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Előszó 
 
Ez az írás két előadásra épül, melyet a szerző 1971 tavaszán a Mary Duke Biddle Alapítvány 

felkérésére tartott a Cooper Union Művészeti és Építészeti Főiskoláján New Yorkban, „A haladás 
eszméi és hatásuk a művészetre” címmel. Az 1859-ben épült nagy előadóterem, mely az említett 
előadások színhelyéül szolgált, történelmi emlékhely, ahol egykor Abraham Lincoln mondott 
beszédet. A Cooper Union ugyanis a maga nemében az egyik legrégibb népoktatási intézmény; 
1857-ben alapította Peter Cooper „a tudományok és művészetek előmozdítására”. Ennek 
megfelelően az általam választott téma is ezzel a vezérmotívummal áll kapcsolatban. Bárki is 
foglalkozzék ezzel az anyaggal, köszönettel tartozik George Boas filozófusnak és történésznek, 
akinek a primitivizmus történetéről Arthur O. Lovejoy szerzőtársával együtt írt alapvető 
tanulmányai a téma lényegébe engednek betekintést. Így munkámat baráti tisztelettel egyszersmind 
neki is ajánlom. 

Az előadások angol nyelvű szövege pompás kiállításban, nyomtatott kiadványként is napvilágot 
látott, amelynek példányait az alapítvány barátai és támogatói között osztotta szét, könyvesbolti 
forgalomba azonban nem került. Ez a szerző által átdolgozott változat, egyszersmind német nyelvű 
fordítás, ennek megfelelően első kiadásnak tekintendő. 

 
London, 1978. július 
 
E. H. G. 
 
 
 



I. A klasszicizmustól a primitivizmusig 
 
 
Noha a haladásba vetett hit válságának kellős közepén vagyunk, a haladás fogalma nélkül 

mégsem tudnánk elképzelni az életünket.
1
 Jól tudjuk, hogy ez még ma is mennyire polarizálja a 

politikai eszméket és a pártokat. Ebben a tekintetben még mindig annak a XIX. századnak az 
örökösei vagyunk, amely a maga részéről viszont a francia forradalom igézetében élt. A politikai 
spektrum a forradalmi évek nemzetgyűlésének ülésrendjét tükrözte ekkor, s ezt tükrözi még ma is. 
Az, aki úgy látta, hogy a haladás ellenállhatatlan erőinek oldalán áll, a baloldalhoz tartozott, a 
jobboldalhoz tartoztak ezzel szemben azok, akik óvatosságra intettek, és magukat a konzervatív 
elnevezéssel illették, míg ellenfeleik reakciósnak nevezték őket. Saját kárunkon tapasztaltuk, hogy 
ez az egyszerű séma hogyan torzítja el és hamisítja meg magában a politikában is megannyi helyzet 
bonyolult valóságát. A művészeti kritika történetében még ennél is több zavart keltett a haladás 
gondolata. Ki is lepődne meg azon, ha egy szenvedélyes radikális szájából azt hallaná, hogy a 
művészet területén a haladás eszménye már önmagában reakciós? A művészetnek spontánnak kell 
lennie, és sem a múlttal, sem a jövővel nem szabad törődnie. A műalkotásokat - ha továbbra is így 
kívánjuk őket nevezni T nem lehet egy felfelé ívelő vonalon elhelyezni, ugyanis lényegüknél fogva 
összemérhetetlenek. Ezért csak látszólagos paradoxon, hogy annál haladóbbnak tűnik a műkritikus, 
minél inkább tagadja, hogy a művészetben van haladás. A haladás fogalmát a jelenlegi 
művészettörténetírásban is a legszívesebben elkerülik. Túl vagyunk rajta, csakúgy, mint a 
hanyatlásén. Minden egyetemi hallgató már az első évben tisztában van azzal, hogy Michelangelo 
nem jobb Giottónál, csak épen más. Ugyanezen a nézeten vagyok én is, csakhogy nekem úgy tűnik, 
megérné azért a fáradságot, ha megpróbálnánk egymástól különválasztani a haladás fogalmának 
azon különböző értelmezéseit, melyek egyfajta nyelvzavarhoz vezettek. Nyilvánvaló, hogy az idők 
folyamán összekuszálódtak a különböző fogalmak, s talán nem ártana ezeket egyenként ismét 
kipreparálni. Aligha kell azt hangsúlyoznunk, hogy itt csupán egy diagram, egy orientációs séma 
kialakításáról lehet szó. Az effajta sémák kivétel nélkül leegyszerűsítést jelentenek, de ez végül is a 
történelemábrázolás minden fajtájára érvényes. Fejezetcímeim jelzik is, hogy diagramjaimnak 
bemutatására a történeti tárgyalás formáját választottam. 

Mint mindig, ezúttal is az ókorral kell kezdenünk, elvégre a művészeti haladás eszméjét csakúgy, 
mint a kritika legtöbb más , vezéreszméjét is, a klasszikus antikvitás hagyta ránk örökül. Jóllehet, 
többé már nem állnak rendelkezésünkre annak a számoszi Durisz görög szerzőnek az írásai, aki 
állítólag elsőként ábrázolta a görög szobrászat és festészet történetét haladásnak felfogott fejlődési 
folyamatként, de koncepciójának lényegét olyan nagyhatású római auktorok szövegei őrizték még, 
mint Plinius, Cicero és Quintilianus.

2
 Az itt látható négy férfialakból álló sornak már elegendőnek 

is kell lenni a görög szobrászat fejlődését szemléltető diagramunkhoz (1-4. képek). A VI. század 
archaikus művészete kemény és merev volt (1. kép); az V. században Polükleitosz kidolgozta az 
arányok és a mozgás kánonját (2. kép); a IV. században Praxitelész gráciával ruházta fel ezt (3. 
kép), s végül Nagy Sándor korában Lüszipposz tökélyre vitte a természet utánzását (4. kép). Tudom, 
sokan hajlanak ma arra, hogy ennek a haladáseszmének az érvényességét kétségbe vonják, s 
példáink sorrendjét legszívesebben megfordítanák, mert az archaikus művet többre becsülik a IV. 
század végének naturalisztikusabb kifejezésmódjánál. 

És itt hadd bocsássam rögtön előre, hogy előadásom ezeknek a korábbi, primitívebb stílusoknak 
a javára beállott szemléleti változásnak az eredetével fog foglalkozni. De mindenekelőtt világosan 
meg kell határoznom a haladásnak azt a koncepcióját, amely az itt bemutatott műalkotás-sornak is 
alapjául szolgál. Röviden szólva, ebben a szobrászművészetet a természetutánzás készségével, a 
mimézissel azonosítják. A görögök ugyanazt a szót használták a művészetre és az ügyességre; 
mindkettőt a tekhné fogalmába sűrítve. Így számukra a művészet története is per definitionem a 
technikai készség története volt. 

Amikor Vasari, a firenzei festő, Michelangelo egyik ifjabb kortársa, mestersége addigi 
történetének a feldolgozására és közzétételére vállalkozott, meglepetésére és örömére arra a 
felismerésre jutott, hogy az antik szerzők sémáját rendező elvként sikerrel alkalmazhatja annak a 
fejlődési folyamatnak a leírásában is, ame- 

 



 

 
 
1. Ifjú (Kleobisz vagy Bitón), i. e. VI. sz. eleje. Delphoi, Múzeum 
 



 
2. Polükleitosz: Lándzsavivő (Dorüphorosz), i. e. 440 k. (római márványmásolat). Nápoly, 

Museo Nazionale 
 



 
3. Praxitelész: Gyíkölő Apollón (Apollón Szaurokhthonosz), i. e. IV. sz. második fele (római 

másolat). Róma, Musei Vaticani 
 



 
4. Lüszipposz: A testéről az olajos homokot letisztító atléta (Apoxüomenosz), i. e. 325 k. (római 

márványmásolat). Róma, Musei Vaticani 
 



 
5. Giovanni Cimabue: Trónoló Madonna a Gyermekkel, angyalokkal és négy prófétával. 1280-

85 k. Tempera, fa; 385 x 223 cm. Firenze, Uffizi 
 
 
lyet ő a művészeteknek szülőhazájában, Itáliában bekövetkezett újjászületéseként és 

felemelkedéseként fogott fel. A történelem önmagát ismételte meg. A két ciklus pontosan megfelelt 
egymásnak.

3
 Vasari híres művészéletrajz-gyűjteményében (1550), melyet három részre tagolt, a 

művészetek fejlődésének a sötét középkorral bekövetkezett hanyatlása után meginduló folyamatát 
mutatta be, amikor a görögök avagy bizánciak - Cimabue (5. kép) tanítómesterei - a Vasari által 
nehézkesnek és csúnyának nevezett modorukban legfeljebb ha egy szikráját őrizték meg az 
elevenségnek. Mihelyt azonban - úgy 1300 körül - varázsuk megtört, megindulhatott az a fejlődés, 
amely immár a jótól a jobb, a jobbtól pedig csak a legjobb irányába tarthatott. Ennek Giotto 
művészete (6. kép) reprezentálja az első, a XIV. században elért fokát, melyet a tér és a mozgás 
szemléltetésének készsége jellemez. Masaccio művészete a perspektíva, s a fény és árnyék fölényes 
kezelésével már a XV. század stílusának tört utat (7. kép), Leonardóval és Raffaellóval (8. kép) 
pedig ahhoz a XVI. században virágzó „tökéletes modor"-hoz érkezünk el, amelyben a szépség és 
grácia többletét a művészi eszközök alkalmazásának az a tökélye biztosítja, amely a keménység 
utolsó nyomait is eltünteti. 

Talán említenem is fölösleges, hogy - akárcsak az antik művészet esetében - itt sem volt hiány 
olyan kritikusokban, akik Vasari értékrendjét elviselhetetlenül naivnak tartották. Időről időre 
szemére vetették, hogy a művészi tökéletességet a természetutánzás készségével azonosítja. Alpers 
professzor csak a közelmúltban bizonyította be, hogy ez a vád Vasari művészetfelfogásának nem 



kielégítő elemzésén alapul.
4
 Ezt a nézetet ugyanis úgy lehetne jellemezni, mint egy instrumentális 

művészetfelfogást. Igaz, számára a festészet elismerten nem egyéb, mint technikai készség, de 
ugyanakkor mint minden egyéb készségnek, ennek is valamilyen célt kell szolgálnia. A keresztény 
művészet célja az, hogy a szentek alakját, s mindenekelőtt a szent történeteket meggyőző módon és 
megindító hatást keltve állítsa a néző szeme elé, s ezzel egyszersmind mintegy tanújává avassa őt a 
szentek és - körük bővítésével - a héroszok cselekedeteinek és szenvedéseinek, melyeknek 
szemlélődésre kell őt késztetniök. A térbeliség illúziója, a perspektíva 

 
 
 
6. Giotto: Az Ognissanti-templom Madonnája, 1310 k. Tempera, fa; 325 x 204 cm. Firenze, 

Uffizi 
 



 
7. Masaccio: Mária a Gyermekkel. A pisai Santa Maria del Carminetemplom polüptikhonjának 

középső táblája, 1426. Olaj, fa; 136 x 73 cm. London, National Gallery 
 
 
és a fény biztos kezelése, a természetfölötti szépség láttatására való képesség nem öncél; azt a 

célt szolgálják, amelyet a kultúra a festészet, illetve szobrászat számára kijelölt. Mihelyt ezt a 
premisszát elfogadtuk, többé már semmiféle naivitást nem találhatunk abban az állításban, miszerint 
az, ahogyan Raffaello Szent Pál athéni prédikációját a Sixtus-kápolna számára tervezett 
faliszőnyeg-sorozat egyik kartonján (9. kép) megjeleníti, a szóban forgó célnak jobban megfelel, 
mint Keresztelő Szent János prédikációjának az az ábrázolása a firenzei keresztelőkápolna boltozati 
mozaikjainak egyikén, amelyet Vasari Andrea Tafinak tulajdonít, s csak felettébb mérsékelt 
dicséretre méltat (10. kép). Raffaello úgyszólván megengedi a néző számára, hogy tökéletesen 
felidézhesse magában azt a történelmi pillanatot, amikor az apostol a pogány filozófia fellegvárában 
prédikált. Nemcsak a környezetet mutatja be, de még arra is lehetőséget nyújt, hogy egyenként 
vegyük szemügyre a hallgatóság tagjait, és eltűnődjünk az örömüzenet keltette egyéni reakcióikon. 
Ehhez a kompozícióhoz viszonyítva a művészet történetének korábbi fázisából származó 
bizantinizáló mozaik egyfajta piktográfiaként jellemezhető. Ez utóbbin Keresztelő Szent Jánost 
látjuk öt másik, vele átellenben csoportosuló férfialak társaságában. A próféta baljában írásszalag 
van „kiáltó szó a pusztában” latin nyelvű felirattal. Természetesen soha senki nem gondolta 
komolyan, hogy a szent ilyesfajta tekercset hordozott volna magával prédikációi alkalmával; a kép 



inkább emlékeztető az evangéliumi elbeszélésre, mintsem az esemény vizuális rekonstrukciója. 
Nem is lehet ennek a műnek ugyanazokat a kérdéseket feltenni, mint a másiknak, a Raffaellóénak. 

Minden jogunk megvan ahhoz, hogy elmarasztaljuk Vasarit, amiért - akár értetlenségből, akár 
kelletlenségből - nem vette figyelembe a középkori szimbolikus képértelmezés célját. Ha viszont 
abból indulunk ki, amit ő tekintett a művészet céljának, mégis igaza volt, amikor azt állította, hogy 
az adott cél megközelítése tekintetében Raffaello túlhaladta a korábbi alkotást. 

Most térjünk vissza gondolatban egy pillanatra ahhoz, amit a művészet instrumentális 
felfogásaként jellemeztem. Ez tökéletesen 

 
 

 
 
8. Rafaello: Tengelicés Madonna, 1506. Olaj, fa; 107 x 77 cm. Firenze, Uffizi 
 



 
 
9. Raffaello: Szent Pál prédikációja Athénben, 1516. Karton, 29,8 x 35,7 cm. London, Victoria 

and Albert Museum 
 
 
racionális felfogás, ugyanis mihelyt kitűztünk egy célt, máris beszélhetünk az elérését biztosító 

eszközök tökéletesítéséről is. Hogy egy kézenfekvő példát említsek, senki sem vonhatja kétségbe, 
hogy az orvostudomány a gyermekbénulás megelőzése terén tényleges fejlődést ért el. Még arra az 
álláspontra is helyezkedhetnénk, hogy értelmes volna a haladás fogalmát erre az instrumentális 
jelentésére korlátozni, egy partikuláris cél elérése érdekében tett előrehaladás értelmében. Ha egy 
ilyen cél bármiféle készség kifejlődésében adva van, tanulási folyamatot láthatunk magunk előtt. 
Haladást érhetünk el például a francia nyelv tanulásában, s ha kedvünk van hozzá, akár meg is 
írhatjuk előmenetelünk történetét. 

Az eszmetörténetben a haladásnak mint egy partikuláris készség tökéletesedésének e racionális 
koncepcióját mindenekelőtt el kell különíteni egy másik, vele összeolvadt képzettől: az organikus 
növekedés képzetétől. E zavar okát Arisztotelész nagy hatású filozófiájában kereshetjük. Ő bármely 
folyamatnak a végpontját vagy célját különös típusú oknak fogja fel, s ezt céloknak (causa finalis) 
nevezte el. Arisztotelész mindenekelőtt biológus volt, és minden organizmus növekedését akként 
fogta fel, mint ezek immanens céljának megvalósulását. Nyilvánvaló, hogy a vak és tehetetlen 
macskakölyöknek macskává kell lennie ahhoz, hogy minden szerve betöltse biológiai célját. Így, 
amikor Arisztotelész Poétikájában a tragédia művészetének tárgyalására tér rá, először annak célját 
avagy lényegét határozza meg, s csak azután ismerteti azokat a fázisokat, amelyeken a művészet 
teleologikusan haladva keresztülment, hogy végső célját betöltse. Az, ami az első tapogatódzó 
próbálkozásokban csak potenciálisan volt jelen, később már világosan mutatkozott meg a tragédia 
oly tökéletes megtestesüléseiben, mint Szophoklész Oidipusz királya.

5 

Ha már egyszer rátaláltunk a megoldásra, amely révén a tragédia követelményeinek a lehető 
legcélszerűbb és leggazdaságosabb 

 



 
10. Andrea Tafi: Keresztelő Szent János prédikációja, 1300. k. Mozaik. Firenze, San Giovanni-

keresztelőkápolna 
 
 
módon eleget tehetünk, szükségtelen tovább kutatnunk. Ez lesz majd a mintakép mindazok 

számára, akik ugyanazt a célt kívánják elérni. Természetesen ez a felfogás az, amelyen a klasszikus 
műalkotás fogalma alapul, vagyis azé az alkotásé, amelynek követését minden eljövendő 
korszaknak ajánlják. Magának a klasszikus szó eredetének feltárása egyszersmind egyfajta humoros 
színezettel is gazdagítja az ízlés társadalomtörténetét, amennyiben az auctor classicus kifejezés 
valójában nem jelentett mást, mint adófizető szerzőt. A római társadalomban csak tekintélyes 
emberek tartozhattak valamelyik adófizető osztályhoz, s többnyire inkább ezek az emberek és nem 
a „proletárok" voltak azok, akik olyanfajta művelt nyelven írtak és beszéltek, amilyennek követését 
Aulus Gellius római grammatikus tanácsolta a pályakezdő íróknak.

6
 Ebben az értelemben a 

klasszikus: „az osztályokhoz méltó". 
A példamutató teljesítmény fent említett felfogásából következik, ha egy problémát egyszer már 

megoldottunk, utána már csak az imitáció vagy a hanyatlás alternatívája jöhet szóba. A biológiailag 
érett felnőtt ember addig áll életereje teljében, amíg szervei betöltik funkciójukat. Mihelyt ezek már 
nem szolgálnak jól, bekövetkezik a hanyatlás: Minden technikai készség vagy művészet 
történetében ugyanez játszódik le, amikor az eszközök már nem felelnek meg a céloknak. Az 
egyensúlyi állapot ilyetén felborulásának fő oka az emberi gyengeség, az a vágy, hogy többet 
tegyünk annál, mint ami szükséges, s eközben szem elől tévesztjük az igazi célt. Még a technika 
számára sem ismeretlen az a veszély, amely a nagyobb és a jobb utáni hajszában rejlik, és ami 
trükkös szerkentyűkhöz vezet, olyan blikkfangos vacakokhoz, amelyekből több a kár, mint a 
haszon. A művészetben viszont azt figyelhetjük meg, miként alacsonyodik le a mester virtuózzá, aki 
csak ügyességét akarja fitogtatni anélkül, hogy tekintettel lenne a valódi célra. 

Bernard Shaw írta egyszer, hogy nincs semmi kétsége afelől, hogy ha már nem lesz életben, akad 
majd egy producer, aki Szent Johannáját látványosságként fogja színpadra vinni és a koronázás 
pompájára fog összpontosítani, míg azokat az intellektuális eszmecseréket, melyek az ő számára a 
darab lényegét jelentették, ki fogja hagyni az előadásból. Függetlenül attól, hogy ez az egyszeri 
jóslat beigazolódott-e vagy sem, elmondhatjuk, hogy mindnyájan voltunk már tanúi hasonló 
próbálkozásoknak, amelyek egyik-másik drámát eredeti céljától az olcsó siker kedvéért szinte 
teljesen eltávolították. 

 



 
11. Sebastiano Ricci: Szent Pál prédikációja Athénben, 1712-14. Olaj, vászon; 186,7 x 158,7 cm. 

Toledo (Egyesült Államok), Museum of Art 
 
 
Ha az eszközök öncéllá válásának ezt a lehetőségét elfogadjuk, már könnyedén kiegészíthetjük a 

művészeti haladás klasszikus fogalmának diagramját, mivel a fent említetthez hasonló, a karzatnak 
szánt játék és öncélú virtuozitással való kérkedés a művészetben nemkülönben állandó kísértést 
jelent. Ha Raffaello műve, a 

 



 
12. Daniel Chodowiecki: Természetesség („Natürlichkeit”). Rézmetszet 
 



 
13. Daniel Chodowiecki: Kényeskedés („Ziererei”). Rézmetszet 
 
 
„Szent Pál prédikációja" a lényeges elemekre koncentrál, hogy a néző előtt felidézze a történetet 

és annak tanulságát, akkor a XVIII. századi Sebastiano Ricci esetében már az a benyomásunk, hogy 
a szent textust már valóban csak ürügyként használják fel egy színházi látványosság kifejtéséhez, 
telis-tele olyan mellékes motívumokkal, mint például a csábító fesztelenségében ábrázolt csinos 
leányzóé, hogy a kutyáról ne is beszéljünk (11. kép). 

Azoknak a kritikusoknak, akik a művészettel való effajta visszaéléseket el akarják ítélni, nem 
kellett messzire menniük ahhoz, hogy megfelelő szavakat, sőt fogalmi apparátust találjanak. Platón 
elítélte a szofista ékesszólást, mert az a nyelvet eltérítette attól a funkciójától, hogy érveket 
használjon.
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A művészettel szemben érzett gyanakvását a zenére is kiterjesztette, amely nézete szerint 
veszélyes és gyengeséget okozó kábítószerré is válhat, csakúgy mint a költészet és a festészet, 
amelyek az ész rovására az érzékeknek hízelegnek. Noha a nyugati hagyományoktól sohasem volt 
idegen az afféle vádaskodásra való hajlam, miszerint a művészek inkább megrontják az emberi 
szellemet, mintsem felemelik, Sebastiano Ricci festményét vizsgálva mégsem lepődhetünk meg 
azon, hogy ez a probléma éppen a XVIII. században vált olyannyira égetővé. E század elején lépett 
fel Lord Shaftesbury angol művészetpártoló és kritikus, aki Platónhoz visszatérve, az erény és a 
morális érzék nevében intette rendre a művészeteket. 

De a döntő impulzus e tekintetben mégiscsak a század közepén érte a művészetet, amikor 1750-
ben Jean-Jacques Rousseau révén először szólalt meg tisztán és erőteljesen .annak a századnak a 
lelkiismerete, amely valóban túl messzire ment a mesterséges és a mesterkélt útján. Rousseau híres 
tanulmánya, amelyet a dijoni akadémia által kitűzött pályázati kérdés megválaszolására írt arról, 
vajon a művészetek és tudományok felemelkedése javulásra vezetett-e az erkölcsök terén,
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fogékony hallgatókra talált abban a nemzedékben, amely már kellő élességgel érzékelte a 
természetesség és a mesterkéltség világának kontrasztját, mint azt Chodowiecki elragadó nyomatai 
is tanúsítják (12-13. kép). Gyakran hangsúlyozták már, hogy Rousseau-nak a természethez való 



visszatérésre vonatkozó felhívását helytelen radikális primitivizmusként értelmezni: sokkal inkább a 
városi társadalmat fenyegető, alattomosan romboló erők elleni harcra hív fel, s e közegben ki is 
foroghatna nagyobb veszélyben, mint a művész? 

 
„Minden művész - írja Rousseau - ünneplésre vágyik... Mit fog tenni hát, hogy elnyerje a 

közönség tetszését, ha balszerencséjére olyan nép körében és oly korban születik, ahol a divatba jött 
tudósok a léha ifjakat tették hangadóvá...? Mit fog tenni, uraim? Lealacsonyítja géniuszát 
századának színvonalára, és átlagos műveket alkot remekművek helyett, mert az előbbieket már 
életében csodálják, az utóbbiakat pedig csak jóval a halála után fogják csodálni... 

...Ha véletlenül akad egy rendkívüli tehetségű ember, akinek lelke szilárd, aki nem hajlandó 
engedni százada szellemének és gyerekes művekkel lealacsonyítani magát, hát jaj neki! Ínségben, 
elfeledve fog meghalni. Bárcsak lenne mindez jóslat csupán, nem tapasztalat! Carl Pierre,

9
 eljött a 

perc, amikor kihull az ecset kezetekből, mely arra hivatott, hogy magasztos és szent képekkel 
emelje templomaink fenségét - vagy odáig alacsonyodik, hogy a hintók faburkolatát ékesítse buja 
festményekkel.” 

(Kis János fordítása) 
 
Rousseau kifakadása túlzottnak hat, de emlékezzünk csak rá, hogy ugyanebben a században 

Watteau is festett címereket és erotikus semmiségeket hintóajtókra,
10

 bár az felettébb kérdéses 
persze, hogy igazán bánnunk kell-e, hogy ez utóbbiak helyett nem olyanokat festett, mint 
amilyeneket Rousseau „magasztos és szent képeknek” nevez. 

Mindenesetre Rousseau a figyelmet a fejlődés ívének leszálló ágára irányította. A tetszetősnek 
hódoló ízlést pellengérre állította, s az érzékekre ható művészetet az erkölcstelenséggel és az ember 
lealacsonyításával tekintette egyenértékűnek. A fentiek alapján talán nem is tekinthetjük 
véletlennek, hogy a korabeli centrumok közül az a város indította útjára a reform prófétáját, 
amelynek neve szinte eggyé vált behízelgő bájú termékeivel: a meisseni porcelánfigurákról híres 
Drezda (14. kép). Drezdában publikálta 1755ben Johann Winckelmann

11
 a klasszicizmus 

manifesztumának tekintett híres írását „Gondolatok a görög műalkotások utánzásáról a festészetben 
és a szobrászművészetben" címen.

12
 A cím olyan benyomást kelthet olvasóiban, mintha a szerzőnek 

nem lett volna más célja írásával, mint hogy századának művészeit a görög művészet utánzására 
buzdítsa, de ezt a szenvedélyes hangú pamfletet olvasva rá kell jönnünk, hogy a mű mindenekelőtt 
korának romlottságát vádolja, és egy olyan kultúra utáni nosztalgiát juttat kifejezésre, amelyet még 
nem alacsonyított le az elnőiesedés: 

 
 



 
14. Drezdai pásztorlány, 1755 k. Meisseni porcelán. London, Victoria and Albert Museum 
 
 
„Nézzétek a gyors indiánt, amint a szarvas után iramodik! Mily elevenné válnak nedvei, mily 

hajlékonyakká és gyorsakká idegei és izmai... Így állítja elénk hőseit Homérosz...” 
(Marosi Ernő fordítása) 
 
Nincs az az élő modell alapján végzett akadémiai alakrajz-stúdium, amely helyettesíthetné azt a 

lehetőséget, amely a görög művészek számára nyílott ilyen romlatlan és egészséges emberi testek 
megfigyelésére. A modern szobrászati alkotásokon a bőr redőzetét látjuk és „túlontúl érzékire 
formált gödröcskéket”, melynek bizony előnytelennek kell tűnnie az antik művészet aktábrázolásain 
észlelt egyszerűséghez és „bölcs takarékossághoz” képest. Az a kontraszt, amelyet Winckelmann 
hangsúlyozott, nem más, mint az, amely a Belvederei Apollón (15. kép) és Bernini Apollón és 
Daphné szoborcsoportjának Apollón-alakja (16. kép) között mutatkozik, mivel Winckelmann 
világában Bernini töltötte be a fő kísértő és megrontó szerepét. 

Ha az világosnak tűnt is, hogy mi vezetett a művészetek hanyatlásához, azt már korántsem volt 
olyan könnyű megmagyarázni, hogyan érték el a görögök azt a tökéletességet, amelyet 
Winckelmann leghíresebb szobraikban látott megtestesülni, még ha ezeket a szobrokat csak 
gipszöntvények alapján ismerte is. Akkoriban sem ő, sem más nem hivatkozhatott volna arra az 
archaikus ridegségnek fokozatos leküzdését példázó műalkotás-sorra, amelyről előadásom elején 
beszéltem, ugyanis ezeket a szobrokat az ő korában még vagy fel sem tárták, vagy nem 
azonosították. Így Winckelmann a görög művészet fejlődésének egyfajta hipotetikus képére volt 



utalva, amelyet a már említett klasszikus auktorok nyomán alakított ki magának. Arisztotelész a 
tragédiának Aiszkhülosztól Szophoklészen át Euripidészig tartó fejlődését írta le, Cicero és 
Quintilianus pedig a retorika felemelkedését a szobrászatnak a merevségétől a tökéletes szépségig 
való fejlődésével vetette össze. Mi más is lehetett volna kézenfekvőbb Winckelmann számára annál, 
mint hogy e párhuzam eszméjébe kapaszkodva a preklasszikus irodalom alapján alakítsa ki 
magának a preklasszikus művészet képét? A korai görög szobrászatnak úgy kellett nagynak 

 

 
 
 
15. Leókharész(?): Belvederei Apollón, i. e. 330 k. (római márványmásolat). Róma, Musei 

Vaticani 
 
 
lennie, mint Aiszkhülosz volt; s „az első görög festők talán nem másképp rajzoltak, mint 

ahogyan első jó tragédiaköltőjük írt”. Ez egyszersmind az az összefüggés, amelyben Winckelmann 
megfogalmazza a görög klasszikus művészet lényegének meghatározására híressé vált formuláját: 
„edle Einfalt und stille Gröβe”. Ezt a művészetet azonban nem ismerte, hanem irodalmi analógiák 
alapján posztulálta: 

 
„A görög szobrok nemes egyszerűsége és csendes nagysága ismertetőjegye a legjobb korból 

való, Szókratész iskolájából származó görög írásoknak is.” 



(Marosi Ernő fordítása) 
 
Itt természetesen Platón és Xenophón stílusára gondolt. Minthogy Winckelmann ezt a szálat 

követve nemigen juthatott messzebbre, a másik fentebb említett párhuzamhoz nyúlt vissza, az antik 
és a reneszánsz művészet tökélyre való emelkedésének már Vasari által hangsúlyozott 
párhuzamosságára. És így, ha csak röviden, emlékeztetőképp, de a raffaellói szépségre is kitér, 
amelyhez nézete szerint a művész „a régiek utánzása révén jutott el”. Erről a szépségről a szerző 
már közvetlen tapasztalatok alapján tudott beszélni, tekintve, hogy Drezdában őrizték azt a művet, 
amely Raffaello mennyei szépség-víziójának leghíresebb példájává vált: a Sixtus-Madonnát (17. 
kép). 

Azonban nem csupán ez a véletlenszerű körülmény volt az, ami Winckelmannt arra késztette, 
hogy a művészet csúcsát ne annyira a drámai megjelenítés eszközeinek tökéletes alkalmazásában 
lássa, ahogy ezt Vasari tette, mint inkább az isteni szépség megtestesítésére való képességben. 
Akárcsak Shaftesbury - akinek írásait ismerte -, és megannyi más olyan írótársa, aki az akadémiai 
hagyományt képviselte, Winckelmann is platonista volt, aki a művészet lényegét az eszményi 
szépség elérésében látta. Valójában 1764-ben megjelent főműve, „Az ókori művészet története”
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sem keltett volna akkora hatást, ha Winckelmann nem arra a szépségeszményre összpontosít, 
melynek megtestesülését a görögök klasszikus alkotásaiban ismerte fel. Igazi platonista módjára 
tesz hitet 

 
 



 
16. Giovanni Lorenzo Bernini: Apollón és Daphné, 1622/24 k. Márvány, életnagyság. Róma, 

Villa Borghese 
 
 
amellett, hogy a legfőbb szépség istenben van (149. old.), és az emberi szépség fogalma annál 

tökéletesebbnek fog tűnni, minél teljesebb összhangban jelenik meg a legfőbb lénnyel. 
Winckelmann, aki homoszexuális volt, az isteni visszfényt - megint csak Platónhoz hasonlóan - a 
tökéletes férfitestben látta, ha ez utóbbi fizikális jellemzőinek beható tárgyalása nem is tartozik 
éppen a könyv legvonzóbb részletei közé. Persze Winckelmann életének nem ez az aspektusa az, 
amellyel itt foglalkozni kívánunk; sokkal inkább az a belső dinamika, amely az előadásom címében 
már jelzett, a klasszicizmusból a primitivizmusba való átmenetet magyarázza. Azt a 
feltételezésemet szeretném itt most érvekkel alátámasztani, miszerint a klasszicizmus híres 
prófétája, akinek küldetése tudatunkban egyszer s mindenkorra a Belvederei Apollón szépségéről 
írott prózahimnuszával forrott össze, végső soron - ha talán szándékán kívül is - hozzájárult az 
ízlésnek ama gyökeres irányváltoztatásához, amely oda vezetett, hogy még az Apollónban és 
Raffaello életművében is a romlottság nyomait véljék felfedezni, és kialakuljon az a primitívek 
iránti ösztönös vonzalom, amelynek érvényesülését a műbarátok körében még most is szinte 
magától értetődőnek tartjuk. 

Winckelmann írásai, köztük ókori művészettörténete és az a számtalan kiegészítés is, melyet 
élete hátralévő négy esztendejében fűzött hozzá, még mielőtt Triesztben gyilkosság áldozata lett, 
méltán híresek, de érthető módon nem tartoznak a legolvasottabb művek sorába, tekintve, hogy a 
régiségbúvár erudíciójának és a fennkölt rajongásnak általa előállított keveréke felettébb nehezen 



emészthető. Ahhoz, hogy kellőképp alátámaszthassam ama tézisem, miszerint ezek a fellengzős 
lapok egyszersmind valamiképp önnön destrukciójuk magvát is magukban hordozzák, 
Winckelmann szóban forgó szövegeit itt-ott részletekbe menően is elemeznem kell. Annál is 
inkább, mert a szerző gyakorta csak mellékesen tett megjegyzéseiben árulja el, hogy mennyire 
foglalkoztatja a hanyatlásnak az a problematikája, amelyről itt szó van. 

A Bernini és a még ma is eredeti gúnynevén emlegetett barokk stílus iránt érzett heves gyűlölete 
az „Ókori művészet története” lapjain ismét felszínre tör: 

 
„...a művészet és a tudományosság sorsa több tekintetben is nagyon hasonló volt... A múlt 

évszázadban ugyanis mind Itáliát, mind azokat az országokat, ahol a tudományokat művelik, egy 
ártalmas ragály kerítette hatalmába, amely a tudósok agyát káros gőzökkel telítette és vérüket 
lázhoz hasonló hevületbe hozta, s amelytől irályukban dagályosság és egyfajta erőltetett elmésség 
keletkezett. Ugyanez a járvány egyidejűleg a művészek között is felütötte a fejét. Giuseppe Arpino 
(18. kép), Bernini és Borromini (19. kép) a festészetben, a szobrászatban és az építészetben éppúgy 
eltávolodtak a természettől és az antikvitástól, ahogy Marino és társai a költészetben.” (359-360. 
old.) 

 
Annak, aki ennyire tart a fertőzés veszélyétől, a kórmentességet már önmagában is értéknek kell 

tartania. Ha emlékezünk arra, amit a művészeti haladás és hanyatlás diagramjának neveztem, 
könnyen belátható, hogy már magának az érvelés mechanizmusának is logikus módon a korai 
fázisoknak a későbbiek rovására történő értékelésére kell vezetnie. Világos, hogy mindazok, akik 
hozzájárultak a művészetek tökélyre emeléséhez, tiszteletreméltó munkát végeztek, amely 
megérdemli, hogy hálával emlékezzenek rájuk. De jaj azoknak, akik a művészeteket tévútra terelték 
és a bomlást segítették elő, s minél közelebb álltak a tökéletességhez, annál kárhozatosabb a bűn, 
melyet elkövettek. Az antik és a reneszánsz művészet két, egymássál párhuzamos ciklusát a fentiek 
szellemében mintegy moralizáló drámák gyanánt foghatjuk fel, melyeknek felívelő szakaszát még 
érdeklődés és rokonszenv kíséri, hanyatlásuk azonban arra készteti a történészt, hogy elfordítsa 
tőlük a tekintetét. 

Ebből logikus módon következik az is, hogy Winckelmann első kísérlete az antik művészet 
rekonstrukciójára döntően e művészet fejlődésének történetére összpontosít, ama gyér bizonyító 
anyag birtokában, melynek összegyűjtésére módja nyílt. A szerző ugyan igen kevés emléket 
illusztrált azok közül, melyekre hivatkozik, s korszerű kiadás híján ma már a többit sem lehet 
egykönnyen azonosítani. De a könyv címlapja (20. kép) a rajta látható illusztrációval már 
önmagában is sokat elárul a műjellegét illetően: egy gemmát ábrázol Winckelmann első pártfogója, 
Stosch báró gyűjteményéből, amelyet az etruszk művészet legkorábbi fennmaradt emlékének tartott, 
s ennélfogva „talán a legritkább és legbecsesebb kő a világon”. A következő rézmetszet, amely az 
első fejezet 

 
 



 
 
17. Raffaello: Sixtus-Madonna, 1513 k. Olaj, vászon; 265 x 196 cm. Drezda, Gemäldegalerie 
 
 

 
 
18. Cavaliere Giuseppe d'Arpino: Próféták és szibillák, 1592 k. Freskó. Róma, Santa Prassede 
 
 
címsora felett látható, Winckelmann szavai szerint „a szobrászat és építőművészet legrégibb 

darabjai”-t mutatja be egyetlen kompozíció keretében (21. kép). Az itt látható oszlopdarab abból a 
paestumi templomból származik, melyről elsőként - saját, nem egészen megalapozott állítása szerint 
- Winckelmann számolt volna be. „A földön fekvő szobor a legrégibb egyiptomi stílusból való”, 



akárcsak a „szakállas férfi-szfinx”, melyhez a modellt egy a Palazzo Farneseben őrzött relief 
szolgáltatta. Az ugyanitt reprodukált váza egy úgynevezett etruszk darab, melynek eredetijét a 
szerző barátja, Anton Raphael Mengs gyűjteményében látta. 

A mű első százhuszonöt oldalát valójában a történet egyiptomi és etruriai előjátékának szentelte 
Winckelmann, de a könyv további fejezeteiben is lépten-nyomon olyan oldalakra bukkanunk, ahol a 
filológusi és antikváriusi szempontok homályossá teszik annak a fejlődésnek a rajzát, melynek 
nyomon követését a szerző legsajátabb feladatának tekintette. Ennek ellenére az, ahogyan a haladás 
problémáját megközelíti, tisztán áll előttünk már a legelső mondat 

 
 

 
 
19. Francesco Borromini: a római Sant'Ivo alla Sapienza-templom kupolája, 1650 k. 
 
 
olvastán, ahol is a klasszikus teóriát egy általános érvényű törvényben foglalja össze: 
 
„A rajztól függő művészetek, csakúgy mint valamennyi lelemény, a szükségessel kezdődtek, 

azután a szépségre törekedtek, végül a fölösleges következett: ez a művészet három legfőbb 
fokozata.” (3. 1.) 

 
Winckelmann itt figyelemre méltó módon annak megfelelően illeszti bele a művészet történetét 

az emberi civilizáció történetébe, ahogyan ezt az utóbbit a művelődéstörténet tudományának 
megalapítója, Gian Battista Vico fogta fel. Vico „Új tudomány”-ának (1744-es kiadás) LXVI. és 
LXVII. axiómái a következőképp hangzanak: 

 
„Az emberek előbb a szükségest érzik, azután törődnek a hasznossal; később veszik észre a 

kényelmest, majd élvezik a kelle- 
 



 
 
20. J. J. Winckelmann: „Geschichte der Kunst des Alterthums” c. műve 1764-es drezdai 

kiadásának címlapja 
 



 
 
21. J. J. Winckelmann: „Geschichte der Kunst des Alterthums” c. műve első fejezetének 

kezdőlapja 
 



 
 
22. Nicolas Poussin: A korok tánca, 1639 k. Olaj, vászon; 85 x 108 cm. London, Wallace 

Collection 
 
 
mest, s így elmerülnek a fényűzésben, és végre bolond módra eltékozolnak mindent, amijük csak 

van. 
[LXVII.] A népek természete eleinte kegyetlen; azután szigorú; későbben jóakaró, majd finom; 

és végül kicsapongó.” 
(Dienes Gedeon fordítása) 
 
Lehetséges, hogy Winckelmann ismerte Vico bölcs, bár homályos értekezését, de az sincs 

kizárva, hogy a haladás és hanyatlás eme törvényét az antik hagyományból merítette, amely 
előszeretettel papolt a gazdagság és a kényelem veszélyeiről. Hasonló „törvény" illusztrációjára 
ismerhetünk rá Poussinnak a londoni Wallace-gyűjteményben lévő híres festményében, amely az 
Idő zenéjére járt körtáncot ábrázolja (22. kép). A festő első életrajzírója, Pietro Bellori szerint a mű 
a Szegénység, a Fáradozás, a Gazdagság és - az újfent csak a Szegénységgel érintkező - Fényűzés 
váltakozását szimbolizálja. 

Ezekből a morális és lélektani összefüggésekből indult ki Winckelmann, amikor az ókori 
művészet történetének megírásába fogott, jóllehet a könyvnek már a felén is túljutottunk, mire a 
görög szobrászat egymást követő stílusainak elemzéséhez érünk. 

Az első stílust, melyet az olasz nyelvű változat egyébként stile primitivo néven említ, 
szürakuszai pénzek (23. kép) reprezentálják, melyekhez a későbbiek folyamán egy - a Villa 
Albaniban őrzött - Minerva-torzó (24. kép) járul, melynek az egyiptomi alkotásokhoz való 
hasonlóságát a szerző nyomatékosan hangsúlyozza. Nézete szerint az egyetlen magyarázat arra, 
hogy a rómaiak képesek voltak egy ilyen szobrot Görögországból hazaszállítani, csak az lehet; ami 
őt is arra készteti, hogy a szóban forgó művet méltassa: a művészet fejlődése iránti intellektuális 
érdeklődés (1776. évi kiadás, 458. 1.). A szobor arról tanúskodik, írja Winckelmann, hogy a 
kidolgozás finomságának („Zierlichkeit”) meg kellett előznie a szépség iránti igényt. Ennek az 
általános érvényű kijelentésnek a bizonyítására a szerző két analógiát hoz fel: egyrészt Arisztotelész 
megállapítását, miszerint a tragédiaköltők „hamarabb alkalmazták helyesen a különböző 
kifejezéseket és szólásmódokat... mint ahogy magának a cselekménynek a kigondolásában 
jeleskedtek volna” (1776., 461. 1.), másrészt az itáliai művészet ezzel megegyező fejlődésének 
analógiáját, amely ugyancsak a részletekre összpontosító szemlélet relatív elsőségének tézisét 
erősíti meg: „Az újabb idők művészetében a nagy mesterek elődeinek alkotásai, melyek távol 
állottak az igazi szépségtől, bámulatos gonddal voltak kidolgozva.” Különös módon Winckelmann 
itt Sansovino síremlékeire hivatkozik (25. kép): „Az alakok ugyan valamennyien nagyon is 



középszerűek, de az ornamensek oly módon vannak kidolgozva, hogy művészeink számára például 
szolgálhatnak.” (1776., 462. 1.) 

A továbbiakban következőképpen összegzi Winckelmann a legkorábbi stílus ismérveit: „A rajz 
határozott volt, de kemény, erőteljes, de híján a bájnak, és az erős kifejezés csökkentette a 
szépséget.” (uo. 221. 1.) 

Winckelmann teljesen indokoltan vonta le azt a következtetést (223. 1.), hogy valamiféle 
fogalmat alkothatunk erről a stílusról az általa etruszknak nevezett emlékek alapján, amelyekben 
ugyanazt a nyerseséget és a szép hiányát figyelte meg. Mindazonáltal - mint írja - „mégis ennek a 
régebbi stílusnak a jellegzetességei készítették elő a művészet emelkedett stílusát, és ezek vezettek 
el a szigorú 

 

 
 
 
23. Szürakuszai érmék. J. J. Winckebnann „Geschichte der Kunst des Alterthums c. művének 

1764-es drezdai kiadásából (a 213. lapon) 
 
 
pontossághoz és emelkedett kifejezésmódhoz: minthogy ennek keménységében nyilatkozik meg 

a szabatosan rajzolt körvonal és a tudás magabiztossága, itt, ahol minden leplezetlenül tárul 
szemünk elé.” (222. 1.) Némi meglepetéssel olvassuk, hogy az újkori szobrászat is ugyanerre a 
magas szintre emelkedhetett volna, ha nem tér le a Michelangelo mutatta útról (26. kép). Itt 
Michelangelo, akinek éles körvonalait és részletező kivitelezését dicséri, még erényes előd, akinek 
eredményeit a romlott Bernini teljesen semmivé teszi: 

 
„Ugyanis miként a zene és a nyelvek tanulásakor itt a hangokat, ott a szótagokat és szavakat 

élesen és érthetően kell képeznünk, hogy tiszta harmóniát és folyékony hangzást érjünk el, úgy a 
rajzolás sem lebegő, semmibe vesző és, könnyű kézzel épp csak jelzett vonásokon, hanem férfias, 
mégha kissé túlzottan is kemény, teljesen zárt körvonalakon keresztül vezet el a forma igazságáig és 
szépségéig.” (222. 1.) 

 
A görög művészet fejlődésének következő, Winckelmann által emelkedett stílusnak („der hohe 

Stil”) nevezett fázisát a szerző a szabadság és a fenségesség fokozott érvényesülésével jellemzi. A 
természet arra tanította a művészt, hogy a szögletes és hirtelenül megtörő körvonalakat enyhítse, 
„az erőszakolt beállításokat er- 

 



 
 
24. Egy Minerva-szobor torzója. Giovanni Casanova rézmetszete J. J. Winckelmann Monumenti 

antichi inediti... c. művének 1767-es római kiadásából 
 
 



 
 
25. Andrea Sansovino: az Okosság allegorikus szobra Ascarrio Sforza bíboros síremlékérő/, 

1505. Róma, Santa Marin del Popolo 
 



 
 
26. Michelangelo: Mózes-szobrának feje II. Gyula pápa síremlékéről, 1513-16. Róma, San 

Pietro in Vincoli 
 
 



kölcsösebbé és bölcsebbé tegye, s magát kevésbé tanultnak, mint inkább szépnek, fenségesnek és 
nagynak mutassa”. Ennek az emelkedett stílusnak a képviselői közé sorolta Winckelmann az ötödik 
századnak ama nagy mestereit is, akiknek hírneve töretlen ragyogással élt tovább az egész ókoron 
át, az olyan mestereket mint Pheidiász, Polükleitosz és Mürón, akiknek alkotásai mindazonáltal úgy 
tűnt, egyszer s mindenkorra elvesztek. A szóban forgó alkotások másolatainak azonosítása és a 
nagy korszak emlékeinek helyszíni, görögországi kutatása még váratott magára, s így Winckelmann 
mindössze annak a pár antik auktornak a megállapításaira tudott támaszkodni, akik egyfajta száraz 
és kemény modort tulajdonítottak az ötödik századi mestereknek. Itt megint csak a művészet két 
életciklusa közti szembeötlő párhuzamosság tényéhez kell visszatérnünk, ha ezekre a meglepő 
kifogásokra valamiféle magyarázatot kívánunk találni. Winckelmann az ilyesfajta ítéletek 
viszonylagosságára figyelmezteti az olvasót: „Correggio körvonalainak lágyságához, formáinak 
kerekségéhez és szelídségéhez képest (27. kép) sokak szemében még Raffaello pontosan és erős 
kézzel megformált alakjai is keménynek és merevnek tűntek.” (225. 1.) 

Akkoriban mindössze két olyan szobor volt a római gyűjteményekben, amelyet Winckelmann 
bizton a görög művészet e nagy korszakára mert datálni (226. 1.), és mindkét esetben tévedett. Az 
egyik patrónusa, az Albani bíboros gyűjteményében őrzött Minerva-szobor volt (28. kép), amelyben 
méltán ismerhette fel a szigorúság utolsó nyomait, még akkor is, ha az általa látott szobor 
természetesen nem eredeti, hanem annak csupán egy agyonrestaurált római másolata. A másik a 
jelenleg Firenzében látható Niobé alak (29. kép). Ma a szoborban egy negyedik században készült 
munka visszfényét látjuk, Winckehnann azonban ezt is az emelkedett stílus reprezentánsának 
tekintette, mégpedig szépségének azon fenséges egyszerűsége miatt, ami megint csak arra késztette 
a szerzőt, hogy Raffaellóval vesse össze (226., 227. 1.). 

Mindazonáltal mégsem ez, hanem csak a következő, az emelkedett stílust felváltó fázis lesz az, 
amit Winckelmann a szép stílus („der schöne Stil”) megjelölésre érdemesít. Míg az előbbi stílusokat 
szétszórt töredékek alapján kellett rekonstruálnia, ezt hite szerint még manapság is eredeti 
művekben lehet megcsodálni. A szép stílus legfőbb sajátossága a grácia, az a tulajdonság, amiért 
Praxitelészt, Lüszipposzt és Apellészt már az antik szerzők is olyannyira 

 
 



 
 
27. Correggio: Madonna a Gyermekkel és a gyermek Keresztelő Szent Jánossal (Madonna 

Bolognini), 1514-15. Olaj, fa (vászonra átvive); 68 x 51 cm. Milánó, Museo Civico d'Arte Antica, 
Castello Sforzesco 

 
 

magasztalták. Másutt úgy véli Winckelmann, hogy az Apollón Szaurokhthonosz (3. kép) Praxitelész 
műve nyomán készített másolat (343.1.), de figyelemre méltó módon erre a helyes megfigyelésre 
egyáltalán nem hivatkozik a szép stílus és ennek gráciája jellemzése során. Ehelyett ismét csak két 
analógiájához tér vissza: a szép 

 
 



 
 
28. Minerva. Róma, Villa Albani. Bartolomeo Cavaceppi után 
 
 



 
 
29. Niobé (görög eredeti nyomán készült római másolat). Firenze, Uffizi 
 
 



stílus gráciájának úgy kellett viszonyulnia az emelkedett stílushoz, mint Guido Reninek 
Raffaellóhoz (227. 1.), vagy az irodalomban Cicerónak Démoszthenészhez. A kultúra szélesebb 
összefüggésében megfogalmazva: a szépség új stílusa Homérosz hőseivel szemben a civilizált 
athéniakat reprezentálja. 

Miután a gráciát a harmadik, azaz a szép stílus sajátságának nyilvánította, Winckelmann el 
akarta kerülni azt a látszatot, hogy Pheidiász és a többi emelkedett stílusban dolgozó művész 
alkotásait grácia híján valónak tartja. Ez távolról sem felel meg az igazságnak, csupán arról van szó, 
hogy a gráciának két fajtája különböztethető meg (1776., 480. 1.): a fenséges („die erhabene 
Grazie”) és a tetszetős („die gefällige Grazie”). Ez utóbbi későn érik be, s akkor is inkább a 
festészetben. Ez a grácia fémjelezte a hírneves festő, Apellész művészetét, ami annál is érthetőbb, 
mivel - valóban - „a buja ióniai égbolt alatt született” és „oly gyengéd érzelmekkel áldatott meg, 
amilyeneket csak egy ilyen égbolt látványa az ember lelkébe olthat” (232., 233. 1.). Winckelmann-
nak magának is éreznie kellett, hogy az effajta megkülönböztetések a velük járó engedményekkel 
együtt még mindig általánosságban mozognak, s ezért az eddigiekhez egy olyan passzust fűzött 
hozzá, amely didaktikus világosságával már-már Wölfflint előlegezi: 

 
„Minthogy az emelkedett gráciát nehéz a tetszetőstől megkülönböztetni, az lesz a legjobb, ha az 

előbbit a Barberini-palotában látható, kezében egy nagy barbytont tartó, életnagyságot meghaladó 
méretű múzsa-alakon figyeljük meg (30. kép). (A szóban forgó szobrot egyébként Ageladasznak, 
Polükleitosz mesterének attribuálta Winckelmann; jelenleg egy görög Apollónszobor római 
másolataként tartják számon.). Mármost ha e múzsának még friss képével emlékezetünkben a 
közelben fekvő pápai kerteket keressük fel a Quirinalén, hogy ott egy másik múzsát vegyünk 
szemügyre, amely mind a nála lévő lant formáját, mind öltözetét tekintve teljességgel az előbbihez 
hasonló (31. kép; valójában itt is egy Apollón-szobor római másolatával van dolgunk), és a kettőt 
összevetjük egymással, az utóbbi múzsa elragadóan szép fejében a tetszetős gráciát fogjuk a maga 
tisztán érvényesülő formájában felismerni.” (1776., 487. 1.) 

 
Noha Winckelmann számára ez a szép stílus reprezentálta a tökéletességet, az írás 

félreérthetetlenül céloz rá, hogy ugyanez a stílus egyszersmind már a romlás csíráit is magában 
hordta. Éppen a művészet által elért szint abszolút magassága tette lehetetlenné a további 
emelkedést, így kellett a művészetnek „minthogy tovább terjeszkedni nem tudott, visszahúzódnia”. 
Az invenció helyébe az utánzás lép. 

 
„Azon törekvés folytán, mely arra irányult, hogy mindent kerüljenek, melyben keménységet 

vélnek felfedezni, és mindent lággyá és finommá tegyenek, azok a részek, amelyeket az előző 
korszak művészei erőteljes módon tüntettek elő, lekerekítettebbé, egyszersmind tompává, 
vonzóbbá, de egyszersmind jelentéktelenebbé is váltak. Épp ily módon furakodott be mindenkor 
alattomosan a romlás az írásművészetbe is, és így hagyta el a zene is a férfiasságot, és hanyatlott - 
akárcsak a művészet a nőiesbe; a jó gyakorta épp azáltal vész el a mesterkéltben, mert az ember 
mindig jobbat akar.” (236. 1.) 

 
Úgy tűnik, Winckelmann-nak kétfajta nehézséggel kellett szembenéznie akkor, amikor az antik 

művészet területén próbálta meg a hanyatlás folyamatát illusztrálni: egy érzelmi és egy diplomáciai 
természetűvel. Érzelmileg nehéz lehetett számára, hogy beismerje: akár csak egy görög alkotás is 
lehet teljesen rossz,. diplomáciai szempontból pedig talán még kevésbé tarthatta bölcs eljárásnak, 
hogy gyűjtők tulajdonában lévő meghatározott műtárgyakat nőiesnek vagy mesterkéltnek 
minősítsen. 

Egyetlenegy ismérvét nevezi meg ennek a mesterkéltségnek, s ez márvány mellszobrok esetében 
a „szabadon lógó hajfürtök kidolgozása” (236. 1.) - ez is egy Bernininek szánt oldalvágás. De egy 
lehetőség még mindig nyitva állott előtte: az, hogy kimutassa, milyen erős reakciót váltott ki ez a 
fejlődés magában az ókorban. Ha ugyanis volt itt olyan hanyatlás, mint amilyet Winckelmann egész 
sémája feltételez, akkor a művészek körében is óhatatlanul fel kellett lépnie a vágynak, hogy ezzel 
szembeszálljanak és visszatérjenek elődeik emelkedett stílusához: 

 



„Így történhetett - miként a dolgok szerte a világon gyakorta körben járnak, s oda térnek vissza, 
ahonnan elindultak -, hogy a művészek azon fáradoztak, hogy ama régi stílust utánozzák, amely 
fegyelmezett körvonalaival közel jár az egyiptomiak eljárásmódjához.” (237. 1.) 

 
 

 
 
30. Az ún. Barberini Apollón, I. e. IV. századi görög eredeti nyomán készült római másolat a II. 

századból. A szobor feje pároszi, teste pentelikoni márványból, szeme berakás. Magassága 2,53 m. 
München, Staatliche Antikensammlungen 

 
 



 
 
31. Apollón (görög eredeti után készült római másolat). Róma, Musei Vaticani 
 
 

 
 
32. Archaikus dombormű a római Villa Albaniból. J. J. Winckelmann „Geschichte der Kunst des 

Alterthums” c. művének 1764-es drezdai kiadásából 



 
Winckelmann ezt a következtetést jellemző módon Petronius egyik passzusából vonta le, amely 

az ékesszólás és a művészet hanyatlásával foglalkozik, s amelyet ő biztosan félreértett. De ha a 
részletekben tévedett is, tagadhatatlanul ő hívta fel elsőként a figyelmet a tudatosan archaizáló 
szobrászat jelenségére; és azt is helyesen állapította meg, hogy a Villa Albani áldozási jelenetet 
ábrázoló domborművének (32. kép) ebben a fázisban kellett keletkeznie, mivel az oltárnál 
italáldozatot bemutató nőalakok archaizáló stílusa és a templom korinthoszi oszlopai nem illenek 
össze. Természetesen itt Winckelmann-nak azok a spekulációi érdemelnek elsősorban figyelmet, 
melyeknek segítségével ennek a szándékolt primitivizmusnak az okaira próbál fényt deríteni. 
Nézete szerint a korábbi stílust „fokozott tisztelet keltése” céljából imitálták. Érveléséhez a döntő 
ötletet ezúttal is az antik retorikai irodalom szolgáltatta: 

 
„Ugyanis miként a beszédnek egy régi író megítélése szerint a szavak képzésében és 

hangzásában mutatkozó keménysége bizonyos nagyságot kölcsönöz, úgy a művészetben is hasonló 
hatást kelt a régebbi stílus keménysége és szigorúsága.” (240. 1.) 

 
Ezekből a szavakból is kiviláglik, mily könnyen fejleszthette ki magában Winckelmann olvasója 

azt az archaikus művészet iránti előszeretetet, amely a századforduló táján már általánossá vált. 
Tény s való, a kezdőhangot maga Winckelmann adta meg, ott, ahol a művészeti fejlődés két 
párhuzamos ciklusára tér vissza: 

 
„A Pheidiász, illetve a Michelangelo és Raffaello előtti művészet ugyan nem minden tekintetben 

hasonlítható egymáshoz, de mind az egyik, mind a másik egyfajta egyszerűséggel és tisztasággal 
bírt ami annál alkalmasabb a tökéletesedés szolgálatára, minél inkább sikerült megőriznie 
mesterkéletlenségét és romlatlanságát.” (331. 1.) 

 
„Tisztaság és egyszerűség” - ez valójában azoknak a mozgalmaknak a csatakiáltása volt, 

amelyek a romlatlan korok ártatlanságát magasztalták, és ezeket a „primitív” jelzővel 
különböztették meg, vagyis azzal a jelzővel, amely nemcsak egyszerűséget jelent, hanem 
egyszersmind az eredethez való közelség megjelölésére is szolgál, mint például olyan 
szóösszetételek esetében, mint „primitív kereszténység”. S megint csak Winckelmann volt az, akitől 
ezek az ifjú művészek és műbarátok megtanulták, hogy ennek az esztétikai értelemben vett 
becsületességnek a kritériuma a tiszta és világos körvonal. Maga Winckelmann az antik 
vázafestészet tanulmányozása során tanulta meg nagyrabecsülni ezt a vonalvezetést (33. kép). Mint 
mondja: a kiégetett agyag felületére való festéskor „a körvonalakat...sietve, egyetlen ecsetvonással 
kell meghúzni, máskülönben az agyag beissza a nedvességet, s az ecsetben csak a föld marad 
vissza.” Ennél az eljárásnál minden változtatás vagy javítás lehetetlen volt; „amilyennek egyszer a 
körvonalakat megrajzolták, olyannak is kellett maradniuk.” Így ezeknek a régi vázafestőknek a 
gondossága Winckelmannt Raffaellóra emlékezteti, aki képes volt „egész alakokat egyetlen 
megszakítatlan tollvonással” megrajzolni (123. 1.), s akivel e tekintetben még legközelebbi 
tanítványai sem versenghettek (34. kép). De míg a tanítványok, akik a művészeti fejlődés leszálló 
ágában voltak, erre már nem voltak képesek, Winckelmann szerint ez egyáltalán nem áll az 
emelkedő vonalra: 

 
 



 
 
33. Minerva és Hercules. Görög vázakép reprodukciója J. J. Winckelmann „Monumenti antichi 

inediti” c. művének 1767-es római kiadásából 
 
 



 
 
34. Raffaello: Madonna a Gyermekkel és egy angyallal. Rajz. London, British Museum 
 
 
„Az újabb művészet ősatyái (35. kép) már ennek (t. i. a művészetnek) gyermekkorában is úgy 

jártak el, mint Raffaello ugyanennek legragyogóbb fénykorában: alakjaik körvonalát a legteljesebb 
határozottsággal adták meg, és - szemben azokkal, akiket masinisztáknak hívnak, mivel képesek 
arra, hogy nagy munkákat gyorsan véghezvigyenek - nem elégedtek meg azzal, hogy ezeket az 
alakokat csak úgy hevenyészve odavessék, a többit pedig ecsetjük szerencséjére bízzák.” (1767., 32. 
1.) 

 
Az az ellentét, amelyet Winckelmann a fenti módon jellemzett, lényegében nem más, mint az, 

amit majd Wölfflin - a lineáris és 
 
 



 
 
35. Antonio Pisanello: Harcos. Tollrajz. Párizs, Louvre 
 
 



 
 
36. Thomas Patch: Rézmetszet a firenzei Santa Maria del Carmine templom Brancacci-

kápolnájának Masaccio festette (és Filippino Lippi által befejezett) freskóciklusa részleteiről 
készített sorozatból, 1770 

 
 



a festői általa felállított fogalompárján - szemléltet; a különbség mindössze annyi, hogy 
Winckelmann esetében a kettő szembeállításának alapja inkább morális, semmint esztétikai 
természetű. Erre vonatkozó állásfoglalásai már Ingres híres mondását vetítik előre: „Le dessin est la 
probité de l'art” - vagyis: „a művészet becsülete a rajzon áll vagy bukik.” És ez az, amiért a korai 
mestereket követendő példaként lehet szembeállítani az elnőiesedett korok romlott ízlésével. 

De honnan ismerhette Winckelmann ezeknek az általa oly nagyra becsült korai mestereknek a 
műveit? Manapság meglepőnek hathat egy ilyen kérdés, tekintve, hogy a szóban forgó műveket 
megtekinthetjük gyűjteményeinkben, sőt, tanulmányozhatjuk is őket különféle művészettörténeti 
munkák alapján, s ott állnak útikalauzainkban is, mégpedig csillaggal megjelölve. De amikor 
Winckelmann Itáliába érkezett, mindez még nem így volt. Az az idő, amikor Firenzét többre 
becsülték Rómánál, még váratott magára.
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Szerencsés módon magától Winckelmanntól tudhatjuk meg, hogyan jutott arra a meggyőződésre, 
hogy a művészetnek egyrészt az antikvitásban, másrészt a reneszánszban végbement fejlődése 
közötti megegyezések oly megbízhatóan segítik a művészi erény megbecsülését: 

 
„A görög művészet eredetéről, fejlődéséről és növekedéséről másoknál könnyebben alkothatnak 

fogalmat azok, akiknek abban a ritka alkalomban volt részük, hogy festményeket, s főleg rajzokat 
lássanak az első itáliai festőktől kezdve egészen napjainkig. Kiváltképp, ha az ember több mint 
háromszáz év rajzainak a töretlen sorát tudja mintegy egyetlen pillantással végigtekinteni, mely 
célra Bartholommeo Cavaceppi úr, római szobrász nagy rajzgyűjteményének egy része külön 
berendeztetett - és ha az ember ugyanezen rajzok alapján az újabb művészet fázisait összehasonlítja 
azokkal, amelyek a régiek művészetén belül ismerhetők fel, akkor világosabb fogalmat alakíthat ki 
magában arról a tökéletességhez vezető útról, amelyet a régiek bejártak. Ebből az összevetésből az 
fog kitűnni, hogy az erény eme útja keskeny és rögös, az pedig, mely a művészethez, s annak is az 
igazságához vezet, szigorú, s nincs, nem is lehet rajta kitérő.” (1767, 31-32. 1.) 

 
Valóban nincs okunk rá, hogy kételkedjünk abban, amire itt Winckelmann hivatkozik: más 

forrásokból is tudjuk, hogy barátjának. Cavaceppi műkereskedőnek és restaurátornak egy 
rajzgyűjtemény volt a birtokában

15
, és hogy az efféle gyűjtemények elrendezésében szokás szerint a 

kronológiai szempont érvényesült. A szóban forgó gyűjtemény anyaga már réges-rég 
szerteszóródott, de az itt tárgyalt problémát illetően nem is ez a döntő, hanem az a kíváncsiság és 
érdeklődés, amelyet Winckelmann leírása keltett a műbarátok körében. Mint tudjuk, az írást, 
amelyből a fenti passzust idéztük, 1767-ben adták ki, vagyis három évvel előbb látott napvilágot, 
mint ahogy az angol Thomas Patch megjelentette az első jelentős quattrocento mesterműveket 
publikáló kiadványt. A 26 metszetből álló sorozat Masacciónak és Filippino Lippinek Carmine-beli 
freskói, valamint Giottónak attribuált művek után készült (36. kép). 1774-ben Ghiberti Paradicsom-
kapujáról adott ki egy művet Patch, melyről egy gipszmásolatot is magával vitt Angliába. 

Ugyanebben az időben érkezett Itáliába a középkori keresztény művészet tanulmányozásának 
igazi úttörője, Jean Battiste Seroux d'Agincourt gróf is. Bevallott szándéka az volt, hogy a művészet 
történetének megírását ott folytassa, ahol azt Winckelmann abbahagyta, és dokumentálja a második 
ciklust. Elhatározta, hogy ezt a folytatást alaposan dokumentálja és illusztrálja, s e célból egy sor 
fiatal festőt bízott meg azzal, hogy rögzítsék és másolják e korai mesterek műveit. E vállalkozásnak 
az ún. itáliai primitívek iránti érdeklődés felkeltésében betöltött jelentőségét egyébként Giovanni 
Previtali tisztázta nagy hozzáértéssel a „primitívek” értékeléséről írott könyvében.
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Az egyik d'Agincourt által foglalkoztatott művész John Flaxman volt, aki 1787-ben érkezett 
Rómába. Flaxman már Angliában elmélyedt a görög vázafestészet stílusában, amelyet fel is 
használt a Wedgwood-manufaktúra részére készített tervein, ugyanakkor azonban nem tartotta távol 
magát a XVIII. századi Anglia antikvárius érdeklődésétől sem, amit a Westminsteri Apátság 
síremlékeiről Gough „Sepulchral Monuments” című kiadványához készült rajzai bizonyítanak a 
legékesebben. A művész vázlatkönyve ugyancsak azt tanúsítja, hogy Flaxmant az archaikus görög 
művészet mellett - egy korai görög gemmát Winckelmann „Művészettörténet”-éből másolt - a korai 
itáliai mesterek is érdekelték.
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Mindenekelőtt Flaxman volt az, aki Homérosz- és Dante-illuszt-



 
 
37. John Flaxman: Iuno megparancsolja a Napnak, hogy szálljon alá. Illusztráció Homérosz 

Iliászához. Metszette: Piroli, Róma, 1793. 12,3 x 18,1 cm. Cambridge, Fitzwilliam Museum 
 
 

rációinak (37. kép) páratlan sikerével divatba hozta a tiszta, megszakíthatatlan körvonalrajzon 
alapuló, s az emberek tudatában óhatatlanul a görög vázafestészethez kötődő virtuóz stílust. 
Jellemző módon ugyanebben a stílusban illusztrálta 1796-ban a „The Knight of the Blazing Cross” 
(„A lángoló kereszt lovagja”) című középkori tárgyú romantikus elbeszélést is (38. kép), melynek 
szövegét is ő maga írta felesége születésnapjára. Már-már képtelenség az egyszerűséget és 
ártatlanságot annál jobban hangsúlyozni, mint ahogyan azt Flaxman teszi e könyvnek mind 
szövegében, mind illusztrációin. Az írás végezetül a következő intéssel fordul az emberi lélekhez: 
„Vesd tekinteted égi szellemeid életére, hogyan mutat példát s utat azon gyermeki lelkeknek, kik a 
világból annak bűneitől szeplőtelen távoztak el.” Végül is ugyanabban a korban vagyunk, amelyben 
- 1797-ben - Wackenroder nevezetes című műve, az „Egy művészetkedvelő szerzetes 
szívömlényei” 

 
 



 
 
38. John Flaxman: Illusztráció a „Lángoló kereszt lovagjá”-hoz, 1796. Toll és tinta; 25 x 13 cm. 

Cambridge, Fitzwilliam Museum 
 
 

 
 
39. Jacques Louis David: A szabin nők, 1799. Olaj, vászon; 386 x 520 cm. Párizs, Louvre 
 
 



(„Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders”) is napvilágot látott. 
De ezzel az európai háttérrel együtt kell szemlélnünk a primitivizmus XVIII. század végi 

diadalának legdrámaibb epizódját is. Annak a művészcsoportnak a híres lázadására gondolok itt, 
melynek tagjai Jacques-Louis David műtermében dolgoztak együtt, s „szakállasok” („les barbus”) 
vagy „primitívek” („les primitifs”) néven váltak ismertté. Nézeteiket és különcségeiket 
műhelytársuk, Delécluze emlékiratai örökítik meg páratlan elevenséggel.
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Ha volt valaha művész, aki arra hajlott, hogy az ősi erényeket a heroikus görögökéivel és 
rómaiakéival azonosítsa, úgy az a David volt az, aki a francia forradalom hivatalos művésze lett, és 
a művészetek reformját a Rousseau által hirdetett eszmények szerint kívánta végrehajtani. Amikor 
1799-ben kiállította új művét „A szabin nők elrablásá”-t (39. kép), mely azzal a szándékkal készült, 
hogy az egymással harcoló frakciók közti megbékélést példázza, egyidejűleg egy írást is kiadott, 
mely a művészet társadalmi helyzetével foglalkozott.
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 Ebben arra emlékezteti olvasóit, milyen 

költséges dolog egy mestermű előállítása, majd Rousseau nézeteit visszhangozva kifejti 
meggyőződését, miszerint hallatlan veszteségeknek kellett az emberiséget érnie amiatt, hogy olyan 
nemes gondolkodású festőket, akik ecsetjüket kizárólag nemes és erkölcsös tárgyak ábrázolására 
használhatták volna, a gazdasági szükség arra kényszerített, hogy alantas és méltatlan célokat 
szolgáljanak. Azok, akik ismerik Fragonard „Hinta” című festményének (40. kép) történetét - a 
képen egy aranyifjú egy hintázó hölgy szoknyája alá néz - miszerint egy portrémegbízásról van szó, 
amelyet egy másik festő visszautasított -
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 , azt is tudni fogják, hogy mire gondolt David, amikor a 

továbbiakban kijelenteni, hogy egyes művészek egyenesen odáig alacsonyították le magukat, hogy 
az antik kurtizánok, egy Phrüné, egy Laisz béréért prostituálják magukat. 

Sosem jár veszélyek nélkül egy iskola feje számára, hogy akár a művészeti, akár egyéb erények 
csőszének csapjon fel, s ebben az esetben David talán meg is érdemelte sorsát. Tanítványainak azt 
hirdette, hogy inkább a görögöket, mint a rómaiakat kívánja utánozni, így érthető, hogy egy szigorú, 
puritán és szemérmes művet vártak tőle, amely az erények ékesszavú hirdetője lesz. Nem csoda 
hogy a tanítványok mély csalódást éreztek, amikor végre hozzáfértek a műhöz: 

 
„Hiába keressük rajta az egyszerűt, a grandiózusat, egyszóval a primitívet, mert ez volt a 

varázsige, akárcsak akkor, amikor a görög vázákról folyt a szó. És a lázadó tanítványok nyomban 
gyűlést hívtak össze, melyen kinyilatkoztatták, hogy tanáruk, David - Van Loo, Pompadour, 
rokokó.” 

 
Carle Andreas Van Loo (1705-1765) a Bourbonok udvari festője volt, akinek neve egyet jelentett 

a megalkuvással és korrupcióval (41. kép); a Pompadour név nem szorul semmiféle magyarázatra, a 
rokokó szó azonban, amely azóta már egy díszítő stílus értékképzetektől mentes megjelölésére 
szolgál, tudomásom szerint itt bukkan fel első ízben, s azt sem tartom kizártnak, hogy a 
szóképzésben valamiképp Winckelmann-nak a grottákat borító kecses kagylódíszekről tett 
szarkasztikus megjegyzései is közrejátszottak.
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A David-tanítványok lázadását egy bizonyos Maurice Quai vezette, aki túl korán halt meg ahhoz, 
hogy műveket hagyjon az 

 
 



 
 
40. Jean Hunoré Fragonard: Hinta, 1768-69. Olaj, vászon; 83 x 66 cm. London, Wallace 

Collection 
 
 

utókorra; csupán Delécluze megrendítő leírása őrizte meg alakját ifjú „hippiként”, aki 
Agamemnónnak öltözve, antik köntösben és hosszú szakállal járt-kelt az emberek között. 
Meggyőződése szerint minden, ami Pheidiász halála után készült (s ebbe a mindenbe természetesen 
a Belvederei Apollón is beletartozik) „modoros, hamis, teátrális, visszataszító és közönséges”. A 
Louvre-t porig kell égetni, minthogy a múzeumok úgyis csak arra jók, hogy az ízlést megrontsák. 
Az irodalomból csak Homéroszt, a Bibliát és Ossziánt fogadta el, s közülük is az utóbbit a 
leginkább, mivel ezt vélte a „legprimitívebbnek” („le plus primitif”). Ami Euripidészt illeti, ő sem 
egyéb, mint „Van Loo, Pompadour, rokokó” - azaz Maurice Quai határozottan elvetette a tragédia 
fejlődésének ama: Arisztotelész Poétikájában vázolt menetét, amely oly hosszú időn keresztül 
szolgált a művészetek általános fejlődésének paradigmájául vagy diagramjául. Mindenütt a romlás 
jegyeit vélte felfedezni. Az evangéliumhoz való visszatérést prédikálta, ahhoz az evangéliumhoz, 
melyből a gyermekeket megáldó Krisztus története állt a 

 
 



 
 
41. Carle Andreas van Loo: Pihenő a vadászaton, Párizs, Louvre 
 
 



 
 
42. Franz Pforr: Önarckép, 1810. Frankfurt am Main, Städelsches Kunstinstitut 
 
 
 



 
 
43. Franz Pforr: Szent György és a sárkány, 1810 k. Olaj, fa; 28 x 21 cm. Frankfurt am Main, 

Städelsches Kunstinstitut 
 
 

legközelebb szívéhez - egészen Wackenrodernek és Flaxman kis románcának szellemében. 
A jelenből a távoli múltba való menekülést ez esetben kétségkívül az az általános kiábrándulás 

váltotta ki, amely akkor következett be, amikor a francia forradalom az ész kultuszát 
intézményesítette, a kereszténységet pedig üldözte. 

Előadásunk keretét persze jócskán meghaladná, ha itt azt is megpróbálnánk áttekinteni, hogyan 
terjedt ez a hangulat Európa egyik művészeti központjáról a másikra, s így mindössze egy olyan 
tényt szeretnék megemlíteni, amelyen gyakorta átsiklanak, nevezetesen, hogy e reakció stílusának a 
kialakulásában mekkora szerepe volt az általam röviden vázolt fejlődésnek. A winckelmanni nemes 
egyszerűség kultuszából a jámbor egyszerűségébe való átmenet természetes és zökkenőmentes volt. 

Azok az agresszív fiatalemberek, akik Ausztriában és Németországban jutottak arra az 
elhatározásra, hogy elvessék az akadémiák által nyújtott képzés lehetőségét, Quai homéroszi 
jelmeze helyett megfelelő középkorias öltözékeket viseltek, mint azt annak a Franz Pforrnak az 
önarcképén (42. kép) is látjuk, aki 24 éves korában, tehát csaknem olyan fiatalon halt meg, mint 
Quai. Az a levél, amelyet a festő 1808 elején írt Bécsből Passavanthoz, egyike a romantikus reakció 
legkorábbi dokumentumainak:
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„A művészet igen mélyre süllyedt. Ha az ember meggondolja, hogy manapság milyen célra 

használják, akkor szánalomnak kell eltöltenie amiatt, hogy a hanyatlás ennyire általános. Egykor a 
művészek arra törekedtek, hogy kegyes tárgyakkal áhítatra, nemes tettek ábrázolásával pedig a 
példák buzgó követésére ösztönözzenek, de most? - Mezítelen Vénusz Adoniszával, fürdőző 
Diana... ugyan mi jóra szolgálhat egy effajta téma? ... A régi festők valami olyat próbáltak csinálni, 
ami jó, az újabbak viszont olyanokat, amelyek csak annak látszanak... De ha továbblépünk és a 



természetet és az igazságot keressük, hol fogjuk ezeket megtalálni? A szálló drapériákban, a 
pattanásig felduzzasztott izmokban, az erőltetett beállításokban? És amikor ráadásul még a mesteri 
festésmód dicséretét halljuk: mily 

 
 

 
 
44. Bertel Thorvaldsen: A Remény istennője, 1817. Márvány, magasság 160,8 cm. Koppenhága, 

Thorvaldsen Museum 
 
 

merészen és könnyedén van minden megfestve; úgy, hogy az ember végül ügyet sem vet többé a 
tárgyra és csak azt a művészetet kénytelen csodálni, amely a művész bravúrosságában mutatkozik 
meg! Szemére vetik a régieknek körvonalaik keménységét és határozottságát - hőn kívánom, hogy 
ez a fogyatékosság bennem is meglegyen!” 

 
Tisztában volt-e Pforr, hogy kihívó szavai mennyire csak az idős Winckelmann nézeteit 

visszhangozzák, a klasszicista ortodoxia atyjáét? Valószínűleg nem, s nem is az egyedüli 
apagyilkos lett volna, aki nem tud arról, hogy fegyvereit apja fegyvertárából vette. Mert 
mindenképpen ez volt az az evangélium, amelyet ő és hasonszellemű fiatal művésztársai Rómába 
vittek, ahol létrehozták az úgynevezett nazarénus mozgalmat.
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 Ők már azokkal a XV. századi 

itáliai és északi festőkkel keltek öntudatosan versenyre, akik rövidesen a „primitívek” gyűjtőnéven 
váltak ismertté. 



A művészet két ciklusának ama párhuzama, amely mind az emelkedés, mind a hanyatlás 
szakaszaiban fennáll, itt is megőrizte érvényességét. Ugyanakkor, amikor az említett művek 
keletkeztek, Bertel Thorvaldsen dán klasszicista szobrász is lerótta a maga hódolatát az archaikus 
szobrászat ünnepélyes stílusa előtt. A Rómában tartózkodó Thorvaldsen 1812-től azoknak az 
aiginai leleteknek a restaurálásán dolgozott, melyeket nyomtatásban megjelent előadásai 
mellékletein Flaxman is publikált. A művész 1817-ben kezdett hozzá a Remény című szobrához, 
amelyet egy római síremlékhez tervezett - immár archaizáló stílusban (44. kép). 

Ezzel az a mélyreható ízlésváltozás, amely a klasszicizmusba vezetett, a művészet gyakorlatában 
is hatni kezdett. 
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II. A romantikától a modernizmusig 
 
 
A történészeket múltba néző prófétáknak nevezték el. Feladatuk nem merül ki abban, hogy 

Ranke híres mondásának szellemében arra keressék a választ, „hogyan is történt valójában”; 
szívesen . tudnák azt is, „voltaképp hogyan jutottak a dolgok odáig”. De különösen akkor sarkallja 
őket becsvágyuk ennek a kérdésnek a feltevésére, ha pillantásukat saját korukra vetik. A mi korunk 
művészeti élete teljesen a haladás gondolatának jegyében zajlik. Sokaknak ez olyannyira magától 
értetődő, hogy ezt a beállítottságot már a múlt művészeti korszakai esetében is feltételezik. Láttuk, 
hogy a dolgok állása még a XVIII. században sem volt egyszerű. Akkoriban a haladás képének még 
megvolt a maga aggasztó ellenképe: a hanyatlásé. Hogyan állott be akkor a fordulat? Hol húzódnak 
annak a megváltozott szellemi magatartásnak a gyökerei, melynek hatását - akár helyeseljük, akár 
tiltakozunk ellene - körös-körül mindenütt észleljük? 

Úgy hiszem, a kérdés tisztázásában sokat segíthet nekünk, ha mindenekelőtt századunk 
fejlődésének egyik olyan fontos tanúját hallgatjuk meg, aki a helyzetet már több mint ötven évvel 
ezelőtt kísérteties éleslátással ismerte fel. Egykori tanáromról beszélek, Hans Tietze bécsi 
művészettörténészről, aki 1880-ban született, és 1954-ben halt meg New York-ban, ahová a 
fasizmus elől emigrált. A modern művészet élharcosa volt Ausztriában, és a fiatal Kokoschka 
érdekében történő bátor fellépését az az 1909-ben festett, őt és feleségét ábrázoló szép kettősportré 
örökíti meg, mely most a New York-i Museum of Modern Art kincsei közé tartozik (45. kép). 
Tietze csakugyan el volt ragadtatva annak az expresszionista forradalomnak az alkotásaitól, amely 
az első világháborút megelőző években magát Bécset is hatalmába kerítette, és felőrlődött abban a 
küzdelemben, amelyet az osztrák gyűjtemények szolgálatában azért folytatott, hogy a hatóságokat 
kortárs műalkotások vásárlására vegye rá. De nemcsak elkötelezett műkritikus volt, hanem 
szenvedélyes történész is, s a benne lakozó történész volt az, aki a munkájához szükséges távlatot 
mintegy beléje oltotta. 

 

 
 
 
45. Oskar Kokoschka: Hans Tietze és Erika Tietze-Conrat, 1909. Olaj, vászon; 76,5 x 136,2 cm. 

New York, Museum of Modern Art (A. A. Rockefelleg Fund) 
 
 
1925-ben, tehát akkor, amikor az expresszionista hullám már visszavonulóban volt, Tietze egy 

kis könyvet jelentetett meg a következő cím alatt: „Élő művészettudomány. A művészet és a 
művészettörténet válságának kérdéséhez”.

1
 A kötet írásai között található egy tanulmány, „Az 

expresszionizmus válsága”, amely megérdemelné, hogy szélesebb körben ismerjék. Eszmefuttatásai 
a haladáseszmének a kortárs művészetre tett hatásáról telibe találnak. Tietze ugyanis a következő 
kérdést tette fel magának: hogyan lehetséges, hogy már megint elavultnak számíthat egy olyan új 



művészeti nyelv, amelyet az avantgarde tizenkét évvel azelőtt még az elkövetkezendő korszak 
stílusának kiáltott ki? 

 
„Már 1912-ben előre lehetett látni ennek a merész próféciának a lehetetlenségét. Ez az alapvető 

féreértés jórészt annak tulajdonítható, hogy ez a nemzedék az evolucionista historizmus eszméin 
nevelkedett fel. Szemükben az egyedi jelenség nem annyira önnön értékéből merítette érvényét, 
mint inkább abból a helyzetéből, amelyet egy fejlődési láncon belül foglalt el; minden állandóan 
mozgásban levőnek és viszonylagosnak tűnt, a korábbi fázisok következményének, s a következők 
előkészítőjének, nem organikus egésznek, hanem a stílusfejlődés bizonyítékának. Minden 
művészeti esemény stílusok és »irányzatok« sorára bomlott, melyek a természettörvények 
bizonyosságával váltották fel egymást. A műalkotásnak a stílusirányzaton belül elfoglalt pozíciója 
meghatározó jelentőségre tett szert, és úgy tűnik, külsődleges ismérvek döntötték el a mű értékes 
avagy értéktelen voltát. Ezzel vette kezdetét az »izmusoknak« az a kavalkádja, melynek egyre 
sebesebbé váló irama végül groteszkké vált. A tavaszi és az őszi szalonkiállítások között 
áthidalhatatlan szakadékok kezdtek nyiladozni; az ifjú zsenik fejlődési periódusait már hónapokban 
tartották számon, és a művek már azelőtt elavultak, mielőtt megszáradtak volna. 

Bizonyos, hogy mindebben a művészettörténet egyfajta hipertrófiája is vétkes módon 
közrejátszott, és ha az expresszionizmust egyes kritikusok a művészettörténészek nyakába varrják, 
úgy bizonyos fokig igazuk is van. Helyesebb volna persze, ha nem a művészettörténészeket 
hibáztatnánk ezért, hanem az általánosan érvényesülő historizmust, ugyanis az előbbiek jelenléte, 
száma és presztízse nyilvánvalóan nem egyéb, mint ennek egyik tünete. A művészek is képtelenek 
voltak kivonni magukat a hatása alól, és nem is voltak kevesen, akik arra törekedtek, hogy egy 
stílust kövessenek, ahelyett, hogy művészetet csináltak volna. De még ezeknek a művészeknek a 
szemében sem volt művük önmagában zárt teljesség, hanem csupán metszéspont, avagy saját 
fejlődésük egyik láncszeme, tehát olyasvalami, amit nem szabad önmagában szemlélni, ami csak az 
előzményekhez és következményekhez fűződő kapcsolata alapján érdekes. Nem alkotás, hanem 
dokumentum.” 

 
Az, amit Tietze 1925-ben oly meggyőző erővel írt le, ugyanaz, mint amit Harold Rosenberg 

később „az új hagyománya”-ként diagnosztizált. Mármost előadásunknak az a feladata, hogy 
megmagyarázza, hogyan alakult ki a modernizmusnak ez a sajátsága. Nehéz dolog, de hadd 
emlékeztessek rá: mindössze arra tettem ígéretet, hogy a szóban forgó fejlődést sematikus 
diagramok alakjában próbálom felvázolni. Mivel elkerülhetetlennek látom, hogy a továbbiakban is 
inkább szövegeket, mintsem festményeket elemezzek, jogosan merülhet fel az a kérdés, vajon 
valóban olyan meghatározó befolyása van-e a teóriáknak a művészet gyakorlására? Épp ezért 
választottam kiindulópontul Tietzének ezt az 1925-ös helyzet elemzését, mivel e szerint az a 
filozófiai áramlat, amelyet ő historizmusnak nevezett, Sir Karl Popper barátom pedig utóbb 
historicizmus gyanánt szedett ízekre megsemmisítő hatású kritikai elemzésében,
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 végső soron 

befolyásolta a művészet helyzetét. Sőt, remélem, első előadásomnak sikerült bebizonyítania, hogy 
az eszmék igenis számítanak a művészeti gyakorlatban, miként az 1764ben Winckelmann által 
hangoztatott nézetek is látható alakot öltöttek két nemzedékkel később a nazarénus mozgalomban. 

Most térjünk vissza ismét ahhoz a paradigmához, amellyel a művészet haladásának az 
antikvitásra vonatkoztatott eszméjét szemléltettem. Ebben a haladás a merev archaikus stílustól az 
emberi alaknak ama mesteri megformálásáig jutott előre, amely, úgy mondják, Nagy Sándor 
kortársának, Lüszipposznak a művészetében érte el a tökélyt (1-4. kép). Ezt a haladást azoknak a 
technikai eszközöknek a fejlődéseként írtam le, amelyek egy meghatározott cél elérésére szolgálnak 
- itt nevezetesen a mozgásban levő emberi test minél meggyőzőbb ábrázolására. A szerint a felfogás 
szerint, amely a haladás általam instrumentálisnak avagy klasszikusnak nevezett, az eszközök 
fokozatos tökéletesedésére alapozott eszméjének felel meg, a történelmi fejlődés valójában megáll, 
mihelyt megvalósultak a célok. Így a Lüszipposz halálát követő korszak kevés, név szerint ismert 
szobrásza .között nem lehet semmiféle világos sorrendet megállapítani. A „tökéletes megoldás" 
klasszikus felfogásából következik, hogy a művészet további sorsa a történelem egész folyását 
tekintve már csak a hanyatlás, legjobb esetben az egykori állapothoz való visszatérés lehet. Végül is 
nincs tökéletesebb a tökéletességnél. 



Említettem már, hogy Vasari is osztotta ezt az instrumentális művészetfelfogást, hisz ennek 
alapján mutatta ki, hogy a festészet a posványt maga mögött hagyva addig el nem ért magasságokba 
emelkedett Raffaello és Michelangelo művészetében. Csakhogy már akkor, amikor ő írt, egy új és 
hatalmasabb erő kezdte ki alig észrevehetően a reneszánszba, az antikvitás újjászületésébe vetett 
hitet: a tudományos és technikai haladás ereje. Történetesen Vasari egyik tanítványa és munkatársa, 
a flamand Jan van Straat, más néven Stradanus volt az, aki ennek az új hitnek vizuális formát adott 
egy híres rézmetszetsorozatában - az egykor a Cooper Union birtokában lévő gyűjtemény még az 
ehhez készített eredeti tanulmányrajzokból is őrzött néhányat -, amelyet 1600 körül a „Nova 
Reperta” - vagyis Új találmányok és felfedezések - cím 

 
 

 
 
46. Jan Slradamcs „Nova Reperta” c. művének címlapja, 1600 k. London, Warburg Institute 
 
 
alatt bocsátott közre.
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 Amint arról a címoldal alapján is meggyőződhetünk (46. kép), az itt 

szereplő felfedezések pontosan azok, amelyek az újkort megkülönböztetik a klasszikus 
antikvitástól: Amerika felfedezése, az iránytű, a lőpor, a könyvnyomtatás, a legkülönbözőbb 
óraművek, az alkohollepárló-készülék, a vérbaj ellen hatásosnak vélt gyógyszer, a selyem és a 
kengyel. 

Elgondolkoztató, hogy ezeknek a találmányoknak mekkora hányadát teszik ki azok, amelyek 
végső soron a keleti országokból jutottak el Európába. Mindnyájan tanultuk az iskolában, hogy az 
iránytűt és a lőport a kínaiak fedezték fel, és nyomós érvek szólnak amellett, hogy a Kínában már 
régóta honos könyvnyomtatás is a nevezett országból került Európába;

4
 ugyanez bizonyítható be a 

papírgyártás esetében is. Mind a selymet, mind a kengyelt az ázsiai népek révén ismertük meg, az 
alkohol szó pedig arab eredetű. 

Feltételezhető, hogy ezeknek az új elemeknek a tömeges beáramlása volt az, amely a haladás 
régi, magában a „reneszánsz” kifejezésben is érvényre jutó ciklikus és organikus koncepciójának a 
feladására vezetett.

5
 Az antikvitás újjászületését ennek előtte az egész kultúra feltámadásával 

tekintették azonosnak, most azonban, hogy az európai ember más kultúrákkal lépett érintkezésbe, a 
hangsúlyok, ha észrevétlenül is, de döntő módon eltolódtak. Hála ezeknek az újításoknak, s 
különösen azoknak, amelyek a technika területén érvényesültek, az antikvitás világának 
visszaállítását többé már nem tartották kívánatosnak, de még csak lehetségesnek sem. 
Metszetünkön a régi kor távozását, az új kor ékezését látjuk. Többé már nem az előre meghatározott 
célok elérésére szolgáló eszközök tökéletesítése a lényeg; az új eszközök egyszersmind új célok 
kitűzését is lehetővé teszik. A történelem visszafordíthatatlanná vált. A haladás vége - hogy modern 
kifejezéssel éljek - nyitott. 



Azt a metszetet, amely Amerigo Vespuccit ábrázolja, amint a Dél Keresztje-csillagképet elsőként 
figyeli meg asztrolábiumával 

 
 
 
 
47. Jan Stradanus: Amerigo Vespucci szemrevételezi a Dél Keresztjét, 1600 k. London, Warburg 

Institute 
 
 
(47. kép), mindenekelőtt azzal a fényképfelvétellel kell egy sorba állítani, amelyen Armstrong 

holdralépését látjuk, majd azokkal a science fiction illusztrációkkal, amelyek a világűr fokozatos 
birtokbavételének további lépéseit vetítik előre. 

Nos, a haladásnak ezzel a mindent magábaölelő eszméjével kívánunk itt mi is foglalkozni, noha 
nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy ez a művészet területén csak viszonylag későn és 
fokozatosan éreztette a hatását. Emlékezzünk csak: Winckehnann a XVIII. században még nem a 
művészet haladásának szükségességét hirdette, hanem a görögök tökéletes művészetének utánzását, 
mint a modern kor romlottságától való menekülés lehetséges útját. De lehetséges volt-e ez 
egyáltalán? Winckelmann itt szándékán kívül maga ásta alá önnön pozícióját azzal, hogy kitartott a 
mellett a meggyőződése mellett, miszerint a görög művészet nagysága a görög kultúra különös és 
páratlan viszonyaira vezethető vissza, azaz egy olyan kultúráéra, amely többek között kivételes 
jelentőséget tulajdonított az atlétikának és csodálattal adózott a tökéletes emberi testnek. Mi sem 
volt könnyebb, mint ezt a tételt lehetetlenné tenni annak kimondásával, hogy az említett állapotok 
egyszer s mindenkorra visszahozhatatlanul elmúltak, s minden népnek és minden kultúrának 
megvan a maga sajátos jellege, következtetésképp a maga sajátos művészete is. 

Mindenekelőtt Winckelmann ifjabb kortársa és szigorú kritikusa, Johann Gottfried Herder volt 
az, aki ezt a következtetést levonta, és ki is tartott mellette. Bár senkinél sem csodálta kevésbé a 
görög művészetet, mégis szükségesnek tartotta, hogy rámutasson, mennyire félrevezető a régi 
egyiptomi szobrászat teljesítményeit görög normák szerint értékelni, amennyiben ezek az említett 
kultúrák összefüggésében más-más célt szolgáltak.

6
 Éppily oktalanság volna a német keresztény 

művészeten számon kérni a pogány görögök normáihoz való igazodást, tekintve, hogy a 
kereszténységgel egy olyan új elem tűnt fel, amely semmiképp sem hanyagolható el. Itt található 
annak a historizmusnak a csírája, amelyről Tietze írt. Herder üzenetének különösen fogékony 
hallgatókra kellett találnia az északi országokban, melyek valamiképp mind hajlottak a latin világ 
kizárólagos igényei elleni lázadásra. Shakespeare talán nem volt legalábbis egyenrangú Racine-nal, 
noha Arisztotelész klasszikus szabályait sohasem követte? E felfogás képviselői szempontjából az 
is kapóra jött, hogy még maga az antikvitás elméleti irodalma sem volt híján az olyan utalásoknak, 
miszerint a tökéletes szépség nem az egyedüli érték. Ott volt többek között a fenséges nehezen 
meghatározható kategóriája, amelyet oly kimerítően méltat retorikai értelmezésében Longinus, 



hogy végül arra a figyelemre méltó végkövetkeztetésre jusson, miszerint a fenséges nem egyéb, 
mint a „nemes lélek csengése”. Ha voltak nemes lelkek az antikvitás világán kívül, úgy adva kellett 
lenni annak a lehetőségnek is, hogy az antik művészet kánonjának érvényességi körén kívül is 
fenségeset hozzanak létre. 

Tudatában kell azonban lennünk annak, hogy az ilyesfajta alternatíva-keresés önmagában még 
egyáltalán nem jelenti annak a winckelmanni tézisnek a cáfolatát, miszerint a tökéletes szépség 
eszméjét a görögök és Raffaello már egyszer s mindenkorra megvalósították. Sőt, éppenséggel 
ennek az állításnak a látszólagos vitathatatlansága volt az, ami más stílusok és művészeti formák 
jogosultságának bizonyítását is olyannyira sürgette. Itt - s most megint csak egy eszmei pontról 
beszélek, ami egy diagramon szemléltethető - találhatjuk meg a kiindulópontját a mai előadásom 
címében elsőként szereplő fogalomnak, a romantika oly nehezen meghatározható fogalmának.
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Említettük már, hogy Németországban a romantikus mozgalom a keresztény középkor 
művészetében kereste ezeket az alternatívákat, s inkább a jámbor egyszerűség eszményéhez 
vonzódott, mintsem a nemes pogányságéhoz. Ami még talán ennél is döntőbb jelentőségű, az az, 
hogy jobban látszott a törekvést méltányolni, mint magát a teljesítményt. Ez a szemlélet volt az, ami 
Madame de Staëlt a leginkább megütközésre késztette, amikor 1813-ban publikált „De l' 
Allemagne” című könyvében a németországi intellektuális atmoszféráról számolt be. Ha a 
klasszikus fogalma a tökéletességével egyjelentésű - írja -, akkor meg kell állapítani, hogy 
Németországban nincs klasszikus költészet. A nyelvhasználat még nem szilárdult meg, az ízlés 
minden egyes új alkotással változik, „tout est progressif, tout marche” - minden folyamatban van, 
minden mozog, a tökéletesség nyugvópontját még nem érték el. De ha ez így van is, vajon baj-e? 
Az írónő szerint semmi esetre sem, ugyanis azok a népek, amelyek azt hiszik, hogy klasszikus 
művészetnek vannak birtokában, ezt egyszersmind sekélyes utánzatokkal hígítják fel.

8 

Íme, itt a francia romantikus mozgalom programja dióhéjban. Ennek annál erősebb vonzást 
kellett a franciákra gyakorolnia, minél nyomasztóbban nehezedett rájuk a klasszikus orthodoxia 

 
 



 
 
48. Jean Auguste Dominigue Ingres: XIII. Lajos fogadalma, 1824. Olaj, vászon; 421 x 268 cm. 

Montauban, Musée Ingres 
 
 

David és iskolája követőinek jóvoltából. Innen származik a csatakiáltás: „Il faut ëtre de son temps” 
- „Korszerűnek kell lenni”, amelyet elsőként Deschamps hangoztatott 1828-ban, s amely azóta is 
annyiszor hallható a legkülönbözőbb változatokban. George Boas egy teljes tanulmányt szentelt a 
kérdésnek, s ebben kimutatta, hogy ez a követelés mennyire alkalmatlan arra, hogy programnak 
tekintsék.

9
 Voltaképp nem is annyira útmutatás, mint inkább az, amit a „Norma és forma” című 

tanulmányomban „kizáró elv"-ként jelöltem meg: nem szabad követni annak az Ingres-nek a 
példáját, aki egyre konokabbul próbált az antik művészettel és Raffaellóval versengeni, mint azt a 
„XIII. Lajos fogadalma” című festménye is tanúsítja (48. kép, vö. a 17. és az 50. képpel). Ingres 
állítólag a következő megjegyzéssel reflektált a korszerűség problémájára: „Azt mondják, az 
embernek együtt kell haladnia a korral; de mi van akkor, ha a kornak nincs igaza?”

10
 Ez persze 

valóban olyan kérdés, amelyre nehéz válaszolni. 
Mindazonáltal tudjuk, hogy súlyos anakronizmust követnénk el, ha akár Ingres híres 

ellenlábasát, Delacroix-t helyeznénk olyan beállításba, mintha hitt volna a haladásban. Itt 
megengedhetem magamnak, hogy lemondjak a részletekről, minthogy George Mras a Delacroix 
művészetelméleti nézeteiről írott, s a közelmúltban megjelent könyvében meggyőzően bizonyítja, 
hogy a mester milyen mélyen volt átitatva a művészetkritika klasszikus hagyományával.

11
 Valóban 

nem ismerem a winckelmanni „nemes egyszerűség és csendes nagyság”-nak találóbb és 



érzékenyebb parafrázisát, mint Delacroix 1859. május 9-i naplóbejegyzésének azt a passzusát, 
amelyben az antik művészetet Michelangelóval és Shakespeare-rel szembeállítva a következőképp 
fejezi ki hódolatát az előbbi előtt: 

 
„Az antik sohasem meghökkentő, sohasem kelt ilyen gigantikus és extravagáns hatást. 

Csodálatraméltó teljesítményei között fesztelenül érezzük magunkat, s csupán némi tűnődés után 
veszszük észre, miként nőnek egyre nagyobbra s foglalják el helyüket az elérhetetlen 
magasságokban.”

12 

 
Egy másik szövege, ha lehet, még ennél is meglepőbb: „...a művészet valamennyi nagy 

problémáját még a XVI. században megoldották: Raffaello a rajz, a grácia és a kompozíció, 
Correggio, Tiziano és Paolo Veronese pedig a kolorit és a fény-árnyék tökélyre vitelét.”

13 

Azt is tudjuk Delacroix-ról, hogy Ingres-rel együtt feltétlen csodálója volt Mozartnak, akiről 
naplójában azt írja, hogy a „zenét tetőpontjára vitte, úgy hogy utána már semmiféle tökély nem 
lehetséges” (1850. március 3.). 

Minél elmélyültebben tanulmányozzuk ezeket a hitvallásokat, annál világosabbá válik, hogy 
Delacroix tudatosan mondott le a klasszikus eszmény követéséről, éspedig azért, mert ezt a 
hanyatlás időszakaiban elérhetetlennek vélte, és szándékosan törekedett a tudomása szerint egyetlen 
lehetséges alternatíva megvalósítására: egy szenvedélyes és mozgalmas stílus megteremtésére, ami 
utóbb annak a forradalmárnak a hírét szerezte meg számára, aki valójában soha nem is volt. Persze 
semmi okunk kétségbe vonni, hogy benne mind a görög nép szenvedései, mind az 1830-as 
forradalom győzelme fogékony lélekre talált (49. kép), csakhogy Delacroix lelke legmélyén mégis 
megmaradt annak az arisztokratának, akinek az esetében elkerülhetetlen volt, hogy ne keltsen egyre 
fokozódó ellenérzést a politikai és technikai haladás népszerű fogalma. Különösen az 1848-as 
forradalom bukását követően szaporodnak naplójában a haladásba vetett feltétlen hitet kárhoztató 
kitételek. 

Ez az a kudarc, amire az 1849. április 23-i bejegyzés is utal: 
 
„Azon jelek alapján, amelyek lépten-nyomon a szemünkbe tűnnek, már egy év óta úgy hiszem, 

bizton állíthatjuk, hogy mindennemű haladásnak szükségszerűen nem egy további haladáshoz, 
hanem a haladás tagadásához, a kezdőponthoz való visszatéréshez kell vezetnie... Nem elég 
nyilvánvaló, hogy a haladás, vagyis a jónak-rossznak előrehaladása a társadalmat immár a szakadék 
szélére juttatta, amelybe egykönnyen bele is zuhanhat, hogy helyét a tökéletes barbárságnak adja 
át?” 

 
De nemcsak a politikai helyzet késztette a festőt ilyen pesszimista eszmefuttatásokra. Alig 

valamivel az előbb idézett sorok lejegyzése után, Delacroix gondolatai ismét kedvenc témájához, a 
zenéhez térnek vissza, melynek helyzete semmivel sem kedvezőbb: 

 
 



 
 
49. Eugéne Delacroix: A Szabadság vezeti a népet, 1830. Olaj, vászon; 360 x 225 cm. Párizs, 

Louvre 
 
 
„Ez a förtelmes »Próféta«, melyet szerzője bizonyára előrelépésnek tekint, valójában a művészet 

megsemmisítése. Az a hit, hogy elháríthatatlanul szükségszerű mindent jobban, vagy legalább 
másképp csinálni, mint ahogyan azt addig csinálták, más szóval az a hit, hogy valamit meg kell 
változtatni, elfeledtette vele a művészeten uralkodó ízlés és logika örök törvényeit. A Berliozok és 
Hugók, s az összes többi úgynevezett reformátor talán nem jutott ilyen messzire mindezeknek az 
általam említett eszméknek a lerombolásában, de mindenesetre elterjesztették azt a hitet, miszerint 
mást is lehetséges csinálni, mint ami helyes és ésszerű. A politikára ugyanez érvényes.” 

 
Ugyanezt az ambivalenciát tapasztaljuk a haladás eszméjével szemben Delacroix harcos 

pártfogójánál, Baudelaire-nél. Igaz, hogy a „Mi a romantika?” című híres, 1846-os esszéjében 
valóban a romantika valamelyest megkopott fényét próbálta új életre kelteni annak hangoztatásával, 
hogy számára ez „a szép legfrissebb, legaktuálisabb kifejeződése. A szépségnek csak annyi fajtája 
van, ahány szokásos módja a boldogság keresésének. A haladás filozófiája ezt világosan 
megmagyarázza."

14
 Azonban csak tovább kell olvasnunk és megtudjuk, hogy amit itt Baudelaire 

haladáson ért, az nem egyéb, mint a szüntelen változás. Interpretációja Madame de Staëlét idézi 
emlékezetünkbe: „A romantika lényege nem a tökéletes kivitelezésben rejlik, hanem abban a 
felfogásban, amely a kor morális beállítottságának felel meg.” 

Nyilvánvaló, hogy az effajta történelmi relativizmus, az értékek pluralitásának ilyetén elismerése 
nem férhetett meg semmiféle haladásba, s különösképpen nem a technikai értelemben felfogott 
haladásba vetett hittel. A nova repertának, az új találmányoknak és felfedezéseknek, amelyek oly 
nagy büszkeséggel töltötték el a XIX. századot, semmi közük nem volt az ember örök 
nyughatatlanságához. 

Ez a büszkeség olyannyira általánossá vált, s ugyanakkor Baudelaire oly őszintén osztotta 
Delacroix arisztokratikus megvetését az ilyen közönséges előítéletek iránt, hogy az 1855-ös 
kiállításról írott beszámolója bevezetőjének tekintélyes részét annak szentelte, hogy ezt az alantas 
hiedelmet támadja: 

 
„Kérdezz meg akármely jó franciát, aki nap mint nap a maga újságját olvassa törzsasztalánál, 

hogy mit ért haladáson, és azt fogja felelni: a gőzt, az elektromosságot és a gázvilágítást, azokat a 
csodákat, amelyek a rómaiak számára ismeretlenek voltak, és hogy ezek a találmányok világosan 
bizonyítják fölényünket a régiek felett. Ily sötétségbe borult ez a szerencsétlen agy, s ily bizarr 
módon kuszálódtak össze benne az anyagi és a szellemi dolgok.”

15 



 
„Mi szavatolja - kérdezi a költő, komolyra fordítva a szót -, hogy akár csak ez a technikai 

haladás is folytatódni fog, s e végnélküli sorozatról kialakított elképzelés indokoltnak fog 
bizonyulni? Ami a művészetet illeti, erre a haladás eszméjét alkalmazni nem egyéb gigászi 
abszurditásnál. »Kinyilatkoztatásainak nincs elődje.« A virágzás spontán és egyéni. Signorelli 
valóban Michelangelo nemzője volt? Peruginóban ténylegesen benne volt már Raffaello? A 
művészen keresztül nem nyilatkozik meg semmi, mint önmaga.”
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Nem is lehet ennél tömörebb megfogalmazását adni a romantikus individualizmusnak, s ez 
utóbbi jogosultságának sincsen alkalmasabb próbaköve, mint Baudelaire itt idézett szónoki kérdése. 
Vasari, mint tudjuk, hatásos konstrukcióját arra a meggyőződésre építette, hogy Michelangelo 
hasznosítani tudta azt, amivel Signorelli a művészet fejlődéséhez hozzájárult, s amit ő a maga 
részéről egyszersmind tovább tökéletesített. Ha ismételten visszatérünk Vasarinak a művészet 
céljáról és a hozzá vezető eszközökről vallott felfogására, akkor ezt azzal jellemezhetnénk a 
legjobban, hogy eszerint Michelangelo „Utolsó ítélet"-e még döbbenetesebb erővel szemlélteti az 
utolsó nap rettenetét, és még üdvösebb félelmet gerjeszt a nézők szívében, mint Signorelli víziója.

17
 

Lehetünk ugyan más véleményen is, mindazonáltal értjük, hogy mire gondol: az egymást követő 
problémamegoldásokra. Ugyanez érvényes Raffaello (50. kép) és Perugino (51. kép)) viszonyára. 
Abban természetesen igaza volt Baudelaire-nek, hogy Raffaello nem lehetett benne már 
Peruginóban, de éppannyira tagadhatatlan az is, hogy Raffaello sokat tanult mesterétől, így például 
tőle vette át azt a Madonna-típust, amelyet ugyanakkor még tovább tudott finomítani. - 
Mindamellett bárkinek jogában áll, hogy a praeraffaelitákkal együtt úgy vélekedjék: Raffaello itt 
egyúttal egy olyan kvalitást is föláldozott, amely neki jobban tetszik. 

De azok a problémák, melyeknek megoldására ezek a reneszánsz mesterek törekedtek, magától 
értetődően még a művészetnek a társadalomban betöltött vallásos funkciójából adódtak. A 
művészek nemcsak mesterek, de szolgálók is voltak. A romantikus kihívás csak akkor okozott 
válságot, amikor a művészet autonómmá vált, és attól a szépség-metafizikától is emancipálódott, 
melynek szolgálatára az akadémikus klasszicizmus kényszerítette.

18
 Nem is csodálkozhatunk azon, 

hogy a romantika mennyire hangsúlyozta a művészet összemérhetetlenségét és azt, hogy ez a 
művész önmegvalósításán kívül semmiféle más céllal nem hozható kapcsolatba. Az azonban, amit 
ez a tetszetős tanítás szem elől téveszt, nem egyéb, mint az az egyszerű tény, hogy a személyiség 
sohasem vákuumban nyilvánul meg, hanem strukturált helyzetekben, és döntések sorozatán 
keresztül.

19
 Ilyen strukturált helyzet volt például az, amely Raffaellónak lehetőséget adott arra, hogy 

személyes ízléséről és hasonlíthatatlan adottságairól tanúságot tegyen. A XIX. században paradox 
módon éppen a haladás eszméje biztosított egy effajta keretet, egy effajta strukturált helyzetet, 

 
 



 
 
50. Raffaello: Madonna di Foligno, 1512 k. Olaj, fa (vászonra átvive); 301 x 198 cm. Róma, 

Musei Vaticani 
 



 
 
 
 
 
 
51. Perugino: Mária a Gyermekkel, Keresztelő Szent Jánossal és Szent Sebestyénnel, 1493. Olaj, 

fa; 178 x 164 cm. Firenze, Uffizi 
 
 

amely a személyiség kifejezésének éppannyira segítségére volt. mint amennyire ezt egyidejűleg el 
is torzította. Jól tudjuk, hogy a XIX. században a haladás eszméje a technika területéről már régóta 
átterjedt a politika területére. Ugyan a folyamat katalizátora a technika lehetett, de ennek diadala 
Bacon formulájának igazságát bizonyította: „A tudás hatalom”, hatalom a természet felett, hatalom 
az emberiség sorsának javítására. Ez az észbe, mint boldogító hatalomba vetett hit volt az, amely 
világító lángként lobbant fel az amerikai, majd a francia forradalomban. Immanuel Kant, aki a 
távoli Königsbergből egyre növekvő érdeklődéssel kísérte figyelemmel ezt a világtörténelmi 
fordulatot, így írt ekkor: „Egy ilyen jelenség az emberiség történetében soha nem felejthető el.” A 
forradalom sikere vagy kudarca, sőt, még a vele járó nyomor és rémtettek sem változtathattak azon 
a tényen, hogy ez „a jobbra való hajlamot és képességet tárta fel az emberi természetben”.

20 

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az olyan romantikusok, mint Delacroix és Baudelaire, kevésbé jól 
mérték fel az új körülmények között érvényesülő logikát, mint Kant. Ha valaki embertársára 
pisztolyt szegez, és megkérdezi tőle, hogy a haladás pártján van-e, vagy ellene, az utóbbin aligha 
segít az a válasz, hogy mindennek semmi köze a művészethez. Noha a „l'art pour l'art” 
eszményének

21
 legkülönbözőbb hívei így reagáltak, a kérdező is hozzátette, hogy ez a reakció már 

önmagában is reakciós. Közismert, hogy ez a polarizálódás a romantika esztétikai jelszavait is a 
politikai arénába vitte. A klasszicizmust egyfajta konzervatív és reakciós beállítottsággal 
azonosították, s a haladás hívei már csak ennélfogva is csodálták Delacroix-t.

22
 Azok a harcok, 

amelyekbe belebonyolódott és az Akadémia egy részének vele szemben tanúsított ellenséges 
magatartása már önmagában kellőképp bizonyította, hogy a forradalmár annak a jövőnek az 
úttörője, amely az elavult formákat szükségszerűen szét fogja rombolni, és amely lehetőséget fog 
teremteni az emberi szellem számára, hogy otthonát felépítse. 



Két gondolkodót kell itt legalább megemlíteni, akik rendszerüket annak bebizonyítására szánták, 
hogy az emberiség immár előre elrendelt célja szerint az ész uralma felé vezető biztonságos pályán 
halad. Ezek egyike Auguste Comte volt, aki későbbi, terjedelmesebb műveinek lényeges téziseit 
már az 1820-as években készült három tanulmányában kifejtette. Ebben adta elő azt a tézist is, 
miszerint a civilizáció alakulását a haladás törvénye határozza meg.

23
 Ez a fejlődés nézete szerint 

olyannyira automatikus és elkerülhetetlen, hogy a jelent csak akkor érthetjük meg, ha tekintetbe 
vesszük azt a jövőt, amelynek irányába ez a fejlődés tart. Ebben a hatalmas és teljességgel 
személytelen folyamatban a „nagy emberek” is csupán szereplők egy olyan cselekményben, 
melynek 

 
 

 
 
52. Alexandre Gabriel Decamps: Török járőr, 1831. Olaj, vászon; 115 x 179 cm. London, 

Wallace Collection 
 
 

lefolyása már eleve meg van határozva. Azokat nevezzük nagynak, akik kellőképp messzire látnak 
ahhoz, hogy megelőzzék korukat, mindazonáltal még így sem ők azok, akik a történelmet 
formálják, hanem a történelem az, amely őket alakítja. Comte igazat ad annak a Madame de 
Staëlnek, aki arra intette olvasóit, hogy ne tévesszék össze a színészt a színdarabbal.

24 

Comte-nak a történelem törvényszerű lefolyásáról vallott optimista felfogása súlyosabb és 
jelentősebb párdarabjára lelt Hegel rendszerében, melyben a világtörténet maga is egy mindent 
átfogó, könyörtelen logikával kibontakozó kozmikus folyamat részévé vált.

25
 Az a logika, amelyet 

ennek bizonyítására alkalmazott, mint ismeretes, a dialektikus logika volt. Mivel Hegelnek nem 
vagyok barátja, hadd jellemezzem ezt olyan receptként, melynek segítségével mindig igazunk lehet. 
Nem szükséges a francia forradalom pártján állam annak belátásához, hogy az ész eme diadala 
elkerülhetetlen lépés volt az objektív szellem zegzugos útján, amely a napóleoni uralom nem 
kevésbé elkerülhetetlen reakciójához, majd onnan a porosz állam magasabb rendű formájához 
vezetett. Mivel már több ízben is foglalkoztam azzal a hatással, amelyet Hegel tanai a művészet- és 
kultúratörténet-írásra gyakoroltak,

26
 nem kívánom itt önmagamat ismételni. Ebben az 

összefüggésben csupán az érdekel bennünket, hogy a művészetkritikát, s azon keresztül a 
művészeteket hogyan befolyásolták, vagyis azt a szellemi szituációt, amelyet Tietze felelőssé tett a 
jelenkor művészetének ama újító dühéért, amelynek hátrányait oly világosan ismerte fel. 

Nem ismerek korábbi és meggyőzőbb példát erre a befolyásra, mint azokat az oldalakat, 
amelyeket Heine írt az 1831-es párizsi festészeti kiállításról szóló beszámolójában, vagyis 
ugyanannak a szalontárlatnak a megtekintése alkalmából, amelyen Delacroix híres műve, „A 
Szabadság vezeti a népet” is első ízben szerepelt a nagyközönség előtt (49. kép). Heine 
mindenekelőtt Alexandre Gabriel Decamps festményéért, a „Török járőr”-ért (52. kép) lelkesedett. 
A téma már eleve arra volt hivatva, hogy a haladó művészkritikusok lelkében visszhangra találjon, 
minthogy a török basa alakja természetesen a korlátolt reakció szimbóluma volt. A kép ily módon 



alkalmat ad Heinének arra, hogy a róla szóló kommentárban egyszersmind hegeli 
művészetfelfogását is kifejtse. Az írás minden bizonnyal megérdemli, hogy idézzünk belőle:

27 

 
„Délcegen lovagol (ti. a török basa) pókhasával, arcátlanságának teljes méltóságában; bántóan 

arrogáns, ostoba koromfekete arc, melyet fehér turbán koronáz; kezében a botoztató önkény jogarát 
tartja... 

A ló is oly bolond gyorsasággal veti lábait, hogy félig hason csúszni, félig repülni látszik -: és ez 
az, amit egyes helyi kritikusok a leginkább kifogásoltak, s mint természetellenes valamit, mint 
karikatúrát utasították el. 

Franciaországnak is megvannak a maga állandó műkritikusai, akik régi, előre meghatározott 
szabályokat véve alapul mindent ócsárolnak, ami új.... Egy bizonyos Jal úr, aki minden egyes 
kiállításról egy brosúrát jelentet meg, még utólag is megpróbálta becsmérelni ezt a képet a 
»Figaro«-ban, és ugyanennek a barátaiból kíván gúnyt űzni akkor is, amikor látszólag a legnagyobb 
alázattal beismeri, hogy »ő is csak ember, aki racionális fogalmak alapján ítél. s szegényes elméje 
képtelen meglátni Decamps képében azt a nagy remekművet, amelyet azok a rajongók látnak, akik a 
dolgokat nem pusztán az eszükkel ismerik fel.« A szegény kópé a szegényes elméjével: nem is 
tudja, hogy milyen helyes érzékkel mondott ítéletet önmaga felett! Valóban, az első szó joga 
sohasem a szegény értelmet illeti, ha műalkotásokról kell ítéletet mondani... 

A legnagyobb tévedést mindig ott követik el a kritikusok, hogy úgy vetik fel a kérdést: mit kell a 
művésznek tenni? Holott sokkal helyénvalóbb lenne ez a kérdés: mit akar a művész, vagy még 
inkább: mit érez elkerülhetetlenül szükségesnek? Az, hogy az a kérdés egyáltalán felmerülhetett, 
hogy mit kell a művésznek tennie, azoknak a művészetfilozófusoknak tulajdonítható, akik saját 
költői teremtőerő híján különböző műalkotásokból különféle ismérveket absztraháltak, a létező 
alapján egyszersmind minden elkövetkező számára is normát állítottak, műfajokat különböztettek 
meg, definíciókat és szabályokat agyaltak ki.” 

 
Ezek szerint minden egyszer s mindenkorra érvényes norma létezésébe vetett hit haszontalan. „A 

színek és a formák, egyáltalán mindaz, ami szemünk előtt megjelenik, mindazonáltal csak az eszme 
szimbóluma, szimbólumok, melyek a művész lelkében akkor merülnek fel, ha ezt a szent 
világszellem (»der heilige Weltgeist«) hozza mozgásba.” A művész olyan, mint az alvajáró, s 
értelmének legfeljebb az a feladat jut osztályrészül, hogy a fantázia vadhajtásait csupasz ollójával 
lenyesegesse. 

Ezek a másfél évszázaddal ezelőtt kifejtett hittételek sok tekintetben azt a szemléletet vetítik 
előre, amelyet ma modernizmusnak nevezhetünk. Ez a szemlélet azt igényli, hogy a kritikus 
mondjon le a kritika jogára formált minden igényéről, ha ez bárminemű abszolút mérce 
alkalmazását jelentené. Ilyen mércék egyáltalán nem is létezhetnek, ha a műalkotás a 
világtörténelmen keresztülfúvó isteni szellem manifesztációjaként merül fel az alvajáró művész 
tudattalanjából. A kritikus csupán odáig merészkedhet, hogy megpróbálja az orákulumot megfejteni 
a nép számára. Többé már nem úgy nyilatkozik, hogy ez jó, amaz meg rossz, hanem úgy, hogy ez 
már a múlté, amaz pedig feljövőben van. Abban az időben egyébként, amikor Heine Decamps-ot 
magasztalta, a romantika már nem volt egészen a jövő művészete: 1833-ban Laviron festő és 
kritikus ezzel az ismert jelszóval fordult szembe Delacroix-val és a romantikával: „L'art actuel, fart 
de 1'avenir, c'est le naturalisme” („A korszerű művészet, a jövő művészete: a naturalizmus”).
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Bruno Galbaccio magáévá tette a jelszót, s ugyancsak azt hirdette, hogy a naturalisták művészete a 
jövő művészete, minthogy csak a naturalizmus érthető a széles néptömegek számára.
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Az effajta műkritika és a politikai propaganda közötti összefüggés ennél már nem is lehetne 
világosabb. És ténylegesen egy politikai propagandista volt az, aki az „avantgarde” katonai 
szakkifejezését metaforaként bevezette a műkritika nyelvezetébe, amely azóta sem tudja nélkülözni. 
Renato Poggioli szerint
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 ez a kezdeményező Gabriel-Désiré Laverdan volt, Fourier utópista 

szocializmusának előharcosa. Laverdan egy 1845-ben kiadott, a művészet és a művész 
rendeltetésével foglalkozó írásában fejtette ki azt a nézetét, miszerint a művészetben mindig a kor 
haladó tendenciái mutatkoznak meg: „Ahhoz, hogy tudjuk, a művészet betölti-e igazi hivatását... és 
a művész valójában az előörshöz tartozik-e, először azzal kell tisztában lennünk, hogy mire 



törekszik az emberiség, és milyen szándékai vannak a sorsnak az emberrel”. A haladó érzületen 
kívül nincs más értékmérő. 

Jól ismert tény, hogy Courbet művészetét mind hívei, mind ellenfelei túlnyomórészt a fenti 
szempontok alapján értelmezték, noha a művész maga sohasem igyekezett a neki szánt szerepet 
játszani. Kétségtelen, hogy a nép fiának érezte magát, és mindig is az elnyomottakkal 
rokonszenvezett,
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 ugyanakkor azonban, miként Delacroix-ra is csak rákényszerítették a 

forradalmár szerepét, úgy több érv szól amellett is, hogy Courbet ugyancsak utólag, Proudhon 
jóvoltából vált a baloldali művész típusává.
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 Mindazonáltal --jellemző módon - Proudhon sokkal 

haladóbb volt annál, semmint hogy azt higgye, hogy annak a szocialista művészetnek az eszményét, 
amelyről álmodott, Courbet vagy annak bármelyik művésztársa már meg is valósította. Ez még a 
jövőre várt. 

 
„A művészet tetőpontja, az a csúcs, melynek elérésére minden művésznek törekednie kell, még 

távol van - olyannyira távol, hogy még több nemzedékre van szükség a megfelelő típusok 
megteremtéséhez.... és hogy a nagyközönség felismerje és meg is értse ezeket.”
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És ez a döntő mozzanat. Akárcsak Madame de Staél és mégannyi romantikus, Proudhon is úgy 

látja, hogy a művészet egy, valamikor a jövőben elérendő cél irányában halad előre; az avantgarde 
festő kutató, kísérletező tudós, aki maga esetleg soha nem is arathatja le annak gyümölcsét, amit 
elvetett, de ennek ellenére sem szűnik meg további felfedezések előkészítésén fáradozni. Ez volt az 
a szemlélet, amellyel a leghatározottabban fordult szembe az akadémikus klasszicizmus pápája, 
Quatremére de Quincy „De la marche différente de l'esprit humain dans les sciences naturelles et 
dans les beaux-arts” („Az emberi szellem haladásának különböző voltáról a 
természettudományokban és a szépművészetekben”) című, 1833-as értekezésében. Nézete szerint a 
haladás csak a természettudományokban létezik, míg a szépművészetek végcéljukat a klasszikus 
szépségeszmény megvalósításával már elérték. 

Ennek a merev dogmatizmusnak persze óhatatlanul egyre erőteljesebb polarizálódáshoz kellett 
vezetnie, azaz egyre szélsőségesebb állásfoglalásokhoz mindkét oldalon. Thomas Couture 
akadémikus festőnek az a kis vázlata, amelyet John Rewald az impresszionizmus történetéről szóló 
monográfiája képanyagának az élére állított, ékesen bizonyítja, hogy a realizmust mennyire a 
hagyományos értékek ellen meghirdetett általános hadüzenetnek érezték. Couture realista festője 
egy antik szoborfőn ül, és éppen az előtte elhelyezett disznófej valósághű másolásába kezd. Íme a 
forradalmár, akinek semmi sem szent. 

Azt is megkísérelhetjük, hogy az ellenséges álláspontot elfoglaló táborok nézetkülönbségeit egy 
világosan áttekinthető közös rendszerbe foglaljuk, ami persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy az itt 
feltüntetett fogalmak mindegyike egyszersmind korabeli forrásokkal is dokumentálható. Az álló 
betűkkel szedett kifejezésekben ugyanazon jelenségeknek vagy minőségeknek a hívek részéről 
történt pozitív értelmezése jelenik meg, amelyeknek a kurzívval szedett kifejezések az előbbiekkel 
párba állítható negatív-pejoratív értelmezései: 

 
változhatatlan / nem eredeti 
előkelő / burzsoá 
egyszerű / fád 
eszményi / hazugság 
konzervatív / reakciós 
új / excentrikus 
forradalmi / szemérmetlen 
felkavaró / szenzációhajhász 
igazság / közhely 
haladó / dekadens 
 
Meglehet, hogy a, XIX. század volt az első olyan történelmi korszak, amelyben a művészeti 

stílusoknak egyszersmind olyan feladat is osztályrészül jutott, hogy bizonyos politikai érzületeket is 
kifejezzenek. A képekből azoknak a társadalmi és politikai hovatartozására is következtetni lehetett, 



akik magukat körülvették velük, ami persze nem zárta ki a téves következtetések lehetőségét sem.
34

 
Ugyancsak ez a korszak volt az, amelyben először vállalkoztak a művészettörténészek a 
stílustörténetnek a különböző társadalmi erők kifejeződéseként való értelmezésére, de-,nem egészen 
tudatosították, hogy ez a módszer gyakorta megengedhetetlen analógiákat vesz igénybe. Ha 
elfogadjuk azt a feltételezést, hogy előfordulhatnak olyan helyzetek, melyekben a megosztott 
társadalom antagonizmusainak nyilvánosságra hozatala alkalmával egymással kontrasztáló 
megkülönböztető jeleket alkalmaz, még mindig megválaszolatlan marad az a kérdés, ki az, aki 
egyik vagy másik forma mellett dönt. Ki mindenkoron a megmondhatója, hogy a konzervatív 
stílusiránytól való potenciális eltérések közül melyik a ténylegesen progresszív? 

A művészeti ízlés racionalizálásának éppen ebben a kísérletében nyújtott felbecsülhetetlen 
segítséget a haladó kritikusoknak a haladás hegeli filozófiája. Ha Hegelnek igaza volt abban, hogy a 
történelemben van logika, hogy a haladás egyes fokai ugyanolyan cáfolhatatlan szükségszerűséggel 
következnek az őket megelőzőből, mint a szillogizmusok következtetései a premisszákból, úgy a 
történelemből kiinduló érvelés is kényszerítő érvényű. A múltból következtethetünk a jövőre, s 
felismerhetjük, kié lesz a győzelem, minthogy láttuk, mi volt a fejlődés eddigi iránya és merre tart a 
továbbiakban. Van ennek a szemléletnek egy manifesztuma is, amely - mint arról Karl Popper 
meggyőzött - a művészet területén csaknem olyan nagy hatású volt, mint a Kommunista Kiáltvány a 
politikában. Ennek szerzője - akárcsak Marx és Heine szintén egy száműzetésben élő német volt: 
Richard Wagnerre gondolok, és „A jövő műalkotása” című írására. Magától értetődik, hogy a jövő 
eme műalkotása egy Wagner-opera. Ha a Wagnert megelőző fejlődést Hegel felfogásának 
megfelelően tekintjük át, ez szinte logikailag bizonyítható: „Haydn és Mozart után egy Beethoven 
jöhetett, s neki kellett is jönnie; most, Beethoven után ki lesz az, aki Haydn és Mozart után ő volt az 
abszolút zene területén?”
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Wagnernek a fenti fogas kérdésre adott válasza szerint senkit sem illethet ilyen szerep, illetve 
semmi esetre sem az abszolút zene terén, tekintve, hogy ennek fejlődése Beethovennel eljutott a 
tökéletességhez s ezzel egyszersmind le is zárult. Akárcsak előtte Hegel, Wagner is felvette 
rendszerébe azt az arisztotelészi avagy klasszikus haladásfogalmat, melynek megfelelően minden 
egyes művészetnek megvan a maga saját korszaka, melyben inherens tökéletessége kibontakozik. 
Csak ezután váltja fel egy másik művészet, amelyet a szellem azért tesz a magáévá, hogy további 
növekedését kifejezésre juttassa. Beethoven a szimfónia összes belső lehetőségeit kimerítette, s 
ezért minden olyan kísérlet, amely meghaladására irányul, csak az önkényességhez és hanyatláshoz 
vezethet. De az abszolút zene köréből kivezető első lépést már maga Beethoven megtette, 
amennyiben Kilencedik Szimfóniája „... a zeng megváltása legsajátabb közegéből általános 
művészetté... rá közvetlenül csak a jövő tökéletes műalkotása, az egyetemes dráma következhet”, 
minthogy Beethoven az Örömódában a zenét már társította a szóval. Aminek most kellett 
következnie, az a tulajdonképpeni összműalkotás („Gesamtkunstwerk”) volt, és ennek a logikailag 
szükségszerű lépésnek a megvalósításához ajánlotta fel Wagner szolgálatait az emberi géniusz 
javára. 

Mindmáig feldolgozatlan - noha megírásra érdemes - annak a története, hogyan alakult Wagner 
befolyása a XIX. század haladó művészeire és műkritikusaira. Wagner harcait Párizsban vívta meg, 
ahová az 1848-as forradalom után menekült, és bukása csaknem szimbolikus jelentőségre 
emelkedett, miután a párizsi opera társulata által 1861-ben elfogadott és színpadra állított 
Tannhäuserét 154 próba után végül mégiscsak le kellett venni a műsorról, mivel a Jockey Club a 
premier alkalmából botrányt szervezett.
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Ez csupán egy a XIX. századi művészet történetének azon eseményei közül, melyek azt a 
romantikus elképzelést látszottak megerősíteni, miszerint a művész félreértett és magányos próféta, 
aki szembeszáll a nyárspolgárokkal, hogy a küzdelemből végül győztesen kerüljön ki, akinek a 
világ lábainál hever - mint ahogy ez Wagner esetében is történt, amikor Bayreuth egy kultusz 
központjává vált. 

Mindazonáltal a XIX. század haladó ideológiáinak győzelmét bizonyosan nem tulajdoníthatjuk 
egyetlen gondolkodónak vagy kritikusnak, s erre nincs is szükségünk. A haladás tényei végül is 
mindenütt szembetűnő módon megmutatkoztak, minthogy a technikai haladás az ipari forradalom 
óta az egész életet alapjában változtatta meg. Á technika területén gyakorta ténylegesen előre 



lehetett látni a küszöbön álló változást, s éppen ez a tapasztalati tény magyarázza, hogy a hegeli 
gondolkodásmód a művészeti életben is visszhangra talált. 

Jellemző módon a párizsi École des Beaux-Arts esztétikai tanszékén Viollet-le-Duc örökébe lépő 
Hyppolite Taine is erre hivatkozik művészetelméleti előadásaiban. Taine, aki Hegel esztétikai 
előadásait franciára fordította, szilárdan hitte, hogy a művészetnek az a funkciója, hogy benne 
társadalmi eszmények kristályosodjanak ki. Ez a meggyőződés hatja át hallgatóihoz intézett 
felhívását is, amely a „következő lépés”-be vetett reményteljes hitét bizonyítja: 

 
„Mindnyájan tudják Önök közül, hogy a pozitív tudományok felfedezései napról napra 

sokasodnak, hogy a geológia, a szerves kémia, a történelem, a zoológia és a fizika egész 
tudományágai a jelenkor vívmányai, hogy a tapasztalati ismeretszerzés terén a fejlődés végtelen, 
hogy a találmányok alkalmazási lehetőségei határtalanok... Azt is tudják mindnyájan, hogy 
ugyanezen iránynak megfelelően tökéletesedik a politika gépezete is; az ésszerűbbé és 
humánusabbá vált társadalmak ügyelnek a belső békére, pártfogolják a tehetségeket, segítik a 
gyengéket és szegényeket... Ennélfogva tagadhatatlan, hogy az ember állapota, erkölcsei és eszméi 
változnak, következésképp azt is el kell fogadnunk, hogy a dolgok és a lelkek megújulásának 
egyszersmind a művészet megújulásával kell járnia. Ennek a fejlődésnek az első korszaka az 1830-
as dicsőséges francia iskolának köszönhető; a második még előttünk áll; íme, a nyitott pálya az 
önök nemes becsvágya és tettrekészségé előtt!”
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Éppen ez, a művészetnek a folytonosan előretörő és folytonosan a következő lépést szem előtt 

tartó természettudományhoz való közelítése a modernizmus leglényegesebb vonása. A XIX. század 
művészetének történetírói olyannyira hatása alá kerültek ennek az ideológiának, hogy csak most 
kezd bennünk fokról fokra tudatosulni, mennyire elfedte előlünk ez a haladás-séma azt, ami ebben a 
században valójában lejátszódott. A művészeti produkciónak azt a tömegét, amely ennek az 
értelmezésnek ellentmondani látszott - noha az összprodukciónak ez a túlnyomó hányada volt 
csaknem szisztematikusan kiiktatták a művészettörténetből. Pedig annak, aki valóban a haladás 
mércéjét akarja alkalmazni, végül mégiscsak arra a belátásra kell jutnia, hogy a haladás nagyon is 

 

 
 
 
53. Louis Hamon: Nincs itt a nővérem, 1853 k. 
 
 
különböző célok elérésére vezethet. Gondoljunk csak a XIX. században közkedvelt, úgynevezett 

anekdotikus életkép műfajára. Jóllehet ez nem ennek a korszaknak a leleménye, mégis itt, a 
megindító vagy humoros jelenetek ábrázolása terén értek el ekkor meglepő haladást. Az ennek 
illusztrálására szánt példát egy 1884es, egykorú francia festőkkel foglalkozó könyvből vettem, 
melyben azt olvashatjuk, hogy az 1853-ban kiállított, itt közölt „elragadó” képet „metszetek és más 



reprodukciók révén az egész világ ismeri”. A szóban forgó mű mestere Louis Hamon, címe pedig 
„Ma soeur n'y est pas” („Nincs itt a nővérem”, 53. kép).
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 Indokolt az a megállapítás, hogy ilyen 

képeket a XIX. század előtt nem festettek. Mármost képünk - függetlenül attól, hogy ízlésünknek 
megfelel-e - egyfajta speciális figyelmet kíván a nézőtől: ki kell találnunk, hogy a fiatal nő miért 
bújik el a kisgyerekek mögött; meg kell értenünk, hogy itt egy kacérságból kiötlött játék zajlik 
előttünk, ami a következő szempillantásban kacagásban és csókokban fog végződni. Az 1884-es 
könyv szerzője mindazonáltal azt is elismeri, hogy a kép minden bája ellenére sem hibátlan, így 
például az ember szívesebben látna egy kevésbé esetlen és intelligensebb arckifejezésű fiatalembert 
az ott ábrázolt helyett. Ez a kifogás ugyan óhatatlanul komikusnak hat, ugyanakkor azonban el kell 
ismernünk, hogy azt a feladatot tekintve, amelyet a művész maga elé tűzött, teljességgel indokolt. 

De még annak feltételezésére sincs semmi alapunk, hogy az Hamonhoz hasonló festők az 
anekdotikus tartalom érdekében minden más művészi célt feláldoztak volna. Ebben az 
összefüggésben felettébb üdvös elolvasnunk, amit Philip Gilbert Hamerton angol művészeti író 
mond a szóban forgó művészről 1868-ban megjelent könyvében: 

 
„Hallottam angol tárlatnézőket Hamont bírálni valótlan színei miatt, noha ez a kritika 

méltánytalan, minthogy művei szigorúan véve nem is színesek a szó hagyományos értelmében, azaz 
a művész nem is törekszik arra, hogy a természet teljes színskálájának összes árnyalatát visszaadja, 
hanem bizonyos módosított harmóniákra szorítkozik, melyek ugyan - ha úgy tetszik műviek, de 
gyakorta nagyon szépek is. Hadd jegyezzem meg itt, hogy pár éve a klasszicisták egy kis csoportja 
a leggondosabb kutatásokat végzi a színharmóniák terén, olyan rendkívüli érzékenységgel folytatott 
kísérletek segítségével, melyeket nehéz szavakba foglalni. Koloritjuk éppannyira természet, mint a 
zene; s nem kárhoztathatók jobban amiatt, hogy nem pontosan olyanok, mint a természeti 
objektumok,, mint a zeneszerzők szimfóniái amiatt, hogy nem pontosan olyanok, mint azok a 
zörejek, amelyeket a hegyekben vagy a tengeren hallunk... ha elismerjük, hogy a festészet 
éppannyira művészet, mint a zene, vagyis éppannyira jogosult arra, hogy erőforrásait felkutassa, s 
önnön belső törvényeinek engedelmeskedjen, a festőkhöz is igazságosabbnak kellene lennünk, mint 
amilyenek vagyunk.”
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Kérdéses persze, hogy ez a dokumentum indokolttá tenne-e egy Hamon-reneszánszot, annyi 

azonban bizonyos, hogy segítségével helyesebb képet alakíthatunk ki magunknak a helyzet ama 
bonyolultságáról, amellyel a XIX. század művészetének minden érdemi történeti feldolgozásának 
számot kell vetnie. Felettébb indokolt az óvatosságra való figyelmeztetés például a modernizmus 
történetének legismertebb epizódja, a Manet „Reggeli a szabadban” („Déjeuner sur l'herbe”, 54. 
kép) című festménye körül keletkezett botrány esetében is. A művet 1863-ban állították ki a Salon 
des 

 
 



 
 
54. Édouard Manet: Reggeli a szabadban, 1863. Olaj, vászon; 214 x 270 cm. Párizs, Louvre 
 
 

Refusés-ben „A fürdő” („Le bain”) címmel.
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 Egy olyan nézőközönségre, amely minden képtől azt 
várta, hogy az gesztusok és más támpontok révén egy egyértelműen meghatározott szituációt tárjon 
elé, a festmény csak az illem és a mesterség mindennemű szabálya elleni inzultusként hathatott. 
Mire is véljék a két utcai öltözékben megjelenő úr és a velük egy társaságban látható ruhátlan leány 
különös együttesét? Milyen viszony fűzi őket össze? A kép semmiféle fogódzót nem nyújtott az 
efféle kérdések megválaszolásához, és jóllehet voltak olyan pletykák, miszerint a leányfigurában 
portréábrázolást kell látni, az egész nagyméretű kép nemcsak hogy közönséges tréfának, de 
egyenesen rossz tréfának tűnt. Ha az egykori tárlatlátogatók tudták volna - amint ma tudjuk -, a 
csoport nem volt realisztikusabb Hamon színeinél, mi több, egy Raffaello-kompozícióból vett 
motívum egyéni variációja volt, talán még jobban felháborodtak volna rajta: elvégre mégis ez a 
festmény volt az, amelyet a XVII. században Fréart de Chambray ünnepélyes tónusban a 
festészetben elérhető tökéletesség példájaként méltatott. Aligha feltételezhető, hogy nem az a 
szándék vezette magát Manet-t is, hogy a tökéletességnek épp eme mítoszát vonja kétségbe, 
mégpedig annak demonstrálásával, merre látja a haladás útját. Ez persze nem azt jelenti, hogy 
kételkednünk kellene a művész saját kijelentéseinek hitelességében, melyekkel radikális és 
forradalmár voltát cáfolta. Éppúgy, mint Delacroix és Courbet esetében, a körülmények hatalma 
volt az, ami ezt a szerepet osztotta ki rá egy drámában, amelyben egyáltalán nem szívesen működött 
közre. Életműve kellőképp bizonyítja, milyen tudatosan viszonyult a hagyományhoz, csakhogy 
mind barátai, mind ellenségei figyelmét a dekórum iránti látszólagos közönye vonta magára, ami 
viszont megint csak a művészről, mint minden konvenciónak ellenségéről kialakított elképzelés 
megszilárdulását segítette elő. 
Az évszázad első felére visszatekintve valóban úgy tűnt, mintha egyfajta logika mutatkozott volna a 
fejlődésben: a merev szabályokhoz ragaszkodó akadémiai dogmától való megszabadulás logikája. 
Ismerjük, hogyan zajlott le ez a folyamat, amelyet a hűvös ingres-i eszménytől (55. kép) való 
távolodásként is felfoghatunk: 

 
 



 
 
55. Jean Auguste Dorninique Ingres: A nagy Odaliszk, 1814. Olaj , vászon: 91 x 162 cm. Párizs, 

Louvre 
 
 

 
 
56. Eugéne Delacroix: Nő papagájjal, 1827. Olaj, vászon; 24,5 x 32,5 cm. Lyon, Musée des 

Beaux-Arts 
 
 

Delacroix szenvedélyes, festői színessége jelentette az első kihívást (56. kép), melyet a forradalom 
második fázisaként Courbet egyenesei. brutális realizmusa követett (57. kép). Nem csoda, hogy 
Manet „Olympiá”-ját (58. kép), melyet a Salon zsűrije a konzervatív művészetkritikusok nagy 
felháborodására felvett a kiállítható művek közé, a művészetnek az akadémiai 
természetellenességgel vívott harcában egy további fontos lépésként tartjuk számon. 

Ebben a harcban lépett először a küzdőtérre a fiatal Émile Zola (59. kép) is egy 1866-ban 
megjelentetett cikksorozatával, amelynek egy kötetben kiadott változatát barátjának, Cézanne-nak 
ajánlotta. Zolát itt utolsó és döntő tanúként ajánlom figyelmükbe, jóllehet a művészettörténet is 
méltányosan jár el, ha bizalmatlanságát fejezi ki egy olyan kritikussal szemben, aki utóbb 
elvesztette érzékét Cézanne nagysága iránt.
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 Alkalmasint nem volt olyan könnyű megjósolni, hogy 

abból a félénk és esetlen gimnazistából, akit Zola ifjúkorából ismert, egy ekkora zseni fog 
kibontakozni. 

 
 



 
 
57. Gustave Courbet: Fekvő női akt. Elveszett. Egykor a budapesti Herzog-gyűjteményben 
 
 
Akárhogyan történt is azonban, Zola magával ragadó retorikai teljesítményével az éppen 

kialakulóban lévő modernizmus egyik döntő jelentőségű dokumentumát hagyta ránk - s egyúttal 
néhány olyan problémát is, amelynek megoldása mindmáig foglalkoztat bennünket.
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Zola mindenesetre tudta, hogy miből kell kiindulnia: a művészet funkciójának problémájából: 
 
„A közönség számára - s ezt a szót nem használom most kicsinylő értelemben - a műalkotás, a 

kép valami kellemes dolog, amely jólesően vagy megborzongató módon hozza izgalomba a szívet; 
lehet ez öldöklés, ahol hörgő áldozatok vonaglanak a puskacső előtt, de lehet fehér hóból mintázott 
fiatal leány, aki oszlophoz támaszkodva ábrándozik a holdvilágnál. Azt akarom ezzel mondani, 
hogy a tömeg a vásznon a tárgyat látja, amely szívénél vagy torkánál ragadja meg; s a művésztől 
nem kíván mást, mint mosolyt vagy könnyet. 

Ezzel szemben az én számomra - s remélem sok más ember számára is - a műalkotás 
személyiséget, egyéniséget jelent... Én nem kértem a művésztől, hogy érzelmes látomásokat vagy 
rémítő kísérteteket adjon nekem; hanem, hogy adja magamagát, testét és lelkét, hogy hangosan 
bizonyítsa erős és sajátos szellemét; kérem tőle, hogy a természetet erős kézzel ragadja meg és 
állítsa elénk a maga valóságában, úgy, ahogyan látja. Egyszóval mélységesen lenézem az apró 
ügyeskedéseket, az érdek vezette hízelgést; azt, amit szorgalommal meg lehet tanulni... A 
»művészet« szó nem is tetszik nekem; a szükségesnek vélt rendszerezésnek valami eszméjét-az 
abszolút ideált - foglalja magában... A képen mindenekelőtt az embert keresem és nem a képet.”
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S így lendül könyörtelenül támadásba a klasszikus eszmény ellen, melyet megvetéssel söpör 

félre: 
 
„Csak jó tréfa az ugyanis, hogy művészi szépség tekintetében van abszolút és örök igazság. Az 

egyértelmű és teljes igazság 
 
 



 
 
58. Édouard Manet: Olympia, 1865. Olaj, vászon; 130 x 190 cm. Párizs, Louvre 
 
 

nem nekünk készült, akik minden reggel konfekcionálunk egy igazságot, amelyet estig 
elhasználunk. Mint minden dolog, a művészet is emberi termék, az ember kiválasztása; testünk 
izzadja ki műveink szépségét. Testünk változik az éghajlat és a szokások szerint, és a kiválasztás 
ugyanígy változik. Ez annyit jelent, hogy a holnap műve nem lesz ugyanaz, mint a máé; nem lehet 
szabályokat formulázni, sem receptet adni; engedelmesen át kell adni magunkat természetünknek és 
nem szabad hazudni próbálni.”
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Eme ritka művészfajtának Zola nézete szerint prókátorra sincs szüksége: a középszerű dolgok 

tömegéből az igazán egyéni hang mindig kihallatszik, s ezért végül a siker sem maradhat el: 
 
„Apáink kinevették Courbet-t; íme el vagyunk ragadtatva tőle. Mi kinevetjük Manet-t; fiaink 

lesznek elragadtatva vásznai előtt”
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... 
„Olyannyira meg vagyok győződve arról, hogy Manet-t maholnap mesterként fogják számon 

tartani, hogy abban is biztos vagyok: ha elég gazdag lennék, jó üzletet csinálnék azzal, ha az összes 
képét megvásárolnám. Tíz éven belül tizenötször vagy hússzor olyan értékesek lennének, míg egyes 
más képek, melyek most negyvenezer frankba kerülnek, nem fognak negyvenet érni. Az embernek 
még csak különösebben éles eszűnek sem kell lennie ahhoz, hogy ilyesmit prófétáljon.”
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Érdekes volna tudni, vajon ez a téma első ízben merül-e fel itt, a műkritikában. Minden 

bizonnyal végzetes pillanat a művészeti élet történetében, amikor a kritikus spekulánsnak adja ki 
magát, még ha Zola megjegyzése becsületes és önzetlen is. Egy későbbi cikkében igyekszik is 
olvasóit biztosítani arról, hogy részéről nem arra törekszik, hogy „a jövő művészetét dicsérje” - 
egyáltalán nem is tudja, hogy mit értsen ezen.
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 Kizárólag egyéniségekben hitt, nem pedig 

irányzatokban és iskolákban. De azért ő sem volt egészen következetes: ami saját korát illeti, 
nagyon is tudta, hogy melyik fajta művészettel rokonszenvezzék: 

 
„Manapság a tudomány irányába fújnak a szelek. Akár akarjuk, akár nem, valami arra késztet 

bennünket, hogy a dolgok és események egzakt tanulmányozásába merüljünk. És így minden 
 
 



 
 
59. Édouard Manet: Zola, 1868. Olaj, vászon; 146 x 114 cm. Párizs, Louvre 
 
 

erős személyiség, akinek van valami közölnivalója, a valósághoz való hűség jegyében nyilvánul 
meg. Korunk általános irányultsága bizonyosan a realizmus, vagy helyesebben a pozitivizmus felé 
mutat. Ennélfogva kénytelen vagyok csodálni azokat az embereket, akik szemmel láthatóan egyfajta 
rokonságot mutatnak egymással: rokonságuk a korból adódik, amelyben élnek... 

De csak szülessék holnap egy új zseni, aki mindezzel szembeszáll, megígérem neki, hogy 
örömest csatlakozom hozzá; akár erőnek erejével is, ha egy új területet nyit meg előttünk, azt, ami 
az övé."
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A modernizmusnak egyetlen aspektusa sem szorul annyira vizsgálatra, mint az a relativizmus, 

amellyel Zola próbálja korának megrögzött előítéleteit provokálni. Felettébb tanulságos 
szempontunkból megismerni, hogyan viszonyult az író Gérôme egykor híres festményéhez, a 
„Phrüné az areioszpagosz előtt”-höz (60. kép),
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 melynek még Degas-ra s Cézanne-ra is valamiképp 

hatnia kellett, ha egyszer ezek vázlatot készítettek maguknak róla. 
Zola először a festőt mutatja be az olvasónak, miként próbálja ez felidézni maga előtt a 

megfestendő jelenet helyszínét, azt a fórumot, ahol a híres görög hetéra szemtől szembe állt 
bíráival. A szerző leírja, hogyan fordul a festő ezután tanácsért építészekhez és archeológusokhoz, 
hogy biztos lehessen benne, művének minden részlete teljesen hiteles. Csak ezután rögzíti a 
kompozíciót, és választja meg a leghatásosabb pillanatot, amelyben meglepő fordulat gyanánt 
Phrüné védője védence ruhátlan testét tárja a bírák elé. Természetesen a festő teljesen tisztában van 
azzal, hogy a mezítelenség látványát hogyan emelheti ki még fokozottabban, s ezért hősnőjével még 
egy szemérmes mozdulatot is tétet, hogy olyannak tűnjék, „akár egy kis úrilány, akit ingváltás 
közben leptek meg.” De a mű sikere csak akkor biztos, folytatja Zola, ha a festőnek sikerült már a 
bírák arckifejezésén a döbbenet, a csodálat és az érzékiség reakcióit érzékeltetni: 



 
„A sóváran felragyogó öreg arcok eme sora a ragu utolsó adaléka, a fűszer, amelynek még a 

legblazírtabb közönség ínyét is meg kell csiklandoznia. Ezzel kész is a mű, és ötven-hatvanezer 
frankért biztosan el fog kelni, a róla készült reprodukciók el fogják árasztani mind Párizst, mind a 
vidéki városokat, és biztos jövedelmet fognak nyújtani kiadójuknak.” 

 

 
 
 
60. Jean Léon Gérôme: Phrüné az areioszpagosz előtt, 1861. Hamburg, Kunsthalle 
 
 
Zola leírása teljesen meggyőző, s éppen ezért azt is megengedi, hogy itt a festészet céljainak 

Vasari-féle meghatározására térjünk vissza. Noha káromlásnak is hathat, szeretnék itt egy korábbi 
példaként felhozott műre emlékeztetni, amely történetesen ugyancsak az athéni areioszpagoszt 
ábrázolja; nevezetesen Raffaello kartonjára Szent Pál prédikációjának jelenetével (9. kép). Ez 
utóbbi mű esetében is minden eszköz felhasználásra került, hogy a múlt egy bizonyos eseményét 
teljes drámai erővel lehessen a nézők szeme elé tárni. „Csakhogy - fűzhette volna hozzá büszkén 
Gérôme - az antikvitásról szerezhető ismereteink időközben komoly haladást értek el. Az én 
kosztümjeim és kellékeim összehasonlíthatatlanul hitelesebbek, mint Raffaellóéi, s talán még az 
arckifejezések ábrázolásában is felülmúlom őt, ha még Zola sem talált ezeken semmi kivetnivalót!” 

Mármost, ha egy ilyesfajta összehasonlításnak már a puszta tényén berzenkedünk, ez azért van, 
mert nem hagyhatjuk a művészet morális oldalát, azaz a művészetnek tulajdonított célok kérdését 
egyszerűen félresöpörni. Nem csupán arról van szó, hogy Raffaello egy vallásos képet festett, 
Gérôme pedig egy sikamlós anekdotát, hanem arról is, hogy - s ez a lényeg - a művészet eszközeit, 
melyeknek fejlődését Vasari irodalmi tevékenysége tárgyául választotta, épp abból a célból 
tökéletesítették, hogy olyan események szemtanújává tegyék a nézőt, melyek a vallás vagy etika 
legfőbb értékeit közvetítik számunkra. Ez volt az a cél, melynek elérésére Raffaello is minden 
erejével törekedett, s ez magyarázza azt is, hogy műve miért válhatott kánonná, s érvényesülhetett 
akként mindaddig, amíg egyesek el nem kezdték összekeverni Gérôme teljesítményével. A Gérôme 
festőművészete ellen felhozható érveket már a XVIII. század művészeti vitáiban használták, s 
ezekre röviden már utaltam is. Műveit a művészeti eszközök méltatlan célra való fonák 
alkalmazása, a művészetnek a szenzációhajhászás és az érzékiség kiszolgálása jegyében való 
megrontása példáiként bírálhatjuk. De vajon a historizmus bármely következetes képviselője élhet-e 
ilyen érveléssel? Vajon ezek érvénye nem csupán azokra terjed-e ki, akik készek érvelésüket 
értékekre alapozni? Emlékezzünk arra, hogy Zola, csakúgy, mint előtte Heine, elvitatta a 
kritikusoktól azt a jogot, hogy erre igényt formálhassanak: 

 
„Semmiféle rendszer, semmiféle teória nem akadályozhatja az életet feltartóztathatatlan teremtő 

munkájában, s a mi műbíráló szerepünk arra korlátozódik, hogy a különböző temperamentumok 



különböző nyelvezetét konstatáljuk... Csupán tényeket akarok elemezni, és a műalkotások 
egyszerűen tények.”
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Csodálható-e ezek ismeretében, hogy a historizmus minden érték elvetésére vezetett? 

Természetesen ez nem állt Zola szándékában. Igaz, egyre inkább a történelmi folyamat pártatlan 
részvevőjének érezte magát, de ha valaki, akkor ő értette meg csak igazán, hogy nemzedékének 
művészei, akiknek egykor szószólója volt, mindenek voltak, csak nem relativisták. Bizonyos 
értelemben ez a kettős álláspont az, amely erőt és mélységet kölcsönöz „A mestermű” („L'Oeuvre”) 
című 1885-ben megjelent regényének is, melyben azokat a Salon des Refusés körüli harcokat írja le, 
melyeknek egykor maga is részese volt. Mármost nem az író, hanem az akkori művészek azok, akik 
az ellenséges tömegeknek odavetik: „Megvan bennünk a lelkesedés és a bátorság, mi vagyunk a 
jövő”,
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 mint ahogy a regény tragikus főhőse az, aki a következőket jövendöli: „El fog jönni az a 

nap, amikor egy eredeti módon festett egyetlen szál répa a forradalom magvát fogja magában 
hordani.”
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Abban az időpontban, amikor a regény megjelent, már világos volt, hogy az új művészetfelfogást 
már általánosan elfogadták. Egyre többen ismerték fel, hogy miről van szó, sokan még az 
impresszionisták radikális festészeti kísérleteit is előnyben részesítették a szalonművészek 
virtuozitásával szemben. Azokat a harcokat, melyeket ezeknek a művészeknek ifjúkorukban kellett 
vívniuk, egyáltalán nem szabad lebecsülni, de ha józanul végiggondoljuk, mily mélyreható 
szemléleti változásra, mennyi társadalmi tapasztalatra volt szükség e festők merőben új céljainak 
megértéséhez, még csodálkozhatunk is azon, végül is mily hamar arattak sikert. Úgy tűnik, hogy ezt 
a sikert valójában „tudományosságuknak”, vagyis látásmódjuk bizonyítható hitelességének 
köszönhették. Olyan emberek, akik máskülönben csaknem értetlenek voltak, legnagyobb 
meglepetésükre kénytelenek voltak felfedezni, hogy ők is képesek ilyennek látni a természetet. Így 
a művészet új és váratlan funkcióhoz jutott: új látásmódra tanított.
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Itt megint csak tanulságos lenne nyomon követni azt az extrapolációs folyamatot, mely ennek a 
funkciónak az érvényesülését mind a történelmi múltra, mind a jövőre kiterjesztette. A művészet 
lényegét egyre inkább a mindenkori új látásmód kialakításában látták, és az a tény, hogy az efféle 
újítások elfogadtatása huzamosabb időt igényel, amellett szólt, hogy a kritikusok mindennemű 
ítéletmondástól tartózkodjanak. Ez az érvelés minden bizonnyal nem volt egészen legitim, de ez 
nem akadályozhat meg bennünket annak felismerésében, hogy az impresszionizmus fejlődésének 
sok más művészeti perióduséval közös vonása egy tökéletes problémamegoldás racionális úton való 
keresése. Nem csoda, hogy az impresszionisták a művészet Pantheonjában a görögök és a 
reneszánsz mesterei mellett vívtak ki maguknak helyet. A klasszikus megoldások újabb ciklusát 
tárják szemünk elé. a modern élet tovaillanó látványait (61. kép), oly szuggesztív ábrázolásban, 
mélyről még Baudelaire-nek is alig volt sejtelme. Zola, jellemző módon, visszariadt. Gyanakodott, 
hogy Manet és az impresszionisták túl hamar megelégszenek eredményeikkel, és nem nyitnak több 
új utat. „Mindnyájan előfutárok; az ember látja, hogy mit akarnak, s igazat is ad nekik, de hiába 
járatja körül tekintetét, hogy egy mesterművet találjon."
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 Ez még a jövő ígérete. Zolának azóta is 

gyakran rótták fel ezt az árulást, melyet egykori harcostársaival szemben követett el, noha végső 
soron pontosan ugyanazt mondta, mint Proudhon Courbet realizmusáról, sőt, ugyanazt, amire 

 
 



 
 
67. Claude Monet: Ősz Argenteuil-ben, 1873. Olaj, vászon; 56 x 75 cm. London, Courtauld 

Institute 
 
 

Cézanne maga is gondolt, amikor 1903-ban a következőket vetette papírra: „Kezdem már látni az 
ígéret földjét. Az lesz-e velem, mint a zsidók nagy vezérével, vagy megadatik nekem, hogy még 
lábammal érintsem?”

55
 Annyi bizonyos, hogy Zolából hiányzott a megértés Cézanne (62. kép) 

nagysága iránt, akitől politikai szempontok miatt már elidegenedett; ez azonban nem azt jelenti, 
hogy Cézanne a maga részéről éppígy elvesztette volna minden megértését egykori barátja, Zola 
iránt. Végső soron éppúgy csalódásának ad hangot az impresszionizmus csaknem provizórikus 
természete miatt, amikor Maurice Denis-vel közli, hogy az impresszionizmusból valami szolidat és 
tartósat szeretne csinálni, olyat, mint amilyen a múzeumok művészete.
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Van valami tragikus abban a körülményben, hogy épp azokban az években, amikor Cézanne 
ezen a magányos ösvényen járta a maga útját, Zola egy kiábrándult hangú cikket jelentetett meg a 
Salon 1896-os tárlatáról, melyben azt a kérdést teszi fel magának, vajon nem volt-e az új 
módszernek győzelme túlzottan is teljes.
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 Az új divatok mindig túlzásokhoz vezetnek. A világos 

tónusok, a laza ecsetvonások, a színes reflexek hangsúlyozása, melyekért húsz évvel ezelőtt oly 
szenvedélyesen harcolt, időközben egy festésmód rutineszközeivé váltak, amelyet a maga részéről 
egyenesen taszítónak tart. És mégis - zárja le Zola a gondolatmenetet - a jó oldalon harcolt: „Ha az 
az út, amelyet mi nyitottunk, mára már banális, az azért van, mert mi elegyengettük, hogy a pillanat 
művészete járhasson rajta.” Az igazi mesterek, akik a korszak fejlődését meghatározták, még 
„iskoláik romjai felett” is megőrzik nagyságukat. 

Az, ami Zola kérdéseiből oly mélyen hat rám, ugyanaz, mint ami Hans Tietze már idézett 
vallomását olyan megindítóvá teszi. Mindketten elég becsületesek voltak ahhoz, hogy felvessék azt 
a  

 
 



 
 
62. Paul Cézanne: Az annecy-i tó, 1896. Olaj, vászon; 65 x 81 cm. London, Courtauld Institute 
 
 

kérdést, vajon részben nem felelősek-e maguk is a művészetnek azért az állapotáért, amely 
olyannyira ellenükre való. Tietze látta, hogy a művészettörténész ama érdeke, amely a stílus 
folytonos változásához fűződik, a maga részéről egyszersmind a művészeket is befolyásolja s 
ezáltal magát a folyamatot is gyorsítja. Zola értésünkre adja, hogy visszavonta saját ifjúkori 
romantikus kijelentését, miszerint a kritikusnak semmi joga nincs a bírálatra, s csupán az 
események zajlását jegyezheti fel krónikásként. 

Természetesen tagadhatatlan, hogy a kritikusok csakúgy, mint más halandók, gyakran 
korlátoltnak és elfogultnak bizonyultak, és hiányzott belőlük a megértés azok iránt a problémák 
iránt, melyek egyes művészeket vagy iskolákat foglalkoztattak. Volt, hogy talán még észre is vették 
a problémát, csakhogy ez vagy triviálisnak tűnt számukra, vagy eleve ellenükre volt. Mindazonáltal 
ez a tapasztalat még sokáig nem indokolja azt a tételt, miszerint az újdonságokat sohasem szabad 
kritikával illetni, mivel a haladásban egy magasabbrendű vagy egyenesen isteni hatalom 
ellenállhatatlan akarata nyilvánul meg. 

Az az elképzelés, hogy a művész mindig a haladás elvét szolgálja, akkor is, amikor éppenséggel 
csak saját személyiségét vagy korának szellemét juttatja kifejezésre, túlzottan is tartalmatlanná vált 
ahhoz, hogy vitatkozzunk vele. Irigyelhetjük azokat a korokat, melyekben a társadalom 
világosabban meghatározott célokat állított a művészek elé, olyanokat, melyeknek megvalósítására 
nemzedékek sora törekedhetett, de vigasztalhatjuk magunkat azzal is, hogy az ember olyan lény, 
amely maga elé problémákat tűz, és ezek megoldását keresi, mégpedig nemcsak a tudomány és a 
technika terén, de a művészetben is. 

A reklámszakemberek szívesen hitetik el velünk, hogy morális kötelességünk együtt haladni a 
korral és minden olyan új játékot megtanulnunk, amit a piacon el akarnak helyezni. Nekem nem 
úgy tűnik, mintha létezne effajta morális elkötelezettség. A tudományban lehet ostoba, sőt 
megvetendő dolog, ha valaki makacsul ragaszkodik idejétmúlt eszmékhez és kitart például amellett, 
hogy a föld lapos, holott már régesrég bebizonyították, hogy gömbölyű, mivel a tudomány az 
igazságra törekszik, s azt, ami nem igaz, nem részesíthetjük előnyben az igazsággal szemben. De 
jóllehet nem engedhető meg, hogy a hazugság oldalára álljunk, megvan a jogunk ahhoz, hogy egy 
meghatározott tudományos program vagy technikai újítás célját és értelmét vita tárgyává tegyük és 
kétségbe vonjuk. Végül is eljutottunk oda, hogy belássuk, nem vagyunk egy ellenállhatatlan 
fejlődés tehetetlen marionettbábjai, s egyáltalán nem szükségszerű, hogy valamit egyszerűen csak 
azért tegyünk meg, mert adottak rá a lehetőségek. Ott, ahol ezek a lehetőségek a saját magunk által 



tételezett értékekkel kerülnek összeütközésbe, arra van szükség, hogy képesek legyünk nyugodtan 
„nem”-et is mondani. 

Úgy tűnik, annak a szükségletnek fokozódó tudatosulása, hogy minden egyes esetben bátran 
feltegyük az aktuális haladásfogalom törvényességére vonatkozó kérdést, a művészet helyzetére is 
ki fog hatni. Sehol sem sürgetőbb feladat, hogy megteremtsük a tisztánlátás lehetőségét, és 
feltegyük a kérdést: tulajdonképpen mit is akarunk a művészettől, mint a jelenlegi művészeti 
oktatás területén. A mindenkori újítások iránti kritikátlan csodálat sohasem pótolhatja azokat az 
emberi értékeket, melyeknek végső soron a művészetnek is alapjául kell szolgálniok. 

 
 
 



Jegyzetek 
 
 
1. Hans Tietze: Lebendige Kunstwissenschaft. Zur Krise der Kunst und der Kunstgeschichte. 

Wien, 1925. 38-39. 1. („Die Krise des Expressionismus”) 
2 Karl R. Popper: The Poverty of Historicism. London, 1957 
3 A sorozat reprodukcióját Bern Dibner előszavával a Burndy Library (Norwalk, Connecticut) 

adta ki 1953-ban. 
4 Thomas F. Carter: The Invention of Printing in China. Revised by L. Carrington Goodrich. 

New York, 1955 
5 Frank E. Manuel: Shapes of Philosophical History. Stanford, 1965 
6 J. G. Herder: Denkmal Johann Winckelmanns. Cassel, 1778. In: Sämtliche Werke. (Hrsg. v. 

Bemard Suphan.) VIII. 477. 1. 
7 A. O. Lovejoy: The Meaning of Romantic in Early German Romanticism és uő: Schiller and 

the Genesis of German Romanticism. In: The History of Ideas. Baltimore, 148. „Norm and Form” 
című könyvem címadó tanulmányában a klasszicizmus lényegének szinte minden stiláris 
megjelölésére kitérek. 

8 Madame de Staël: De l'Allemagne. Paris, 1968. II. k. 12. fej. 215. 1. 
9 George Boas: „Il faut ëtre de son temps”. In: Journal of Aesthetics and Art Criticism, Spring 

1941. 52-65. 1. 
10 Henri Delaborde: Ingres. Paris, 1870. 146. 1. 
11 George P. Mras: Eugéne Delacroix's Theory of Art. Princeton, 1966 
12 Journal de Eugéne Delacroix. (Paul Flat és René Piot kiad.) Paris, 1893. Magyar nyelvű 

szemelvényes kiadás Faludi János fordításában: E. Delacroix naplója (A művészettörténet forrásai). 
Budapest, 1963 

13 Feljegyzés keltezés nélkül; H. Wellington angol nyelvű válogatásában (London, ?, 85. 1.) 
1847-re datálva. 

14 Charles Baudelaire: Qu'est-ce que le romantisme? (Salon de 1846). In: Œuvres complètes de 
Baudelaire (Y.-G. Le Dantec kiad.) Paris, 1951. 601. sk. 1. Magyar nyelven Csorba Géza 
fordításában: Baudelaire válogatott művészeti írásai (A művészettörténet forrásai). Budapest, 1964. 
29. sk. 1. 

15 Uo. 685. 1. /Uo. 63. 1. 
16 Uo. 686 1. /Uo. 64. 1. 
17 Ugyanezt a példát elemzem egy másik tanulmányomban: „The Leaven of Criticism in 

Renaissance Art”. In: The Heritage of Apelles (vö. az itt közölt első tanulmány 3. jegyzetével). 
18 Ld. egy másik tanulmányomat: „Art and Self-Transcendence”. In: A. Tiselius -S. Nilsson 

(kiad.): The Place of Value in a World of Facts.Nobel Symposium 14. Stockholm, 1971 
19 Ld. tanulmányomat: „Expression and Communication”. In: Meditations on a Hobby Horse. 

London, 1963 
20 Immanuel Kant: Der Streit der Fakultäten. Zweiter Abschnitt, No. 7. In: Werke. VII. Hrsg. v. 

E. Cassirer. Berlin, 1916. 401. 1. 
21 André Fontaine: Les doctrines d'art en France. Paris, 1909. Ugyanezen doktrínának egy 

korábbi herderi megfogalmazásáról: ld. „A művészi haladás reneszánsz koncepciója és e gondolat 
utóélete” c. tanulmányom 36. jegyzetét. In: Reneszánsz tanulmányok, 92. 1. 

22 Albert Boime: The Academy and French Painting in the Nineteenth Century. London, 1971. 
A 99. lapon a szerző Thorénak azt az 1863-as megállapítását idézi, miszerint a romantika azonos a 
haladással. Nyolc évvél korábban Baudelaire (i. m. 201. l.) még „az antitézisek iránti gyermeteg és 
közönséges szeretet” megnyilvánulásaként ostorozta ezt a nézetet. 

23 Auguste Comte: Early Essays on Social Philosophy. F. Harrison kiad. London. Third Essay, 
May 1822. 149. 1. 

24 Comte i. m. 155. sk. 1. 
25 Karl R. Popper: The Open Society and its Enemies. London, 1966. 12. fej. 
26 Ld. In Search of Cultural History. The Philip Maurice Deneke Lecture 1967, Oxford, 1969, 

továbbá Hegel und die Kunstgeschichte. In: Neue Rundschau 88. 1977/2 202-219. 1. 



27 Heinrich Heine: Französiche Maler. Gemäldeausstellung in Paris 1831. In: Sämtliche Werke. 
Leipzig, 19?? 22. 1. 

28 K. Woermann: Geschichte der Kunst. VI. Leipzig, 1922. 252. 1. alapján. A szóban forgó 
művészeti vitákról ld. még: Laura Malvano: Naturalismo e Realismo. In: G. Previtali: (kiad.): Arte 
II. Milano, 1971 

29 Pontus Grate: Deux critiques d'art de l'époque romantigue. Stockholm, 1959. 149. 1. 
30 Renato Poggioli: Teoria dell'Arte d'Avanguardia. Bologna, 1962; Donald G. Egbert: The Idea 

of Avantgarde in Art and Politics. In: American Historical Review LXXIII. 1967. 339366. 1. E 
nézet egy korábbi, kevésbé nyomatékos megfogalmazását idézi Saint-Simon „Opinions 
littéraires...”-jéből (Paris, 1825). 

31 Meyer Schapiro: Courbet and Popular Imagery. In: Journal of the Warburg and Courtauld 
Instituts. VI. 1940/41. 164-191. 1., továbbá Charles E. Gauss: The Aesthetic Theories of French 
Artists, 1853 to the Present. Baltimore, 1949 

32 H. A. Needham: Le développement de l'esthétique sociologique en France et en Angleterre au 
XIX

e
 siècle. Paris, 1926 

33 J. C. Sloane: French Painting between the Past and the Present. Princeton, 1951. 68. 1. 
alapján. 

34 Geraldine Pelles: Art, Arti.sts and Society. Englewood Cliffs/N. J. 1963 
35 Richard Wagner: Sämtliche Schriften. Leipzig, é. n. III. 100 -101. 1. 
36 Baudelaire Wagnerről írt esszéje először a Revue européenne 1861. április 1-i számában 

jelent meg, majd utóbb bővített terjedelemben önálló brosúraként is kiadták. 
37 Hyppolite Taine: Philosophie de l'Art. Paris 1865. I. rész. X. fej. 
38 Victor Fournel: Les artistes français contemporains. Baudelaire 1859-es Salon-kritikája a 

képet elítélően s csak mellékesen említi; J. Mayne szerint a művet a császár szerezte meg, s az ő 
tulajdonában volt 1871-ig, amikor a Tuileriák égésekor elpusztult. 

39 Gilbert Hamerton: Contemporary French Painters. London, 1868. 20. sk. 1. 
40 Vö.: George H. Hamilton: Manet and his Critics. New Haven, 1954 
41 John Rewald: Paul Cézanne. London, é. n. 
42 Zolas Salons. Hrsg. v. F. W. Hemming- R. Niess. Genf, 1959. Magyar nyelven Zolának más 

művészeti írásai mellett Salonkritikái is megjelentek szemelvényes formában: Émile Zola válogatott 
művészeti írásai (A művészettörténet forrásai). Budapest, 1961 

43 Eredetileg a L'Événement 1866. május 4-i számában jelent meg; vö. Émile Zola válogatott 
művészeti írásai 67. 1. Lengyel Géza fordítása. 

44 I. m. 68. 1. Lengyel Géza fordítása. 
45 Uo. 70. 1. Lengyel Géza fordítása. 
46 A L'Événement 1866. május 7-i számából. Írása 1879-es új kiadásában Zola a jövendölésben 

szereplő tíz évet ötvenre javította, s ezzel igaza is lett. 
47 A L'Événement 1866. május 11-i számából. (Ugyanaz a helyzet, mint a 46. j. esetében) 
48 Ugyanott (Lengyel G. válogatásában május 4-re datálva! Vö. I. kiad 71. 1.) 
49 1867. július 1. 
A festmény történetéhez és bibliográfiájához Id. E. M. Kraft - C. W. Schümann: Katalog der 

Meister der Hamburger Kunsthalle. Hamburg, 1969 
50 Édouard Manet. Eredetileg a Revue du XIX

e
 siècle 1867. január 1-i számában jelent meg. Vö. 

magyar nyelvű kiad. 90. 1. (Lengyel G. fordítása) 
51 Uö.: A mestermű. Fordította Gergely Győző és Németh Andor. Budapest, é. n. V. fejezet, 191. 

1. 
52 Ugyanitt, II. fejezet, 53. 1. 
53 Ld. Art and Illusion c. könyvem (London, 1960, magyarul: Művészet és illúzió. Budapest, 

1972) IX. fejezetét, ill. a „Visual Discovery through Art” c. tanulmányomat, in: J. Hogg (kiad.): 
Psychology and the Visual Arts. Harmondsworth, 1969 

54 Le Naturalisme au Salon. Először a Le Voltaire 1880. június 18-22 közötti számaiban. Vö. 
Hamilton i. m. 218-224. 1. 55 Rewald i. m. 181. 1. (Vagy: Uő. P. C. levelei. Bp. 1971. 207. 1. Illyés 
Mária ford.?) 

56 Rewald i. m. 122. 1. 



57 „Peinture”. Először a Figaro 1869. május 2-i számában. Magyar kiad. 177. 1. 
 



 


