanak ilyen figurákat, a múzeum mégis úgy döntött, hogy nem hozza el
a szobrot Berlinből (amely Paul Klee-re volt hatással). A rövid szöveg ugyan több kérdést tesz fel,
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mint amennyit megválaszol, de legalább elismeri, hogy a közzétett tárgyak máshová is
„tartozhatnak”, mint művészeti etnográfiai múzeumba. Az élő tradíciók számot tartanak rájuk, és
(távoli, de egyre nyilvánvalóbb erővel) versenyeznek a modern Nyugat intézményeiben lévő
jelenlegi otthonaikkal.11
New York egy másik helyszínén, a Metropolitanben ez az erő méginkább láthatóvá válik. A
Te Maori című rendezvény világossá teszi, hogy a kiállított „művészet” még mindig szakrális, és a
múzeum csak kölcsönvette azt nemcsak bizonyos újzélandi múzeumoktól, hanem magától a maori
néptől is. A törzsi művészetet valójában át meg átitatja a politika. A maorik hagyták, hogy
tradíciójukat vezető nyugati kulturális intézmények és szponzorok „művészetként” felhasználják,
annak érdekében, hogy így növelni tudják nemzetközi presztízsüket, és hogy így megkönnyítsék az
újzélandi társadalomba való beolvadásukat.12 A törzsi elöljárók engedélyezték a kiállítás utaztatását,
és láthatóan, megkülönböztethetően résztvettek a megnyitókon. Így tettek például az asante vezetők
kultúrájuk és művészetük kiállításakor a Természettörténeti Múzéumban (1984. október 16 - 1985.
március 17.). Bár az asante anyag kifejezetten 18-19. századi alkotások köré csoportosul, a 20.
századi gyarmati elnyomás és az asante kultúra mai újjáéledésének bizonyítéka is látható modern
ünnepek színes fotóival és újonnan készített „tradicionális” tárgyakkal együtt, melyeket ajándékként
hoztak New Yorkba. A kiállított művek elhelyezése - hogy hova, kihez, és mely idő(k)höz tartozik
nagymértékben eltér a MOMA vagy a Rockefeller Szárny afrikai tárgyainak elhelyezésétől. Itt a
törzsi teljes egészében történeti is.
A törzsi életnek és művészetnek ismétcsak másfajta reprezentációjával találkozunk az IBM
Gallery északnyugati-parti gyűjteményében (1984. okt. 10dec. 29.), melynek darabjai az Amerikai
Indián Múzeumból érkeztek a belvárosba. A tárgyakat erős fénykörök világítják meg (ez az a
mindent megszépítő „boutique” dekoráció, melyet a modernizmus ajándékozott az etnográfiai és
művészeti kiállításoknak). A hagyományos alkotások sorát azonban mai északnyugati-parti
művészek munkái zárják. A galéria elé, a múzeum átriumába két hatalmas totemoszlopot állítottak
be. Az egyik egy időtől megviselt darab az Amerikai Indián Múzeumból, a másikat pedig a kiállítás
alkalmára faragta a kwakiutl Calvin Hunt. Az utolsó simításokat az átriumban végezte el, a friss
faforgácsok még ott hevernek a padlón. Ilyesmi valósággal elképzelhetetlen a Nyugati
Ötvenharmadik utcán.
A MOMA kiállításszervezői világosan meghatározták a rendezvény korlátalt, újra és újra
elismételvén, hogy mit nem kívánnak bemutatni. Ezért nem valami tisztességes feltenni a kérdést,
hogy a „törzsi” és a „modern” kapcsolatának miért nem másféle történetét konstruálták meg.
Azonban bármely gyűjteménybe vagy elbeszélésbe kódolt kizárások jogos kritika tárgyai, és a
MOMA-beli esemény konok, didaktikus tónusa csak még vitathatóbbá teszi a történet fókuszát. Ha
a Nyugati Ötvenharmadik utca nem-nyugati tárgyai sohasem vitatják, hanem ellenkezőleg,
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megerősítik az elfogadott esztétikai értékeket, ez megkérdőjelezi a „modern primitivizmus”
állítólagos forradalmi erejét. A harmadik világ modernizmusának vagy a mai törzsi népek
alkotásainak mellőzése széleskörű, „önálló” megváltás allegóriát tükröz.
A MOMA utolsó, Mai felfedezések című terme amelyet felhasználhattak volna arra is, hogy
más szemszögből világítsa meg a törzsi és a modern történetét, olyan nyugati művészeket igyekszik
bemutatni, akiknek a munkái egyfajta „primitív életérzést” sugároznak.13 A kritériumok persze
mások: nyers vagy „természetes" anyagok használata, ritualisztikus hozzáállás, ökologikus
szemlélet, archeológiai ihletettség, az alkotás bizonyos meghatározott technikái, a művész
sámánként vagy olyan alkotóként való felfogása, aki legalábbis otthonosan viszonyul a „primitív
ember tudományos és mitologikus gondolkodásához” (minden bizonnyal Lévi-Strauss olvastán).
Ezek a kritériumok, a kiállításon és a katalógusban emlegetett „primitivista" jegyekkel együtt,
kibogozzák a primitív kategóriájának rejtélyét: a primitív jelző olyan minőségek inkoherens
halmaza, amelyeket időnként arra használnak, hogy valamilyen forrást eredetet vagy alteregót
hozzanak létre, s ezzel megerősítsenek valamilyen, a nyugati én tartományában tett új „felfedezést”.
A kiállítás legfeljebb e megállíthatatlan folyamat egy bizonyos pillanatának a történeti összegzését
adja. A végén legfeljebb ha klausztrofóbiánk támad.
A Picassót, Deraint és Léger-t felkavaró nem-nyugati tágyak kívülről törtek be a hivatalos
nyugati művészet birodalmába. Hamarosan integrálódtak, már mesterművekként tartották őket
számon, és otthonra leltek egy antropológiai esztétikai tárgyrendszerben. Ezt a folyamatot azonban
eleget ünnepeltük; ma már inkább olyan kiállításokra lenne szükség, melyek megkérdőjelezik a
művészetnek és a művészet világának a határait, valamint arra, hogy valóban emészthetetlen
alkotások áramoljanak be a „kinti” világból. Az olyan hatalmi kapcsolatokat, amelyekben az
emberiség egy hányada kiválogathatja, értékelheti és összegyűjtheti mások „tiszta” alkotásait,
kritikára és változtatásra szorulnak. Ez nem csekély feladat. Időközben legalább elképzelhetünk
olyan eseményeket, amelyek a múlt és a jelen törzsi életének keverék, „nem autentikus” munkáit
teszik közzé, olyan kiállításokat, melyeken radikálisan heterogén stílusok keverednek, amelyek több
kultúra
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természetellenes, és amelyeken a válogatás elvei nyíltan vitathatóak. A következőkben szeretnék
hozzájárulni „a törzsi és a posztmodern affinitásáról” szóló, az eddigiektől különböző
elbeszéléshez. Barbara Tedlocknak a zuni Shalako szertartásról megjelent kiváló leírásának egy
részletét idézem, mely olyan fesztiválról szól mely összetett, élő hagyomány része:
Képzeljünk el egy kis falut Nyugat-Új-Mexikóban, hótól fényes utcáin fehér Mercedesek,
negyed tonnás kisteherautók, Dodge szállítókocsik sorával. Falusiak állnak fekete takarókba és
virágos sálakba burkolózva, látogatók kék bársonyblúzos, fényes gombos, hosszú selyemszoknyás
csoportja mellett. A férjek fekete, ezüstszalagos Stetson-kalapban, vasalt farmerban, Tony Lama63

csizmában és színes Pendleton takaróban. Messziről jött idegenek ácsorognak narancssárgában,
rózsaszín és zöld sídzsekikben, kötött sapkákban, túrabakancsban, kesztyűben. Egy csoportba
préselődve bámulnak befelé néhány újonnan épült házikóba, melyeket csupasz villanykörték fénye
világít meg. A villanykörték a Woolworth-ből származó piros anyaggal és kék virágos vászonnal
szegélyezett nyers gerendákról lógnak le. A fehér salakbeton és gipszfalakat csíkos latin-amerikai
kendők, chimayó takarók, navajo szőnyegek, rojtos, virághímzéses sálak, mexikói fekete selyem és
lila, piros, kék csehszlovák műselyem rétegei borítják. Gyapjúból készült hopi táncszoknyák és
esősálak, isleta piros és zöld szőttes övek, navajo és zuni ezüstös kagylóövek, és vésett drágakővel,
szivárványszínű mozaikkal, rovátkolt berakásokkal, türkiz csipkével, rózsaszín acháttal, szénnel és
78-ból származó bakelittal, korallal, abalone kagylóval, gyöngyházzal és szarvasosztrigahéjjal
berakott ezüstkitűzőkkel borított fekete köpenyek csüngenek a mennyezetről lelógatott rudakon.
Tökvirág, korall, és teknőspáncél füzérekkel övezett füles- és fehérfarkú szarvas trófeák néznek le
körben a falról, kiterített szarvasbőrökre szögelve, melyek alatt Martin Luther Kinget, a Kennedyfivéreket, az Utolsó vacsorát, birkanyájat glóriás pásztorral, lovakat, pávákat ábrázoló arab
szőnyegek függenek.
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Jegyzetek
1. A törzsi kifejezést erős fenntartással használom itt. Olyan társadalmat (és művészetet) jelöl, mely
koherensen nem meghatározható. A „törzsi” sokmindent magábanfoglaló fogalmának eredete
inkább a Nyugat projekcióiban és az adminisztratív szükségszerűségben rejlik, mint a
megkülönböztető jegyek tulajdonságaiban vagy csoportjában. Ma inkább már a „primitív”
megjelölés helyett használják, olyan kifejezésekben, mint például „törzsi művészet” Ez a kategóriaennek az esszének az állásfoglalása szerint-a történelmileg korlátozott nyugati taxonómiák terméke.
Annak ellenére, hogy a kifejezés eredetileg a Nyugat által egy jelenségre ráhúzott kategória,
bizonyos nem-nyugati csoportok átvették az alkalmazását. A törzsi státusz sok esetben az Identitás
elsődleges alapja, Az a mód, ahogy a jelen írás alkalmazza a törzs és a törzsi kifejezéseket, az
általános használatot tükrözi, ugyanakkor rávilágít azokra a használati módokra, melyekben a
fogalom szisztematikusan el van torzítva.
2. Erre William Sturtevant mutatott rá a New Yorkban 1984 november 3-án, a Modern Művészetek
Múzeumában antropológusok és művészettörténészek számára rendezett szimpóziumon.
3. Leiris merevebb megfogalmazást javasol az affinitást illetően Hogyan beszélhetünk az afrikai
szobrászatról mint egyetlen kategóriáról?-kérdezi Leiris Óva int minket attól, hogy „alábecsüljük az
afrikai szobrászat változatosságát; mert mivel kevésbé tudjuk értékelni a számunkra idegen kultúrák
vagy dolgok különbségeit, mint azokat, melyek az ismert és az idegen között állnak fenn,
hajlamosak vagyunk bizonyos hasonlóságot feltételezni közöttük. Ez a hasonlóság tulajdonképpen
közös idegenségükben rejlik”. Így az afrikai szobrászatról beszélve óhatatlanul behunyjuk
szemünket az afrikai szobrászatban rejlő gazdag sokféleség előtt, hogy azokra a szempontokra
ügyeljünk, melyekben nem hasonlít a mi szobrászatunkhoz „általában”. E logika szerint a törzsi és a
modern affinitása optikai csalódás-a közös idegenség mértéke azoktól a művészi módoktól, melyek
a Nyugatot uralták a Reneszánsztól kezdve a tizenkilencedik század második feléig.
4. Lásd pl. Rubin írását egy Picasso-festmény és egy északnyugati-parti télmaszk mitikus
rokonságáról, vagy azt a módot, ahogy Kirk Varnedoe társítja a modernista primitivizmust a
racionális, tudományos felfedezéssel
5. Erre Clifford Geertz hívta fel a figyelmet a Modern Művészetek Múzeuméban 1984. november
3-án tartott szimpóziumon.
6. A primitivizmusnak a Krauss és Varnedoe által képviselt „világos” és „sötét” változata közötti
ütközés a legmeglepőbb véleménykülönbség a katalógusban. Krauss számára a fő feladat széttörni a
hatalom és a szubjektivitás uralkodó európai formáit, míg Varnedoe számára vonatkozási körüket
tágítani, megkérdőjelezni, és megújítani.
7. Azt, hogy az európai avantgárd felfedezte a négre alkotásokat, egy imaginárius Amerika
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közvetítette, a nemes vadember földje, mely az emberiség múltját és jövőjét testesítette meg-a
primitív és a modern tökéletes affinitását. A jazzt például egyszerre társították az ősi forrásokkal
(vad, erotikus szenvedélyek) és a technológiával (a halk dobok mechanikus ritmusa, a szaxofon
csillogása) Jellemző Le Corbusier reakciója: „Egy bárgyú varietéelőadáson Josephine Baker olyan
mély és drámai átéléssel énekelte a »Baby«-t, hogy könnyekig meghatódtam Ebben az amerikai
néger zenében van valami legyőzhetetlen, valami a lírai »kortárs« miséből-szinte látom egy újfajta
zenei ér telem kialakulását, mely képes lesz kifejezni az új kort, és ezzel együtt euró pai eredete lesz
számára a kőkor - pontosan úgy, ahogy az új építészet esetében történt,” Josephine Baker figurája
mint az inspiráció forrása a modernista Le Corbusier számára csak monumentális szinte egyiptomi
méretű gabonatárolókhoz volt hasonlítható, melyek az amerikai síkságokon emelkedtek névtelen,
„primitív” mérnökök jóvoltából. Az itt implicit történeti narratíva az új, huszadik századi irodalmi
és képzőművészeti áramlatok jellemzője: a megváltó modernizmus állhatatosan „fedezi fel” a
primitívet, mely meg tudja indokolni megjelenésének értelmét.
8. Az itt nyomon követett huszadik századi változások ezeket a nézeteket kultúraközi kontextusba
csoportosítják át, miközben megőrzik a régebbi, etikai és politikai vonatkozásokat.
9. A törzsi és a modern művészetet illetően Rubin ilyen állításokra ragadtatja magát: „A
képzőművészetben a géniusz megoldásai teljes egészében ösztönösek„ Az antropológusok
feltételezett nézeteinek (akik a törzsi művészeti alkotások kollektív létrehozását vallják) konok
visszautasítása Jellemzi Rubin azon törekvéseit, hogy az esztétikai ítélet számára autonóm teret
tisztítson meg. Azokat a célzásokat, hogy esetleg a nyugati esztétikai kategóriákat vetíti rá más
műveszetfogalommal rendelkező tradíciókra a kérdés túlzott leegyszerűsítésének minősíti.
10. Az 1984. november 3-i szimpóziumon Christian Feest felhívta a figyelmet arra, hogy az
etnográfiai gyűjtemények darabjainak „művészetként” való újraértékelésére mutató tendencia
részben válasz arra a jelenségre, hogy művészeti kiállítások rendezésére (az antropológiaiakhoz
képest) sokkal nagyobb összegű alapítványi támogatás áll rendelkezésre.
11. A hatalmi egyensúly megbillenése egyértelmű a zuni háborús istenek vagy Ahauuták szobrainak
esetében. A zunik határozottan tiltakoznak ezeknek a (félelmetes, és nagy szakrális erejű)
figuráknak a „művészetként" való kiállítása ellen. (Ezek az egyedüli nem kiállítható tradicionális
tárgyak) A bennszülött amerikaiak vallásszabadságáról szóló 1978-as rendelkezés kiadásakor a
zunik három hivatalos jogi akciót kezdeményeztek az Ahauuták visszaadásáért (melyek mint
közösségi tulajdon, a zunik szemében most lopott tárgyaknak számítanak). A Sotheby's-nél 1978ban tartott árverést félbeszakították, és a figurákat azonnal visszaszolgáltatták a zuni népnek 1981ben a Denveri Művészeti Galériát utasították a szobrok visszaadására. A Smithsonian elleni
követelés a szöveg írásakor még megválaszolatlan. Máshol is folyik az intézményekre folyamatosan
nyomást gyakorló kampány. A megváltozott körülmények között a zunik Ahauutáit már nem lehet
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„csak úgy” kiállítani. Tulajdonképpen a Paul Klee által Berlinben megcsodált figura is kockáztatta
volna a csempészáruként való lefoglalást, ha behajózzák New Yorkba a MOMA-beli esemény
idejére.
12. A New York Times-nak egy a művészetek vállalati támogatásáról szóló cikke (1985 febr. 5. 27
0.) arról tudósít, hogy a maori kiállítást nagyrészt a Mobil Oil szponzorálja, hogy kedvében járjon
az új-zélandi kormányzatnak, mellyel közös vállalkozásban természetes gázfeldolgozó üzem
létrehozásán dolgoznak.
13. Egyes helyeken ez a keresés szinte parodisztikussá válik, mint például a Jackie Winsor munkáit
kísérő szövegben: „Winsor munkája a primitív egyfajta érzetét sugározza, nemcsak a felhasznált
anyagok nyers fizikai megjelenésében, hanem abban a módban is, ahogy Jackie Winsor dolgozik.
Ahogyan a szögeket veri be, ahogyan a zsinegeket kötözi - többről van itt szó, mint pusztán a
műveletek monoton ismétléséről. A mozdulatokban a ritualizált cselekvés ereje fejeződik ki”.
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A Kunstkammer
mint játéktér
Fordította: Ujvári Péter

A NYUGVÓ, A TÉVELYGŐ ÉS A MEGZABOLÁZOTT TERMÉSZET
Francis Bacon az 1605-ben megjelent Advancement of Learning-ben a természettörténetet (history
of Nature) három részre osztja: a szokványos módon képződő és elmúló (history of course), az
eltévelyedő és váltakozó (history of erring and varying), valamint az átalakított és megmunkált
természet történetére (history of nature altered and wrought). Az első a teremtés során megalkotott
fajok leírását jelenti, a második az ettől való eltérésekkel foglalkozik, a harmadikhoz pedig a
természeti anyag művészi-művi megmunkálásának termékei tartoznak (history of Creatures, history
of Marvels, and history of Arts).1 Az első csoport magában foglalja az összes kreatúrát: az ásvány-,
a növény- és az állatvilág valamennyi elemét és válfaját. Mivel ezekben újra és újra az isteni
teremtés reprodukálódik, az első csoportnak nincs fejlődéstörténete.
Statikus természetszemlélet jellemzi a második csoportot is. Véletlenszerű képződmények
tartoznak ide, amilyenek az Aldrovandi Museum Metallicumában is szereplő természet-alkotta
műtárgyak. Bacon szeme előtt olyan példák lebeghettek, mint Pedro Gonzales, a nagy becsben
tartott, tetőtől talpig szőrös ember, akinek portréja az ambrasi Kunstkammer-be került2, vagy annak
fia, Arrigo, akit egy évvel azelőtt, hogy Bacon kidolgozta saját Kunstkammer-vízióját, Odorado
Farnese bíboros római udvarába küldtek, s akinek portréját később Agostino Carracci festette meg3;
Aldrovandi Monstrorum historia-jában mindketten fontos szerephez jutottak.4 „A természet
tévelygései avagy az idegenszerű és monstruózus dolgok” - ahogy ezeket Bacon 1620-ban a Novum
Organum-ban nevezi - a Hatnapos Teremtésbe foglalt rend érvényességét igazolják, lévén az
eltévelyedés csak a szabálynak való ellentmondásban felismerhető -, és megfordítva: a szabály az
eltérés fényében világosabban kirajzolódik.5 E rendhagyó esetekben azonban egyfajta fejlődés utáni
vágy ölt testet. Bár önálló fajokat nem hoznak létre, bizonyosságul szolgálnak arra, hogy a
természet kutatja önnön fejlődésének útját, s mégha az eredmény torzszülött is, az idő és a véletlen
összjátékában már megmutatkozik az evolúció lehetősége.
Az emberi ars, a természettörténet harmadik osztálya, amelyet nem modern értelemben vett
képzőművészetként kell felfognunk, hanem mint a techné tág értelmében vett művészi technikát és
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mesterségbeli jártasságot, képes arra, hogy hasznot húzzon a természet metamorf hajlamából.
Bacon a Novum Organum-ban kifejti, hogy a második osztályból a harmadikba, tehát a
mirákulumoktól az emberi művészet alkotásaihoz nem valamiféle minőségi ugrással, hanem
folyamatos átmenettel juthatunk el: „Ha egyszer a természetet átalakulásai közepette megragadtuk,
akkor könnyű lesz mesterségesen elvezetnünk oda, ahová véletlenül már maga is eltévedt; sőt, még
tovább is vezethetjük majd, mivel egyetlen elhajlás
számos másiknak is egyengeti útját.6” A művészet feladata, hogy gátak közé szorítsa a céltalanul
ezerféle formába transzmutálódó természet tévelygéseit.7 Ebből válik érthetővé, hogy 1596-os
Kunstkammer-víziójában Bacon mit értett a művészet azon termékein, amelyek „élet” után
kívánkoznak és „megtarthatók” (things that want life and may be kept): „Ahogy egy ember jelleme
is csak akkor mutatkozik meg igazán, ha ellenállásba ütközik, vagy ahogy Próteusz is mindaddig
változtatgatta alakját, míg be nem kerítették és meg nem fogták, úgy a szabadság állapotában a
természet átmeneti formái és változatai sem mutatkoznak meg oly teljesen, mint ahogy a művészet
kísérleteiben és a művészet által szorongattatva.”8
Ennélfogva ha Bacon az emberi ars-t a természettörténethez sorolja, akkor ezt nem azért teszi,
hogy a természet az ars-ban találja meg célját, hanem azért, hogy a természet lényege a
mesterségbeli tudás révén váljék felismerhetővé. Ám mivel „a mesterséges képződmény a
természeti anyagoktól egyedül előállításának módjában különbözik, és nem formája vagy lényege
szerint”9, ezért a historia artium a természettörténettől nemcsak hogy nem választható külön, hanem
egyenesen a természettörténet betetőzésének tekinthető: „A művészetek történetét tudatosan
határoztuk meg a természettörténet díszeként”.10
A döntő lépést Bacon azzal teszi meg, hogy közelhozza egymáshoz a szörnyszülöttet és az
ember alkotta művet. Törekvése célját (Finis huiusmodi operis) két stratégiában látja: ahogy a
tudományokat új példák és kísérletek révén reméli új alapokra helyezni, ugyanúgy afelől is meg van
győződve, hogy: „Könnyű és veszélytelen átjáró nyílik a természeti csodákból a művészetiekbe.
Merthogy elegendő pontosan nyomonkövetned a természetet, mikor az maga-magától eltévelyedik;
s tenni mindezt azért, hogy később, ha majd úgy akarod, képes légy őt ugyanoda terelni és
vezetni.”11 A természet eltévelyedései itt félresikerült kísérletekként, mint errors jelennek meg. A
művészet révén ezeket új próbáknak (trials) lehet alávetni. A természet önnön magán végzett, torzra
sikeredett kísérleteit az ars hozzásegíti a sikeres befejezéshez. A természet mindeddig csak azért
nélkülözte a célirányosságot, mert Próteuszhoz hasonlóan túl sokfelé, túl körülhatárolatlanul
végezte metamorfózisait; most azonban, hogy a mesterségbeli tudás fékezi és kormányozza, már
képes az önfejlesztés értelmében produktívvá válni.
A TEREMTÉS MINT JÁTÉK
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természettörténet második osztálya. Benne a természet végtelen változatosságát visszás módon épp
abból a játékos impulzusból merítette, amelynek saját létrejöttét is köszönhette. A teremtést ugyanis
nem csak úgy lehetett szemlélni, mint az Architectus mundi értelmében vett Isten produktumát,
hanem úgy is, mint azon Demiurgoszi játékos művét, akit Salamon példabeszédeiben az isteni
bölcsesség így ünnepelt: mikor az úr az eget és a földet teremtette, „Ott voltam mellette, mint a
kedvence; napról napra csak bennem gyönyörködött, mindig játszottam a színe előtt. Ott játszottam
az egész földkerekségen, s örömmel voltam az emberek fiai között”.12 Talán kettős félreértésről van
itt szó: ahogy a héber mesehäqät inkább tréfát vagy nevetést jelent, úgy feltehetően a Vulgata
ludens-e is eredetileg inkább az öröm, semmint a játék értelmével bírt (Ludenrem, dicit
gaudentem).13 A reneszánsztól fogva azonban a ludens játékosként való értelmezése dominált. A
félreértéshez az is hozzájárulhatott, hogy Platón az embereket olyan báboknak nevezte, akiknek fel
kell ismerniük, hogy „csak játékszerek az isten kezében”.14 Így még a jezsuita fizikus, Kaspar
Schott számára is kézenfekvő volt, hogy „a földön maga Isten, a természet alkotója játszik”.15
Már Plinius Naturalis historiá-jában kánonszerű megfogalmazást nyert, hogy a természet
elhajlásaiban és mirákulumaiban a teremtő játéköröm maradványa munkál. E rendhagyó formák
Plinius szemében azt bizonyították, hogy a természet mind az ásvány-, mind a növény-, mind az
állatvilágban hajlamos „játék gyanánt” fantázialényeket kreálni magának.16 Ebből kiindulva Leone
Battista Alberti és a 15. század más teoretikusai is azt feltételezték, hogy valamennyi művészeti
forma potenciálja a természet szabadon és véletlenszerűen képződő alakzataiban rejlik.17 Ezzel
egyidőben Nicolaus Cusanus (1401-1464) egyenesen az emberi megismerés modelljévé tette ezt a
képzetet. A kötetlen, önnön korlátait és lehetőségeit ismerő, magáig a célig sosem jutó, de az utat
folytonosan keresgélő játékot rekapitulálva – amelyet Platón a legmagasabbrendű gondolkodási
formának tekintett18 – Cusanus a De ludo globi előszavában leszögezte, hogy „egyetlen
tiszteletteljes játék sincs tanulságok híján. Úgy vélem továbbá, hogy a glóbusszal való eme
élvezetes foglalatoskodás nem csekély filozófiai tartalmat hordoz”.19 A játék lényege, hogy olyan
kockákat dobálunk, amelyek helyenként üregesek, súlypontjuk tehát nem középpontjukban
található, s tesszük mindezt azért, hogy váratlan és rendellenes pördüléseknek lehessünk tanúi.
Cusanusnak ezzel sikerült az Architectus mundi demiurgoszi motívumát a játékos teremtés
gondolatával összekötnie.20
Ugyanez érvényes Baconre. Ha benne csak a természet mechanisztikusan „hideg”, pusztán
haszonelvű kizsákmányolásának egyik korai ideológusát látjuk, akkor nem ismerjük fel a ludicrum
alapvető hatását Baconnek az ember művészi és megismerő képességéről vallott felfogására.21
Nemcsak arról van itt szó, hogy Bacon az Advancement of Learning-ben az idő és a véletlen (time
and chance) művének tartja a természet eltévelyedéseit; a Novum Organumban ugyanis az
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emberkészítette játékszereket is nagyra értékeli: „Távolról sem szabad lebecsülnünk a
szemfényvesztő és szórakoztató tárgyakat mint az emberi szellem és kéz alkotásait. Némelyikük,
mégha rendeltetése szerint könnyű fajsúlyú és játszi dolog is, fölöttébb tanulságos.”22
Bacon érvelése (legalábbis fogalomhasználata) olyan művekével rokon, mint a rózsakeresztes
Michael Maier 1617-18 körül Londonban írott Lusus serius-a23, vagy Giuseppe Arcimboldo
természeti tárgyakból komponált festményeinek „komoly tréfái”.24 Mikor Bacon a monstruózus
„eltévelyedéseknek” ismeretelméleti jelentőséget tulajdonított, akkor azok a nézetek is
bátoríthatták, amelyek – ahogy ezt Ambroise Paré, egy francia orvos is vallotta Des monstres et
prodiges (1573) című művében – a szörnyszüleményeket a természet önnön hatalmára utaló
játékainak (s'y est jouée) tartották.25 Végezetül irányadónak tekintette Bacon a természeti
anyagjátékos megmunkálásából nyerhető ismereteket is, mivel a játékos feldolgozásmódban a
természeti átalakulások formálóelve munkál tovább: „Ennélfogva egyetlen nagyra értékelhető
találmány sem az aprólékos szőrszálhasogatásoknak és a mindenre kiterjedő stratégiáknak
köszönheti létét, hanem egyedül a véletlennek.”26
A KUNSTKAMMER MINT JÁTÉKTÉR
A szabadon játszó természet gondolata – az emberi szellem által játékosan utánzandó természeté,
amelyet azonban e szellemnek meg kell fékeznie és zaboláznia ahhoz, hogy a vak véletlenben
megragadhassa a lényeget – olyan foglalatot kívánt, amely a természet képzelet-csapongásait
nagyobb léptékű eszközökkel tereli a lehetőség szerinti biztos mederbe. Annak a par excellence
intézménynek, ahol a játékos természet nyomon követhető, egyben gátak közé kényszeríthető és
meghatározott irányba terelhető, a Kunstkammer-t tekintették. Jól érzékelteti ezt Johann Valentin
Andreae 1619-ben Strassburgban megjelent Christianopolis című sziget-utópiája, amelyet Bacon
ismert, s amelyet fel is használt az Új Atlantiszban.
A Kunstkammer mint megismerési forma Andreae utópiájában is meghatározó szerepet
játszik. A Christianopolis egy olyan város leírása, amelynek épületei a bennük található számtalan
laboratóriummal és bemutatóteremmel egyetemben a természet- és humántudományok teljes
rendszerének otthont adnak az empíria, az alkímia és a mechanika égisze alatt. Ezek az épületek
egyszerre testesítik meg a Kunstkammer ideáltípusát, és előlegezik meg a tizenhetedik századi
akadémiákat.27 Bennük a játéknak mint a teremtő fantázia tán legmagasabb fokozatának biztos
helye van. Andreae már a Kémiai menyegzőt is ludibrium-nak nevezte, előszavában pedig a
Christianopolis-t is ludicrum-nak titulálta.28 A „játék” a Christianopolis-ban megrajzolt kutakodó és
önképző társadalom legfontosabb intézményeiben is érezteti hatását. „Még a gyermekek is bizonyos
fokig játszva" tanulnak a „Természet látványtárában”, ahol a falakra festve a teremtés valamennyi
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faja és formációja megtalálható.29 A festészet jelentőségének megfelelően, melynek gyakorlása
„sasszeművé” tesz, Christianopolis saját művészeti akadémiával rendelkezik, s ebben nemcsak
műtermek vannak, hanem híres emberek portréi és szobrai is, valamint segédletek számos
tevékenység tanulmányozásához: „A festészetnek része vagy méginkább egyenrangú partnere az
építészet és a perspektíva tudománya, a katonai táborok építésének és erődítésének művészete,
valamint a statikában és a mechanikában alkalmazott műszaki rajz. Megtekinthető és
tanulmányozható itt mindaz, amivel a szellem játékosan foglalatoskodik, vagy ami még ezen túl a
tudományos jellegű mívességgel kapcsolatos.”30 A központi laboratóriumok egyikével kapcsolatban
Andreae ezt írja: „Itt a fémek, az ásványok, a növények és az állatok tulajdonságait vizsgálják az
emberi nem hasznára és üdvére; megtisztítják őket, megsokszorozzák és egyesítik. Itt jegyzik el újra
az eget és a földet, itt fedezik fel újra az isteni titkok földi lenyomatait; itt tanulja meg az ember
uralni a tüzet, felhasználni a levegőt, becsülni a vizet és vizsgálni a földet. Megtalálható itt az a
valami, amivel a természet majma eljátszhat, mikoron a természet vezérelveit utánozva és ismérveit
felhasználva egy új, kicsi és fölöttébb míves természetet alkot.”31
Az utalásnak a szimbolikus majomra-amely úgy majmolja az embert, ahogy az emberi
mívesség utánozza a természetet - feltehetőleg az angol rózsakeresztes Robert Fludd 1617-ben
Oppenheimben megjelent luxuskiadású műve, a makro- és mikrokozmosz története volt az előképe.
Ennek Matthäus Merian metszette előzéklapján, „A teljes természet tükre és a művészet képe”
felirat alatt egy majom látható a földgolyón ülve. A majom balját lánc köti az Empyriumba
magasodó Naturá-hoz (aki a maga részéről viszont isten kezéhez van láncolva), ugyanakkor bal
kezében egy maga készítette glóbuszt tart, amelyen a Deus geometer gesztusával végez méréseket.32
Kaspar Schott is erre a figurára játszott rá, mikor saját míves alkotásait a természet majma
produktumainak adta ki: „A művészet, a természet majma azért ötlött ki ennyiféle utat s módot,
hogy ily sokszerű, vidám, csodás és különös spektákulomot vihessen végbe.”33
A játékosság megbecsülése érződik ki azokból a korabeli könyvekből is, amelyek részint
szándékoltan funkció-tisztelő vagy első látásra l'art pour l'art gépezet-terveket vonultatnak fel.
Jacques Besson 1578-as művének előszavában például „utilitas & delectatio”-ról beszél34, Salomon
de Caus pedig a francia királynak címzett ajánlásában saját Erőszakolt mozgásait mint „részben
hasznos, részben szórakoztató masinériák” gyűjteményét jellemzi.35 Haszon egyrészt, haszon és
játék másrészt társadalmi elhatárolódást is jelölnek. Athanasius Kircher még 1684ben németül
megjelent Neue Hall- und Thonkunst című művét is azzal bocsátja útjára, hogy az „a
művészetekben járatos és tudásra szomjúhozó tanultaknak hasznára, hercegeknek és uraknak pedig
kedvére és hasznos és alkalmatos elfoglaltságára" szolgál majd.36
A játékos céltalanság kívánalma hozzásegített ahhoz, hogy fenntartsák az egyensúlyt a
felhasználás és az alapok kutatása, a szórakozás és az eredmény, a szabadság és a célirányultság
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között, s hogy a természettörténet ne oldódjék fel a puszta hasznosság téloszában. A isteni
értelemnek és az isteni értelem utánzásának tulajdonított művészi jelleg Andreaet egyenesen
eltiltotta attól, hogy Christianopolis-ában kizárólag hasznosnak látszó kutatásokat végezzenek:
„Mindezeket azonban nem szükségből teszik, hanem azzal a szándékkal, hogy vele művészi
versengést tápláljanak, [...] miáltal az ész vagy méginkább a bennünk maradott isteni szikra esélyt
kap arra, hogy bármely rendelkezésünkre álló anyagban felvilágoljon.”37
Mikor a műviségben való játékos gyönyörködésben az istenihez hasonló sajátosságokra
ismertek, akkor az isteni játék imitációjává vált az a gyűjtőszenvedély is, amely kicsiben próbált
meg saját világot létrehozni. A Demiurgosznak ahhoz, hogy abszolút isten lehessen, valami
céltalanul játékosat kellett alkotnia, mert ha az alkotás során valaminő célt követett volna, egy
nálánál felsőbbrendű akaratot szolgált volna. Ennélfogva az ember istenképisége akkor
teljesedhetett csak ki, ha a játék legfőbb princípumává az istenihez való hasonlatosságát tették. A
gyűjtő a Deus ludens-ről alkotott képnek megfelelően azért ügyelt a teremtés felidézésekor is a
haszonelvűség és a kötetlenség egyensúlyára, hogy „játszva” nyerjen ismereteket. Annak mintájára,
ahogy a földgolyót „Isten Kunstkammer-ének” tekintették38, a gyűjtő is „világot teremtett házában,
jobban mondva múzeumában; világot, vagyis minden különleges dolgok mikrokozmoszát és
kompendiumát” -ahogy ezt Pierre Borel, egy francia orvos, saját jelentős gyűjteményéről szólva
megfogalmazta.39
A gyűjtemények látszólagos rendezetlenségének filozófiai értelme ebben az összefüggésben
világosodik meg. Azt várnánk, hogy például a bolognai Museo Cospiano tárgyainak elrendezése azt
a négy láncszemből álló sémát követi, amely a gyűjtemény titulusa alapján a gyűjtemény
rendezőelvéül kínálkozik: a természet - antikszobrászat - kereszténykori művészet - gépezet sémáját.
A kurta szöveg ugyanis arról tudósít, hogy a tárlókban találhatunk tárgyakat az ásvány-, a növényés az állatvilágból, találhatunk antik kisplasztikákat, találhatunk korabeli szobrocskákat, valamint
fegyvereket és szerszámokat. Annál inkább meglepő, hogy magukat a tárgyakat semmiféle
felismerhető rendezőelv nem tagolja. Amikor a korallok (amelyek az ásvány-, a növény- és az
állatvilágot egyesítik) antik amforákkal, szobrocskákkal, érmékkel, preparátumokkal és
szerkezetekkel keverednek, akkor mindezek ugyan a természetet, az antik szobrászatot, a keresztény
kori művészeteket és a technológiát reprezentálják, ám nem egymástól elkülönítve, hanem
éppenséggel egymáshoz társítva. Nyilvánvalóan azért kerülnek itt össze, hogy ’átjátsszanak’ a
határok felett, s hogy „egy dekoncentrált, szándékolt rendetlenség” hatását keltsék, ahogy ezt a
Kunstkammer-teoretikus Major saját gyűjteményének artificialia részlegével kapcsolatban
kifejtette.40 A genus-ok elrendezése nem azt a célt szolgálja, hogy elválassza egymástól a különféle
területeket; ellenkezőleg, az elrendezés vizuális hidakat létesít annak érdekében, hogy a szem
asszociációs képességét párba állítsa a természet játékkészségével. Ennek megfelelően az
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inventárium többször is a természet „tréfájáról” beszél41, s ugyanez áll a Museum Wormianum
leltárára is, amelyben programszerű megfogalmazást nyer, hogy „valamennyi látnivaló természeti
dologban és jelenségben a természet játéka” munkál.42 Ugyanígy a Kircherianum - a i7. század
legnagyobb Kunstkammer-je - is olyan helynek számított, ahol maga a Játékos Természet tekinthető
meg.43 Mikor Bacon 1596-os Kunstkammer-víziójában azokról a véletlen útján keletkezett
természeti tárgyakról beszélt, amelyek „élet után kívánkoznak és megtarthatók”, akkor a természet
eme kötetlen játékára gondolt – a művészet azon kényszerítő eszközei mellett, amelyek irányt
szabhatnak e vég nélküli metamorfózisoknak.
Bacon eszméje, mely az emberi művészetet (ars) helyezte a természettörténet csúcsára,
kísérletet tett a természet változékonyságának kiismerésére, s ezáltal a natura naturans centrumáig
és a természeti testek „emanációs forrásáig” próbált hatolni.44 Ezt többnyire úgy értelmezik, hagy
Bacon olyan módon kívánta kiaknázni a physica sparsa, tehát a sokrétűség fizikájának még
kiaknázatlan lehetőségeit, hogy közben nem próbált túlemelkedni a teremtésben kezdettől fogva
adott lehetőségeken, és a természettörténetet nem kívánta történeti fejlődésbe kényszeríteni. A
Kunstkammer hatásmechanizmusa azonban azokat az interpretációkat támogatja, amelyek Bacon
natura naturans utáni kutakodásában nem valamiféle adottal való játékot látnak, hanem kitörést a
természet történetiségébe és egy új teremtés felé.45 A natura és ars klasszikus konfliktusát a
nyugvás és fejlődés súrlódási felületévé teszi az az ellentét, amely a valaha megalkotott statikus
természet és a természeti anyagnak a történelmi időben való megnemesülése között feszül. A
művészi és technikai készségek története a leíró-változatlan természettörténetet belülről bomlasztja
fel, mivel felfedi a természet változandóságának lényegét, s mivel „az élőlények mozgását
artificiális emberekben, négylábúakban, madarakban, halakban és kígyókban utánozza”.46
Az efféle tárgyak játékszerek, így alapjában véve haszontalanok voltak, azonban épp
önmozgásuk céltalanságával hangsúlyozták ki előállításuk demiurgikus jellegét. A müncheni
Deutsches Museum egy eredetileg talán V. Károly tulajdonába tartozó automatája érzékeltetheti,
hogy az androidok miért jelentettek oly sokat Baconnek, és az önmozgó masinákat miért gyűjtötték
oly nagy előszeretettel a Kunstkammer-ekben. Aki ezt az automatát csak egyszer is látta, azt
megigézte mozdulataival. A bábu egy négyszöget leírva körbejár, közben lába erőteljes, kopogó
hangot ad; kezeivel, mintha rózsafüzért imádkozna, járásával egybehangolt és hihetetlenül összetett
mozdulatokat végez, miközben mozgásának egyes stádiumaiban fejét előre és oldalra hajtja, száját
minden fázis kezdetekor és végén szólásra nyitja, s még szemeit is szakadatlanul erre-arra forgatja.47
Az efféle automaták a mesterségek és művészetek fejlődésének eredményei, s mivel a művészeti
tárgyak és a természet alkotórészei közt nincs kategoriális különbség, ezért az automaták révén a
természet immáron mint történetileg változó kiterjedés képzelhető el.
A természet fejlődés utáni vágya azonban még nem darwini típusú, célirányos evolúció, lévén
76

analógiája a tudás „revolúciója”,amely nem egyenesen tör előre egyfajta operatív biztossággal,
hanem egy önmagára visszaható, szándékoltan töredékes, a véletlen jelentőségével tisztában lévő
módszert követ. Inkább azt mondhatnánk, hogy köztes állomás ez a fajok statikus, középkori
arisztoteliánus tana és a természet azon dinamikus felfogása között, amely utóbb majd a darwini
evolúcióelmélethez vezet.48 A Kunstkammer talán legfontosabb hozzájárulása a „Tudományok
haladásához” mégis a természet történeti dinamikájának előkészítése volt. Ugyanis a tárgyak
pompájának köszönhetően - amely a természeti tárgyaktól kezdve az anyag megnemesülésének
legmagasabb fokozataiig mindenre kiterjedt a Kunstkammer-ben maga a természet is egy olyan
művészi foglalatosság tárgyává és közegévé vált, amely a fejlődésben látta immáron mind a
feldolgozatlan, mind az átalakított természet lényegét. [...]
Annak, hogy Bacon megsejthesse a természet történetiségét, feltétele volt, hogy a természeti
és a művészeti forma közt ne legyen lényegi ellentét. Natura és ars között alapjában sem a
Kunstkammer, sem a Kunstkammer-ben megjelenített természettörténet nem tett elvi különbséget.
Ezáltal a gyűjtemény olyan természet gigászi leképezése és foglalata lett, amely az embert és az
emberi alkotást nem sajátos, egyedi jelenségekként, hanem egy nagyobb egész alkotórészeiként
foglalta magába. A látványegyüttes szempontjából efölött az a már generációk óta iskolázódó
historizáló látásmód őrködött, amely az egybegyűjtött anyagot a természet - antik szobrászat keresztény kori művészet -gépezet láncolatára fűzte.
Baconnél a természet és a mechanika egyaránt integráns része volt a természettörténetnek.
Azonban a jövőbeli technikába és természettudományba vetett hite ellenére Bacon a
„tiszteletreméltó teológiának” (theologia prisca) kijáró hódolattal lelkesedett a görög mítoszok
bölcselete iránt, s mikor egy újabb szállítmány Arundelnek szánt antik szobor láttán így kiáltott fel:
„ez a Feltámadás!”, akkor ebben az is szerepet játszhatott, hogy az antik plasztikában pillantotta
meg legkorábbi jelét annak, hogy a természet tévelygései bekerültek a történelembe, vagyis a
természet zabolátlan, örök mozgását sikerült megfékezni és formába kényszeríteni.49
Bacon természet-historizálása már csak azért sem maradhatott elszigetelt, mert az őt ihlető
Kunstkammer a natura és az ars egészét átfogta, s ezáltal nemcsak a földtörténet sorolódott a
történeti változók közé, de a fajoknak és az emberi mívességnek is történetük lett. Amikor Bacon a
művészetek (ars) előrehaladásának történetét a köztörténet (historia civilis) keretein belül, politikai
és természeti feltételekkel magyarázta, akkor ezzel olyan módszertani krédót fogalmazott meg,
amelyet másfél évszázaddal később csak Johann Joachim Winckelmann-nak sikerült meghaladnia.50
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természethez azonban hozzátartoznak a természeti anyag embert megmunkálásának termékei is,
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Thomas Dacosta Kaufmann
A kincstártól a múzeumig:
az osztrák Habsburg-ház gyűjteményei
Fordította: Mészáros F. István
Az osztrák Habsburg-ház szerepe a gyűjteménytörténetben kimagasló jelentőségű: egyrészt a
Habsburgok mint a Német-római Szent Birodalom császárai, illetve mint osztrák uralkodók olyan
rendeleteket hozhattak, amelyek több szempontból meghatározták a közép-európai fejleményeket;
másrészt a család tagjai külön-külön is érdeklődtek és szorosan kötődtek a gyűjteményekhez. A
Habsburgok, bár nem mindig ők a gyűjteménytörténet úttörői vagy legfontosabb szereplői, több
szempontból is figyelemreméltó újításokat vezettek be ezen a területen; arról nem beszélve, hogy
talán az ő gyűjteményeiknek volt a legfolytonosabb hagyománya. A dinasztia tagjai már a
tizenharmadik századtól kezdve, egészen az Osztrák-Magyar Monarchia első világháborút követő
feloszlatásáig, változatos gyűjteményeket hoztak létre, illetve kibővítették a már meglévőket. Ennél
is fontosabb, hogy az általuk felhalmozott kollekciók minőségük és mennyiségük tekintetében
egyaránt rendhagyóaknak tekinthetők. Akár azt is mondhatnánk, hogy a Habsburgok története
egyben a kincstártól a múzeumig ívelő gyűjteménytörténet legfőbb vonásaira vet fényt, és mindig
tanulságos hozzájuk viszonyítani a gyűjtés jelenségeinek legkülönbözőbb aspektusait.
A Habsburg-gyűjtemények történetét a legegyszerűbben úgy körvonalazhatnánk, ha a
reneszánsz Kunstkammer-től, a bécsi Kunsthistorisches Museum tizenkilencedik században történt
alapításig lezajlott eseményeket vázolnánk, de a gyűjtemény eredetét firtatva a középkori Schatz
fogalmáig kell visszanyúlnunk. A középkori kincstár, avagy Schatz, néha Schatzkammer (ami nemtévesztendő össze a tizenhetedik században ugyanígy nevezett változatával) pontos meghatározása
szinte lehetetlen, mert a legkorábbi Habsburg gyűjteményekre vonatkozó ismereteink olyan
különálló forrásokból származnak, melyek nem használnak idevágó pontos megkülönböztetéseket.
Ezekből a forrásokból, valamint a fönnmaradt tárgyakból az sem tisztázható megnyugtatóan, hogy a
középkori Habsburg-gyűjtemények magukba foglalták-e a család egyéni javait. Első idetartozó
adatunk például I. Albrecht családi ékszereit említi, aki 1298 és 1308 között – a dinasztia tagjai
közül másodikként – viselte a császári címet. A tizennegyedik századtól kezdve, IV. Habsburg
Rudolf herceg uralmától számítva, gyakorta ismétlődő igényként fogalmazódott meg, hogy a
dinasztia javai hitbizományként együtt tartandók1.
A korai Habsburg-gyűjteményekre eredendően jellemző az a fajta heterogenitás, amiből a
tizenhatodik század folyamán a gyűjtemények újabb és újabb formái kifejlődtek. Az ünnepségeken
használt ékszerek, dísztárgyak, ezüstnemű mellett, nevéhez illően, a kincstárban őrizték a
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pénzverdékből kikerült, illetve a feldolgozatlan nemesfémekből álló kincset. De a kincstárba
kerültek a dinasztikus érdekű, ám a mindennapokban nem használatos uralkodói jelvények is, mint
például az örökös tartományok hercegi kalapja (Erzherzogenhut), vagy a többi Habsburg-uralom alá
tartozó ország és tartomány inszigniái: koronák, jogarok, országalmák.
A Schatz-ba kerültek továbbá a különféle kuriózumok és szakrális értékű tárgyak. Bár csupán
a tizenhatodik századtól említik, hosszabb ideje Habsburg-tulajdon volt az ún. Unikornis-szarv
(valójában cetfog) és az a tál, amelyet a közhiedelem szerint az utolsó vacsorán használtak, s
amelyből kiolvasni vélték a Megváltó nevét. Az idők során ezek a tárgyak a Habsburg-ház
mindenkori tulajdonaivá léptek elő. Akárcsak más hercegi gyűjtemények esetében, a Habsburggyűjteményeket is további tételekkel bővítették: már a legkorábbi időktől kezdve könyvek, ereklyék
és műalkotásoknak tekintett tárgyak szerepeltek a tételek között.2
Miután a kincsek fölhalmozása mindig szorosan összefonódott titkos és biztonságos
őrzésükkel, érdemes néhány szót ejteni arról, hol őrizték az osztrák tartományokban a kincseket. A
Habsburgok elődei, a Babenbergek, egy Gevölbé-nek nevezett boltozott helyiségben őrizték
javaikat (a középkori Schatz végsősoron a mai bankok páncéltermét előlegezi meg).3 Az őrzésre
kijelölt tárgyakat lopás és tűzvész ellen egyaránt biztosítani kellett, ami egyben őrzési helyüket is
meghatározta. Ilyen volt pl. a híres Grünes Gewölbe: az ide zárt gyűjteményt a drezdai Schloss
boltozatos helyiségeiben olyannyira biztonságosan őrizték, hogy a kincsek nagyobbik része még a
huszadik századi bombázásokat is átvészelte.4 Amikor az 1440 és 1493 között uralkodó III.
Habsburg Frigyes császár átszervezte a család gyűjteményeit, V. (Postumus) László hagyatékát az
öregtoronyba (Turmlein auf dem purckchtor zu Wien) vitték. Bár Frigyes már nem kezelte titkosan
magángyűjteményét, nyilvánosnak azért távolról sem volt mondható.5
A kollekciók elhelyezése valamint tárolási módja ebben az időszakban különösen fontos, mert
ekkoriban alakultak ki azok a keretek, amelyeket a tizenhatodik századi Habsburg uralkodók
átvettek, még ha az ő gyűjteményeik sokak szerint már megközelíthetőbbek voltak is. A
tizennyolcadik század előtt a gyűjtemények nyilvánossága válogatott kevesekre korlátozódott; maga
a tény, hogy magánrezidenciákban elhelyezett magántulajdonról volt szó, eleve szigorú határokat
szabott a megtekinthetőségnek.6 Néhány újabb értelmezés szerint a modern múzeumok valójában a
(panoptikumszerű) börtönök mintájára épülnek fel.7 Ha viszont a korai Habsburg-gyűjtemények
elhelyezését, viszonylagos elzártságát vesszük figyelembe, akkor sokkal inkább a börtönszerűen
zárt helyiségektől a viszonylag nyitottabb, kevésbé őrzött terek felé tartó transzformációnak látjuk a
boltozott helyiségektől a nyilvános múzeumig vezető átmenetet.
A tizenötödik század végén, I. Miksa császár (III. Frigyes utóda) 1493 és 1519 közé eső
uralkodása alatt, a Habsburg-gyűjtemények a Burgundiából és Itáliából érkező új kezdeményezések
hatására alakultak át. Berry herceg és a burgundiai hercegek lenyűgöző kollekciókat gyűjtöttek
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össze, melyek értékes aranyedényektől kezdve, díszes kódexeken át, pompás falikárpitokig
mindenfélét tartalmaztak. A francia királyok és hercegek tekintélyétől övezett együttesek magát a
gyűjtést avatták különleges presztízzsel bíró cselekedetté.
Miután Miksa 1477-ben feleségül vette az utolsó burgundiai herceg lányát, Máriát, a
Habsburgok megörökölték és saját kincstárukhoz sorolták a ragyogó Burgunderschatz-ot, azaz az
aranygyapjas rend ötvöstárgyait és paramentumát. Miksa fia és unokája (a későbbi V. Károly és I.
Ferdinánd) még közvetlenebb kapcsolatba kerültek a burgundiai kultúrával, mivel Németalföldön
nevelkedtek, ahol egy ideig maga Miksa is élt. Miksa továbbra is foglalkoztatta a burgundiai
hercegek által patronált németalföldi művészeket, köztük a táblaképfestőket, valamint a genti és
bruges-i iskola könyvfestőit. Burgundiai Mária halálát követően Sforza Bianca Maria lett a császár
második felesége, s e házasság folyományaként Miksa nem csupán Észak-Itália politikai
konfliktusaiba, hanem az ottani kulturális életbe is belekeveredett. Itáliai hadjáratai során Miksa
közvetlenül is megismerhette a quattrocento Észak-Itália fejedelmi udvarainak virágzó
mecenaturáját és gyűjteményeit. Egy másik házasságnak köszönhetően a Habsburgok még behatóbb
ismereteket szerezhettek a humanista nézetekről: 1496-ban frigyre kelt Szép Fülöp és Őrült Johanna
(Miksa és Mária fia, illetve Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella lánya).8
A tizenötödik századi itáliai humanisták kidolgozták a gyűjtemények és művészetpártolás
apológiáját, aminek központi kategóriája lett a végsősoron Arisztotelész Etiká-jából levezetett
magnificenza fogalma. A firenzei Medici-, illetve a nápolyi Aragóniai-udvarban azt hirdették, hogy
az értéktárgyakra kiadott költségek nem használati értékük árát, hanem szépségüket, ritkaságukat és
drágaságukat kell tükrözze. Ez az elmélet nem csupán racionalizálta a műtárgyak gyűjtését, hanem
azt sugallta, hogy az ilyen gyűjtemények révén ragyog fel a hercegi udvarok tekintélye, fénye.
Jacopo Pontano szerint, aki Nápolyban volt az apológia szóvivője, a magnificenza legajánlottabb
módja, ha az uralkodó az alábbi dolgokat gyűjti: bronzok, festmények, falikárpitok, bútorok,
szőnyegek, faragott elefántcsont nyergek,
drága szelencék, könyvek, hegyikristályból készült edények, arany, onyx és más nemesfémek. A
fönti tételek hiánytalanul bekerültek a Habsburg-gyűjteményekbe.9
Miksa uralkodása idején azonban a burgundiai és itáliai eszmék sokkal inkább a mecenaturát,
semmint a gyűjtést támogatták. Miksa szintén a korabeli művészet híres mecénása lett, többek
között olyan művészeket foglalkoztatva, mint Dürer és Altdorfer. A fönnmaradt leírások és
illusztrációk tanúsága szerint, Miksának olyan személyes gyűjteménye is volt, mely alig
különbözött a középkori Schatzkammer-től. A császár örökös helyváltoztatásai nem támogatták egy
állandó rezidencia kiépítését, így az általa gyűjtött tárgyak szükségszerűen tartózkodási helyei
szerint oszlottak meg.
A gyűjtemények újabb irányváltása akkor következett be, amikor I. Ferdinánd (Miksa
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unokája) került a trónra. Miközben 1519-től V. Károly (Ferdinánd testvérbátyja) uralkodott a
Német-római Birodalom felett, Ferdinánd a Habsburg örökös tartományok „birodalmi
kormányzását” látta el. Ferdinánd 1526tól magyar és cseh király, 1558-tól pedig választott
birodalmi császár lett. Úgy tűnik, számára különösen fontos volt a Berry herceg és a burgundiai
hercegek öröksége, mert amikor állandó udvarát Bécsben rendeztette be, burgundiai udvari etikettet
léptetett életbe; másrészt a burgundiai ízlésnek megfelelően kora tizennegyedik századi francia és
tizenötödik századi burgundiai kódexeket gyűjtött, illetve az egykori Burgundiához tartozó
területekről származó könyvfestőket pártfogolt.
Ferdinánd mecenaturája már az Itáliából és Burgundiából kiindult új művészetfelfogás
jegyében zajlott. Egy 1525-ben készített szobor, az ún. Ehrenpild esete világít rá ezekre a
változásokra. Az uralkodó által szervezett egyik ünnepség alkalmából rendelt akt esetében már nem
a témaválasztást kötötték ki, hanem azt írták elő a szobrásznak, hogy ötletes mozdulatot örökítsen
meg, mely egyaránt bizonyítja igyekezetét és ügyességét, továbbá megkívánták, hogy a szobor
művészi kivitelezésű, Artlichkeit legyen.10 A kompozíció és a kivitelezés tökélye olyan igény lett az
Ehrenpild esetében, amely a latin ars, a görög techné és a német Kunst értelmében vett, kivitelezésés mesterségbeli tudással azonosított művészetfogalomnak felelt még.
A Ferdinánd uralkodása idején kialakult legfontosabb új gyűjtemény-fajta szellemi hátteréhez
szorosan hozzátartozik a Kunst ilyetén megbecsülése. Ferdinándot különösen érdekelték az érmék
és antikvitások. Bécsben összegyűjtött tárgyai és értékes festményei különböző rezidenciákból
származtak, ahol mindegyiknek megvolt a maga helye, most azonban külön e célra kijelölt
színhelyre kerültek. E színhely megnevezéseként, 1550 körül, új fogalom került forgalomba: a
Kunstkammer.11 Az ugyan még nem tisztázódott, hogy ekkoriban a Kunstkammer fogalma egyben a
gyűjtemény-koncepció alapvető változására utalt-e, az viszont biztosan állítható, hogy Ferdinánd
kollekciója már több szempontból különbözött a középkori Schatzkammer tartalmától. Az oklevelek
már előbb kikerültek a Schatzkammer állományából; bizonyos jelek pedig arra utalnak, hogy a
tizenhatodik század közepén már különálló könyvtár is létezett. Kifejezetten a Schatzkammer-be
szánták viszont a műtárgyakat, elsősorban a festményeket, s az idők során ebből alakult ki a
műtárgy-kabinet értelmében vett Kunstkammer.
Habár Közép-Európában az elsők között valóban I. Ferdinánd intézményét nevezték
Kunstkammer-nek, ha világosan akarjuk látni, hogy mit is tartalmazott egy ilyen intézmény, akkor
Ferdinánd fiainak a gyűjteményeit kell szemügyre vennünk. II. Miksa császár (1564-76), II.
„Tiroli” Ferdinánd főherceg, illetve II. Károly főherceg, egyaránt igen fontos gyűjteményeket
alapítattak. A legtöbb figyelmet mindeddig II. „Tiroli” Ferdinánd gyűjteményeinek szentelték, talán
mert fönnmaradt inventáriumait már a tizenkilencedik század végén publikálták; kollekcióinak
nagyrésze a huszadik századig változatlan állapotban in situ megőrződtek; részben az eredeti
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helyszíneken rekonstruálhatók voltak, és elhelyezésükön sem változtattak olyan drasztikusan, mint
a többi gyűjtemény esetében.12
II. Ferdinánd külön helyiségeket alakíttatott ki gyűjteményei számára az Innsbruck melletti
Ambras-kastélyban, ahol a kifejezetten Kunstkammer-nek épült helyiség mellé egy kis
antikváriumot is berendeztek, melynek falmélyedéseibe antik császárok és Habsburg-ősök büsztjeit
helyezték, továbbá külön könyvtártermet rendeztek be, valamint egy Rustkammer-nek nevezett
figyelemreméltó fegyver és páncélgyűjteményt. A Rustkammer híres emberek páncélzatát mutatta
be, továbbá ide került az ún. Turcica. A főherceg különösen büszke lehetett Rustkammer-ére, mert
erről 1593-ban megjelentette a Jacob Schrenk von Nötzing-féle katalógust - az első olyan művet,
amelyet egy gyűjtő kifejezetten erre a célra rendelt (megkülönböztetendő mások gyűjteményleírásaitól). A Kunstkammer - akárcsak Ferdinánd egyéb kollekciói - részben családi örökség,
részben ajándékok és beszerzések révén bővült. Az itt található tételek tartalmát különböző színű
tárlókba helyezve hangsúlyozták ki. A Kunstkammer tudományos eszközöket, természeti
ritkaságokat, tengerentúli egzotikumokat, valamint artificialiá-kat tartalmazott; ez utóbbi az ember
által létrehozott tárgyakra utalt, leginkább azokra, melyek kiállításra méltó Kunst-ot képviseltek.
Habár a korábbi történészek mindig nehezen tudták eldönteni, hogy voltak-e, s ha igen,
melyek voltak azok az alapelvek, melyek meghatározták ezeket a heterogén gyűjteményeket,13 az
ambras-i gyűjteményt ma általában a tizenhatodik századi Kunstkammer „univerzális”
törekvéseinek tipikus példájaként idézik. Az ilyen kollekciók anyagára, lettek légyen emberi
produktumok avagy artificiumok, úgy tekintettek, mint a természet alkotásainak kiegészítéseire, és
különösképpen értékelték a ritkaságokat, nem beszélve az unikumokról. A Kunstkammer a világ in
toto bemutatására törekedett: ezt illusztrálandó egyebek mellett különféle csontvázakat, kitömött s
másként preparált fajokat is tartalmazott; s ezt a miliőt a legtöbbször még kiegészítette a menazséria
és a kert. A természet és az ember műveinek e teljessége a tizenhatodik század második felének
Habsburg-kollekcióiban, akárcsak más Kunstkammer-ekében, az univerzum teljes változatosságát
volt hivatva bemutatni.
Az inventáriumok, az elrendezés és a szisztematikus beszerzések további szempontjai arra is
rámutatnak, hogy a Kunstkammer-ek ebben az időszakban távolabbi szimbolikus tartalmakat is
hordoztak. Így például univerzális törekvéseik alapján fölismerhetjük a Kunstkammerek-ben annak
az enciklopédikus eszmének a megtestesüléseit, amit az antikvitásban és a középkorban hirdettek. A
Kunstkammer a világot mint mikrokozmoszt reprezentálta, ahol a nagyvilág - a makrokozmosz sokféle csodái jelentek meg. Ebben a tekintetben nem csupán csoda-kabineteknek (Wunderkammer)
tekintendők, hiszen a világról még a mai múzeumokhoz viszonyítva is sokkal tágasabb képet
nyújtottak. Az utóbbiak ugyanis még olyankor is lemondanak a természeti és emberi világ
különbözőjelenségeinek bemutatásáról - a valóban enciklopédikus látványról -, amikor a művészet
89

történetének teljes bemutatására törekednek. 14
Kevésbé ismertek, ám annál figyelemreméltóbbak, II. Miksa császár kollekciói, melyek az
újonnan épült bécsi Stallburg felső emeleteire kerültek. Az istállóépületben való elhelyezés gyakori
megoldás volt, ami föltehetően a tágasabb terek igényével magyarázható. Noha az ambras-i kastély
gyűjteménye jóval megközelíthetőbb volt, bizonyítékaink vannak rá, hogy a II. Miksa bécsi
gyűjteményeit megtekintő külföldi uralkodók számára ez utóbbi volt a rendkívüli alkalom: részben
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király és egy Habsburg főhercegnő házassági tervének alkalmából Ferdinánd főhercegnek adták
foglalóként.15
Bizonyos tárgyak jelképrendszere Miksa gyűjteményében csupán egy korabeli elképzelés
keretében

értelmezhető.

Eszerint

a

nagyvilág

és

az

idő

makrokozmosza

sajátos

kapcsolatrendszerben láncolódik az emberi világ mikrokozmoszához. Ennek megfelelően a
gyűjteményt lehetőleg olyan tárgyakra építették, melyek a makrokozmosz valamennyi aspektusát
tükrözték. A fönti elképzelés szerint készítette el Miksának Wenzel Jamnitzer a császári koronát
formázó szökőkutat, amelyen a négy évszak allegorikus figurái által megjelenített év (annus) a
talapzaton, s az anyagi világ (mundus) ennek megfelelő figurái összekapcsolódnak az egészet
koronázó emberi világ (homo), a politikai test viszonyrendszerében. A császár szoborportréja lett a
kút oromzatdísze, mintegy azt jelképezve, hogy az univerzum az ő irányítása alatt áll. Ugyanennek
a víziónak volt része az udvari művészként alkalmazott Giuseppe Arcimboldo által készített
festménysorozat: az Elemek és az Évszakok. Arcimboldo arcképei, témához illő tárgyakból festett
montázsai, a Kunstkammer tartalmának sűrítményei voltak. Egyes értelmezések azt is
megkockáztatják: Arcimboldo festményei valójában bevezetők voltak Miksa Kunstkammer-jébe.16
Függetlenül attól, hogy Arcimboldo annak szánta-e őket, tény, hogy a festményeit kísérő
magyarázó versek ugyancsak azt hirdették, hogy a Habsburgok uralma - akiknek jelmondata és
iniciáléi ott díszelegtek - jótékonyan és örökkévalóan biztosítja a világharmóniát.17
A Kunstkammer műfajában a Habsburg-gyűjtemények Miksa fia, II. Rudolf császár (15761612) híres gyűjteményével érték el csúcspontjukat; ahogy Arcimboldo Évszakok és az Elemek
sorozata is abban a festményben kulminál, amely az uralkodót Vertumnus isten jelmezében
örökítette meg. Miután Rudolf 1580-ban áttette székhelyét Prágába, fokozatosan újjáépítette és
díszítette a Hradzsint és környékét, ahol az európai történelem egyik legnagyobb és legfontosabb
gyűjteményét halmozta fel. A kastélyparkban nem csupán díszkertet telepíttetett, hanem
kialakíttatott többek között egy oroszlánbarlangot, egy madárházat és egy, külön a szarvasok
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részére kiásott szárazárkot. A kert végében álló Belvederé-ben rendezkedett be asztrológiai
műszereivel Tycho Brache, akit számos műszerésszel és tudóssal együtt közöttük Johann Keplerrel
- Rudolf magával vitt Prágába.
A palota egyik új szárnyában istállóépületet húztak fel, melynek felső emeletein külön e célra
berendezett terekben helyezték el az antikvitásokat és kortárs szobrokat. Az istállóépületet és az ún.
Nyárilakot összekötő emeleti folyósokon, valamint a régi palota tereiben volt Rudolf számtalan
festménye, közöttük olyan korai mesterek művei, mint Peter Brueghel és Albrecht Dürer, valamint
Parmigianino, Leonardo da Vinci és Corregio. Rudolf ezenkívül természetesen számos udvari festőt
is foglalkoztatott. A Prágába özönlő kézművesek; akik a gyűjtemény gazdagításán fáradoztak, az
összekötő épületszárny alsó szintjén dolgoztak. Hegyikristályból, aranyból, ezüstből és különböző
drágakövekből készült remekeik ma az európai és amerikai múzeumok felbecsülhetetlen értékei.
Maga a Kunstkammer az első emeleten kapott helyet.
A kutatás ma már nem osztja azt az elképzelést, hogy Rudolf gyűjtőszenvedélye beteges
érzékenységének, idioszinkráziájának lett volna a függvénye. Szkeptikus bírálói sokáig nem tudtak
mit kezdeni a merőben szokatlan mennyiségben felhalmozott műtárgyak, könyvek, naturaliá-k és
tudományos műszerek látszólag minden rendszert nélkülöző csodakabinetjével, amit a napi
politikától menekülő császár frivol hóbortjaival magyaráztak. Rudolf ízlése azonban inkább a
korábbi Habsburgok-gyűjteményekhez kötődik. Rudolf nem csupán II. Miksa kollekcióját és
kinevezett udvari festőit örökölte meg, aki többek között Tizianót és Giambolognát foglalkoztatta,
hanem minden jel szerint hasonló ízlés szerint pártfogolta a velencei festőket, valamint a
németalföldi szobrászokat, így például a Giambolognánál tanult Adriaen de Vriest, akit udvari
szobrásszá emelt. Rudolf ugyanígy osztotta II. Fülöp, spanyol király lelkesedését a velencei és
németalföldi festészet iránt, akinek udvarában nevelkedett, s aki nagybátyja, unokatestvére és
sógora volt egyben. Rudolf hatalmas képgyűjteménye minden jel szerint II. Fülöp lenyűgöző
képtárát kívánta fölülmúlni. A Kunstkammer-jében lévő különféle tételek s a műtárgyak pedig
elsősorban nagybátyja, II „Tiroli” Ferdinánd Kunstkammer-ének állományára rímeltek, akinek
gyűjteményét Rudolf a császári gyűjtemény számára kívánta megszerezni.18
Ami az elhanyagolt államügyeket illeti, akár azt is mondhatnánk, hogy Rudolf politikai
hitvallása abban fejeződött ki, hogy összeállította kora legnagyobb gyűjteményét. Egy olyan
világban, ahol minden uralkodó nagy gyűjteménnyel rendelkezett és ahol az udvar a diplomáciai
nyüzsgés színhelye volt, a műtárgyak csereberélése és megrendelése központi szerepet kapott.
Rudolf gyűjtőszenvedélye valójában nem csupán a kortárs uralkodókra hatott, akiknek státuszához
elengedhetetlenül hozzátartoztak a gyűjtemények, hanem az arisztokrácia egészét befolyásolta.
Habár gyűjteményei elvileg ugyanúgy zártak voltak, mint Közép-Európa többi uralkodójának
kollekciói, mégsem voltak teljesen megközelíthetetlenek. A hozzálátogató előkelőségeknek mindig
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megmutatták a Kunstkammer-t; a nagykövetek számára a gyűjteménylátogatás külön megtiszteltetés
volt, és szinte mindig megmutatták, ha elhagyták állomáshelyüket. A gyűjtemények az udvari
művészek számára szintúgy nyitva álltak - alkotásaikban könnyen fölfedezhető az itt látott művek
hatása. Mi több, a művészek barátai és cégtársaik is megtekinthették; a közrendbéli látogatókról
számos dokumentum tanúskodik, nem utolsó sorban Karel van Mander, a holland festő és
történetíró, akinek Schilderboeck-je Prágát külön az utazók figyelmébe ajánlotta.
Az, hogy Rudolf univerzális gyűjteményt birtokolt, szimbolikusan császári fenségét
reprezentálta, a mikrokozmosz feletti uralmát, ami a makrokozmosz, a tágabban vett világ
irányítását tükrözte, valamint a szuverenitása alá rendelt politikai testet. A Prágát uraló okkult
légkörben ez az irányítás további konnotációkkal bírt: nagyon valószínű, hagy a Kunstkammer
egyfajta mágikus memóriaszínházat jelentett, amin keresztül Rudolf - mintegy okkult hatalmánál
fogva - áttekintheti és irányíthatja a nagyvilágot. Francis Bacon, aki Rudolf kortársa volt, nagyjából
hasonló okkult szemlélettel tekintett a gyűjteményekre, nagyratörő hermétikus világtervének
megvalósítása érdekében ugyanis azt ajánlotta az uralkodóknak, hogy egyfajta közös műhelyt,
laboratóriumot és gyűjteményt rendezzenek be.19
Bárhogy volt is, tény és való, hogy a császári gyűjtemény nagyban hozzájárult az udvari
tudósok és művészek szellemi épüléséhez. A művészek gyakorta másolták és jelenítették meg
műveikben a császár kedvenc tárgyait; mint ahogy a tudósok is kiaknázhatták saját céljaikra a
kiváló tudományos és illusztratív anyagot nyújtó gyűjteményt.20 Ilyenformán a kollekció állománya
messze több volt szórakoztató és kontemplatív látványosságnál, habár kétségtelen, hogy ezeket az
igényeket szintúgy kielégítette.
Rudolf gyűjtőhírneve még halálát követően is hosszú ideig árnyékba borította utódainak
hasonló vállokozásait. A tizenhetedik század első felének főként a harmincéves háború okozta zűrzavara nem csak a gyűjtemények, hanem a közép-európai kulturális élet minden terén negatívan
hatott. A prágai gyűjteményeket kiárusítások és elajándékozások tizedelték, melyek 1619-ben
kezdődtek a cseh rendek hatalomra jutásával, és 1635-ig folytatódtak. Mintegy a gyűjtemény
megtizedelésének utolsó felvonásaként, 1648-bon a svéd hadsereg fosztotta ki a Hradzsint, s
mindent elzabrált, ami még mozdítható volt az egykori Rudolf-gyűjteményből.
Természetesen a különböző fajta gyűjtemények fel-feltámadtak Rudolf utódainak uralkodása
alatt is (Mátyás 1619-ig, II. Ferdinánd 1637-ig, III. Ferdinánd pedig 1657-ig volt trónon). Habár a
későbbi események rácáfoltak erőfeszítéseikre, Mátyás, illetve testvérei, VII. Albrecht főherceg és
III. Miksa, valamint Ambras urai igyekeztek egyben tartani Rudolf gyűjteményeit. II. Ferdinánd
császár bevezette a primogeniturát, ami többek között azt is kijelölte az elsőszülött számára, hogy a
Habsburg-gyűjteményeket elidegeníthetetlen családi javakként kezelje. Amikor néhány tételt ennek
ellenére elmozdítottak eredeti helyszínéről, például Prágából Bécsbe vittek, rendszerint csupán egy
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másik gyűjteménybe olvadt bele.
Ez történt elsősorban a könyvtár és a Schatzkammer esetében. A könyvtárban ugyanis nem
csupán a könyvek, hanem a császári éremgyűjtemény is helyet kapott. A tizenhetedik századi
Schatzkammer-ben - s főként a Kunstkammer-ben - együttes látványt képezett a műtárgy, naturalia
és mirabilia. Egy idő után azonban a tudományos műszerek kikerültek innen, s a Schatzkammer,
akárcsak a középkor folyamán, megint a főhercegi házhoz kapcsolódó uralkodói jelvények őrhelye
lett. Maga a Schatzkammer elnevezés föléledése valójában annak az eszmei fordulatnak volt az
előjele, amely lemondott Rudolf Kunstkammer-koncepciójának univerzalizmusáról.
A tizenhetedik század végén a Habsburg-gyűjtemények új intézményeként jelent meg a
szakrális avagy egyházi kincstár - az az intézmény, amely mindmáig él a bécsi Schatzkammer egyik
részének formájában. Ebben a gyűjteményben liturgiai tárgyak, ereklyék, textilek és egyéb
kegytárgyak kaptak helyet. Habár nem ez volt az első (a müncheni Residenz-ben lévő Reiche
Kapelle megelőzte), ennek a gyűjteménynek az alapítása jelezte, hogy 17oo körül újból
fölerősödtek a Habsburg császárok „szentbirodalmi” törekvései.21 Az Isten által fölkent
uralkodójelképét nem csupán olyan kisművek képviselték, mint Matthias Steinl elefántcsont
emlékműve, hanem a jóval nagyobb méretűek is, mint a bécsi Grabenen álló Pestis-oszlop. Ezek a
művek már közvetlenül a birodalmat dicsőítő, 1700 körül kivirágzott bécsi gloriosa művészetéhez
kapcsolódtak.22
I. Lipót császár 1685-től 1705-ig tartó uralkodása alatt egy másik gyűjtemény alakult
Bécsben, amely már tizennyolcadik századi változásokat vetített előre. Lipót Vilmos főherceg
egyedülálló kollekciójáról van szó, melyet a spanyol király helytartójaként alapozott meg (164756), amikor a németalföldi katolikus tartományokban főként olasz s németalföldi képeket és
szobrokat vásárolt. A gyűjtemény némiképpen Rudolf elveszett javait kompenzálta, s ugyanabba a
bécsi Stallburg-ba került, ahol egykoron Miksa Kunstkammer-e volt. Az itt látható festményekről a
flamand ifj. David Teniers készített kisméretű másolatokat, s később Theatrum Pictorum című
kiadványában reprodukálta őket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a gyűjtemény hírnevét öregbítse.
Lipót Vilmos Kunstkammer-ében már a műtárgyak domináltak, s habár a gyűjtemény továbbra is
reprezentációs szempontok köré rendeződött, a korábbi Kunstkammer-fajták számos jellegzetessége
– elsősorban a naturaliá-k és a tudományos műszerek – eltűntek belőle. A hangsúly az egész
együttes esztétikai vonatkozásaira helyeződött át.23
Noha a specializálódás következő században érvényesülő tendenciáját elsősorban Lipót Vilmos
gyűjteménye kezdeményezte, I. Lipót császár gyűjteményei szintén ebbe az irányba haladtak.
Kibővült és újjászerveződött a császári könyvtár és éremgyűjtemény (Hofbibliothek), olyan
szakemberek irányítása alatt, mint Peter Lambeck. I. Lipót uralkodása idején a történeti anyagot
fokozatosan elkülönítették a művészeti és természettudományos vonatkozású tárgyakat bemutató
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tulajdonképpeni Kunstkammer-ből.24
A tizenhetedik század végének fönt említett tendenciái a tizennyolcadik századra értek be. A
tizennyolcadik század folyamán a német kultúra egészében átértékelődött a művészet-, történelemés természetfogalom, s ez a Habsburg-kollekciókra is kihatott. A századelőn Johann Bernhard
Fischer von Erlach vázolt fel egy időrendbe szerkesztett metszetsorozatból álló építészettörténetet.
A század közepén Alexander Gottlieb Baumgarten kidolgozta a filozófiai esztétikát; a szépség
önálló tudományát. Ugyanebben az időben Gotthold Ephraim Lessing bevezette a közismert francia
írók műveivel versengő elfogulatlan műkritika műfaját. Johann Joachim Winckelmann pedig az
önálló művészettörténetet alapította meg. A föntiek közül nem csupán Fischer von Erlach kötődött
szorosan a császári udvarhoz: Lessing akadémiát kívánt létrehozni Bécsben; Winckelmann pedig
diadalmas bécsi fogadtatás elé nézett, amikor útban odafelé gyilkosság áldozata lett; később
Bécsben jelent meg írásainak első összkiadása.
Természetesen ezek a történeti események nem köthetők minden további nélkül a Habsburgkollekciókhoz, már csak azért sem, mert Bécsben a német felvilágosodás még jó ideig nem
bontakozott ki, és nem befolyásolta a gyűjteményeket sem. A racionális, rendszerelvű megközelítés
akkor érvényesült, amikor VI. Károly (+1740) került trónra - a viszonylag rövid életű I. József
(1678-1711) utódaként-, aki Fischer von Erlach tanítványa volt. A numizmatikai gyűjteményt olyan
tudósok vették kézbe, mint C. G. Heraeus; kiadták a képtár katalógusát, elkezdődött a
gyűjtemények publikációkkal kísért katalogizálásának korszaka. Néhány gyűjteményt, közöttük a
Schatzkammer-t, megnyitották a nagyközönség előtt. Külön figyelmet érdemel a Hofbibliothek,
melynek átrendezett anyagát egy új, a Burg-hoz csatlakozó lenyűgöző épületszárnyba költöztették,
melynek építését Johann Bernhard Fischer von Erlach kezdte el, s fia – ]oseph Emanuel – fejezett
be. Az immár nyilvánossá vált könyvtár allegorikus freskóin Daniel Gran a császári mecenaturát
dicsőítette.25
A Hofbibliothek épülete és dekorációi azt tanúsítják, hogy a tizennyolcadik század folyamán a
gyűjtemények még mindig a nagyszabású császári reprezentáció (Kaiserstil) egyeduralmi
törekvéseit képviselték.26 Ezt az eszményt jól tükrözi Francesco Solimena képe - Gundaker Althann
gróf átnyújtja a Császári Képtár Katalógusát VI. Károlynak-, amely tulajdonképpen a dedikációs
lapok középkori hagyományát nagyította fel szélesvásznú barokk allegóriává.
Miközben Drezdában a régi Kunstkammer-t különálló részekre bontották szét, a császári
műgyűjtemény együtt maradt a Stallburg termeiben.27 A festmények, érmek, szobrok és
ötvösművek az együttes látvány minden más rendszerezési elvet kiszorító dekorativitásában
oldódtak föl.
Ezt követően a gyűjteményt alapvetően már nem rendezték át, egészen Mária Terézia
uralkodásáig. Miután a császári gyűjtemény jelentősen felduzzadt Savoyai Jenő kollekciójával-ami
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főként a könyvtár és a grafikai anyag állományát gyarapította -, új hivatalokat kreáltak. Többek
között kialakult a Schatzmeister, a képtárfelügyelő és a különféle kurátorok (intendánsok)
intézménye a gyűjtemények élén.28
Az új hivatalok új intézmények felállításához kapcsolódtak. Mária Terézia uralkodásának
kezdetén, 1740 körül, a Hofbibliothek és Schatzkammer mellett önálló gyűjtemény lett az éremtár
(Münz- und Medaillenkabinett). Nem sokkal ezután; 1748-ban, a Schatz, avagy Kunstkammer
kereteiből

kikerültek

(Naturalienkabinett).

a

naturaliá-k,

Ugyanebben

az

melyekre
évben

ráépült

a

megalapították

természetrajzi

gyűjtemény

a

gyűjteményt

technikai

(Physikalischeskabinett), ami később Mechanisch-physikalisch Kunstkabinett néven lett közismert.
Ebben a gyűjteményben különféle gépezeteket, tudományos műszereket és találmányokat őriztek.
Az új gyűjteményalapítások révén fokozatosan kialakult a mai Schatzkammer – a Habsburg-házat
fémjelző kincstár. Az itt található tárgyakat egyre inkább történeti, és nem önmagában vett értékük
révén becsülték.
Bécsben, akárcsak korábban Drezdában, a régi Kunstkammer univerzális eszméjét
kiszorították

az

újabb

rendszerezési

elvek.

Ennek

végeredményeként

a

gyűjtemények

alkotóelemeikre hullottak szét. Bécsben a tizennyolcadik század közepén és végén nem csupán az
ún. modern racionális rendszerezési elvek miatt szakítottak a régi gyűjtemény-formákkal. A
naturaliá-k belső átcsoportosítását és tételeik kiválogatását immár nem a ritkaságok vadászata s a
gyönyörködtetés vágya, hanem nevelési szempontok és didaktikus törekvések határozták meg.
Mária Terézia és II. József uralkodása idején a korabeli művészetet jelentősen befolyásoló új
intézmény alakult: a független és nyilvános képtár. Megalapítása a Császári Képtárat érintő
változások sorába illeszkedett. A prágai és az ambras-i képek kiválogatott darabjai átkerültek
Bécsbe. A festő Joseph Roos (Rosa) képtár-felügyelőként átrendezte a bécsi Stallburg képeit, és egy
különálló képtár összeválogatását kezdeményezte. 1776-tól az általa összeválogatott képtár átkerült
Savoyai Jenő herceg nyári rezidenciájába, a Belvederé-be.
A gyűjtemény végső célkitűzését tekintve közönségnevelő szándékkal jött létre. II. József a
bécsi Augarten-t és a Práter-t ajánlotta fel a nyilvános szórakozás és a kikapcsolódás érdekében. Új
képtár nyílt a Felső-Belvederé-ben, melyet ingyenesen lehetett megtekinteni. A képtárak
megnyitása nem csupán a szórakoztatást, hanem a szépművészeti ismeretek gazdagodását segítette
elő, népnevelő hatása volt.
Az eredeti művek fontossága még inkább kihangsúlyozódott azáltal, hogy Mária Terézia alatt
a birodalom egész területén bevezették az iskolai rajzoktatást, aminek első lépcsőfokát más művek
másolása jelentette.29 A császári képtárak iránt egyre nagyobb számban érdeklődők kíváncsiságát
inventáriumok és katalógusok egymást követő kiadásai elégítették ki: 1773-ban megjelent az
ambras-i gyűjtemény J. B. Primisser-féle katalógusa; 1781-ben pedig Christian Mechel ismertette
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az újonnan megnyílt Belvedere anyagát. Ezek a kiadványok nem csupán a közönség érdeklődését
elégítették ki, hanem ízlését is formálták.
Mechel azokat az elveket fogalmazta meg katalógusában, amiket ő maga követett, amikor
átrendezte és kiállította a képeket; ugyanis a figyelmes szemlélődést és az összehasonlítást ajánlotta
az alapos képismeret egyetlen biztos módszereként. Ezt az eljárást a Belvederé-ben kifüggesztett
képek nem csupán lehetővé tették, hanem egyenesen diktálták. Rendszerzésük tudatosan lett „a
művészet megtekinthető történetének őrzőhelye” (depôt de l’histoire visible de l’art). A képeket a
különböző iskolák és periódusok szerint rendszerezték; a művészettörténeti elvek fokozatosan
kiszorították a korábbi gyűjteményrendszerezések formális, illetve esztétikai szempontjait. Mechel
természetesen nem állt elő merőben új megközelítéssel, amikor a művészet általa „futó
szórakozásnak” nevezett céljai helyébe didaktikus szempontokat javasolt. A művészet két legfőbb
célkitűzése az antikvitás óta a nevelő szándék és a gyönyörködtetés volt. Mi több, a Mechel által
kezdeményezett iskolák szerinti rendszerezésnek is megvoltak az előzményei: a gyűjteményeket
már a tizennyolcadik század óta számos kurátor (közöttük Roos) így állította össze.30 Drezdában
Carl Heinrich von Heinecken szintén periódusok szerint mutatta be a szász hercegi képtárakat
metszet-kiadványában.
Ezek a körülmények semmiképpen sem kisebbítik a bécsi képtárban bevezetett újítások
jelentőségét, ahol tulajdonképpen olyan nyilvános múzeumot rendeztek be,amely - megelőzve a
Musée Napoléon a British Museum és a berlini Altes Museum intézményeit - külön kategóriaként
kezelte a szépművészetet. Az így elkülönített szépművészet ráadásul szabatosan meghirdetett
történeti elvek szerint tagolódott.
A fönti újítások hordereje talán azért maradt sokáig rejtve, mert a későbbi múzeumokat,
illetve akadémiákat érintő következményei meglehetősen lassan értek be. Az olyan felvilágosult
monarchák alatt, mint II. József és utóda, II. Lipót (1790-2), a Habsburg-gyűjtemények éthoszában
valóban messzeható változások történtek. De I. Ferenc idején (1835-ig) a Habsburgok alaposan
belekeveredtek a francia forradalom és a napóleoni háborúk sodrába, s ez lelassította a változások
ütemét. A jövendőbeli gyűjtemények sorsát az döntötte el, amikor Szász-Tescheni Albert herceg
grafikai kollekcióját-a mai Albertinum alapját -1800ban áthelyezték a Burg-hoz csatlakozó
épületszárnyba.31 Metternich herceg nevével fémjelzett, 1815 után bekövetkező reakció időszaka
nem kedvezett a gyűjteményeknek. A legfigyelemreméltóbb jelenség ekkoriban a szakszerű
kurátorok számának folyamatos növekedése; ami föltehetően azzal függ össze, hogy ekkoriban a
bécsi hivatalnokok száma általában megnövekedett.32
A század első negyedében újból fölmerültek a gyűjtemények nyilvánosságára teajavaslatok. A
40-es évek légkörében, Josef Calasanz Arneth, az éremés régiségtár igazgatója a különböző
gyűjtemények egyesítését javasolta, mintegy a képzés általánossá tételét s megszilárdulását
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elősegítendő.33 Habár javaslatait akkor még nem fogadták meg, ezek az erőfeszítések vezettek el a
Ferenc József országlásakor bekövetkezett változásokhoz. Az 1848-as forradalmi követelések
szerint a császár valamennyi gyűjteményét nyilvános múzeummá kellett volna alakítani.
1857-től a gyűjtemények is bekerültek a bécsi városbővítés általános terveibe. A városbővítés
gondolata a napóleoni háborúk során megsérült városfalak elbontásának tervezése során született.
Ezek, a várárok, és az azt övező terület (Glacis) helyén kezdték kialakítani a Ringstrasse-ként
elhíresült, fákkal szegélyezett főútvonalat.34 Az új szisztematizálási tervközéppontjában, a Burggal szemközt jelölték ki a császári múzeumok tervezett helyét. 1868-tól 1880-ig elvitatkoztak a
terveken; végül Gottfried Semper személyében egy elismert építész terveit fogadták el. 1891-ben
fölépült az új Kunsrhistorisches Museum, szemközt a Naturhistorisches Museum-mai, s ezzel
kijelölték a szépművészetek és természettudományok császárfórumát.35
A Burg szomszédságában, bonyolult ábrázolási programmal terhelt két hatalmas neobarokk
épületben kaptak végül helyet a szépművészetek és a természettudományok; vagyis a műtárgyakat
külön épületben szállásolták el, így határolván el a szemközti Naturhistorisches Museum-ban őrzött
naturaliá-któl és az antropológiai tárgyú anyagtól. A műveket előállítási technikájuk, műhelyek,
illetve iskolák és a történeti kronológia szerint mutatták be. Rendszerezésük megfelelt a naturalíá-k
hasonelvű osztályozásának. Az iparművészeti alkotások egy másik múzeumban leltek otthonra, a
császári ház személyes kincseit pedig a Burg-ba szállásolták. Ilyenformán a császári gyűjtemények
tágas, megközelíthető épületekben, nyilvános múzeumokként illeszkedtek a modern Bécs
mindennapjaiba.
A késő tizenkilencedik században alapított múzeumok még mindig „a fenséges császári ház
gyűjteményei”-ként említődtek, ahhoz a világhoz tartoztak tehát, amely az első világháborút
követően porladt szét. Öröksége azonban tovább élt. A tizenkilencedik század folyamán az olyan
intézmények, mint a Kunsthistorisches Museum, nem csupán a kiállítások és tudományos fórumok
aktív színterei maradtak, de a gyűjtemények és egyéb szellemi központok közötti szoros
kapcsolatok terén is hozzájárultak a művészettörténet mint önálló akadémiai diszciplína
megerősödéséhez, irányvonalaihoz.
A bécsi múzeumigazgatók és kurátorok kezdettől fogva a művészettörténet hivatásos művelői
is voltak. Elsőként Rudolf Eitelberger neve említendő, aki a művészettörténet extraordinarius
professzora és az osztrák Iparművészeti Múzeum első igazgatója volt. Híres tudósok, mint például
Alois Riegl és Julius Schlosser, kurátorok voltak, mielőtt megkapták professzori kinevezéseiket. A
Bécsi Egyetemen doktorált művészettörténészek közül nagynevű muzeológusok kerültek ki, elég ha
Wilhelm von Bode nevét említjük. A gyűjtemények az egyetemi oktatás gyakorlótereivé váltak. A
bécsi gyűjtemények 1882-tői megjelenő évkönyve a muzeológiai közlemények mércéje lett, ahol az
évköny alapításától kezdve rendszeresen közöltek olyan levéltári forrásokat, melyek a tárgyak és az
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írott források szoros kapcsolatát bízonyították.36 A gyűjtemények, a publikációk és az oktatás
összefonódása nagyban meghatározta a művészettörténet jövőjét. Amióta fölvetődött a kortárs
művészeti múzeum és egy új könyvtár terve, heves nyilvános viták kereszttüzébe került
megvalósításuk. A Habsburg-ház gyűjteményeiben így teljesedik be a metamorfózis: exkluzív
uralkodói kedvtelésből professzionális és professzori foglalatosság lett, ami a társadalmi
nyilvánosság kitüntetett színterén zajlik.37
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Hugh Trevor-Roper
A műgyűjtemények kifosztása a tizenhetedik században
Fordította: Sajó Tamás
A művészetnek sokféle funkciója van, társadalmi éppúgy mint egyéni. Mást jelent a művész és
megint mást a megrendelő számára. A művészet a művész és a műértő számára a szépség platóni
fogalmának vagy valamely egyéni látásmódnak a kifejeződése; ugyanez lehet a megrendelő
számára is, ám az ő szemében egyebet is képvisel: propagandát, pompát, presztízst. Az ókori
görögség vagy a középkori Itália városállamai számára a köztársaság függetlenségét, polgárainak
virtù-ját hirdette; a reneszánsz fejedelemségekben az uralkodóház folytonosságát és erejét, a
fejedelem személyes magnificentiá-ját; az egyház pedig – e minden megrendelők legnagyobbika –
új eszközként vetette be az áhítatos lelkek rabul ejtése, felemelése, sőt hipnotizálása érdekében.
Mindez kézenfekvő bölcsesség, fölösleges sokat bizonygatni. Ezek nélkül a „másodlagos
mozgatók” nélkül a művészet egészen más lenne – és jóval kevesebb lenne belőle.
A propaganda minden eszköze szükségszerűen ellenállást vált ki. Időnként, amikor a
művészetet az elme leigázására használják, a szellem felszabadításáért harcoló eretnekek azon
kapják magukat, hogy ellenségei a művészetnek is, legalábbis annak a művészetnek. A nyolcadik
századi bizánci képrombolókhoz vagy az európai reformáció puritánjaihoz hasonlóan arra
törekednek, hogy megsemmisítsék az ellenség eme esztétikai hadoszlopát; vagy legalábbis - mint a
modern orosz vagy kínai kommunisták – semlegesítsék, hatástalanná tegyék, elszigeteljék élő
kontextusától. Éppígy, ha a művészet a tekintély fényével övez egy várost vagy egy uralkodóházat,
a meghódításukra és megalázásukra törekvő rivális városok és családok egyúttal megkísérlik
„mítoszukat” is porba dönteni, oly módon, hagy megfosztják őket aurájuktól és magukra öltik azt,
akárcsak a kannibálok, akik úgy vélik, ellenségük bizonyos részeinek elfogyasztásával
egyszersmind megfoghatatlan erejük forrása, a mana is birtokukba jut. Legalábbis a történelem
bizonyos időszakaiban így van ez; különösen ideológiai háborúságok idején, amikor nem csupán
egymás alapvető jogait és független tekintélyét kölcsönösen tiszteletben tartó, időszaki ellenségek
folytatnak küzdelmet korlátozott javakért, hanem életre-halálra folyik a harc, gyűlölt uralmi
rendszerek megsemmisítéséért, független hatalmak megtöréséért és leigázásáért, az Új Rend
megteremtéséért.
Hasonló

időszakok

még

elevenen

élnek

emlékezetünkben.

Albert

Speer

leírja

visszaemlékezéseiben, milyen eltökélten törekedett Hitler arra, hogy Berlint a meghódított Európa
fővárosává tegye, és ezt a fővárost egész Európa művészetének hadizsákmányával borítsa be.
Másfél évszázaddal ezt megelőzően Napóleon kísérletezett hasonlóval Párizs javára; ennek
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történetét elbűvölő részletességgel ecseteli Cecil Gould úr.1 Ám mindkét kísérlet kudarcba fulladt:
mind 1815, mind 1945 győztesei ragaszkodtak a művészeti - akárcsak a politikai - status quo ante
helyreállításához. Messzebbre kell visszanyúlnunk a történelemben ahhoz, hogy példát találjunk
ilyen léptékű, ám maradandóbb eredményű művészeti anyagmozgatásra. Tanulmányom tárgya az
európai műtárgyállomány utolsó, jóvátétel nélküli erőszakos megbolygatása, amely a harmincéves
háború nagy ideológiai földrengésének kísérőjelensége volt.
Több okból is drámai megrázkódtatás volt ez. Először is az esztétikai kannibalizmus
valamennyi fönt említett motívuma kimutatható volt benne. A protestánsok és katolikusok
küzdelmei szent háborúk, megsemmisítő hadjáratok voltak. A Habsburgok nem csupán arra
törekedtek, hogy helyreállítsák politikai fennhatóságukat Észak-Európában és német földön, hanem
arra is, hogy eltiporják a protestantizmust, és felszámolják a protestáns fejedelemségeket. Nagy
ellenfelük pedig, Gusztáv Adolf svéd király, amikor Észak oroszlánjaként, a Dániel könyvében s az
Apokalipszisben megjövendölt bosszúálló angyalként lecsapott a Balti-tengertől a Dunára, maga
sem elégedett meg kevesebbel mint hogy egy
...világot mely letűnt
új ércformába önt.
Az Angliában ugyanezekben az években folyó politikai küzdelem nyílegyenesen torkollott
társadalmi és ideológiai forradalomba. A monarchia megbukott, a királyt nyilvánosan kivégezték,
és egy addig példátlan mérvű katonai diktatúrára támaszkodó új társadalmi és politikai kísérlet vette
kezdetét.
Másfelől az európai fejedelmek az idő tájt nem akármilyen fejedelmek voltak. Nem csupán
világi uralkodóknak számítottak. Isten kegyelméből regnáltak, pap-királyok voltak, akik egy kézben
egyesítették az egyházi és a világi hatalmat; kettős hatalmukat pedig hivalkodó udvari kultúrájuk
révén tették közszemlére, amely a reneszánsz kori pogány magnificentiá-t vegyítette egyházuk
tudós vagy művészi propagandájával.
Micsoda pompás témát kínálnak a reneszánsz Európa fejedelmi műgyűjtői!2 Végigkövethetjük
történetüket, kezdve a tizenötödik századi burgundiai Valois hercegektől, e páratlan mecénásoktól,
vagy azoktól az itáliai fejedelmektől, akik saját dinasztikus dicsőségükre fordították és bitorolták az
egykori olasz városi közösségek esztétikai maná-ját. A következő században a burgundiai
hagyományt a Habsburg-ház örökölte meg és szállította Spanyolországba, míg Franciaországban a
Burgundiáról leszakadt, rivális Valois-ház a meghódított Itáliából töltekezett új életerővel. A
többiről gondoskodott a beházasodás, a családi versengés és a divat változó szeszélye.
Nyárspolgárnak lenni, a művészet ápolásával vagy gyűjtésével nem törődni, és (mint egyes német
fejedelmek tették) csak a lakomáknak és vadászatoknak élni: mindez méltóságon aluli, uralkodóhoz
nem illő faragatlanságnak számított. 1600 körül egész Európában az „angyali ízlés” vált
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általánossá.3
Persze ez az ízlés nem volt merő újdonság. Gyökerei megvoltak még a legtunyább északi
udvarban is. Minden karban minden uralkodónak megvolt a maga kincstára, a maga Kunstkammerje, ékszerei és családi képmásai; ezek éppúgy hozzátartoztak az uralkodás rendes eszköztárához,
akárcsak a korona és a jogar, a kenet és a gyógyító erő. Mostanra azonban mindez már kevés volt. E
kezdeti, kicsiny mag körül lassan-lassan meghúsosodott a világi pompa gazdagon kimunkált héja.
Az uralkodónak, ha lépést akart tartani a divattal, immár Maecenasszá kellett válnia, a művészetek
és tudományok jótevőjévé, aki gazdag képtárat és gazdag könyvtárat birtokol. A tizenhatodik
század közepétől pedig, a reformációval és ellenreformációval kezdődően, amikor a fejedelmekprotestánsok és katolikusok egyaránt- birtokon belül az egyház védelmezőivé, szinte tulajdonosaivá
váltak, kép- és könyvtáraik spirituális jelleget is öltöttek A cezaropapizmus jelen volt a
művészetben is, nem kevésbé mint a politikában, hiszen az egyház fejedelmi patrónusai azon
voltak, hogy teológiai műveltségük és pompázatos ikonográfiájuk fényével kápráztassák el
alattvalóikat és halványítsák el riválisaikat.
Ami uralkodói monopóliumként kezdődött, csakhamar arisztokratikus divattá vált. A
tizenhatodik század végére, amikor a hierarchizált társadalmi berendezkedés Európa-szerte
megszilárdult, az arisztokrácia mindenütt a királyi példa követője lett. Spanyol grandok és cseh
mágnások törpe udvaraikban buzgón utánozták a II. Fülöp és II. Rudolf által bevezetett kulturális
dívatokot. Nagy miniszterek, mint Granvelle bíboros, és nagy pénzemberek, mint Ulrich von
Fugger, fejedelmeket is megszégyenítettek volna kép- és szőnyeg-, könyv- és könyvkötés-, kéziratés miniatúra-gyűjteményükkel. És a rákövetkező évszázadban ama legnagyobb királyi műélvező, I.
Károly angol király, és ama legnagyobb királyi kultúrafogyasztó, Krisztina svéd királynő
udvaraiban egyaránt olyan írástudatlan parvenük, mint az első Buckingham herceg vagy Magnus de
la Gardie gróf, a divat uszályába kapaszkodva hozzáértő gyűjtőkké és műpártolókká nőtték ki
magukat.
Mindez nagyobbrészt persze nem volt több múló divatnál, olykor társadalmi vagy politikai
szükségszerűségnél. Ám a királyi és főnemesi gyűjtők közül számosan, mint például I. Károly, a
művészet valódi szeretetéről és kifinomult, sőt eredeti ízlésről tettek tanúságot. II. Fülöp spanyol
király például, a hűvös escoriali bigott, akinek hajlíthatatlan katolicizmusa mindazonáltal csavart
oszlopokon nyugodott (legbennsőbb szellemi tanácsadói - könyvtárosa, geográfusa és nyomdásza valamennyien titkos eretnekek voltak), szenvedélyes esztéta volt, aki különös élvezetet lelt
Hieronymus Bosch gyötrött képzeletének szülötteiben.4 Fülöp unokatestvére, Ferdinánd főhercegaz első rendszeres gyűjtő az osztrák Habsburgok közül - kastélyát a tiroli Ambrasban valamennyi
művészet múzeumává alakította át. És akkor még nem szóltunk Ferdinánd unokaöccséről, a
melankolikus, idegbeteg remetéről, minden gyűjtők legnagyobbikáról, II. Rudolf császárról. Prágai
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palotájának magányában, miniszterei számára hozzáférhetetlenül, idegenek által csak ritkán
felismerve, amint lovásznak maszkírozva bolyongott istállói és állatseregletei között, ez a
legbogarasabb Habsburg bizarr védőkagylóként felépítette maga köré Európa leggazdagabb és
lenyűgözőbb gyűjteményét. Pártfogását keresve egész Európából özönlöttek hozzá a festők és
szobrászok, szőnyegszövők, órások és asztrológusok, és a császár velük együtt festett és faragott,
szőnyeget szőtt és órát épített. Az általa vásárolt Leonardók és Tizianók, Raffaellók és Dürerek
pedig a Hradzsinban elvegyültek az új művekkel, amelyeket kifejezetten az ő obskurus ízlésének
kielégítésére készítettek: Brueghel és Roelant de Savery állat-fantáziáival, Giambologna manierista
bravurá-ivat, Arcimboldo megelevenített és mechanizált zöldség-gyümölcseivel.5
Az uralkodók nagyvonalú költekezése és késhegyig menő versengése természetesen kiváltotta
azok nemtetszését, akikre végső soron szeszélyeik költségei hárultak: az alattvalókét. És amiként a
gyűjtőszenvedély ideológiai ortodoxiával elegyedett, úgy vértezte fel magát az adófizetők gazdasági
indignációja is vallási eretnekséggel. A tizenhatodik századi protestáns képrombolók e kettős
buzgalomtól űzve zúzták ripityára a hivatalos egyház csábító kincseit, s a század végére az egyház
jogutódjai, a fejedelmek is egyre erősebben érezték ennek az ellenségeskedésnek az erejét. A bajor
rendek különösen ingerülten szemlélték a Wittelsbachok meggondolatlan költekezését. A bajor
nemességet csak nemrégen sikerült leszoktatni a protestantizmusról, s még nem voltak eléggé
lelkesek a hivalkodó pompájú jezsuita templomok láttán, melyek pazar díszítését és kifinomult
zenei életét végső soron ők fizették meg. V. Alberttől az követelték, váljon meg fölös számú
kóristáitól, V. Vilmostól pedig, hogy fogja vissza „különös és haszontalan dolgok erkölcstelen
gyűjtését”, ami a képeket, orgonákat és műtárgyakat jelentette.6 Ám a fejedelmek többnyire szoros
pórázon tartották az ilyenfajta ellenállást, és 1598 után, amikor a béke lassan ismét felvirágoztatta
Európát, a versengés sosem látott méreteket öltött. Az európai művészeti piacot ezekben az években
szervezték meg először egy egész kontinens ellátására; és ez a kontinens békében élt - III. Fülöp, I.
Jakab, II. Rudolf és a „főhercegek” egyre látványosabb fényűzésének, különcködésének és
magamutogatásának békéjében.

Az új nemzetközi műkereskedelem elsősorban Flandriában - a spanyol fennhatóságú
Németalföldön, a mai Belgiumban - szerveződött meg, különösen Németalföld régi gazdasági
központjában, Antwerpenben. Noha a spanyol kormányzók, a francia és angol követek számára
Itália még mindig kínált kifosztanivalót, az új műtermelés központja már az 1560-as években
északra, Németalföldre tolódott át. Ahogyan Granvelle bíboros írja 1568-ban Rómából, „nous
n’avons icy les painctres á la main comme au Pays d’Embas” - Michelangelo meghalt, Tiziano „fort
caducque” - és inkább Németalföldön javasol hajtóvadászatot új tehetségek után, ahonnan őt magát
nem sokkal azelőtt űzte el a zendülő burgundiai nemesség. Németalföld pedig lépést tartott a kor
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gazdasági és művészeti lehetőségeivel. Itt a műtárgymanufaktúra magas szinten szervezett
iparágnak, a műkereskedelem pedig szigorúan ellenőrzött monopóliumnak számított. A legnagyobb
külföldi vásárlók Flandriában eszközölték megrendeléseiket, a régi mestereket Flandriában adták el
(és hamisították), és Flandriából rajzottak ki London, Párizs, Prága és Madrid udvaraiba a
szerencséjüket kereső új mesterek. Flandria ura, Albert főherceg, Rudolf császár fivére maga is a
honi ipar lelkes pártolója és fogyasztója volt; korának legnagyobb festője pedig a szintén flamand
Pieter Pauwel Rubens. Rubens szorgos műhelye újra megtöltötte Flandria kifosztott templomait,
jóvátette a képrombolás, a kálvinizmus és a háborúk pusztításait, és szállította az európai udvarok
nagy propaganda-képeit: a párizsi Luxembourgpalotába IV. Henrik és Medici Mária triumfusait,
illetve Jakab király apoteózisát a londoni Whitehall Banqueting Hallba.7
Eddig rendben is volna: a duzzadó békének ezekben az éveiben a piac gépezete olajozottan
működött. A kínálat lépést tartott a kereskedelemmel, a kommunikáció akadálytalanul zajlott, az
uralkodóknak volt költőpénzük (legalábbis így gondolták), s az ideológiai természetű szenvedélyek
hallgattak vagy elhallgattatták őket. Ám ez a boldog idő egyszer csak véget ért. Visszatekintve úgy
látjuk, hogy az általános béke 1598 és 1618 közötti húsz éve - III. Fülöp és Lerma, IV. Henrik és
Medici Mária, I. Jakab és a főhercegek, II. Rudolf és I. Miksa bajor fejedelem extravagáns, pompás
virágkora - csupán vénasszonyoknyara volt: a keresztény reneszánsz fejedelmek és bizarr,
egzotikus, egymással versengő udvaraik utolsó évei. A rákövetkező harminc év során ez a
kifinomult ptolemaioszi világ alásüllyedt a zendülés és polgárháború zűrzavarába, és a
műkereskedelem jól kiszámított működését új erők gyorsították fel és billentették ki egyensúlyából:
a puritán képrombolás vákuumának ereje és a nagy műtárgy-gengszterek kalóz-vállalkozásai.
A harmincéves háború, a reformáció ideológiai küzdelmeinek ez az utolsó, legmegrázóbb
szakasza Prágában kezdődött (ma így látjuk), amikor a nemzetközi kálvinizmus fejedelmi
strómanját, V. Frigyes pfalzi választófejedelmet egy forradalmi protestáns gyűlés váratlanul
Csehország királyává kiáltotta ki. Prága volt II. Rudolf székhelye, aki itt gyűjtötte össze az
Ausztriai-ház közös kincstárát. Rudolf 1612-ben bekövetkezett halálát követően gyűjteményeinek
egy részét átszállították Bécsbe, ám túlnyomó részük Prágában maradt, amit biztonságosabbnak
ítéltek a török fenyegetésre való tekintettel. Most aztán nem külháború, hanem hazai zendülés
fenyegette őket. 1619 augusztusában a lázadó cseh nemesség, miután (legalábbis papíron)
megfosztotta trónjától a Habsburgokat, egyúttal indítványozta kincseik pénzzé tételét, hogy abból
finanszírozhassák forradalmukat. Ott az a vagyont érő ezüst kút, mutattak rá, amellyel Liechtenstein
hercege megvásárolta hercegi címét: á ma Bécsben látható Jamnitzer-kút. Ott vannak mindazok az
ezüst íróasztalok, órák, miegymás, amelyekben az elhunyt császárnak annyi öröme tellett. Ott
vannak aztán a „szobrok és festmények, amelyek nagy része meztelen testek szégyentelen
ábrázolása, és inkább megrontja, semmint felüdíti az emberi szellemet”. Mindezeket, szólt a
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lázadók indítványa, becsüljék fel a művészek, és aztán tegyék zálogba a nürnbergi kereskedőknél...
Íme, már itt feltűnik az ideologikus puritanizmus és a forradalom pénzügyi szükségleteinek az a
sajátos keveréke, amelyet teljes pampájában majd 1649-ben látunk Angliában. Nem szabad
elfeledkeznünk róla, hogy az 1618 és 1620 közötti rövid időszakban Prága szent város volt, az
európai messianisztikus puritanizmus központja. Ám a nagy tett ekkor még halasztást szenvedett.
Leltár készült ugyan Rudolf gyűjteményeiről, de a fehérhegyi csata elejét vette az üzletnek; s ha a
kincstár néhány darabjának mégis lába kélt, az inkább a bajor megmentők, semmint az ideologikus
buzgalom számlájára írandó.8 A harmincéves háború első kulturális áldozata nem a prágai
Habsburg-kincstár, hanem balszerencsés bitorlójának, a pfalzi választófejedelemnek a gyűjteménye
lett.
A Prága melletti fehérhegyi csatát, amely a csehországi függetlenség és protestantizmus végét
vetette, csakhamar követte az európai protestantizmus újabb, még látványosabb katasztrófája:
Spinola 1620ban betör Pfalzba, Tilly 1622-ben feldúlja Heidelberget, a meggondolatlan
választófejedelem, aki meg merte bolygatni a német hatalmak kényes erőegyensúlyát, trónfosztatik
és menekül. Ez a második katasztrófa tette lehetővé annak a gyűjteménynek a kifosztását, amely
legalább olyan fontos volt a protestánsok szemében, amilyen Rudolf Kunstkammer-je lehetett a
Habsburgok számára: a pfalzi választófejedelem heidelbergi könyvtárát. Mert, ha a katolikus
uralkodókat képtáraik dicsőítették, a jó kálvinista fejedelmek, akik gyanakvással szemlélték az
afféle pogány és pápista faragott képeket, mindenekelőtt könyvtáraikban dicsőültek meg; s a
tizenhetedik század elején valamennyi más könyvtár ragyogását elhalványította a protestáns
szellemi központ - a Palatina fénye.
A pfalzi könyvtár (Palatina) alapjait a tizenötödik században vetették meg. A következő
évszázadban humanista fejedelmek egész sorának támogatását élvezte, és szépen gyarapodott a
feloszlatott német kolostorok hozadékából. Ám fénykora 1602-ben kezdődött, amikor a híres
holland tudóst, Jan Gruytere-t nevezték ki a könyvtár élére, aki tudós körökben Janus Gruter néven
vált ismertté.9 Az áldott béke ugyanazon éveiben, amikor Gruter e gazdag protestáns könyvtárat
dajkálta, egy másik híres tudós- Baronius bíboros-hasonló figyelemmel gondozta a római pápai
könyvtárat. Baronius tanácsai nyomán kristályosodott ki a Vatikáni Könyvtár szerkezete, és
készültek el kézirat-katalógusai; s mindez éppen 1620ban, a fehérhegyi csata évében nyert végleges
befejezést.10 Amikor az egyház eme nagy győzelmét magának á bitorló székvárosának az
elfoglalása koronázta meg, mi sem természetesebb, hogy a pápa a triumfust legveszélyesebb
ellenfelének

kannibalisztikus

elfogyasztásával

pecsételte

meg,

maná-jának,

intellektuális

hadtápjának felemésztésével, a Palatiná-nak a Vaticaná-ba való bekebelezésével.
Bajorország hercege, a Habsburgok és az ellenreformáció generalissimója fiúi hűséggel
ajánlotta fel a lehetőséget, és XV. Gergely pápa mohón kapott rajta. 1622-ben Heidelbergbe küldte
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Leo Allatius görög tudóst, a kelet-nyugati unió odaadó hívét, aki levéltárosként a vatikáni könyvtár
alkalmazásában állt.11 A balsorsú Gruter Tübingenben keresett menedéket, s itt értesült arról, hogy
műve romokban hever, miután a szorgos görög a teljes kéziratgyűjteményt és a nyomtatott könyvek
legjavát megkaparintotta. Gruter személyes könyvtárát, akárcsak az egyetem és a collegium
sapientiae állományát, beömlesztették a közraktárba. Hogy súlyukat csökkentsék, megfosztották
őket kötéseiktől és borítótábláiktól, s ezáltal a korábbi tulajdonosokra utaló minden jelzéstől.
Heidelberg népe hiába próbálta útját állni a prédálásnak: Tilly csapatokat rendelte Allatius
védelmére. Még a kikölcsönzött könyveket is kinyomozták, s erőszakkal visszatérítették. Végül
1623 februárjában öszvérek hosszú karavánja kígyózott Heidelbergből a Rajnán föl az Alpok
hágóin át Itália felé - nyakúkban ezüst táblácskán a „fero bibliothecam Principis Palatini” felirattal
(„itt viszem a pfalzi fejedelem könyvtárát”). A minden német könyvtár legnagyobbikának
megnyúzott maradványait 196 ládában szállították Rómába, ahová a lassú öszvércsapat csupán
1624-ben érkezett meg, hogy terhét immár az új pápának, VIII. Orbánnak adja át. Néhány,
kizárólag német érdekű kézirattól eltekintve, amit hosszas vonakodás után 1815-ben szolgáltatott
vissza VI. Pius pápa Poroszország királyának, ma is ott van mind Rómában.
A pfalzi könyvtár megfontolt kifosztása olyan rablómanőver volt, amelyre nem akadt példa az
előző háborúkban az európai nemzetek között- leszámítva persze az itáliai fejedelmek hadjáratait.
Ám az itt statuált példa hamarosan követőkre talált. A harmincéves háború során a hadviselés
szabályai s konvenciói egyre inkább aláhanyatlottak, amihez nagyban hozzájárult a fejedelmek és
minisztereik egymást felülmúló falánksága, a gyűjtők csillapíthatatlan torkossága, mindaz ami
Richelieu és Mazarin, IV. Fülöp és I. Károly korát jellemzi. A folyamat felgyorsulását olyan
nemzeti kiárusítás jelezte (alig néhány évvel a pfalzi könyvtár bevétele után), amelynek egészen I.
Károly tragédiájáig nem akadt párja. Formáját tekintve békés kiárusítás volt, ám nyomában olyan
megrendülés söpört végig Európán, és annyira szorosan kapcsolódott ama tragédiához, hogy
valójában a zabrálás műfajába sorolandó. A mantovai gyűjtemény 1627 és 1630 közötti
elkótyavetyélésére gondolok.12
A mantovai Gonzaga hercegek gyűjteményének hírneve több mint egy évszázadon át fényesen
tündökölt. Gyarapodását műpártolások és fosztogatások segítették elő: az egymást követő hercegek
pártfogásukban részesítették a nagy olasz mestereket Mantegnát, Leonardót, Peruginót és
Correggiót; Cesare Borgia pedig 1502-ben kifosztotta Urbinót. A mantovai hercegek a tizenhatodik
században virágkorukat élték, s ezt palotáik kibővítésével és díszítésével tették közhírré. Itt
dolgozott Giulio Romano 1520 és 1530 között, és itt tanult Rubens az 1590-es években. 1600-ra
Mantova polgárai olyan kincsekkel dicsekedtek, melyeket a maguk részéről sokkal inkább nemzeti
képtárnak, városuk tulajdonának tekintettek, semmint a herceg magángyűjteményének. A
hamarosan bekövetkező események hathatósan emlékeztették őket, hogyan is áll a dolog.
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A baj az volt, hogy Mantova, akárcsak Észak-Itália valamennyi iparvárosa, gazdasági
nehézségekkel küszködött. 1612-től kezdve megingott a selyemipar, a váras jólétének alapja, és a
hercegek apadó bevételeikből többé nem tudták fenntartani fényűző udvarukat. Lassanként
ékszereik elzálogosítására kényszerültek. A határidők lejártakor pedig választaniuk kellett: vagy
végleg elveszítik, vagy valami mást adnak el, hogy kiváltsák azokat.
Ha a mantovai hercegek olyanok lettek volna, mint a bajor fejedelmek-vagy Európa bármely
más uralkodója -, sohasem mondtak volna le kincseikről. Az ilyen kincsek minden önérzetes
reneszánsz fejedelem számára hatalmi szimbólumok voltak. Bármi mást - címet, rangot, akármit előbb eladtak volna, új adókat vetettek volna ki, vagy egyszerűen tovább halmozták volna
adósságaikat. Sajnálatos, de az 1612 és 1627 között regnáló két mantovai herceg nem volt önérzetes
fejedelem. Rosszhírű, bukott bíborosok voltak, akiknek szenvedélyét nem annyira a műtárgyak,
mint inkább a szeretők, az ereklyék, az evésivás és mindenekfölött a törpék s papagájok
irányították. Ezért aztán a pénzszűke beköszöntével alattvalóik joggal kezdtek aggódni azokért a
festményekért - az ő festményeikért, - amelyek a világ egyik művészeti csodájává avatták
városukat.
A pápai öszvérek éppen a pfalzi könyvtárat szállították Rómába, amikor 1623-ban a mantovai
herceg elejtette az első utalást. Arundel hercegnő - a legnagyobb angol virtuoso felesége- és Antony
van Dyck, akik történetesen éppen a hercegi udvarban tartózkodtak, hallották a célzást, s az
csakhamar meghozta gyümölcsét. Három év múlva egy különc, kozmopolita, meghatározhatatlan
nációjú figura érkezett Velencéből, hogy titkos tárgyalásokba kezdjen a mantovai nagyherceg
kancellárjával. A látogatót Daniel Nysnek hívták, és kereskedőnek mondta magát: tükröket,
illatszereket, vázát, szőrmét és más csecsebecséket kínált a mantovai udvarban. Volt azonban ezen
kívül egy jóval fontosabb funkciója: titokban ő volt az angol királynak, I. Károlynak, s egyben
Arundel earljének és Buckingham hercegének a művészeti ágense. Nyshez hamarasan csatlakozott
Nicolas Lanier, királyi zeneigazgató, aki beköltözött hozzá és az ő utasításai szerint járt el. Szigorú
titoktartás alatt megkezdődtek a tárgyalások a gyűjtemény I. Károlynak történő eladásáról.
Persze a dolog csakhamar kipattant, és megindultak az első tiltakozások. Az udvar volt
kincstárnoka, Niccoló Avellani ünnepélyesen figyelmeztette a herceget, hogy „amennyiben igaz a
hír, miszerint ama képek, melyeknek az egész világon nincsen párjuk, eladásra kerülnek, a
mantovai ház minden barátja gyászt fog ölteni”. Ám a tiltakozásra válaszul az udvar csak még
mélyebb hallgatásba burkolózott. Aztán végül, 1627 augusztusában, az alku megköttetett. Nys
megvette a képek legjavát, közöttük Tiziano Tizenkét császár-át, Raffaello Szent Család-ját
(„amelyért Mantova hercege 50.000 scudit érő őrgrófságot adott, s amelyért Firenze nagyhercege
25.000 ducatoné-t kínált készpénzben”), egy képet Andrea del Sartótól, kettőt Correggiótól, egyet
Caravaggiótól és így tovább. Mindezek fejében 15.000 font kifizetését vállalta.
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Amikor az eladás ténye napvilágra került, szörnyű felháborodás söpört végig Mantován. Ez
annyira megijesztette a herceget, hogy egy pillanatra arra gondolt, ne vegyen-e fel kölcsönt, és
vásárolja vissza a képeket. Ám ugyanabban a pillanatban az is tudomására jutott, hogy különösen
kívánatos női törpe bukkant fel a magyarországi piacon, s ez eldöntötte a kérdést. Madernói
villájában rostokolva azokkal az illatszerekkel vigasztalódott; amelyekkel előzékenyen ellátta őt
Daniel Nys, ez az univerzális kerítő. „Ami történt, megtörtént - fakadt ki Avellani, az exkincstárnok -, de Isten legyen irgalmas ahhoz, aki ezt az üzletet kieszelte.” Nys természetesen
ujjongott. Valamennyi boltja közül, állította, ezt hozta össze a legnehezebben: „Magam is
meglepődtem saját sikeremen”. Ehhez még hozzáfűzte: Mantova városa és a kereszténység
valamennyi fejedelme megdöbbent azon, hogy a herceg megvált képeitől. „Mantova népe pedig úgy
följajdult, hogy amennyiben a herceg képes lenne visszaszerezni azokat, örömmel fizetné ki az
eladási ár kétszeresét is értük, népe pedig előteremtené azt neki”. Nysnek külön elégtételül szolgált,
hogy I. Károly számára a császár
és a toszkán nagyherceg kezéről sikerült lecsapni a zsákmányt. A gyűjteményről hangsúlyozta,
hogy „olyan csodálatos és dicsőséges, hogy soha párja nem akad majd; valóban méltó egy olyan
nagy királyhoz mint Őfelsége... Ebben az üzletben az isteni kegyelem volt segítségemre... Istené a
dicsőség!”
Ám Nys sikerei itt nem értek véget. Egy év sem telt el, s már arról tudósította a királyt, hogy
mennyi kincs maradt még Mantovában. A herceg úgymond még „kilenc nagy képét” nem adta el,
gyűjteménye színe-javát, így a Julius Caesar diadalmeneté-t Mantegnától, ami párját ritkító mű az
egész világon (cosa rara e unica al mondo) és „semmije sincs annak, akinek ez nincs meg”, mi
több: Richelieu bíboros ácsingózik utána. Vannak aztán még szobrok, melyek közt Praxitelészeknek
és Michelangelóknak mondatott alvó Cupidók, „és higgye el, valamennyi szobor Angliában
semmiség ezekhez képest”. De fenyeget a veszély, hogy mindez kicsúszhat a markunkból, mert
Franciaország anyakirálynője és Toszkána nagyhercege módfelett sóvárognak rájuk. De minden jó,
ha a vége jó. Anglia királya ismét elsőként ért célba: megkaparintotta az egészet, alig több mint
10.000 fontért.
A mantovai gyűjtemény megszerzését I. Károly úgy könyvelte el, mint egyenletesen sikertelen
uralkodásának legnagyobb triumfusát. A kortársak a kiárusítást összeurópai botránynak tekintették.
Rubens azt hangoztatta, hogy a mantovai hercegnek inkább meg kellett volna halnia, semmint
belemenjen az eladásba. Valójában a világ föltehetően többet nyert, mint veszített a dologgal. Mert
alighogy megérkeztek a hercegi kincsek Angliába, a harmincéves háború eljutott Mantova falai alá.
1630-ban a császári csapatok bevették és kifosztották a várost, s mindannak, ami még a hercegi
palotában maradt, egyszerűen nyoma veszett. Hiába könyörgött a császárné (maga Gonzaga
hercegnő) a férjének, hogy biztosítsa legalább a legértékesebb kincsek visszajuttatását. Soha semmi
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nem került vissza belőlük. Amikor nyolc évvel korábban, 1622-ben a hercegnő Mantovában
ünnepelte a császárral kötött házasságát, a Gonzaga-ház valamennyi kincsét közszemlére tették „a
világ legdicsőbb hercegnőjének” tiszteletére, valamint a királyi és hercegi násznép elkápráztatására.
Most mindez semmivé lett; a palotákat falakig csupaszították. A kincsek legjava biztosabb helyen
volt - legalábbis egyelőre - Angliában.
Érdemes megemlíteni, mintegy a művészet és a politika összefonódásának illusztrálására és I.
Károly preferenciáit jobban megvilágítandó, milyen árat fizetett a király legnagyobb sikeréért. Az
üzlet nyélbeütésével egyidejűleg expedíciót indított Buckingham herceg vezetésével Ré szigetére, a
Richelieu bíboros seregei által szorongatott La Rochelle hugenotta erődjének felmentésére. A
hadjárat finanszírozását (miként I. Károly összes ügyletét) rendszeresen foglalkoztatott nemzetközi
bankára, Sir Philip Burlamachi intézte. Az expedíció már vitorlát bontott, amikor Burlamachi
kézhez kapta a mantovai képek számláját. Az összeg megrendítette. „Könyörgöm - írta a király
titkárának- ismertesse velem Őfelsége örömét, de legfőképpen azt árulja el, honnan teremtsek elő
pénzt ennek az óriási összegnek a kifizetésére. Ha csupán két-háromezer fontról lenne szó, ez
elviselhető lenne, de 15.000 font, figyelembe véve Őfelsége egyéb vállalkozásait, végképp
lehetetlenné teszi számomra, hogy bármivel is hozzájáruljak a hadjárat előkészületeihez, amelyek
oly szükségesek volnának hercegi uram ellátására. Könyörgöm, tudassa velem, mihez tartsam
magam.” Az ily módon pénzszűkével küszködő hercegi hadjárat teljes kudarcot vallott. La Rochelle
elveszett, Richelieu bíboros pedig XV. Gergely példáját követve kannibalizálhatta könyvtárát.13
Megkapta viszont, amit akart, I. Károly. Miután biztonságban tudhatta a képeket, örült, hogy
kimaradt a háborúból. Aki kihúzta belőle, nem más volt, mint Pieter Pauwel Rubens, a béke nagy
igehirdetője, aki spanyol követként érkezett ugyan Angliába, de akitől rövid úton megrendelték a
Whitehall dísztermének kifestését.
De ha Angliában beköszöntött is a béke, a kontinensen újabb lendületet vett a háború, s ezzel
a gyűjteményfosztogatások is. 1632-ben München volt soron. A hadiszerencse azt követően fordult,
hogy az 1620-as években sarokba szorított protestánsok segítségére északról új, félelmetes
szövetséges sietett. Ugyanazt a bajor herceget, aki olyan könnyű szívvel ajánlotta fel Gergely
pápának a zsákmányul esett pfalzi könyvtárat, most saját székvárosában érte utol végzete.
Az időközben választófejedelemmé előlépett I. Miksa herceg harminchárom éven át építgette
saját gyűjteményét, fáradságot és költséget nem kímélve. Dinasztiájából ő volt az első, aki nem az
itáliai ízlés igézetében élt, hanem ehelyett német és flamand mesterek felé fordult. Különösen
szerette Dürert. Sem a fáradság, sem az ár nem számított, ha egy újabb Dürer bukkant fel a piacon.
Amikor az Assumptio-ért folyt a vetélkedés, még Rudolf császárt is kiütötte a nyeregből; s
Nürnberg városának azzal hálálta meg, hogy átengedték neki a Négy apostol-t (melyet Dürer
kifejezetten a város számára festett), hogy seregeinek megparancsolta: kíméljék a meghunyászkodó
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város földjeit. annak az évnek a Wittelsbach-gyűjtemény volt a császári után a második legnagyobb
német kollekció. Ám 1632 májusában semmivé vált egy egész nemzedék munkája. Gusztáv Adolf
svéd seregei bevették Münchent, és amikor végül eltávoztak s a választófejedelem visszatérhetett
fővárosába, elmondhatatlan látvány fogadta. Gyűjteménye, Kunstkammer-je, képtára mind odavolt.
Hiába küldözgette egyik levelét a másik után, hogy visszaszerezze elveszített Dürerjeit, Holbeinjeit
és Cranachjait. Végül feladta. És noha még további húsz év uralkodás adatott neki, soha többé nem
volt már ereje újraszervezni képtárát, melynek egy része szétszóródott, elpusztult vagy Svédország
felkapaszkodott nemességének palotáit díszítetle.14
Ezidőtájt új rablóállam tűnt fel: egy olyan királyi udvartartás, amelyet a parvenük válogatlan
mohóságával és a banditizmus szégyentelen módszereivel gyűjtöttek össze. Gusztáv Adolf 1630ban a protestantizmus bajnokaként, Heidelberg megbosszulójaként tört Németországba. Utódaira
egy fiatal rablóállamot hagyott a Baltikumban, és egy még fiatalabb kultúrközpontot Stockholmban.
A svéd csapatok, amerre csak elhaladtak Európában, magukkal ragadták és Stockholmba küldték
műtárgy-prédáikat:

orosz ikonokat Rigából

és Pszkovból,

oltárképeket

Stargardból

és

Braunsbergből, Matthias Kräger képeit Würzburgból, Grünewald oltárképeit Mainzból (ezek a
tengerbe vesztek útban Svédország felé), a würzburgi és brémai könyvtárakat, valamint Olmütz
kifosztott jezsuita és kapucinus templomainak kincseit. Ám Gusztáv Adolf legnagyobb fogása
München volt. Hat hónappal később meghalt, és trónját lánya foglalta el; a gyermek, akiből idővel
minden királyi kékharisnyák leghíresebbje és legragadozóbbja vált: Észak Minervája, Krisztina
királynő.15
Krisztina királynő telhetetlenül falta a kultúrát. Udvarába hívta Európa legjelentősebb szellemi
nagyságait, akik odafelé egy hajóba zsúfolódtak nyomdászokkal és könyvkötőkkel, „áccsal, pékkel,
chef de cuisine-nel”, akik észak felé tartottak, egyazon cél felé sietve. Descartes-ot azzal gyilkolta,
hogy a svéd reggeleken ötkor tartson filozófiaórákat. Egészben vett meg könyvtárakat, ahogy
fölbukkantak a piacon.16 Ügynökei Londonban, Hágában, Rómában szaglásztak az alkalmi
üzletekre. A súlyos adók alatt nyögő német városok könyvekkel, kéziratokkal, képekkel és
ékszerekkel telirakott bálákat indítottak bálák után észak felé, a kielégíthetetlen királynőhöz És ha a
divat egyszer lábra kap, megteremti a maga
követőit. Ahogy az angol arisztokraták követték királyuk tetteit, úgy utánozták a svéd nemesek is
királynőjüket: de la Gardie, Wrangel, Brahe, Skytte, Oxenstjerna, Könisgmarck-valamennyien a
zsákmány nekikjutó részével zsúfolták tele groteszk kastélyaikat.
A legnagyobb kincstár ekkoriban természetesen még mindig Rudolf császár prágai
gyűjteménye volt. 1639-ben a svédek elfoglalták Prágát; ám ekkor még elszalasztották a prédát.
Dionisio Miseroni, a császári kancellár, még időben biztos helyre menekítette azt. Kilenc évvel
később a svédek megint Prága kapuinál voltak, s az immár nagykorú királynő ezúttal eltökélte,
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hogy nem szalasztja el a zsákmányt. Gyorsan kellett cselekednie, mert a teljhatalmú megbízottak
már összeültek Münsterben az általános békekötésre, s ha nem akart lekésni, most kellett lecsapnia.
Kiadta tehát a parancsot két hadvezérének, hogy ne vesztegessék az időt (egyikük, Károly Gusztáv,
Zweibrücken hercege unokatestvére volt, s később X. Gusztávként örökölte tőle a trónt; a másik
volt Königsmarck gróf). Prágát s főként a császári kincseket mindenképpen meg kellett
kaparintani.17
A generálisok megtették a magukét. Prágát még időben, a vesztfáliai béke aláírása előtt
bevették és kifosztották. Ezúttal nem volt mit álcázni, a királynő parancsai egyértelműek voltak.
„Legyen rá gondod - írta egy személyes utóiratban unokafivérének -, hagy elküldd nekem a
könyvtárat és az ott lévő műtárgyakat: tudod, hogy ez az egyetlen, ami érdekel”. Így aztán mindent
- vagy majdnem mindent -, ami II. Rudolf képtárából megmaradt, valamennyi szobrot és műtárgyat,
a teljes császári könyvtárat, sőt még a császári menazséria egy élő oroszlánját is behajózták öt nagy
dereglyére, s útnak indították, csöndesen úsztatva felfelé, északnak az Elbán. Sok mindennek
„nyilván” már en route lába kélt. Ám 570 kép végül is megérkezett Stockholmba. Ugyancsak
megérkezett a hatalmas könyv- és kéziratgyűjtemény, amit a korrupt könyvtárosok lékeltek meg; a
királynő nemcsak telhetetlen, figyelmetlen is volt. Krisztina trónralépésekor egyetlen festmény
lógott a királyi palota falán; az is svéd volt. Húsz év múlva Stockholm besorolt Európa művészeti
fővárosai közé. Műkincseit a főváros kivétel nélkül fosztogatásoknak köszönhette.18
Néhány évre rá egy újabb epizód még távolabb sodorta őket. 1654-ben a királynő, aki olyan
erőteljesen igyekezett Európa kultúráját északra, Stockholmba hurcolni, hirtelen meggondolta
magát. Huszonnyolc évesen úgy döntött, felhagy ezzel az erőfeszítéssel, és inkább ő maga követi a
kultúrát természetes déli fekvése felé. Római katolikus hitre tért, lemondott koronájáról, lerázta
lábáról kietlen hazájának szikkadt lutheránus porát, és Róma kellemesebb ege alá költözött. A
rákövetkező harmincöt év során ez a zsarnoki aggszűz egyidőben kívánta enni is, meg nem is
királyi kalácsát, miközben világias bíborosokkal pletykálkodott, és uralkodói előjogokat élvezett a
korona unalmas felelőssége nélkül. Magával hozta zsákmányának legnagyobb részét is; és ha
kötelezték is, hogy egy részét Svédországban hagyja, csakhamar pótolta a hiányt. Útja délre
Flandrián át vezetett. Itt megállt egy évre, hogy megszemlélje Lipót Vilmos főherceg gazdag
képtárát Brüsszelben, s közben végigvadászta Antwerpen kiállítótermeit. Hogy roppant útiköltségeit
fedezze, sok kincsét áruba bocsátotta, de aztán újabbakat vásárolt helyettük. Még Rómában is
visszatért régi módszereihez: kifosztotta a Farnese-palotát, amelyet tulajdonosa szívélyes, de ostoba
módon rendelkezésére bocsátott. (Mazarin bíboros bölcsebb volt: amikor a királynő Párizsba
látogatott, egyszerűen kizárta képtárából.) Amikor 1689-ben meghalt, minden vagyonát „az isteni
férfira”, Azzolino bíborosra hagyta; s ezt követően gyűjteményei a hagyatékozások és eladások
különféle labirintusaiban bolyongtak, míg végül a stockholmi királyi könyvtár is - akárcsak a
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választófejedelem heidelbergi gyűjteménye-belesüllyedt a Vatikáni Könyvtárba. A királyi képtár
szétszóródott; a képek nagy része ma különféle angol főnemesi gyűjtemények mélyén hever
bebalzsamozva.19
Így történt, hogy II. Rudolf császári kincstára egyetlen nő akaratából szétszóródott a világon.
Alfons Lhotsky, a Habsburg-gyűjtemények történetírója, pontosan fogalmazott, amikor Prága
bevételét „szégyentelen rablásnak” minősítette. Lhotsky szerint csupán a mantovai gyűjtemény
katasztrófája volt ehhez fogható: 1630 és 1649 „vitathatatlanul az európai kultúrtörténet
legsúlyosabb veszteségei közé tartozik”.

Mert időközben a mantovai gyűjtemény is a prágaihoz hasonló sorsra jutott. Egy év sem telt el
II. Rudolf Kunstkammer-jének lerombolása óta, s hasonló csapás sújtotta a Stuart-galériát; ezt a
csodálatos magánképtárat, amelyet oly állhatatos buzgalommal és olyan kitűnő ízléssel gyűjtött
össze a legbalszerencsésebb angol király; ezt a galériát, amelynek felépítéséhez feláldozták a
politikát, s amely most maga.is áldozatául esett a politikai és ideológiai forradalomnak. Mert I.
Károly gyűjteményével nem pusztán a háború vagy a fosztogatás végzett. Nem csupán azért
számolták fel, mint a (bennefoglalt) mantovai gyűjteményt, hogy árából pénzügyi adósságokat
fedezzenek. Pusztulását egy olyan képromboló mozgalom is okoyta, amelynek nem csak politikai,
hanem morális és társadalmi jelentősége is volt, és amely a reformációig, sőt annál is messzebbre
nyúlt vissza.
A tizenhatodik századi képrombolók, a reform zelótái számára, akik felaprították az
orgonákat, beverték a színes üvegablakokat és lefejezték Észak-Európa szobrait, ezek a
műalkotások egy gyűlölt társadalmi rend szimbólumai voltak. Bilincseknek tekintették ezeket,
amelyekkel a régi egyház leláncolta az egyszerű emberek elméjét; olyan „halott képeknek”,
melyeknek költséges fenntartása nap nap után „Krisztus élő képmásainak” feláldozását követelte. A
tizenhetedik század fényűző fejedelmi udvarai, az államegyház számtalan funkcióját átvéve,
átvették az egyház régi ellenségeit is. A fejedelmek, úgy tűnik, elszakadtak alattvalóiktól,
túlemelkedtek ezek látókörén, bezárkóztak egy megközelíthetetlen connoisseur-világba. Az angol
forradalom krízisét így aztán a Whitehall galériája fizette meg. A puritánok akkor már szétzúzták a
londoni Cheapside nagy keresztjét, megszentségtelenítették VII. Henrik pampás kápolnáját a
Westminsterben, és lefejezték az angol plébániatemplomok szobrait. Elpusztították a királynő
kápolnáját, a Temzébe dobták Rubens egyik képét. Megszavazták, hogy építőanyagként kiárusítják
az angol katedrálisokat. Végül, miután I. Károlyt is lefejezték, nekimentek páratlan
képgyűjteményének, ám nyomasztó anyagi gondokkal küszködve, mégsem pusztították el, hanem
inkább eladogatták.
A képek egy része kézen-közön kelt el, régi tartozások vagy igények rendezéseképpen,
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másokat pedig kifejezetten fenntartottak bizonyos személyek számára, ahogyan például Oliver
Cromwell a maga számára tartotta fenn Mantegna Julius Caesar diadalmeneté-t, Hampton Court-i
lakosztálya díszítésére. A gyűjtemény legjavát azonban kiárusították. És micsoda kiárusítás volt!
Európa uralkodói, akiket I. Károly annyiszor felülígért és kiütött a versenyből, most megérezték,
hogy eljött az ő órájuk. Miközben botrányt kiáltottak a királygyilkosság miatt, titokban Londonba
küldték ügynökeiket. Ahelyett, hogy közös erővel verték volna le a monarchia ellenségeit, a felkent
kollégának és rokonainak barbár gyilkosait, Clarendon megdöbbent szavait idézve: „egymás
hegyén-hátán rohantak, hogy részt kaphassanak a megölt monarcha hagyatékából”.
Így hát itt látták újra mind a vén ragadozók, ki-ki saját ügynöke mögé rejtőzve, ahogyan I.
Károly rejtőzött annak idején Daniel Nys mögé. A spanyol követ spanyolfal mögé bújva szerezte
vissza 1V. Fülöp számára az összes Tizianót, amit I. Károly annak idején Spanyolországban
gyűjtött. A követ úgy tett, mintha a király kegyence, Don Luis de Haro nevében cselekedne; Don
Luis pedig szintén őrizte a látszatot: amint kezébe kerültek a képek, kijelentette, hogy túl
fenségesek egy alattvaló számára, és máris loholt gazdája lába elé helyezni ezeket. Mazarin bíboros,
noha neki magának is volt épp elég baja a forradalmi Frondes-dal, a francia követen keresztül
ugyancsak biztosította a maga osztalékát. Krisztina királynő, akit Prága kifosztása sem elégített ki,
ügynökét, Michiel le Blont küldte, hogy rátegye kezét az ékszerekre. Flandria Habsburgkormányzója, Lipót Vilmos főherceg, aki annyira szerette Teniers róla készült képeit, szintén
megragadta az alkalmat. Brüsszeli hídfőállásából a forradalom zátonyán hajótörést szenvedett két
nagy angol gyűjtemény roncsait már kihalászta - hozzá kerültek Buckingham herceg és Arundel
earljének javai. Most még gazdagabb fogásban bizakodott. Az ötödik nagy vevő, kissé kilógva a
hercegek és államférfiak sorából, egy Párizsban élő kölni bankár, Everhard Jabach volt. Ő Mazarin
és önmaga számára vásárolt. Jabach, ahogy forrásaink beszélik, hosszú kocsikaraván élén,
diadalmenetben tért vissza Párizsba, „mint egy győztes római hadvezér, akit a művészeti zsákmány
követ”. A nemes érzület a királyokból, akiknek bevásárlásait Clarendon oly megvető szavakkal
illette, mégse halt ki teljesen. Clarendont például, aki azidőtájt a száműzött II. Károly
spanyolországi követe volt, diszkréten kitessékelték Madridból, hogy ne lássa a nyolcvan öszvérből
álló poros karaván bevonulását a városba, hátukon a megölt monarcha Coruña felől hozott
hagyatékával.20

De I. Károly képeinek kiárusítása nem csak a leglátványosabb, hanem egyben a legutolsó is volt a
harmincéves háborút kísérő nagy gyűjteményfosztogatások sorában. A tizenhetedik század közepe,
mint annyi másban, ebben is történelmi vízválasztónak bizonyult: az elkülönülés, a dezintegráció
korának. Ahogy a politika ekkortól vált le a vallásról, úgy vált le a művészet is arról az ideológiai
keretről, amelybe addig ágyazódott; s miután elkülönült tőle, miután nem tartozott többé hozzá az a
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mana, ami egy adott uralmi rendszer vagy hit presztízsének forrása, a képrombolás-a művészet
morális vagy társadalmi gyökerű gyűlölete - is elveszítette értelmét. Az ideológiai háborúk
kimentek a divatból, s velük ment a háborúkra jellemző ragadozó vadságnak egy része is. A
következő század korlátozott mértékű háborúi bizonyos szabályoknak és konvencióknak
engedelmeskedtek. A fejedelmek és generálisok nem fosztották ki egymás palotáit és nem lopták el
egymás tulajdonát.
Mellesleg szólva: valóban személyes tulajdonukat képezték ezek a kincsek? 1649-ben Anglia
népét kétségtelenül megrázta I. Károly kivégzése és a monarchia bukása, ám nem érezték, hogy
nemzeti veszteség érné őket a király képeinek kiárusításával. Csupán Mantova népe tekintette a
hercegi képek elvesztését őket ért személyes sérelemnek, nemzeti inzultusnak. A következő
évszázadban azonban a mantovaiak felfogása lassacskán általánossá vált. A nagy királyi
gyűjtemények, noha jogilag magánkézben maradtak, lassan nemzeti gyűjteményekké váltak.
Richelieu, Mazarin, Jabach gyűjteményei, amelyek valamennyien XIV. Lajos kezében
összpontosultak, alkották a Louvre magját; IV. Fülöp gyűjteményéből lett a Prado; Lipót Vilmos
főhercegé, aki 1656-ban tért vissza Ausztriába, a bécsi Kunsthistorisches Museum alapjait vetette
meg. Ebben a három nemzeti múzeumban láthatjuk azokat a Tizianókat, amelyek valaha I.
Károlyhoz tartoztak. Természetesen Krisztina királynő, e szeszélyes anakronizmus volt az utolsó
monarcha, aki személyes tulajdonaként hurcolta magával egy nemzet gyűjteményét, de a svéd
kormány még ebben az esetben is megpróbálkozott néhány bágyadt, hiábavaló tiltakozó gesztussal,
hogy különbséget tegyen magán - és köztulajdon között.
Az utóbbi három évszázadban a világ műkincsállománya tömeges mértékben cserélt gazdát
(hogyan másként lehetett volna feltölteni Amerika múzeumait?), ám ez mindig magánúton történt.
Fejedelmek jöttek, fejedelmek mentek, de Európa nagy fejedelmi gyűjteményei megmaradtak kevés kivétellel - érintetlenül. Ezeket vagy de facto vagy de jure államosították. A fosztogatók
azonban, ez is igaz, nem pusztultak ki. Napóleon és Hitler megtették, ami tőlük tellett. Hosszú távon
azonban kudarcot vallottak. XV. Gergellyel és Krisztina királynővel ellentétben ők nem nyertek
egérutat a zsákmánnyal.
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