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I. Bevezető: Fogalmak és módszerek 

 

 

I.1. A képzeletbeli közízlés 

 

 „Apolló egy húrjával lefelé vállához szorított nyirettyűn 

fűrészelt. Szárnyas lovak jártak kényes léptekkel a 

háttérben, egy nő egy görbe bottal kaparta a talajt, íjat 

ajzott föl talán. Mellette egy fejetlen figura támaszkodott 

félkönyökre. A levágott főnek szarvai voltak. A sala falait 

ajtók és ablakok szakították meg, és a túlsó végén egy 

akkora kandalló, mint ő maga. Mindezek között függött a 

többi festmény: nőket ábrázoltak egyazon puha, monoton 

tájon. Kezében stílust és írótáblát tartó nőt. Fuvolázó nőt. 

Egy másik lanton játszott. Földgömbre mutató nő. Négy-öt 

másik. 

Művészet, gondolta Rufo.”
1
 

 

Egy posztmodern regényben persze bármi megtörténhet, de a valóságban a vatikáni 

palotában nézelődő 16. századi bérgyilkos aligha a „művészet” szóval foglalta volna össze 

benyomásait. Vagy ha mégis, akkor sem úgy értette volna, ahogyan a szót ma érteni véljük. 

Az ő számára a művészet (ars) és a mesterség között nem húzódott éles választóvonal; az 

allegorikus festészet nem volt inkább művészetnek nevezhető, mint például a kardvívás. 

Rufo bizonyára értetlenkedett volna a freskók láttán, de nem művészi voltukban kereste 

volna a hibát, hanem tudós voltukban – az egyes alakoknak az ő számára megfejthetetlen 

jelentésében. A mi gondolkodásunk viszont már egy másik paradigmához igazodik, amely 

szerint a „művészet” szó az alkotótevékenységeknek egy olyan, tisztán körülhatárolható 

csoportját jelöli, amelynek termékeit is egy speciális, külön érzék és műveltség 

segítségével értékeljük. Nem várjuk el, hogy a műalkotásnak legyen hétköznapi értelemben 

vett „haszna”, és általában gyanakodva tekintünk azokra a művekre, amelyek egyenesen és 

könnyen megfejthetően próbálnak valamely, a külvilágra vonatkozó üzenetet a fejünkbe 

verni. A „valódi” művészetet – a mi paradigmánk szerint – a mindennapi érdekeken 

felülemelkedve, műértőként kell szemlélni. A tartalom és a forma megbonthatatlan 

„művésziséggé” olvad össze; a kettő egymás nélkül értelmezhetetlen. A Lawrence Norfolk 

által alkalmazott anakronizmus éppen abban áll, hogy bár a regénybeli Rufo nyilván nem 

rendelkezik a freskók értelmezéséhez szükséges humanista műveltséggel, mégsem az 

                                                 
1
 Norfolk, Lawrence: A pápa rinocérosza. Ford. Szentgyörgyi József. [Bp.], é. n. 309–310. 
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okoskodás miatt méltatlankodik, hanem azért, mert magát a művészetet tartja az egyszerű 

bérgyilkosok számára érthetetlen, fellengzős úri huncutságnak. Szinte halljuk, ahogyan 

bosszankodva ciccent hozzá a nyelvével. Valójában azonban a művészet megértését csak a 

18. századi esztétika definiálta olyan külön készségként, amely egyben a „műveltség”, 

„finomság”, „széplelkűség” legfontosabb összetevője. A „szép” művészeteket ekkortól 

kezdve egymással lényegileg azonosnak tekintették, viszont elkülönítették minden olyan 

tevékenységtől – így például a kézművességtől –, amelynek hétköznapi célja van.
2
 A 

műalkotások megítéléséhez már elsősorban nem humanista műveltségre vagy gyakorlati 

érzékre volt szükség, hanem ízlésre. 

Ez a dolgozat a reformkori közízlés vizsgálatát tűzte ki célul – egy nehezen definiálható 

fogalomét, amely szintén a fenti változások terméke. Amikor, évekkel ezelőtt, a dolgozat 

címét benyújtottam, még kevésbé láttam bonyolultnak a kérdést, mint ma. Azt reméltem, 

hogy kitartó anyaggyűjtés után pontos képet tudok majd adni a reformkori művészeti 

közízlésről és annak rétegződéséről. Szerettem volna felmérni, hogy a romantika 

jellegzetes motívumai mennyiben voltak jelen a korszak vizuális kultúrájában, vagyis 

milyen mértékig találkozhatott velük a közönség, majd pedig az e motívumok 

fogadtatására vonatkozó (vagy vonatkoztatható) forrásokból következtettem volna egykorú 

népszerűségükre. A kutatás során azonban számos problémával szembesültem. A közönség 

tagjainak ízlésére kevés forrás utal közvetlenül; ami van, az másodlagos szinten írja le 

vagy ostorozza azt, ami szerzője szerint a közízlés. De ha volnának is elegendő számban 

ilyen forrásaink – hiszen pl. naplókban, emlékiratokban rendelkezésre állhatnak egyes 

szám első személyű vallomások egy adott személy ízléspreferenciáiról – a közízlés akkor 

sem monolit, és így a forrásokból legfeljebb egy egyén vagy az ő legközvetlenebb köre 

ízléséről szerezhetnénk benyomásokat. 

Mindezeket végiggondolva lassanként körvonalazódott előttem a közízlés fogalmának 

alapvető problémája. A szót különösebb megfontolás nélkül használjuk a mindennapi 

társalgás során is, de ritkán tudatosítjuk, hogy nem egy jelentése van, hanem kettő, és ezek 

menthetetlenül összebogozódtak. Közízlésen egyfelől egy létező és empirikusan 

megragadható valamit értünk: a többség, az átlagember, a nagyközönség 

ízléspreferenciáinak összességét. Más oldalról nézve viszont a közízlés elvont fogalom, 

elképzelt dolog, amihez képest definiálhatják magukat azok a művészek és műértők, akik 

                                                 
2
 Paul Oskar Kristeller alapvető tanulmányban elemezte ezt a folyamatot: Kristeller 1951–1952. 
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eredeti, elit, kifinomult alkotásukkal vagy ízlésükkel szeretnének kitűnni.
3
 A romantika 

korában ez különösen fontos, hiszen a „filiszterektől” való elhatárolódás a romantikusok 

öndefiníciójának lényegi része. Mindez pedig új fénybe helyezi azokat a szövegeket is, 

amelyek eredetileg a közízlés vizsgálatára ösztönöztek. Henszlmann Imre például 

különösen sokszor nyilatkozik – rosszallóan – arról, hogy a közönség milyen képeket 

kedvel. Kutatásaim kezdetekor úgy gondoltam, hogy az efféle szövegrészleteket 

gyümölcsözően fogom tudni felhasználni a közízlés objektív leírására. A Párhuzam az ó és 

újkor művészeti nézetek és nevelések közt című értekezésben a szerző például így dohog: 

„A mondottakból kitetszik, hogy korunkban az ugy nevezett mivelt közönség 

müvészeti itélettel nem bir, sőt nem is birhat, mivel az egy oldalról a 

legváltozóbb nem ritkán egymásnak homlokegyenest ellenkező irányok által 

majd ide majd amoda hányatik vettetik, s igy nyugalmas állásponton soha meg 

nem állapodhatik; más oldalról e zavarban az öneszmélésre egy pillantot sem 

nyerhet, pedig csak a nyugalmas öneszmélésnek lehet tiszta eredménye.”
4
 

Kiállításkritikáiban konkrétumokat is említ: 

„A másik külföldi festész, kit e helyütt elmellőzhetetlennek gondolék, 

Schiavoni Natale, főképp pedig azért, mert e festész magát közönségünk 

kegyencévé tenni tudta, és ettől úton-útfélen dícsértetik. Sajnálva ki kell 

mondanom, miképp nézetem szerint sem tapintatot nem lelhetni, sem jó 

reményt jövőre nem várhatni ott, hol a nyalka és édeskés iránti vonzalom 

meghonosul, és valamint a dramaturgiában és a zenében, úgy a festészetben is 

azt keressük, mi könnyű és csábító külsejével a valódi belérdekérül 

eszmélkednünk nem enged […].”
5
 

Nem kétlem, hogy Henszlmann valós jelenségeken bosszankodott, amikor a közönség 

ízlésének sekélyességét tematizálta, de írásai mégsem szociográfiai látleletek, hanem 

vitairatok, amelyek egy ellenfogalomtól elrugaszkodva vindikálják maguknak a „jó” 

művészet meghatározásának jogát. Ez az ellenfogalom pedig nem más, mint a romantika 

által megvetett értetlen nyárspolgár képe; absztrakció, negatív ideál, még akkor is, ha 

Henszlmann gyakorlatias szemléletű, zsurnalisztikai aktualitású kritikáinak tükrében 

valósnak tűnik. Belátva ezt a problémát, dolgozatom végül nem annyira a létező 

közízlésről, mint inkább a közízlés romantikus képéről szól.
6
 Kérdésfelvetéseim olyan 

                                                 
3
 Hasonló megkülönböztetésre törekszem itt, mint amit T. J. Clark tesz „public” és „audience” között (Clark 

1999. 11–12.) Az „audience” eszerint empirikusan meghatározható, míg a „public” csupán a kritikai 

diskurzusban létezik, elvont viszonyítási pontként. 
4
 Henszlmann 1990A. 53–54. 

5
 Henszlmann Imre: Az 1842-ki műkiállítás Pesten.[Regélő Pesti Divatlap, 1842. júl. 17, 21, 24. 493–495, 

511–512, 525–528.] In: Henszlmann 1990. 165. 
6
 Vizsgálódásom így végülis eltér az olyan, a létező ízlést vizsgáló kötetekétől, mint Haskell 1976 vagy Pears 

1988, noha ezek inspirálóak voltak számomra. 
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fogalmak, jelenségek köré csoportosulnak, amelyeket a korszakban az „átlagos”, 

„népszerű”, „kifinomulatlan” ízlés jellegzetességeinek tartottak. Eközben pedig azt sem 

hagyhatom figyelmen kívül, hogy egy olyan korszakban, olyan kulturális közegben 

vizsgálom a „megvetett” közízlést, amelyben a közösségi művészet gondolata – a kultúra 

mint a nemzetet összetartó erő – egyre nagyobb jelentőségre tett szert.
7
 Ez a gondolat is a 

romantika sajátja – mert a romantikusok, amellett, hogy a tömegből kiemelkedő egyén 

kultuszát hirdették, végtelen vágyódással tekintettek az idealizált középkor családiasnak 

elképzelt társadalmára, amelyben a művészet a mindennapi élet része volt. Henszlmann is 

ebben a szellemben állítja szembe a „régi német művészet kézművességét” az akadémiák 

gyakorlatával a Párhuzamban. A szöveg a romantikus gondolatok viszonylag kései 

recepcióján alapul,
8
 és ennek megfelelően jócskán transzformálja is azokat: a középkor 

céhes rendszere nem csupán transzcendens eszmény, hanem a magyar művészeti élet 

kívánatos irányának gyakorlati, élő példájává válik.
9
 A „mechanikus” mint pejoratív jelző 

ebben az írásban nem a kézművesség sajátja (ahogyan a nagybetűs Művészetet definiáló 

18. századi szövegekben), hanem éppen az akadémiáké, amelyek Henszlmann szerint az 

akárki által elsajátítható technikai tudásra fókuszálnak a kreativitás fejlesztése és a tanuló 

szellemének felébresztése helyett. 

„Minden mechanikai tökélynek egyiránt kell járni a szellem kifejlődésével és 

csak avval együtt kimiveltetnie, s pedig annyival inkább, mivel amaz majdnem 

maga magától szokott kifejlődni, sőt akkor is ha a tanuló az elegantiára még 

nem is ügyelne. A tanuló régente nem kezdé pályáját csupa vonalokkal, hogy 

(mint az academicusok mondják) szilárd kezet nyerjen, ő soha nem utánozott 

egészből kiszakasztott részeket, ellenben mindig egész alakokat sőt bevégzett 

képek vagy a természet tárgyai után festett. Az egyes öszhangzatokból 

kiszakasztott részek utánzásában többnyire a kezdő képzelőtehetsége eltompul, 

és ha későbben egészet akar képezni, csak a részletekre ügyel, és igy hol 

képeket szobrokat stb. készitend.”
10

 

                                                 
7
 E kérdés részletes tárgyalása igen messzire vezetne, ezért most csak egyetlen munkára hivatkozom, amely a 

„nemzeti”, a közösség összekovácsolásában fontos szerepet játszó irodalom modelljeinek alakulását vizsgálja 

a korszakban: S. Varga 2005. 
8
 Henszlmann gondolatainak romantikus gyökereiről vö. Széphelyi 1989. Henszlmannról vö. még az Ars 

Hungarica 1990. 1. számának írásait, illetve Széles 1992; Korompay 1998. 95–189. 
9
 Henszlmann akadémia-ellenessége Josef Daniel Böhmhöz kapcsolódik, akinek nézeteiről maga is írt: 

Henszlmann Imre: Böhm Dániel József [Budapesti Szemle, 1865. Ú.F. III. 10. füzet 454–464.] In: 

Henszlmann 1990. 220–225. Böhmről vö. Szentesi 1997. Henszlmann és Pulszky Ferenc akadémia-

ellenességéről és eredetiségeszményéről vö. még: Sinkó 2010. 64–66. Henszlmann (i. m. 223.) szerint Böhm 

olyan művészettörténetet szeretett volna, amely a tanulók „gyakorlati oktatását” segíti. Az iparosodottabb 

Anglia példája mutathatja meg, hogy ugyanezek a gondolatok – a honi művészet alulról, a kézművesség 

irányából kiinduló felvirágoztatása – hogyan ölthetnek egészen gyakorlatias formában testet, 1835–1836-ban, 

a művészetek terjesztésére felállított parlamenti bizottság munkájában. Erről vö. Gretton 1998. 
10

 Henszlmann 1990A. 63–64. Kiemelések az eredetiben. 
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Henszlmann nem fejti ki, de a német kézművességet dicsérő fejezet egyben a 

társadalomba ízesülő művészet dicsérete is. Az olyan művészeté, amely – mint azt a 

Párhuzam más fejezeteiben leírja – az adott hely és kor, az adott társadalom számára 

érthető és átélhető témákat dolgoz fel, érthető és átélhető módon. A német kézműves-

művész a tudást egy szerves hagyományból örökli, amely nem csak a művelt rétegek 

kiváltsága. A céhes modellben a tudás nem a társadalom felső rétegeitől száll lefelé, hanem 

lentről felfelé nő, organikusan, akár egy növény. 

Akkor tehát mégis a közízlés a döntő? Nem éppen. Az ideális helyzet nem jön létre 

egyszerűen azáltal, ha a közönséget, a társadalmat hagyjuk dönteni. A félművelt városi 

közönség korrumpált ízlése nem releváns; csak akkor lesz az, ha előbb – egyszerre lentről 

és fentről, azaz a szervesen alakuló nemzeti kultúrából merítve, a Henszlmannhoz hasonló 

értelmiségiek irányításával – megteremtődik az a közeg, amelyben a Henszlmann által 

helyesnek vélt döntések születhetnek meg. 

Miben nyilvánul meg a köz rossz ízlése Henszlmann szerint? A látható művek 

sokféleségétől eltompított közönség (amelynek absztrakt volta éppen itt derül ki 

legtisztábban: ne felejtsük el, hogy Magyarországon vagyunk, 1841-ben – a hazai 

közönség mindössze egy évvel korábban láthatott egyáltalán először nagy nyilvános 

műkiállítást!) újabb és újabb különlegességeket, erős hatásokat keres; csak a „nyalka” 

kivitel érdekli, ami a művészeket gyors, felszínes munkára ösztönzi.
11

 A „hatás” kedvelése 

és a felszínesség – ezek azok a vádak, amelyek rendszeresen érik a közízlést, és így e 

dolgozat vezérfonalai közé tartoznak. Megoldásként Henszlmann – amint az ismert, és 

amint arról a II. fejezetben még bővebben lesz szó – olyan nemzeti művészetet javasol, 

amely tárgyában és kivitelében is a hazai közeghez igazodik, és így a hazai közönség 

számára ismerős, könnyen érthető lesz, azaz nem kábítani, rombolni fogja az ízlését, 

hanem bevonja őt a nemzet kulturális közösségébe. 

Az, hogy létezhet-e olyan művészet, amely mindenki számára érthető és mindenkinek 

tetszik (vagy, a másik irányból nézve: létezik-e olyan ízlésítélet, amely univerzálisan 

                                                 
11

 „Korunkban azonban egy szellemmel már meg nem elégszünk, a szeszélyes divat, a gondolat nélküli 

közönség mindennap minden órában ujat követel, azon eltompultság, mellybe mindenki esik ki maga nem 

akar eszmélkedni, s csak passiv benyomásokat vesz föl, szüntelen uj izgató szerek után vagyódik, hogy 

legnagyobb élességeit az öngondolkozást az unalmat kikerülhesse. Igy a müvésznek megengedtetik, hogy 

időtöltőkint velünk szaladjon, s azért föladása nekünk mindig valami ujat könnyen emészthetőt s pikántot 

föltalálni. A mellett a felületesség melly mélyebb kutatásra és közelebbi megtekintésre rá nem ér, csinos 

választékos előadást követel, mert csak a simát a pallérozatot szeretjük. Igy a müvésznek, ha az ugynevezett 

mivelt közönség követeléseinek meg akar felelni, egy részről nem maradt meg a szükséges idő, hogy tárgyát 

egészen magáévá tegye, más részről a nyalka kivitelre mégis több időt pazarolni kénytelen, s igy 

képzelődése, munkája alatt elhül s élet nélküli tompaságával a művet is bélyegzi.” – Henszlmann 1990A. 52. 
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általánosítható) persze régi kérdés volt, és eredetileg nem is a nemzeti művészet 

kontextusában merült fel, hanem általánosan. Tizenhat évvel Henszlmann előtt Dessewffy 

Aurél is szembenézett vele Az Ízlésről írott értekezésében.
12

 A szerző abból indul ki, hogy 

az ízlés képessége mindenkiben megvan, de nem egyforma mértékben: „A nekiek [a 

kevesebb képességgel megáldottaknak] tetsző szépségek legalább való [leginkább alávaló] 

neműek, s ezek is szintúgy múlandólag, mint zavarossan hatnak reájok. Másoknál ellenben 

az ízlés, a finomság igen magas lépcsőjére emelkedik, s a legválasztékossabb szépségek 

eleven, sőt édes gyönyörűségekké válnak előttök.”
13

 Azok a tehetségek, amelyek a 

létfenntartáshoz szükségesek, egyenlőbben vannak elosztva az emberek közt, mint 

amelyek az élet „dicsőítésére, ékességére, édesítésére” szolgálnak. Az ízlést Dessewffy 

fejleszthetőnek tartja, méghozzá szép műalkotások nézegetése által. Ugyanakkor az ízlés 

szubjektivitásának és az egyes korok, nemzetek ízlései közötti eltéréseknek is teret enged. 

Úgy véli, hogy ha van mérce, akkor az csak a többség véleménye lehet – ha valami 

sokaknak tetszik, körülményeiktől függetlenül, akkor az adott mű az általános emberit 

szólította meg befogadói lelkében.  

„Vannak oly szépségek, mellyek czéljokat, a köz-tetszést t. i. és a csudálkozás 

inditását elnem hibázhatják. Akár mi nemű légyen valami remek mű, az, a mi 

benne a képzelő tehetséget elevenen foglalatoskodtatja, de el nem fárasztja, s a 

mellett a szivet mélyen vagy kellemessen illeti és nemesiti, minden népeknél és 

századokban tetszeni fog. Van egy húr, mellyre, ha helyesen illetődik, mindég 

megpendül az emberi szív. Innen van, hogy az ízlés minden külömbözései 

mellett, a klasszikai munkák megtartják becsöket, és a századok mindeneket 

elmosó zápora keresztűl is példányul felmaradnak, ez által is az emberi nemzet 

köz érzését a Szép iránt bebizonyitván.”
14

 

Minden humánuma mellett Dessewffy szövegének közízlés-fogalma is teljességgel 

absztrakt: hiszen a fenti idézet szerint az emberek többsége a „klasszikai munkák” 

kedvelője kellene, hogy legyen! Ez pedig azt is jelenti, hogy Dessewffy – noha elismeri a 

„nemzeti ízlések” létét és létjogosultságát – azt, ami mindenkinek tetszik, csak nemzetek 

felett álló művészetként tudja elképzelni. A klasszicista talajon álló szerzők számára a 

nemzeti ízlés eltérés a normától, még akkor is, ha szimpátával tekintenek rá – és ez az, ami 

radikálisan megváltozik Henszlmann (és persze az ő forrását jelentő romantikus szerzők) 

esetében. Nemzeti és általános összeegyeztetése megint csak olyan szerteágazó problémája 

                                                 
12

 A [Dessewffy Aurél]: Az Ízlésről. Felső Magyar Országi Minerva, 1825. 1. füzet. 14–26. 
13

 Dessewffy: i. m. 16. 
14

 Dessewffy: i. m. 25. 
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a korszaknak, amelyre itt nincs hely kitérni;
15

 azt viszont érdemes még egy forrás 

segítségével megvizsgálni, hogy a nemzeti és az általános ízlés viszonyát hogyan képzelték 

el, mert ez a közízlés fogalmához is közelebb fog vinni bennünket. Ignaz Jeitteles Bécsben, 

1835-ben kiadott, a nagyközönségnek szóló esztétikai lexikonát
16

 valószínűleg tekinthetjük 

úgy, mint ami összefoglalja a korszak közkeletű nézeteit, már csak azért is, mert a 

Geschmack szócikk kifejezetten törekszik arra, hogy több irányból közelítse meg a 

fogalmat.
17

 Az ízlés többféleképpen kategorizálható: létezik általános és különleges ízlés 

(utóbbit a körülmények alakítják, így ide tartozik a nemzeti ízlés is); tiszta ízlés, amely 

nem távolodik el a természettől, és rossz ízlés, amelyet a divat esetlegességei kötnek le; 

egészséges, helyes ízlés, amely meg tudja állapítani, hogy a mű részei összhangban 

vannak-e, és finom ízlés, amely az ennél rejtettebb apróságokat is észreveszi; sokoldalú és 

egyoldalú ízlés; nagyszabású és kisszerű; nyers és kifinomult; éretlen és művelt ízlés. A 

szócikk tehát tág teret enged az ízlés különféle definícióinak; a kategóriák egy része (így 

pl. az általános ízlésé vagy a helyes/finom ízlés kategóriapárja) az ízlés objektivitását 

feltételezi, de a nemzeti ízlés beemelése a kategóriarendszerbe az ízlés relatív voltát is 

szentesíti. A szöveg figyelmes olvasása azonban nyilvánvalóvá teszi, hogy ez a szentesítés 

mégsem problémátlan A nemzeti ízlést ugyanis a szócikk a divatot követő rossz ízléssel 

hozza kapcsolatba, megjegyezve, hogy a divatból a nemzeti ízlésre nézvést is 

következtetéseket lehet levonni.
18

 A megjegyzés arra utal, hogy a szerző szerint létezik 

ugyan – az absztrakció szintjén – általános ízlés, de csak a nemzeti különbségek fölött; ha 

viszont már egy konkrét közösség konkrét ízlésbeli preferenciáiról beszélünk, akkor az 

inkább a divat körébe tartozik. Ezt sejteti az is, hogy a szöveg a nemzeti ízlést a 

különleges, azaz esetlegességektől befolyásolt ízlés körébe sorolja.
19

 Ez ugyanis egy 19. 

századi olvasó számára azt jelentette, hogy a nemzeti ízlés nem felel meg az 

érdekmentesség addigra közhellyé vált kanti követelményének. Kant érvelése szerint az 

                                                 
15

 A kérdésről nemzetközi vonatkozásban jó összefoglalást nyújt. Locher 2001. 99–132. Magyar 

vonatkozásban legújabban ld. Király 2010. 
16

 Jeitteles, Ig[naz]: Aesthetisches Lexikon. Ein alphabetisches Handbuch zur Theorie der Philosophie des 

Schönen und der schönen Künste. Nebst Erklärung der Kunstausdrücke aller aesthetischen Zweige, als: 

Poesie, Rhetorik, Musik, Plastik, Graphik, Architektur, Malerei, Theater, sc. Bei Carl Gerold, Wien, 1835. I–

II. 
17

 Jeitteles: i. m. I. 313–316. 
18

 „[…] weshalb sich denn auch aus Moden auf den Nationalgeschmack schließen läßt.” – Jeitteles: i. m. I. 

314. 
19

 Az esetlegességek az ízlés korai elméleteiben is a helyes ítélet akadályainak számítottak. David Hume 

szerint a műalkotások tanulmányozása fejleszti az ízlést; ami viszont a jó ízlés ellenében hat, az az előítélet – 

vagyis az ítélő szubjektum sajátos körülményeiből, nemzetiségéből, foglalkozásából, esetleg a mű 

alkotójához való privát viszonyából következő esetlegességek. Ld. ehhez: Pears 1988. 33. Iain Pears könyve 

még számos, témánk szempontjából releváns gondolatot tartalmaz a közízlésről és változásáról a 18. századi 

Angliában. 
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ízlésítéletnek egyfelől a lényegéhez tartozik, hogy szubjektív – mert nem a tárgy 

megismerésére irányul, hanem csak a szubjektum vonatkozásában nyilvánítja ki, hogy a 

tárgy tetszik-e, avagy sem; másfelől viszont mégis általános érvényre tarthat számot, 

méghozzá azért, mert az érdek- és fogalommentesség követelménye kiküszöböli azokat a 

tényezőket, amelyek az egyén sajátosságaiból – gondolkodásmódjából, hajlamaiból, 

ismereteiből – következnének.
20

  

Tulajdonképpen ez is a közízlés megközelítésének egy lehetséges módja; különösen 

annak fényében, hogy Kant „közfelfogásról” beszél, amikor az ízlés általánosítható voltát 

elemzi. Azt azonban nem mondja ki, hogy a közfelfogás valóban létezik – csupán azt, hogy 

amikor szubjektív ízlésítéletünknek általános érvényt (szükségszerűséget) tulajdonítunk, 

akkor feltételezzük a közfelfogás létét.
21

 Elvárjuk, hogy mások egyetértsenek velünk, de 

nem tudhatjuk előre, hogy végül így lesz-e.
22

 Absztrakt közízlésről van tehát szó ebben az 

esetben is, csakhogy ezúttal egy olyan változatáról, amelyet az ítélő szubjektum nem elvet, 

hanem azonosul vele. Számunkra azonban most nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy 

ezek a gondolatok képezik az alapját annak, hogy Jeitteles lexikonában – és számos más 

szövegben, gyakran sokkal élesebben – az általános érvényre törekvő ízlésítéletnél 

alacsonyabb rendűként jelenik meg az, amelyik az ítélő szubjektum sajátos körülményeire 

alapoz.
23

 Esetlegesség, a múló divat követése, földhözragadtság – csupa olyan indok, 

amellyel meg lehetett róni a közízlést a reformkori kritikákban, még akkor is, amikor már a 

(Jeitteles szerint szintén esetleges) nemzeti szempont határozottan előtérbe került.  

                                                 
20

 „Mert ha valaki tudatában van annak, hogy a valamely tárgy felett érzett tetszés nála magánál minden 

érdek nélkül való, akkor ezt a tárgyat nem ítélheti meg másképp, csak úgy, hogy annak mindenki számára a 

tetszés alapját kell jelentenie. Mivel ugyanis a tetszés nem a szubjektum valamilyen hajlamán alapul (és nem 

is valamilyen megfontolt érdeken), hanem az ítélő teljesen szabadnak érzi magát a tárgy iránt tanúsított 

tetszés tekintetében, ezért nem találhat a tetszés alapjaiként olyan privátfeltételeket, amelyekhez egyedül az ő 

szubjektuma kötődnék, s így a tetszést olyasvalamin alapulónak kell tekintenie, amit mindenki másnál is 

előfeltételezhet; következésképp azt kell hinnie, hogy alapja van mindenki mástól hasonló tetszést elvárni.  

Az ítélő ezért úgy fog beszélni a szépről, mintha a szépség a tárgy mibenlétéhez tartoznék, az ítélet pedig 

logikai volna (a tárgyról való fogalmak által annak megismerését adná) – mert bár az ítélet csak esztétikai, s 

pusztán a tárgy megjelenítésének a szubjektumra való vonatkoztatását foglalja magában, annyiban mégis 

hasonló a logikai ítélethez, hogy előfeltételezhető mindenki számára való érvényessége.” – Kant 2003. 121. 

(6. §) Ennek elemzését ld. Matthews, Patricia M.: The Significance of Beauty. Kant on Feeling and the 

System of the Mind. Dordrecht–Boston–London, 1997. 19–52. 
21

 Kant 2003. 148–151. (19–22. §) 
22

 Ehhez vö. még: Kemal, Salim: Kant and Fine Art. An Essay on Kant and the Philosophy of Fine Art and 

Culture. Oxford, 1986. 157–214. 
23

 Az érdekmentesség fogalmának karrierjéhez, az elit és az alacsony kultúra elkülönülésében játszott 

szerepéhez vö. Woodmansee 1994; Shiner 2001. A változások művészettörténeti szempontú áttekintése: 

Bätschmann 1997. Az érdekmentesség kategóriája a társadalomelméletben már a reneszánsz idején 

megszületett: a polgári humanizmus ideológiája azt a szabad polgárt tartotta alkalmasnak a közügyekben való 

részvételre, aki birtokaiból származó jövedelme révén nem kénytelen napi munkát végezni, és ezért 

távolságtartóan, érdekmentesen tud körülnézni a világban. Ennek az elképzelésnek a művészetelméleti 

vonatkozásai egy másfajta érdekmentes műértés ideálját eredményezték a 18. századi Angliában. Ld. ehhez: 

Barrell 1986. 



13 

 

Ha a tárgy a szubjektum számára hasznos, akkor megítélése nem érdekmentes. Ennek 

ellenére a kor Magyarországán sokak számára a művészet hasznos is tudott lenni; a 

mindennapok része volt, valahogy úgy, ahogyan a Henszlmann által elképzelt ideális 

középkorban (bár Henszlmann valószínűleg élénken tiltakozna e hasonlat ellen). Hász-

Fehér Katalin kitűnő könyvben mutatta be (Fáy András kapcsán) az „integrált” és 

„strukturált” irodalmi programok küzdelmét a reformkori Magyarországon.
24

 Előbbi, 

amelyet Hász-Fehér „közösséginek” is nevez, az irodalom társadalmi funkcióját 

hangsúlyozta; jól megfértek benne az alkalmakra írt versek, a közösségi célt szolgáló 

epigramma-feliratok, amelyeknek megítéléséhez a mércét hasznosságuk, illetve a közönség 

tetszése szolgáltatta. A „strukturált” vagy „elkülönülő” felfogás ezzel szemben tagadta a 

művészet és a társadalmi valóság közötti kapcsolatot, és az autonóm műalkotást tekintette 

ideálnak. Ehhez némi elitizmus is társult: a valódi, tiszta műalkotásokat a művelt emberek 

tudják megítélni, míg a „hasznos” alkalmi versek a műveletleneket szórakoztatják. A 

Tudományos Akadémia intézményesülésével a strukturált felfogás is intézményesült, és a 

vidéki Magyarország számos ízlésbeli preferenciája végleg kihullott a comme il faut 

köréből.
25

 Az autonóm művészet tana Magyarországon is győzedelmeskedett. 

Győzedelmeskedett? Valóban? Ha végigtekintünk az 1830-as, 1840-es évek irodalmi 

életének fontosabb eseményein, vitáin, programjain, a Bajza József nevével fémjelezhető 

strukturált felfogás diadala pünkösdi királyságnak tűnik.
26

 Hiszen nemsokára már az 

irányregényről zajlott vita; a népiesség új hulláma a hagyományközösségi
27

 szemlélet 

jegyében megkérdőjelezte az elkülönülő irodalom elitizmusát; a „nemzeti” szempont 

előtérbe kerülése pedig megintcsak a közösséghez – a nemzeti közösséghez – szóló, 

társadalmi funkciót betöltő művészet modelljének kedvezett.
28

 Mindez nemcsak az 

irodalom történetére érvényes, hanem a képzőművészetére is: a nemzeti szempont olyan 

tartalmakat vont be a művészet körébe, olyan elvárásokat állított a művészek elé, amelyek 

szöges ellentétben voltak az autonóm művészet ideáljával. A közönségnek szóló 

megrovások azonban hasonlóan csengtek; az esetlegesség, a divat, a „nyalkaság” és a hatás 

kedvelése a nemzeti művészet ideáljával éppúgy ellentétes volt, mint az autonóm művészet 

érdekmentes szemléletével. 

                                                 
24

 Hász-Fehér 2000. 
25

 Hász-Fehér Katalin hivatkozik Szűts Ábrahámnak, Fáy András egy vidéki barátjának egy levelére, amely 

azon kesereg, hogy a pesti civilizáció az ő világukat faragatlannak minősítette le. Vö. Hász-Fehér 2000. 146–

148. 
26

 A végigtekintésben segítségünkre lehet: Fenyő 1976; Fenyő 1990; Korompay 1998. 
27

 Erről ld. S. Varga 2005. 275–613. 
28

 Ahogyan Hász-Fehér Katalin is megjegyzi: Hász-Fehér 2000. 66. 
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Együtt van már minden, ami a közízlést teszi a reformkori zsurnalisztika szemében. A 

19. századra már meggyökeresedtek azok a jellegzetességek, amelyek a 18. századtól a 

művelt ízlés ismérveinek számítottak: a távolságtartó, érdekmentes kontempláció, a 

csendes olvasás vagy zenehallgatás, a részek és az egész harmóniájának elmélyült 

vizsgálata, a műveknek – saját életünk helyett – más művekhez való viszonyítása stb.
29

 A 

„felületes” hatások kedvelése vagy a műalkotás „hasznának” keresése ennek mondott 

ellent. Nem csak a 18–19. században. Amikor az 1960-as években Pierre Bourdieu nagy 

felmérést készített a francia polgárok ízléséről, az ízlésváltozatok – és egyben a társadalmi 

osztályok – közötti választóvonalakat igen hasonló szempontok rajzolták ki.
30

 A felmérés 

eredménye szerint az autonóm művészet és az érdekmentes esztétikai távolságtartás a 

felsőbb osztályok, illetve az értelmiség számára képezik a műélvezet kereteit, míg az 

alacsonyabban képzett, kevesebb kulturális tőkével rendelkező rétegek számára a 

művészetnek továbbra is hatásosnak, esetleg hasznosnak kell lennie, és lehetőleg 

ábrázolnia kell valamit – méghozzá olyasmit, ami méltó az ábrázolásra, mert túlmutat 

önmagán, és nem csak a hétköznapi világ véletlenszerű részlete.
31

 Bourdieu szerint 

nemcsak arról van szó, hogy egy egyén ízlését alapvetően meghatározza az, hogy – 

társadalmi helyzetéből következően – milyen mértékben fér hozzá a kulturális tőkéhez, 

hanem arról is, hogy a kevesebb kulturális tőkével rendelkező csoportok ugyanúgy az 

identitásuk részeivé teszik ezeket a preferenciákat, mint a privilegizált osztályok – azaz 

elkülönülésük kidomborítására használják őket.
32

 A művészeti ízlés társadalmi rétegződése 

bizonyára vizsgálható lenne a reformkori Magyarországon is, de meghaladná mind e 

dolgozat kereteit, mind kompetenciámat. Ami érdekes, az az, hogy a reformkori 

Magyarország kritikusai által konstruált közízlés-fogalom jellemzői nagyrészt megfelelnek 

a „műveletlen” ízlés jellemzőinek az 1960-as évek Franciaországában (és bizonyára 

általában a 20. századi Európában), vagyis ugyanúgy a távolságtartó érdekmentesség 

követelményének folyományai. Számunkra most kevésbé fontos, hogy azok, akiket a 

kritikusok megrónak, mely társadalmi réteghez tartoznak – tudjuk, hogy a 18–19. század 

fordulójának Magyarországán sok szöveg dorgálja a gazdag nemesek műveletlenségét és a 

mecénási szerepre való alkalmatlanságát is –, inkább az a lényeg, hogy az ízlésváltozat, 

amelyet követnek, minősül vulgárisnak.  

                                                 
29

 Shiner 2001. 
30

 Bourdieu, Pierre: La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris, 1979. Az általam használt angol 

nyelvű kiadás: Bourdieu 1984. Bourdieu munkájának művészettörténeti szempontú ismertetése és 

továbbgondolása: Gretton 1985. 
31

 Bourdieu 1984. 238–240. 
32

 Bourdieu 1984. Vö. Gretton 1985. 64–65. 
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Ez az érem egyik oldala. Másrészt viszont azok a szövegek, amelyeket e dolgozat 

vizsgál, a nagyközönség számára íródtak, így, ha ostorozzák a közízlést, akkor ezt 

tulajdonképpen belülről teszik, máskor pedig maguk is azokat a „vulgáris” attitűdöket 

képviselik, amelyeket fentebb a közízlés körébe tartozónak neveztünk. Az, hogy a 

művészet nem csak a kifinomult műértés terepe, hanem gyönyörűséget kell okoznia az 

egyéni befogadónak, többnyire evidencia. Jellemző az a határozott érvelés, amellyel egy 

szórakoztató esztétikai írásban, Johann Hermann Detmold szatírikus hangvételű művében 

(1834) találkozunk:  

„Hogy mivégre létezik egyáltalán a művészet, nem tudjuk. Ezt a kérdést már 

sokszor felvetették, de még sosem válaszolták meg kielégítően. A művészet 

nem szükséges rossz, mint az orvostudomány, a jog, a hadászat, és annyi más 

tudomány és mesterség. A művészet, mondták, önmaga végett létezik. Ez szép 

szóvirág, de nincs benne igazság. Csak az ember létezik önmaga végett, 

minden más az emberért van. A művészet is. A művészetben az embernek 

élvezetet [Vergnügen] kell lelnie.”
33

 

Paradoxnak tűnhet, de az (elképzelt) közízlés sajátosságai – az esetlegesség, a gyors 

érzelmi hatás keresése – egyben az egyéni műélvezet sajátosságai is, amelyek szemben 

állnak a közösségi művészet ideáljával. E szembenállás azonban a reformkori 

divatlapokban feloldódik, mert a közösség magasabb rendű szempontjai minduntalan 

keverednek a közízlés szempontjaival. Való igaz, hogy a nemzeti közösség érdekei szinte 

minden kritikában előkerülnek így vagy úgy – a szerzők vagy nemzeti témákat követelnek, 

vagy a magyar festők számát keveslik a kiállításokon, vagy egyéb módon fejezik ki azt, 

hogy a művészetet szigorúan a honi keretek között értelmezik.
34

 Más szóval: a művészet 

ideális befogadója gyakran maga a nemzeti közösség – de legalább olyan gyakran inkább 

egy érzékeny egyén, aki lehet e nemzeti közösség tagja, de ez nem mindig fontos. Ez a 

dolgozat az utóbbi felfogás nyomait keresi. A második fejezet azt beszéli el, hogy a 

történelem szemléletének és ábrázolásának módja hogyan mozdult el egy személyes, 

képlékeny, a befogadó aktív részvételét igénylő és – ha úgy tetszik – integrált felfogástól a 

szilárd, állandósult nemzeti narratíva irányába. A harmadik fejezet azt vizsgálja, hogy a 

                                                 
33

 „Wozu die Kunst überhaupt da ist, weiß man nicht. Diese Frage ist schon oft aufgeworfen, aber nie 

genügend beantwortet worden. Die Kunst ist kein nothwendiges Übel, wie die Arzneiwissenschaft, die 

Jurisprudenz, das Soldatenthum und so viele andere Wissenschaften und Handwerke. Die Kunst, hat man 

wohl gesagt, ist ihrer selbst Willen da. Das ist eine schöne Flostel, aber ohne Wahrheit. Der Mensch ist seiner 

selbst Willen da, alles Andere des Menschen wegen. Auch die Kunst. An der Kunst soll der Mensch 

vergnügen haben.” – Detmold, [Johann Hermann] Advokat in Hannover: Anleitung zur Kunstkennerschaft 

oder Kunst in drei Stunden ein Kenner zu werden. Ein Versuch, bei Gelegenheit der zweiten 

Kunstausstellung herausgegeben. Hannover, 1834. 4–5. 
34

 Ehhez ld. Szvoboda Dománszky 2010. 
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korszakban mi volt az általános elképzelés arról, hogy mit jelent művésznek lenni – mert 

korántsem a nemzeti témákat festő, a közösségért dolgozó művész volt az egyetlen 

lehetőség. A negyedik fejezet pedig azt mutatja be, hogy a reformkor divatlapjai a 

műélvezetet rendszeresen állították párhuzamba a legszemélyesebb érzéssel: a 

szerelemmel, és hogy ez a diskurzus nem csupán felületes analógián alapul, hanem a két 

fogalom közötti mélyebb affinitások feltételezésén, ami – mint azt az utolsó alfejezetben, 

remélem, sikerül bizonyítanom – egy valós műfaj, a női ideálkép recepciójában is 

megfigyelhető. 

A romantikus művészet egyik jellemzője, amelynek alapján a kortársak szembeállították 

a klasszikus művészettel, éppen a szubjektivitás volt.
35

 Azonban, mint számos más 

romantikus vonás, ez sem forradalmi, hanem 18. századi tendenciákból nőtt ki: a 

művészethez (és a természethez) való szubjektív, érzelmes hozzállás az érzékenység (vagy 

szentimentalizmus) sajátja.
36

 Denis Diderot műkritikáiban nyilvánul meg talán legszebben 

ez a beleérző, esztétikai távolságtartás helyett inkább a műalkotás érzelmi hatását átélő 

befogadói stratégia.
37

 A kritikus – a 19. század első fele művészeti életének új és 

nélkülözhetetlen szereplője – éppen olyasvalaki, aki elvben ugyan általános mérce szerint 

értékeli a műalkotásokat, de ezt – nem is titkoltan – a saját szubjektivitásán átszűrve teszi. 

Nincs ez másképp a századközép magyar műkritikájának esetében sem.  

A kanti esztétika – amely a romantikusok számára döntő fontosságú volt – az érzékelés 

szubjektivitására helyezte a hangsúlyt; éppen ez volt benne a forradalmi. A megfigyelő 

tekintete a romantika korában soha nem látott fontosságra tett szert. Jonathan Crary fejtette 

ki nagy hatású könyvében, hogy hogyan alakultak át a látásról alkotott elképzelések a 18. 

század végén, 19. század elején: a figyelem az érzékelésnek a körülményekből, illetve az 

érzékszervek egyéni sajátosságaiból adódó esetlegességei felé fordult.
38

 Az utóbbi 

évtizedek művészettörténet-írásában sokszor és sokféleképpen problematizálódott az 

egyszeri befogadó és az egyszeri műalkotás közötti egyedi, megismételhetetlen viszony, 

amelyről az esetlegességeket nem lehet úgy lehántani, ahogyan az a szubjektíven általános 

kanti ízlésítélethez szükséges lenne; nem lehet, de nem is kell. A tekintet (bámulat [„gaze”] 

vagy pillantás [„glance”]) fogalmát alkalmazó elemzések azt is figyelembe veszik, hogy ki 

                                                 
35

 Ennek szép elemzését nyújtja Németh 1999. 97–116. 
36

 Ehhez ld. még a IV. fejezetet. 
37

 Diderot kritikáinak egykorú hatását nem szabad persze túlbecsülni: eredetileg egy olyan kiadványban 

jelentek meg – Melchior Grimm Correspondance littéraire-jében – amelynek olvasóközönsége kb. 15, 

részben koronás főből állt. Ezért is lehetett Diderot olyan szókimondó. Ehhez ld. Thomas Crow: Diderot’s 

Salons. Public Art and the Mind of the Private Critic. In: Diderot on Art. Volume I. The Salon of 1765 and 

Notes on Painting. Ed. and trans. by John Goodman. New Haven – London, 1995. ix–xix. 
38

 Crary 1992. 
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az, aki néz; hogy a nézés aktusa milyen hatalmi relációkat rejt magában, és hogyan sajátítja 

ki, alakítja át a nézés tárgyát.
39

 A befogadó tekintete társadalmilag és egyénileg, lelkileg és 

testileg is meghatározott, és a műélvezet öröme nem választható el absztrakt módon a 

többi, nem-esztétikai reakciótól, amit a nézés kivált. Mindez már a 19. században is ismert 

volt – ez a dolgozat éppen erről fog szólni. A műélvezet egyes formái, illetve bizonyos, 

ezekhez kötődő műtípusok már a korszakban sem pusztán az esztétika, hanem például a 

rettegés, az izgalom, a szerelem és a vágy fogalmi keretei között értelmeződtek. Nem 

véletlen, hogy azok a műfajok, motívumok, amelyek egyértelműen e körbe sorolhatók, 

vagy fokozatosan kiestek a magas művészet kánonjából, vagy olyan új értelmezések 

tapadtak hozzájuk, amelyek megőrizték számukra a magas és/vagy közérdekű művészet 

pozitív bélyegét. De persze ezek az új értelmezések sem az éterből keletkeztek, hanem 

ismét csak tekintetek és vágyak formálták ki őket, ezeknek pedig természetesen tárgyai a 

magas művészet elismert alkotásai is, még akkor is, ha ezekhez a megfelelő befogadói 

stratégia elvben az esztétikai távolságtartás. A tekintet elméletei alapvetően 

megkérdőjelezik a távolságtartás lehetőségét, az önmagába zárt műalkotás ideálját. A nézés 

átalakítja, átértelmezi saját tárgyát, de eközben a tárgy sem marad tétlen: visszanéz, és 

beavatkozik nézője életébe. Nemcsak azokban a művészekről szóló novellákban, 

amelyeket a III. és IV. fejezetben fogok elemezni, hanem a való életben is; hiszen az ettől 

való félelem szülte azt a gazdag diskurzust, amely a műélvezet veszélyeiről – a könyvek és 

képek túlzott habzsolásáról, a nem megfelelő művek erkölcsromboló hatásáról – zajlott a 

18. század végén és a 19. század első felében. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a 

művészet közösségi céljainak hangsúlyozása és az egyéni befogadó háttérbe szorítása 

egyfajta védekezés ez ellen a veszedelem ellen. A műélvezet egyéni gyönyörében, az 

értelmezési lehetőségek így adódó végtelen skálájában a szubverzió lehetősége rejlik; a 

központilag meghatározott értelmezések viszont segítenek rendezni a társadalmat, és végső 

soron a társadalmat megfigyelő tekintetek
40

 dolgát könnyítik meg. 

Persze a közösség nem tud nézni, mert nincsen szeme; szemük csak a közösséget alkotó 

egyéneknek van. A műélvezet mindig egyéni, és a kultúra azért kultúra, mert alkotásait 

többmillió egyéni tekintet fogadja be és értelmezi a saját maga számára, és mert ezek az 

értelmezések versenghetnek, összekapcsolódhatnak és formálódhatnak is egymás tükrében. 

Madarász Viktor Hunyadi László siratása című festménye akkor él, és akkor néz vissza 

                                                 
39

 Olin, Margaret: Gaze. In: Critical Terms 2003. 318–329. Alapmű a témában: Bryson 1983. 
40

 Jonathan Crary Michel Foucault-ra hivatkozva fejti ki, hogy a 19. század eleje nemcsak az újfajta, 

szubjektív látás kora, hanem egyben az új adminisztratív technikák kora, amelyek segítették a társadalom 

kordában tartását, rendszerezését és végső soron megfigyelését is. Crary 1992. 14–20. 
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ránk, ha jogunk van benne egy gyászoló édesanya minden nemzeti sorskérdésen túlmutató 

fájdalmát látni, vagy pusztán a sötét szobában égő gyertya hipnotikus hatását érezni; és 

akkor hal meg, ha aktuálpolitikai célra használt, kiüresedett ábrázolássá válik.  

 

 

I.2. A romantika fogalmának értelmezéséről 

 

Csaknem száz éve, hogy Arthur O. Lovejoy nagy hatású tanulmányban foglalta össze az 

romantika egységes meghatározásának nehézségeit.
41

 A helyzet azóta sem változott, 

legfeljebb annyiban, hogy a definiálás lehetetlen volta mára a romantika-kutatás alapvető 

premisszájává vált, és a kutatók nem is titkolják, hogy a romantika szót „jobb név híján”
42

 

használják korszakjelölő fogalomként. Természetesen minden (kor)stílus-megnevezés 

esetében fennáll a kérdés, hogy az egyedi művészeti jelenségeket meddig lehet 

általánosítani, de a romantika – mint alább be fogom mutatni – különösen kemény dió. A 

probléma beismerése azonban nagy szabadságot is ad: az általánosító következtetéseket a 

romantika-kutatás inkább munkahipotézisekként kezeli, mint dogmákként, és készséggel 

hajlandó őket felülvizsgálni, ha a részletekre irányuló kutatások ezt szükségessé teszik. A 

romantika kutatására jellemző az induktív megközelítés, a részproblémákra fókuszálás, 

amiből az is következik, hogy a romantikus irodalom és művészet kánonja is 

mozgékonyabb, mint sok más korstílusé.  

Ez a dolgozat is egy részproblémát vesz szemügyre, amelyet nem annyira egy nagy egész 

szeleteként kezel, mint inkább önmagában érdekes és feltárandó területként, amely 

remélhetőleg új fénybe helyezi a nagy egészre vonatkozó általánosításokat is. Ennek 

megfelelően a bevezetőben sem a romantika általános definícióját igyekszem adni, és teljes 

szakirodalmi áttekintésre sem törekszem; célom az, hogy a dolgozat saját nézőpontjába 

bevezessem az olvasót. Ehhez először a romantika meghatározásának három olyan 

problémáját kell sorra venni (a számtalan közül), amely kirajzolhatja a vizsgálódás 

viszonyrendszerét.  

Az első probléma a romantika definiálásának egyik leggyakoribb (és egyébként igen jól 

használható) módjából következik: abból a gondolatmenetből, amely a romantikát a 

                                                 
41

 Lovejoy 1924. 
42

 Hugh Honour Friedrich Bouterwektől idéz, amikor a romantikus képzőművészetről szóló összefoglaló 

könyve első fejezetének a For lack of a better name címet adja. – Honour 1991. 21–55, a Bouterwek-

hivatkozás a 23. oldalon. 
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klasszicizmusra adott reakcióként értelmezi.
43

 Az egyik korstílus reakció a másikra – ez 

érthető. A probléma ott rejlik, hogy mindaz, ami ellen e definíció szerint a romantika 

lázadt (az antikvitás szigorú követése, a művészet szabályokba foglalása és intellektuális 

megalapozása), nemcsak a 18. századi klasszicizmusra jellemző, hanem a klasszicista 

irányzatokra általában, a korábbi és későbbi évszázadokban is. Ha viszont a klasszicizmus 

örök és visszatérő, akkor az ellene való lázadás, a romantika is örök. A 20. század elején 

meglehetősen közkeletűek voltak azok a klasszicizmus-, illetve romantika-definíciók, 

amelyek vissza-visszatérő, örök ellentétként ábrázolták a két irányzatot.
44

 A téma magyar 

irodalmából korai példa Erdélyi János Egy századnegyed a magyar szépirodalomból című, 

1855-ben megjelent tanulmánya, amely a klasszicizmust és a romantikát két egymással 

birkózó elvként írja le: a klasszicizmus a forma, az ideális szépség és az egyetemesség 

uralmát jelenti, a romantika pedig az eszmeiségét és a nemzeti sajátságok 

hangsúlyozását.
45

 A későbbiekben a korstílusként való értelmezés győzött, de e korstílus 

definiálásakor azóta is gyakran támaszkodunk a klasszicizmusra mint olyan antagonistára, 

amelyhez képest a romantika jellegzetességei szépen kidomboríthatók.
46

 Ennek a kortárs 

források tükrében is nagy a létjogosultsága, hiszen a német kora romantika elméletében a 

klasszikus/romantikus oppozíció nagy szerepet kapott, és – mint még látni fogjuk – a 

romantikáról szóló első magyar szövegek is hasonló érvelést alkalmaznak. Dolgozatom II. 

fejezetében bővebben lesz szó arról, hogy maga a „romantikus” szó is ennek az ellentétnek 

a szülötte – ebből azonban az is ki fog derülni, hogy az ellentét korábbi, mint a romantikus 

mozgalom és a korstílus maga. A romantikát a klasszicizmussal szembeállító értelmezés 

tehát igen gyümölcsöző, de óvatosságra kell hogy intsen az, hogy ebből a definícióból 

logikusan következik a romantika „örök” volta is. Ha nem örök romantikáról beszélünk, 

hanem korstílusról, akkor a romantika nemcsak a klasszicizmusra adott ellenreakció, 

hanem a saját korában gyökerező, illetve azáltal meghatározott, sokoldalú jelenség, amely 

nem szűkíthető le egyetlen esztétikai preferenciára – már csak azért sem, mert a romantika 

számos ponton nem elvetette, hanem töretlenül folytatta a klasszicizmus gondolati 

                                                 
43

 René Wellek pl. ezt jelöli meg a romantikus kritika egyik – de nem egyetlen – meghatározási 

lehetőségeként. Ld. Wellek 1955. 1–3. A két stílus szembeállítása – és bizonyos értelemben „öröknek” 

tételezése – felbukkanhat egy olyan teljesen ellentétes szemléletű munkában is, mint Antal Frigyes 

társadalomtörténeti-marxista megalapozottságú tanulmánya: Antal 1966. 1–45. 
44

 Néhány példát felsorol Praz 1970. 6–11. 
45

 Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból. In: Uő: Irodalmi tanulmányok és pályaképek. 

S. a. r. T. Erdélyi Ilona. Bp., 1991. 183–255. 
46

 Ld. pl. Kenneth Clark könyvét (Clark 1973), amely két alapvető fontosságú szöveg ellentéte 

(Winckelmann-nak a görög művészet utánzásáról, illetve Burke-nek a fenségesről írott értekezése) mentén 

különíti el a romantikát és a klasszicizmust, egyes nagy művészek munkásságára koncentrálva. 
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hagyatékát.
47

 A szakirodalom egy része egyébként azt hangsúlyozza – joggal –, hogy a 18. 

századi művészet forradalmárai voltaképpen a neoklasszicisták voltak; az új gondolatok 

egy része – így például a művész szerepének újfajta felfogása – e körben született meg, és 

a neoklasszicizmus és a romantika egymásutánisága helyett inkább párhuzamosságukról 

érdemes beszélni.
48

 

A második fontos probléma az, amelyet Arthur O. Lovejoy vetett fel említett 

tanulmányában.
49

 Érvelése szerint a romantikát azért olyan nehéz meghatározni, mert 

egységesnek próbáljuk látni, noha egyáltalán nem az, és önkényesen egy csokorba kötünk 

olyan jelenségeket, amelyek valójában egymástól függetlenül jöttek létre és fejlődtek ki. 

Az angol romantika kezdetét hagyományosan John Warton The Enthusiast című, 1740-ben 

írt verséhez szokás kapcsolni, amelynek szemlélete, bár látszólag hasonlít az 1790-es 

években, a Schlegel-fivérek körében létrejövő német romantikáéra, valójában alapjaiban 

más. Lovejoy szerint Warton verse tulajdonképpen egy két évszázados retorikai 

hagyományt alkalmaz a művészi alkotás területére: a szabálytalan és feltartóztathatatlan, 

„természetes” géniusz dicsérete a természet organikus és örök, illetve az ember 

mechanikus alkotásainak összevetéséből bontakozik ki. Ez nem más, mint naturalizmus – 

miközben a német romantikusok éppen a természetes (naiv) állapot ellentéteként, 

hiányaként definiálták a romantikát, amely a modern világ reflektált, szentimentális 

művészete. Ez mindjárt két különálló romantikát jelent Lovejoy modelljében; és ehhez 

még hozzáadódik a francia romantika, amelynek két ágazatát különíti el: az egyik 1800 

körül indult, a másik pedig az 1820-as években. Fontos hangsúlyozni, hogy – noha példái 

erre utalnak – Lovejoy nem egyszerűen az egyes nemzeti romantikák szétválasztása mellett 

érvel. A „romantikák” különböző gondolati irányokat jelentenek, amelyek egyazon 

országban is jelen lehetnek egymással párhuzamosan.  

A Lovejoy írásával folytatott polémia ösztönző erővel hatott azokra a kutatókra, aki a 

romantika egységes szemléletét igyekeztek megalapozni. A legnagyobb hatású választ 

René Wellek fogalmazta meg, három olyan jellegzetességet sorolva fel, amely a 

„romantikák” mindegyikében felfedezhető: a képzelet a költészetfelfogásban, a természet a 

világszemléletben, valamint a szimbólum és a mítosz a költői stílusban.
50

 Wellek írása újra 

bátorságot öntött azokba, akik a romantikát egységes korszakfogalomként kívánták 
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alkalmazni, és az általa megnevezett három jellegzetesség elemzése, kritikája egyre 

árnyaltabb meghatározásokhoz vezetett. Ehhez tartozott az is, hogy magukat a Wellek által 

felállított kategóriákat vessék kritikai vizsgálat alá, hiszen a „képzelet” vagy a „természet” 

nem semleges, eleve adott jelentésű szó, hanem értéktelített fogalom, amelyet éppen a 

romantika töltött fel máig érvényesnek vélt jelentésekkel. Jerome McGann The Romantic 

Ideology című könyvében arra figyelmeztetett, hogy a romantika kutatói gyakran maguk is 

a „romantikus ideológia” foglyai, azaz nem külső, tudományos szemmel, hanem a 

romantikus értékrendszer szerint ítélik meg a romantikát.
51

 McGann másik fontos 

meglátása – amely a magyar romantika kutatása szempontjából sem lényegtelen – hogy a 

romantikát mint korszakot jelölő fogalmat nem szabad összekeverni a romantikával mint 

irányzattal: a romantika korát azért hívjuk így, mert ez az irányzat különösen erősen hagyta 

rajta a bélyegét, de ez még nem jelenti azt, hogy minden mű romantikus, ami ekkoriban 

jött létre.
52

 McGann nem kétli, hogy létezik egységes romantika – de az általánosító 

kategóriákat folytonos felülvizsgálat tárgyaivá teszi; a romantika kutatása állandó 

önvizsgálatot is jelent, amennyiben a romantikus ideológiát saját munkásságunkról is 

igyekeznünk kell lehántani.
53

  

Bár a vita az irodalomtörténet területén zajlott,
54

 nyilvánvaló, hogy a művészettörténet 

számára is fontos tanulságokat tartogat. Mivel e dolgozatban a magyar romantikát 

nemzetközi perspektívából igyekszem szemlélni, a Romantika és a romantikák 

dinamikájának kérdése mindvégig ott húzódik vizsgálódásom mögött. A magyar romantika 

nem lenne romantika, ha nem tartalmazná a nemzetközi romantika számtalan elemét, 

gondolatát. A sajátos körülmények azonban sajátos fejleményekhez is vezettek, amelyeket 

szintén nem szabad elhanyagolni; el kell kerülni azt a csapdát, hogy a magyar 

romantikában csupán a máshonnan is ismert jelenségek lenyomatait keressük, minden más 

rovására.  

A három probléma közül az utolsó érinti legmélyebben e dolgozat tárgyát. Vajon csak a 

legnagyobb művészek munkáit tekinthetjük romantikusnak, vagy létezik populáris 

romantika is? Könnyű lenne a kérdést annyival elintézni, hogy ha a romantikát 

korstílusnak tekintjük, akkor nyilván voltak olyan termékei is, amelyek nem formálták a 

stílust, hanem csak alkalmazták annak jegyeit – ugyanúgy, ahogyan bármely más korstílus 
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esetében is történt. A romantika azonban azért más, mert e korstílus egyik alapvető jegye – 

a romantikus ideológia szerint – az eredetiség.
55

 A romantikus művész egyedi, személyes 

dolgot kíván létrehozni, amelyet rajta kívül más nem tudott volna megteremteni. Ha pedig 

ez így van, akkor a „nagy” műveket formailag imitáló művészet per definitionem nem 

lehet romantikus. A romantika képzőművészetéről szóló legfontosabb összefoglalók 

egyike, Hugh Honour munkája ezt a koncepciót alkalmazza. A kötet bevezetésében 

Honour a legegyetemesebb romantikus sajátosságként a befelé fordulást emeli ki, Novalist 

idézve: „Nach Innen geht der geheimnisvolle Weg.”
56

 A művész szubjektivitása, 

érzékenysége kerül előtérbe, ami a képzelet és az eredetiség felértékeléséhez vezet, a 

művek megformálásában pedig az ábrázolásról a kifejezésre kerül a hangsúly.
57

 A lényeg 

tehát a műalkotás valamiféle érzelmi „autenticitása”, amely eleve kizárja a pusztán 

témájukban vagy formavilágukban „romantikus” alkotásokat a romantika köréből: 

„Talán itt válik evidenssé a romantikus művészet egy lényegi megkülönböztető 

jegye: az, hogy a romantikusok minden másnál nagyobb súlyt helyeztek a 

művész érzékenységére és érzelmi »autenticitására« mint olyan kvalitásokra, 

amelyek egyedül adhatnak érvényt munkájának. Az időtlen, egyetemes 

értékeket tükröző klasszicista művekkel szemben a romantika alkotásai mind 

egyediek – a művész saját, személyesen megélt tapasztalatait fejezik ki. Így 

sok olyan festményt, amely látszólag »romantikus« tárgyakat – vad vagy 

egzotikus tájakat, természetfeletti jelenségeket, a középkor irodalmából vagy 

történelméből vett jeleneteket – ábrázol, vagy amely a nagy romantikus 

művészek stílusát imitálja, kizártak, és ma is kizárunk a romantikus művészet 

köréből.”
58

 

Ezt az elvet követve Honour a legnagyobb romantikus művészek munkáin keresztül 

mutatja be a romantika sokféleségét, amelynek egyetlen közös nevezője az egyéni 

ábrázolásmódra való törekvés. Ezt a megközelítést jómagam két okból látom 
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problematikusnak. Először is: az eredetiség fogalma maga is a romantikus ideológia része. 

Amikor Honour – vagy bármely más kutató – látszólag tudományos objektivitással 

választja ki az eredeti és „érzelmi autenticitással” bíró műveket a korszak művészeti 

termelésének gazdag skálájáról, a kép valójában kétszeresen is torzul: nem objektíven, 

hanem egy értéktelített romantikus fogalom mai értelmezése szerint válogatja ki a 

műveket. Ha az „eredetiség” fogalmát kritikailag, történészi szemmel nézzük, kiderül, 

hogy a romantika korában a jelentése még nem egészen esett egybe az „egyedivel” – 

eredeti lehetett az is, ami szabálytalan, mert nem felel meg a klasszikus normáknak, 

viszont szabálytalanságában egy új irányzat (nevezzük romántosnak, gótikusnak vagy 

festőinek) tömegével termelt alkotásai közé illeszkedik.
59

 A másik probléma ennél is 

világosabban látszik Honour könyvének felépítésében: a korszak fontos tendenciáit 

ismertetve ő sem kerülheti el, hogy olyan művekre is hivatkozzon, amelyeket egyébként 

nem tart egyedülálló remekműveknek – így például a romantikus középkor-kultuszról 

szóló fejezetből nem hiányozhatnak a style troubadour példái. Ha ugyanis csak a nagy 

teljesítményekre koncentrálunk, félő, hogy háttérbe szorul az, ami bennük közös – ami a 

romantikát romantikává teszi. Ha a romantika korstílus, akkor kellett lennie egy olyan 

közegnek, amely a romantikus eszméket hordozta és táplálta, hogy a nagy remekművek 

kiemelkedhessenek belőle, és kellett lenniük olyan, kisebb jelentőségű műveknek, amelyek 

ezt a közeget képviselték.
60

 Marilyn Butler szép megfogalmazásában: 

„A könyvek néhány hétnél vagy hónapnál hosszabb ideig érlelődnek, és 

bölcsőjük tágasabb, mint egyetlen ember dolgozószobája. A könyvet 

közönsége teremti: azok az olvasók, akikre valóban rátalál, és azok, akik 

írójának lelki szemei előtt lebegnek. Az irodalom, ahogyan minden művészeti 

ág, ahogyan maga a nyelv is, kollektív tevékenységen alapul, és hatalmas 

társadalmi erők határozzák meg: az hogy mit kell, és mit lehet kimondani egy 

bizonyos közösségben, egy adott időpontban – és ez talán inkább az 

antropológus szakterülete, mint a pszichológusé. Nem kívánom tagadni, hogy a 

pszichológia, ahogyan a filozófia is, sokat tett hozzá az irodalom 

tudományához. Csak azt jegyezném meg, hogy – természetesen – az írók nem a 

romantikus mítosz nagy magányosai, hanem polgárok. A művészetet formáló 

anyag – az ízlések, a vélemények, az értékek összessége – társadalmi termék, 

bármely közösségben. Bár az íróknak olyan nyelv adatott, amellyel ki tudják 

fejezni a Kor Szellemét, eközben saját koruk alakítja őket. A kultúra társadalmi 

jelenség, ezért nagyobb jelentőségű kifejeződéseit nem lehet megérteni anélkül, 
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hogy a társadalomtudományokhoz fordulnánk: akár az antropológiához, akár a 

szociológiához, akár a történettudományhoz.”
61

 

Mindezt szem előtt tartva ebben a dolgozatban olyan megközelítésmódot választok, 

amely a „nagy” művek egymásutánjára koncentráló, hagyományos művészettörténet-

írással szemben inkább a vizuális kultúra tudománya felé hajlik. Fő kérdésem az, hogy a 

reformkori közönség mit láthatott maga körül, tekintet nélkül a művészi értékre, és hogy 

annak, amit látott, mi volt a jelentése a korszak kultúrájában – ennek felfejtéséhez pedig 

olyan képekre is fogok hivatkozni, amelyeket nem ecsettel, hanem szavakkal „festettek”. 

Nem kívánom tagadni, hogy a népszerű romantika termékeiben a romantikus képzeteknek 

többnyire leegyszerűsített formáival találkozhatunk. Ugyanazok a motívumok, amelyek 

Caspar David Friedrich Vándor a ködtenger felett című festményén (Hamburger 

Kunsthalle, Hamburg) ember és természet, ember és végtelen, halandó és halhatatlan 

találkozását fejezik ki egyetlen sokrétű, szavakra átfordíthatatlan képi szimbólumban, egy 

népszerű könyvillusztráción a szentimentális-borzongató hatás kevéssé szofisztikált 

kellékei. Ha azonban egységes romantikáról beszélünk, el kell fogadnunk, hogy képi 

világát a népszerű romantika terjesztette Európa-szerte – márcsak azért is, mert alkotásai 

sokkal könnyebben hozzáférhetőek voltak, mint egy nagyméretű olajfestmény. Friedrich 

tájképei például nyilván igen sokat köszönhetnek a „fenséges” tájak angol eredetű 

elméletének, de az ehhez kapcsolódó képi motívumokat – mint azt a kutatás kimutatta – 

sokszorosított grafikákból merítette a nagy mester.
62

 Ez a felismerés illeszkedik a 19. 

századi művészet szakirodalmának egy szélesebb áramlatába, amely arra hívja fel a 

figyelmet, hogy a populáris ábrázolások gyakran termékenyítették meg a legkiemelkedőbb 

művészek munkásságát is, és sokszor a legegyénibb képi invenciók is e források alkotó 

befogadására vezethetők vissza.
63

 

A magas művészet és a popularitás viszonya más korstílusok esetében is a kutatás témája 

lehet, de csak a romantika kapcsán válik a stílusfogalom körülhatárolását is befolyásoló 

tényezővé. Ennek oka minden bizonnyal abban keresendő, hogy – mint az előző 

alfejezetben láttuk – a magas és az „alacsony” (vagy populáris) művészet modern 

ellentétpárja maga is a romantika korában született meg. Az olcsóbb sokszorosítási 
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technikák elterjedése, a nyilvánosság új intézményeinek létrejötte, az olvasó és képeket 

befogadó közönség szélesedése mind hozzájárult ehhez. Ez azzal is járt, hogy a 

művészeknek ki kellett jelölniük a maguk helyét, hangsúlyozva, hogy amit ők létrehoznak, 

az a magas művészet körébe tartozik. A romantikát lehet a művészet népszerűvé, piaci 

áruvá válásával szembeni ellenreakcióként is definiálni, ahogyan Raymond Williams tette 

Culture and Society című, nagy hatású könyvében.
64

 Williams is hangsúlyozza azonban, 

hogy az ellenreakció szimbiózisban létezik azzal, amit támad; a romantikus művészek 

egyszerre vetik meg és használják ki a piaci lehetőségeket. Ez a bonyolult viszony az 

irodalomtörténetben különösen jól megfigyelhető az ún. gótikus regények romantikus 

recepciójában: a „nagy” romantikusok nem győztek elhatárolódni ezektől a rémes, 

hatásvadász, véres gyilkosságokat és kísértetek hadát felvonultató könyvektől, miközben 

írásaikban motívumokat és hatáseszközöket is kölcsönöztek tőlük; legjelentősebb 

műveiknek legalábbis egy részét a népszerű, gótikus szerzők vállára állva írták meg.
65

 

Ez a romantikus attitűd a gyökere annak a felfogásnak, amely aztán a romantika 

szakirodalmában izmossá cseperedett: a „rettenetes” motívumok irodalma és művészete, a 

fekete (vagy magyarul vad-)
66

 romantika nem tartozik a „valódi” romantika körébe. Amint 

arra hamarosan ki fogok térni, ez a nézet a magyar romantika értékelését is döntően 

meghatározta, egészen a közelmúltig. Pedig már csaknem nyolcvan éve jelent meg az az 

alapvető könyv, amely a sötét romantikát igyekezett visszahelyezni jogaiba: Mario Praz 

The Romantic Agony című munkája.
67

 Az 1933-as angol kiadáshoz írt bevezetőjében Praz 

pontosan rátapint arra, hogy miért szorult háttérbe a fekete romantika minduntalan a 

kutatásban. Példaként Benedetto Crocénak a könyvvel szembeni kritikáját idézi: Croce 

szerint a Praz által leírt romantikus dekadencia a vallásos világkép és erkölcsiség 

elvesztéséből fakad.
68

 Praz az efféle moralizálást a romantikakutatás tévútjának tartja: a 

kritikusok erkölcsi mércét használnak ott, ahol annak semmi keresnivalója. Ha a 

romantikus képzelet végtelen, akkor olyan régiókba is elkalandozik, ahol addig kevesen 

jártak: a sötétség, kegyetlenség, pusztító szenvedély, természetfeletti lények, babona és 

boszorkányság birodalmába.
69

 A gótikus regények motívumkincse a fenséges 
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esztétikájában talált elméleti megalapozást, ez az esztétika pedig többek közt éppen azt 

tanította, hogy a rettenetet és borzongást kiváltó fenséges dolgok a képzeletre hatnak, és azt 

nyűgözik le, szemben az intellektust és a jó ízlést megcélzó széppel.
70

 A probléma valahol 

ott rejlik, hogy a fekete romantika motívumai olyan izgalmat keltenek a befogadóban, 

amely a hűvös esztétikai távolságtartásnak éppen az ellentéte; a „vadromantika” kritikusai 

tehát az autonóm magas művészet nevében szólalnak fel ellenük. Emellett azonban, 

rejtetten, egy igencsak régimódi követelmény, a hasznosság elve is ott lappang a kritikájuk 

mögött – akkor mindenképpen, amikor az erkölcsiséget hiányolják a vadromantikus 

művekből. 

Az utóbbi időben a művészettörténeti szakirodalomban is történtek kísérletek arra, hogy 

– a képzeletet helyezve romantika-definíciójuk középpontjába – a fekete romantika bizarr 

alkotásait is beemeljék a kánonba. A The Romantic Spirit in German Art című, 1994-ben 

kiadott katalógus ugyan a „fontos” művekre és művészekre fókuszált, de a benne 

feldolgozott hatalmas anyagban az álmok, a borzalmak, az apokalipszis ábrázolásai is 

helyet kaptak.
71

 A művészettörténet még kevésbé zárhatja ki vizsgálódása köréből ezeket a 

motívumokat, mint az irodalomtörténet. Hiszen míg az irodalom esetében van értelme 

annak az elvárásnak, hogy a képzelet, a látomás a műnek ne motívumaiban, hanem 

szerkesztésében nyilvánuljon meg,
72

 addig a képzőművészet eleve képekből építkezik. A 

fantázia csapongása a legnagyobbak alkotásaiban is szörnyek formájában ölt testet 

(különösen, ha az értelem alszik), és hogyan is lehetne megfesteni egy látomást, ha nem 

adunk neki tárgyat? 

A gótikus motívumokkal persze nemcsak az volt a probléma, hogy a lélek sötét zugaiba 

vezetnek el, és ezért erkölcstelenek, hanem az is, hogy elválaszthatatlanul összefonódtak 

bizonyos népszerű műfajokkal, és így a gondolattalan művészetfogyasztás emblémáivá 

lettek. A populáris irodalomról szóló 18. századi diskurzus gyakran hasonlította a 

szórakoztató regények olvasását evéshez, sőt, habzsoláshoz; az újabb és újabb könyvek 

iránti vágyat abból eredeztették, hogy az erős hatásokhoz hozzászoktatott olvasók újabb és 

újabb stimulánsokat keresnek – hasonlóan azokhoz a jóllakott, gazdag emberekhez, akik 

számára az evés önmagában már nem élvezet, mert bármit megkaphatnak.
73

 A féktelen 

fogyasztás csömörhöz vezet, nem pedig kielégüléshez. Való igaz, hogy a romantikusok 

többnyire gyanakodtak azokra a művekre, amelyeket piaci termékeknek, fogyasztási 
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cikkeknek tekintettek. Ez azonban csak az érem egyik oldala. A habzsoló és soha meg nem 

nyugvó befogadási mód ugyanis bizonyos értelemben éppen hogy nagyon is romantikus. A 

romantikus poézis ugyanis – a német romantikusok öndefiníciója szerint – a végtelen 

vágyódás és a soha-ki-nem elégülés poézise. 

Talán éppen ezért nem juthatnak a romantika meghatározásai sem nyugvópontra. 

 

 

I.3. Szakirodalmi áttekintés: A magyar romantika képzőművészete  

 

A magyarországi romantika irodalmának és képzőművészetének vizsgálata hajlamossá 

tesz arra, hogy igazat adjunk Arthur O. Lovejoynak. A dátumok, a problémák és egyéb 

jellegzetességek eltérőnek tűnnek az angol, német vagy francia romantika dátumaitól, 

problémáitól és jellegzetességeitől. Minek tulajdonítható ez? A sajátos hazai viszonyoknak 

vagy a külföldi romantika szelektív, félreértésekkel teli, megkésett recepciójának? A kettő 

nyilván egyszerre igaz, és mindjárt három lesz belőle: a körülmények, a külföldi romantika 

recepciója és a sajátos hazai véletlenek, a honi kultúrában tevékenykedő egyének egyéni 

jellegzetességei együtt alakították ki a magyar romantika arcát. A MTA Művészettörténeti 

Kutatóintézete által a magyar romantikáról rendezett konferencián, 1986-ban Szegedy-

Maszák Mihály foglalta össze a magyar romantikus irodalom sajátosságait.
74

 1990-ben 

jelent meg A romantika enciklopédiája című kötet, amely az egyes országok romantikáiról 

közöl áttekintést; a magyar változat számára Sinkó Katalin írt összefoglalást a magyar 

romantikus festészetről.
75

 A két írás egyvalamiben alapvetően különbözik: míg Szegedy-

Maszák szerint „a reformkor közköltészete aligha volt romantikus”,
76

 addig Sinkó Katalin 

írásában a a kisművészetek és a populáris ábrázolások fontos szerepet kapnak. 

Ez utóbbi azért különösen fontos, mert a magyar romantikus képzőművészet 

hagyományos definíciói meglehetősen óvatosan bánnak mindennel, ami a közízlés kedvelt 

tárgya lehetett.
77

 Meg kell jegyezni, hogy a 19. század második felének magyar 

művészettörténet-írása nem definiálta a romantikát tudományos igénnyel, így történetünk 

valójában a 20. század elején kezdődik. Bevezetésképpen ezért először egy 
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irodalomtörténeti munkára hivatkozom a 19. századból, amelynek szemlélete nagyon 

jellemző, és sokáig meghatározó maradt. Bánóczi József értekezéséről van szó: 

„Hoffmannt és Brentanót a fantastikus jellemzi, Kleistban és Wernerben meg 

van a somnambulistikus, Novalis és Tiek ép úgy tanulják és bámulják a 

mystikus Böhmét, mint Schelling. De mint az angoloknál, e beteges elemek 

nálunk is hiányzanak. Nyomuk meg van, elfajzásuktól óvakodtunk. A magyar 

józan.”
78

 

A fantázia korlátlan szárnyalásán alapuló, „betegesnek” tekintett – és nyilván a „fekete” 

elemeket is magában foglaló – romantikát, amelynek néhány évtizeddel később Mario Praz 

a védelmére kelt, Bánóczi és az őt követő tudósok jó része a magyar jellemtől idegennek 

tekintette. E nézet reformkori gyökereiről lesz még szó a II. fejezetben. Most inkább arra 

emlékeztetnék, hogy a „beteges” éppen olyan negatív jelző, mint amilyenekkel Praz 

viaskodott, amikor a romantika morális megítélése ellen küzdött. Bánóczi a túlzó, 

misztikus romantikát magától értetődően betegesnek és rossznak, a magyar nemzeti 

karaktert pedig jónak tartja, így a „magyar romantika” kifejezés okozta kognitív 

disszonancia nyilván csak akkor oldható fel, ha a magyar romantikát a romantikus 

túlzásoktól mentesnek tételezi. 

Bánóczi egyébként mélyreható és tanulságos írása nem az egyetlen, amely így érvel, 

hiszen ugyanez a gondolatmenet a két világháború közötti magyar művészettörténet-írás 

nagyjainál is felbukkan. Fülep Lajos például így ír: „A romantika nálunk is a mithikus és 

általános jellegű témák helyett a hazai, népies és történelmi iránt való érdeklődést hozza 

meg.”
79

 Másképp fogalmazva: a csapongó fantázia romantikája helyett a honi 

témaválasztás által megregulázott romantikát. A magyar romantika jellemző műfaja ebből 

következően a történeti kép és a népi életkép. Így születik meg a „nemzeti romantika” 

fogalma, amelyet Lyka Károly így jellemez azonos című könyvében: 

„Ez az érzés [a nemzeti érzés] telivér romantikus jellemvonás és e korban 

művészetünkben is döntő szerepű. Elválasztja nyugati szomszédainktól, hogy 

legjobb műveiben sohasem szentimentális, nem csapong végletekbe, hanem 

mértéktartó, nem irracionális, hanem sok benne a realisztikus vonás. Igaz, 

alapvető vonásai közé tartozik az érzelem, de ez az érzelem férfias, sohasem 

ellágyuló. E sajátságok miatt beszélhetünk ebben a korszakban nemcsak 

romantikáról, hanem igazában nemzeti romantikáról.”80 

A racionalitás, a mértéktartás, a „férfiasság”, a „nemzetiség” ezekben az írásokban 

szorosan összefonódik; az egyéniség „túlzásai” helyett a közösségi szempont válik a 
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legfőbb értékké. Péter András, Genthon István, Hekler Antal – igen különböző szerzők, de 

abban megegyeznek, hogy a magyar romantika legfontosabb jellemzőjének a nemzeti 

témát tekintik.
81

 Ez a felfogás pedig – amint az Lyka Károly könyvének alcíméből is 

világosan kiderül – egy korszakolási problémát is felvet: ha a magyar romantika legfőbb 

terméke az érett történeti festészet, vagyis Madarász Viktor vagy Székely Bertalan 

művészete, akkor a romantika korát a század harmadik negyedére kell tenni, ami viszont 

jókora eltolódást jelent az európai romantikákhoz képest. 

A romantika erkölcsi alapú értékelésében gyökerező, a nemzeti témát előtérbe helyező és 

ezzel együtt a „túlzásokat” elvető szemlélet a háború utáni marxista szakirodalomban is 

tovább élt. Az irodalmi romantikáról 1954-ben rendezett vitán Sőtér István vitaindítójában 

leszögezte, hogy az európai romantika „alapjában reakciós, ellenforradalmi jellegű volt”, 

ami különösen a felvilágosodással szembeforduló és a feudalizmus korát idealizáló német 

romantikára vonatkozik, de a francia romantika sem „egyértelműen haladó”.
82

 A magyar 

romantika azonban – mivel a nemzeti önállóság haladó céljáért küzdött – nem vált olyan 

valóságtól elrugaszkodottá, mint a német romantika, hanem mindig közel állt a 

realizmushoz, és lényege a hazaiság és a népiség volt.
83

 Koncepcióját igazolandó Sőtér 

szelektál a magyar romantika alkotásai közül, Kisfaludy Károly középkorban játszódó, 

lovagokat szerepeltető novelláit például „idegenszerűnek” nevezi; a romantika csúcsának 

tekintett műveket pedig már a „realista” jelzővel jutalmazza, például Petőfi Sándor Az 

Alföld című versét, amely szerinte egyértelműen „túllépett” Vörösmarty romantikáján.
84

 

Az érvelés marxista és nacionalista alapon ítéli el a romantika bizonyos vonásait, illetve 

ezek okán tulajdonképpen az egész romantikát, de általánosabb moralizálás is felfedezhető 

mögötte. A „jó” romantika cselekszik és hasznos – a „rossz”, „reakciós” romantika viszont 

haszontalan, nem viszi előre a világot, csak elaltatja a szellemet valóságtól elrugaszkodott 

meséivel. Vagyis, a 18. századi moralisták szavaival élve: ami nem hasznos, az csak üres 

szórakozás, ami léhaságra csábít, a léhaság pedig a tétlenség és a bűn melegágya. 

A 20. század második felének művészettörténet-írása viszonylag ritkán használja a 

romantika fogalmát, talán éppen azért, hogy elkerülje a sematikus megállapításokat. A 

nagyobb összefoglalások fejezetbeosztása annyit azonban elárul, hogy a romantika kora a 
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konszenzus szerint a 19. század harmadik negyedére esik.
85

 Ennek ellenére az utóbbi 

évtizedek szakirodalma nem kezelte ezt megkérdőjelezhetetlen tételként. Csak néhány 

példát említve: Kisfaludy Károly művészete mind monográfusa, mind a nagyobb 

összefoglalások szerzői szerint a romantikához sorolandó;
86

 összefoglaló köteteink 

romantikusként említenek a század első felében készült vagy nem nemzeti témájú műveket 

is;
87

 az 1850 utáni történeti festészetet az újabb publikációk az európai akadémizmus 

kontextusában, egy „poszt-romantikus” időszak és művészetszemlélet szülötteiként 

értelmezik;
88

 újabb összefoglalásaink nem tesznek sommás megállapításokat a 

romantikáról, hanem csak az anyagból kiindulva, egy-egy mű és művész esetében 

alkalmazzák a romantikus jelzőt.
89

 

Mindez párhuzamosan zajlott azzal a folyamattal, amely a 70-es évek elején kezdődött az 

irodalomtörténetben, és a romantika új értékeléséhez vezetett. Az 1971-ben rendezett, 

második irodalomtörténeti romantika-vitában Wéber Antal vitaindítója ugyan ismét 

leszögezte, hogy Magyarországon a kísérteties-rémes vadromantika és a romantikus 

„spleen” nem jelent meg az igazán fontos művekben (ehhez persze zsákutcának kellett 

minősítenie olyan alkotásokat, mint Eötvös József A karthausija vagy Petőfi Sándor 

Felhők-ciklusa),
90

 de ezzel együtt árnyaltabban közelítette meg a kérdést, mint az 50-es 

évek szövegei. A vitában pedig már az is felmerült, hogy nem feltétlenül a realizmus 

mércéjével kellene mérni a romantikát.
91

 Ugyanebben az évben jelent meg Fenyő István 

fontos tanulmánya, amely az eredetiség eszméjének magyarországi felbukkanását és 

terjedését követte nyomon.
92

 Az egykorú források alapos vizsgálata, prekoncepcióktól 

mentes összeolvasása új felismerésekhez vezetett, akárcsak annak a kritikatörténeti 

sorozanak az esetében, amelynek első, 1976-ban megjelent kötetét Fenyő István írta.
93

 Ezt 

a kötetet 1990-ben az 1830–1842 közötti évekről szóló kötet, majd pedig 1998-ban 
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Korompay H. Jánosnak az 1840-es évekről szóló összefoglalása követte.
94

 A 

kritikatörténeti, forrásfeltáró kutatások a művészettörténetre is megtermékenyítően 

hatottak, amikor Sinkó Katalin Fenyő írására is támaszkodva foglalta össze a magyar 

romantika jellemzőit.
95

 Az eredetiség és a hozzá kapcsolódó többi kora romantikus 

fogalom vizsgálata ugyanis nyilvánvalóvá tette, hogy a magyar romantika kezdetei 

mégiscsak a század első negyedében keresendők, és ez – ha tágabb kultúrtörténeti 

perspektívát igyekszünk alkalmazni – bizonyára nemcsak az irodalomban igaz, hanem a 

képzőművészet területén is. Ez a felismerés elkerülhetetlenné tette a vizuális kultúra 

szerényebb termékeinek figyelembe vételét, hiszen az 1820-as években a művészeti 

termelés túlnyomó részét ezek jelentették. 

A romantika kutatásának megélénkülését jelzi A magyar romantika szellemi arca című 

konferencia is, amelyet 1986-ban rendezett az MTA Művészettörténeti Kutató Csoport és a 

Régészeti és Művészettörténeti Társulat. Németh Lajos bevezető előadása az egyetemes 

romantika fogalmát tárgyalta. A romantikát stíluspluralizmusként határozta meg, és három 

jellemző vonását említette: a művészeti „langue” és „parole” viszonyának megváltozását 

az egyéni kifejezés, a parole javára, a történetiség elvét és a világművészet, az egyetemes 

emberi kultúra felfedezését.
96

 A magyar romantikus képzőművészet jellemzőit vagy egyes 

aspektusait körüljáró előadások
97

 mellett itt hangzott el Szegedy-Maszák Mihály korábban 

már említett, a magyar irodalmi romantika sajátosságait számba vevő előadása is. Sinkó 

Katalin a galambposta és a hajótörés motívumát elemezte, és azt a kérdést tette fel, hogy 

ezek vajon mennyiben köthetők a korábbi évszázadok ábrázolási tradícióihoz, és 

mennyiben hatják át őket a romantika új gondolatai.
98

 Sinkó végkövetkeztetése szerint a 

magyar romantika karaktere konzervatív. E dolgozat szűkebb témája szempontjából fontos 

még Keserü Katalin előadása, amely egy romantikus művészfigura – Petőfi Sándor – 

ábrázolásának változását nyomon követve tett javaslatot a magyar romantika 

korszakolására.
99
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A romantika számos izgalmas részkutatás tárgya volt az utóbbi időben, de a friss 

szemléletű összefoglalás még várat magára. Az újabb művészettörténeti összefoglalók 

vagy nem tartalmaznak romantika-fejezetet,
100

 vagy „a nemzeti művészet nagy 

korszakába” építik bele,
101

 a Corvina Kiadó kiváló stílustörténeti sorozatából pedig ez a 

kötet egyelőre hiányzik a biedermeierrel és a historizmussal foglalkozó kötetek (Szvoboda 

Dománszky Gabriella és Révész Emese munkái) mellől.
102

 Fontosnak tartom kiemelni, 

hogy Szvoboda Dománszky Gabriella könyve a magyar biedermeiert nem egyszerűen az 

egykorú osztrák művészettel szoros összefüggésben szemléli, hanem a magyarországi 

vizuális kultúra részeiként tárgyalja azokat a külföldön készült műveket is, amelyek az 

1840-es években a Pesti Műegylet kiállításain szerepeltek, és így magától értetődően 

referenciapontként szolgáltak a magyar közönség számára. Jómagam is ilyen vizsgálatra 

törekszem ebben a dolgozatban. 

A romantikára vonatkozó szakirodalom mellett témám szempontjából azok a 

tanulmányok is nélkülözhetetlenek, amelyek a korszak művészeti életével, művészeti 

nyilvánosságával és így közvetve a közízléssel foglalkoznak. Mélyreható részkutatásokról 

van szó, amelyek élesen világítottak meg egy-egy területet. Ezek közé tartozik az 

almanach- és folyóiratkultúra, amelyről Vayerné Zibolen Ágnes kutatásai óta jóval többet 

tudunk; Kisfaludy Károlyról szóló írásaira különösen sokszor fogok a későbbiekben 

hivatkozni.
103

 Az utóbbi évtizedben Révész Emese lépett fel a folyóiratillusztrációk mély 

ismerőjeként.
104

 A nyilvánosság kutatásának másik fontos területe a kritikatörténet, a 

művek recepciójának vizsgálata. E témakörben Tímár Árpád kutatásai emelkednek ki, 

különösen a Mátyás-emlékmű körüli vitáról írt tanulmánya, amely a művészettörténet 

területén mutat példát a Fenyő István könyveihez hasonló, a források széles körének szoros 

olvasásán alapuló analízisre.
105

 Henszlmann Imre kritikusi munkásságát is neki 

                                                                                                                                                    
felvillanásával, ami továbbélt az ötvenes években, kiüresedve még a 60-as években is. Az 50-es évek végén 

azonban valódi romantikus realizmus váltotta fel, ami eleinte együttélt a romantikus akadémizmussal.” – 

Keserü 1987. 62. 
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 Szabó 1985. 
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köszönhetően ismerjük mélyebben,
106

 de Novák Dániel művészeti írásairól szóló 

tanulmánya ugyancsak említést kíván,
107

 hiszen Novák talán az egyetlen olyan jelentős 

hazai szerző a korszakban, aki kifejezetten nem-nemzeti művészetfelfogást propagált, 

méghozzá a romantika jegyében. Ahhoz azonban, hogy a művészetkritika megszülethessen 

Magyarországon, szükség volt kiállításokra is, ahol a műveket látni lehetett. Szvoboda 

Dománszky Gabriella sokéves munkával tárta fel a Pesti Műegylet történetét, és tette egy 

helyen hozzáférhetővé a kiállítások lajstromait, miközben a tárlatok kritikai fogadtatását is 

addig példátlan alapossággal mutatta be.
108

 A „közízlés” témájához kapcsolódik az a 

különleges témájú tanulmánya is, amely az eladási árak és a méretek kapcsolatát elemzi a 

kiállításokon.
109

  

Sinkó Katalin nevéhez több olyan nagy vállalkozás is fűződik, amely művészet és 

közönség kapcsolatával, a művészet társadalmi szerepével, intézményi hátterével 

foglalkozott, és így e dolgozat számára is lényeges problémákat tárgyalt. Az 1995-ben a 

Magyar Nemzeti Galériában rendezett Aranyérmek, ezüstkoszorúk című kiállítás a 19. 

századi magyarországi művészkultuszt helyezte a középpontba, és e téma köré rajzolta fel 

igen gazdagon mindazokat a módozatokat, amelyeken keresztül a kor közönsége a 

művészettel kapcsolatba kerülhetett, a kiállítások rendszerétől a sokszorosított 

műlapokig.
110

 A 2000-ben megnyílt, Történelem–kép című tárlat (ugyancsak MNG) pedig 

„múlt és művészet kapcsolatát” követte nyomon a magyarországi művészetben, ráirányítva 

a figyelmet arra, hogy az egyes korok aktuális szempontjai hogyan alakítják a (nemzeti) 

történelem ábrázolásait, de arra is, hogy maga a „történelem” sem eleve adott létező, 

hanem olyan konstrukció, amely koronként mást és mást jelent.
111

 Ugyancsak Sinkó 

Katalin írt tanulmányt „a művészettörténet nemzeti látószögéről” annak a 2010-es 

kiállításnak a katalógusában, amely nemzet és művészet összefüggéseit (a változó 

nemzetfogalmak művészeti tükröződéseit, illetve a nemzeti művészet koncepcióinak 

változásait) vizsgálta a 19. századi Magyarországon.
112

 

A fenti felsorolás nem teljes; a 19. századi magyar művészet kutatásában még számos 

olyan eredmény született az utóbbi időben, amely tanulsággal szolgált számomra, és 

amelyre e dolgozat lapjain még hivatkozni fogok. A szakirodalom áttekintésével inkább azt 
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kívántam bemutatni, hogy az európai és a magyar romantika jellemzőit összefoglalni 

különösen nehéz feladat, és paradox módon inkább akkor lesz sikeres, ha eleve nem 

teljességre törekszünk. A romantika egyes aspektusaira – akár csak egyes művekre – 

fókuszáló írások gyakran szolgálnak távolabbi tanulságokkal. Ez a dolgozat sem 

vállalkozhat többre, mint hogy néhány, eddig kevésbé elemzett szempontra ráirányítsa a 

figyelmet. A következő fejezetekben tárgyalt három témakör szándékom szerint egyrészt 

azt mutatja meg, hogy a romantikus képzetek, illetve azok népszerű változatai nagy súllyal 

voltak jelen a reformkori vizuális kultúrában, ezért a művészettörténeti korszakolásban ez 

az időszak is nevezhető romantikusnak.
113

 Másrészt pedig azt, hogy a romantika korántsem 

igazodott mindig a nemzeti művészet narratívájához; vagyis: nem volt kizárólagosan 

nemzeti romantika. Azok a fogalmi keretek, amelyek között a nemzeti művészet fogalma 

kibontakozott, a reformkorban formálódtak ki, és e keretek közt született meg a nemzeti 

romantika fogalma is. Ennek ellenére nem ez volt az egyetlen befogadói stratégia, amely a 

19. század közepi közönségnek a rendelkezésére állt. A reformkori közízlés tárgyai a 

népszerű romantika nem feltétlenül nemzeti, nem is feltétlenül eredeti, de ennek ellenére 

vonzó képei és szövegei voltak. Ezeknek az összefüggéseknek a feltárása új oldalról adhat 

képet a magyar romantikáról. 
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II. A magyar romantika rettenetes hagyománya 

 

„Történészként megtanultam, hogy 

nem mindenki éli túl, ha visszanyúl a 

történelembe. És nem csupán a 

visszanyúlás veszélyes; olykor maga a 

történelem kap utánunk 

kérlelhetetlenül, sötét karmaival.”
114

 

 

A mottó nem egy történettudós kivételes láttató erővel megírt memoárjaiból származik, 

hanem egy vámpíros-nyomozós bestsellerből, egy mai gótikus regényből. Egy olyasfajta 

történelemszemléletet fogalmaz meg rendkívül plasztikusan, amelyben a múlt nem a 

vizsgálat holt tárgya, hanem a jelent – akár erőszakosan is – befolyásoló, borzongatóan 

vonzó és ellenállhatatlanul rémisztő hatalom. A történelem ránk maradt emlékei pedig nem 

pusztán érdekes régiségek, hanem az eleven múltat magukban hordozó zárványok, 

amelyek évszázadokat éltek túl, és állandó jelenlétük által horgonyozzák a mát a tegnaphoz 

és a tegnapelőtthöz. A 19. század első felében, amikor a történelem iránti érdeklődés, a 

történelem iránti vágy addig példátlan módon terjedt el a társadalomban,
115

 ez a 

történelemszemlélet meglehetősen általános volt. Az objektivitás igényével fellépő 

történetírás, amelynek szerzője hűvös fejű külső szemlélő, vele párhuzamosan, vagyis 

inkább összefonódva született meg. A történelemhez lehet beszélgetőpartnerként és lehet 

elbeszélőként viszonyulni; előbbi esetben a szubjektivitás leplezetlen, utóbbi esetben 

viszont az elbeszélés kovácsolása közben – amikor a történelem történetté alakul – 

rejtetten, de szükségszerűen érvényesül az elbeszélői önkény.
116

 Ezzel a problémával 

először a 19. századnak kellett szembenéznie. 

A század végére kiformálódtak a nemzeti történelem, irodalomtörténet, művészettörténet 

máig nagy hatású, széles körben elfogadott narratívái. Ezeknek mentén visszatekintve 

nehéz rekonstruálni azt a század eleji állapotot, amikor folyamatos elbeszélések helyett 
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még csak töredékek álltak rendelkezésre, amelyeknek összefűzése – bevallottan vagy sem 

– szubjektív döntéseken múlott. Az utóbbi időben a szakirodalom több tudományágban is 

ráirányította a figyelmet a narratívák kialakulásának folyamatára, az őket meghatározó 

szubjektív, illetve társadalmi, politikai, eszmetörténeti tényezőkre; egyszóval arra, hogy e 

narratívák egyáltalán nem tekinthetők eleve adottnak és magától értetődőnek.
117

 A 

„nemzeti romantika” fogalmának vizsgálatakor magam is ezekhez a kezdeményezésekhez 

szeretnék kapcsolódni. A narratívákat megelőző korszak „őskáosza” azonban nem csak 

ezért lényeges e dolgozat témájának szempontjából. E fejezetben – amelyet egyben 

fogalomtisztázó bevezetőnek is szánok – azt fogom bemutatni, hogy a reformkor folyamán 

a történelem befogadásának és ábrázolásának lényegileg szubjektív felfogása hogyan adta 

át helyét az általánossá szilárdult, közösségi narratíváknak. Ez a folyamat a magyar 

romantika képi világának radikális átalakulását is eredményezte: a rettenet asszociatív, erős 

érzelmi hatással bíró motívumai, amelyek – mint azt ki fogom fejteni – a szubjektív 

művészetbefogadás alakzatainak számítottak, lassanként kiszorultak a magas művészet 

(egyben a nemzetinek tekintett művészet) köréből, és helyüket a közösségi identitás 

formálását megcélzó, deskriptív ábrázolási stratégiák vették át. Legalábbis elméletben – 

mert, mint látni fogjuk, a rettenet hagyománya nem halt meg, csupán elfojtódott, 

kiszorulva a magaskultúra kánonjából. Az alábbiakban ezt az elfúló hangú hagyományt 

igyekszem életre hívni. Remélem, a visszanyúlás nem lesz életveszélyes, de szellemi 

izgalmakat azért tartogat. 

 

II.1 Rettenet és romantika 

 

A bevezető fejezetben már volt szó arról, hogy a „vadromantika” (vagy fekete romantika, 

vagy akár romantikus agónia, tetszés szerint) és a „valódi” romantika viszonya nemcsak a 

magyar szakirodalomban problematikus, hanem a nemzetközi romantika szakirodalmában 

is. A gótikus rémségek túlságosan populárisnak tűntek ahhoz, hogy a nagy művészek 

egyedi munkáinak összességeként definiált romantika részei lehessenek. Ha azonban nem 

így definiáljuk a romantikát, hanem összefüggő (bár természetesen rendkívül változatos) 

irányzatként, akkor a rémségektől nem lehet eltekinteni. A romantika kialakulását 
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vizsgálva ugyanis nyilvánvaló, hogy a romantika fogalma maga is a rettenet triviálisnak 

tűnő irodalmában született meg, és először ezekre a motívumokra alkalmazták. Rettenet és 

romantika viszonyának megértéséhez azt a kategóriarendszert kell először 

megvizsgálnunk, amelyet a 18. és 19. század embere e motívumok leírására használt. 

A gyökerek a 18. század közepi angol esztétikába nyúlnak vissza; azokhoz az 

elméletekhez, amelyek a fenséges [sublime] kategóriája köré csoportosultak, és a 

„vadromantikus” motívumok leírására is jól használhatók voltak. A fogalom legnagyobb 

hatású (bár nem első) megfogalmazója Edmund Burke volt 1757-ben: „A természeti 

nagyság és fenség által keltett szenvedély, mikor a kiváltó okok a legerőteljesebben hatnak, 

a döbbenet; a döbbenet pedig az az állapota az elmének, amelyben bizonyos fokú 

elborzadás kíséretében minden mozgása felfüggesztődik.”
118

 A fenséges forrása mindaz, 

ami „felkelti a fájdalom és a veszély ideáját, vagyis bármi, ami rettenetes [terrifying], vagy 

rettenetes dolgokkal kapcsolatos, vagy a rettenethez hasonlóan működik.”
119

 Akkor jön 

létre igazán tökéletes „terror”, ha félelmünk tárgyát nem látjuk a maga teljességében; nem 

értjük meg és nem fogjuk fel, és így az ismeretlentől való félelem még nagyobb gyönyört 

okoz. Ennek legfőbb eszköze pedig a homály [obscurity].
120

  

A „terrifying” (rettenetes) és „horrifying” (borzalmas) kategóriái a „fenséges” 

leszármazottai; annak finomításából erednek. Ann Radcliffe, az egyik legjelentősebb 18. 

századi angol rémregényíró On the Supernatural in Poetry című írásában kifejtette, hogy a 

„terror” és a „horror” közt a bizonytalanság a különbség, előbbi ugyanis teret enged a 

képzeletnek, míg utóbbi csak sokkol a visszataszító, de izgalmas bizonytalanságot nem 

rejtő szörnyűségek által. „A terror és a horror annyira ellentétes, hogy míg előbbi kitágítja 

a lelket, és a képességeket az élet magasabb szintjére ébreszti rá, addig a másik 

összezsugorítja, lefagyasztja és szinte megsemmisíti őket.”
121

  

A 18. század végén, 19. század elején Európa-szerte számtalan elemzés született ezekről 

a fogalmakról. Magyar nyelven többek közt Fabriczy Sámuel értekezett a témáról 1825-

ben, Friedrich Bouterwek esztétikájára alapozva.
122

 A „schrecklich/furchtbar”, 
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„schauerlich”, illetve „schauderhaft/gräßlich” kifejezéseket „rémítő”, „rezzentő” és 

„borzasztó” néven magyarította (a „schauerlich” és a „schauderhaft” a fentebb elemzett 

angol „terrifying” és „horrifying” német megfelelője). A „rezzenő bizonytalan 

veszedelemtől fél, nem tudván még miből álljon az, és mi módon, vagy mikor fog kiütni; a 

rémülésben látjuk már a veszedelmet, s megijedünk annak nagyságától; ha pedig azt más 

gonoszságának tulajdonítjuk, s így az ijedtséghez még erkölcsi utálás és írtózás járúl, akkor 

azt mondjuk, hogy borzadunk.”
123

 A borzalom az irtózással vegyes rettenetet jelenti – az 

erkölcsi meghatározás azonban az angol szerzőknél még hiányzik. A fenséges burke-i 

fogalmának egy lényegi eleme viszont Fabriczynál is hangsúlyos: bár a fenséges (rezzentő 

stb.) elemi hatást vált ki a befogadóból, ezt nem közvetlen veszély okozásával teszi; a 

fenséges befogadása esztétikai távolságból történik, és a hatás akkor igazán gyönyörteljes, 

ha a rettentő tárgyat – például egy vihart – biztonságos helyről szemléljük. 

A lovagokról, szerzetesekről, kísértetekről, zordon várakról, véres gyilkosságokról szóló, 

rettenetes és borzalmas történetek egész Európában igen elterjedtek voltak a 18–19. század 

fordulóján, bár a legjellemzőbben Angliában (gothic novel) és német nyelvterületen 

(Schauerroman, Rittergeschichte, Geistergeschichte stb.) bontakozott ki a műfaj.
124

 A 

fenséges esztétikájának gyakorlati alkalmazásáról van szó;
125

 a regények (és novellák, 

költemények) félelmetes, hátborzongató és véres események halmozásával bilincselték le 

az olvasó figyelmét. Az így létrejött esztétikai élvezetet Anna Laetitia Aikin (később 

Barbauld) egy 1774-ben megjelent esszében azzal magyarázta, hogy az efféle tárgyak 

okozta rémület párosul az izgalom okozta fájdalommal és a kíváncsiság kielégítésének 

ellenállhatatlan vágyával, amely az olvasót végighajszolja a legborzalmasabb és akár 

legostobább történeten is.
126

 Ezt a műcsoportot, illetve hagyományt az angolszász 

szakirodalom nyomán gótikusnak fogom nevezni. A „gótikus irodalom” fogalma mint egy 
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napjainkig élő hagyomány összefoglaló neve a 20. században vált bevetté.
127

 Akkoriban 

ezeket a műveket nem annyira gótikusnak nevezték, mint inkább „rettenetesnek” (terrorist) 

vagy románcosnak; a „gótikaiság”
128

 a középkori dolgokra általánosan alkalmazott 

kifejezés volt, amely a korszak fenséges vonásait foglalta magában. A középkor ugyanis az 

ellentmondások kiismerhetetlen terepének számított, tele vonzó (bátor lovagok, finom 

hölgyek, tiszta vallásosság) és riasztó (babonás vakhit, kegyetlenség, műveletlenség) 

elemekkel – nyugtalanító volta pedig legszemléletesebben a szabálytalan, fenséges gótikus 

architektúrában nyilatkozott meg a 18. századi ember számára.
129

 Ezért lett a 

rémregényeknek a középkor ugyan nem kötelező, de nagyon jellemző hátterévé, és ezért 

szilárdult meg végül a „gótikus” jelző, amely ma már nemcsak a középkorias, hanem a 

tágabb értelemben vett rémségekre utal.  

A szakirodalom a gótikaiságot nem azonosítja a romantikával, és kezdeteit is a 

romantikát megelőző időszakhoz és tendenciákhoz köti. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a 

„rémség” és a romantika közt sokrétű és túlbecsülhetetlen jelentőségű kölcsönhatás jött 

létre. Az ábrázolható témák körének kitágítása a romantika lényegéhez tartozik, és a 

fantasztikus ábrázolásoknak a fenséges esztétikája adott létjogosultságot. A „gótikaiság” 

azonban nem csupán a motívumokban rejlett: a borzalmak irodalmának sikerültebb 

darabjaiban ezek az ábrázolások összekapcsolódtak az emberi lélek mélységeinek – az 

ösztönvilágnak, a gonoszságnak, a leküzdhetetlen testi vágyaknak – az ábrázolásával.
130

 A 

romantikus képzőművészet számos kiemelkedő alkotása dolgoz fel rettenetes 

motívumokat, építve az e motívumokhoz a populáris irodalom és művészet révén 

kapcsolódó asszociációs körre. Mivel ezek a motívumok a népszerű irodalomhoz kötődtek, 

a magaskultúrában maguknak helyet kivívni igyekvő alkotók szavakban elhatárolódtak 

tőlük, hiszen a romantika művész-ideálja eredetiséget és zsenialitást feltételezett, ami 

elvben nem fér össze azzal, hogy az alkotó széles körben ismert és némileg sablonos 

művekből merítsen. Valójában azonban – amint a szakirodalom ki is mutatta – a 

legnagyobb romantikus szerzők is támaszkodtak erre a triviális irodalomra.
131

 A kora 

romantika tehát se veled, se nélküled viszonyt ápolt a rettenetes irodalommal és 
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művészettel, amely aztán a későbbiekben, magának a romantikának a popularizálódása 

során is nagy szerepet játszott. A romantikából kinövő, rettenetes vagy fantasztikus témájú, 

népszerűségre törekvő festmények vagy sokszorosított grafikák, illusztrációk ugyanis 

ismét (még mindig) ebből a motívumkincsből merítettek.
132

 Felfoghatjuk ezt úgy is, hogy a 

romantika előbb a nála korábbi rettenetesből táplálkozott, magába olvasztotta azt, majd 

pedig popularizálódása nyomán újból nagyon hasonló, népszerű ábrázolások jöttek létre. 

De talán jobban használható az a modell, mely szerint a gótikus hagyomány a 18. század 

óta töretlenül él a mai napig, és a 18. század végén, 19. század elején egyszerűen csak 

megmártózott a romantikában, inspirációt nyújtva és egyben új tartalmakkal töltődve fel. 

A gótikus hagyomány tehát nem azonos a romantikával, de szoros köztük a kapcsolat. Ez 

legszemléletesebben magának a „romantika” szónak a történetén keresztül mutatható be.
133

 

A „roman-” szótő különféle képzett alakjai (romantic, romantique, romanesque, 

romantisch) Európában a 17. századtól kezdve olyan irodalmi műveket, képeket, 

látványokat jelöltek, amelyek nem feleltek meg a klasszikus antikvitásból leszűrt 

szabályoknak, és ezért – a kor képzeletében – az antikvitás utáni, „román” népek 

kultúrájához kötődtek. Az eredetileg pejoratív értelemben használt szavak a 18. század 

folyamán pozitív felhangot nyertek, különösen, ha tájakra alkalmazták őket – olyan tájakra, 

amelyek nem voltak antikosan, szabályosan szépek, hanem szabálytalanok, nyugtalanítóak, 

sőt – a fenséges kategóriájába illően – félelemkeltőek. Eközben bizonyos irodalmi 

műfajokat is „román”-nak, „románc”-nak kezdtek nevezni; olyan műfajokat, amelyek 

prózában vagy nem antikos versformában íródtak, és nem fennkölt, (antik) történelmi vagy 

mitológiai, hanem kalandos, szerelmes, izgalmas, középkori vagy modern történeteket 

beszéltek el. A „gótikus” és „romántos” rokon kifejezések voltak; némileg leegyszerűsítve, 

a romántoson belül az a gótikus, ami középkori és rettenetes is – nem véletlenül nevezték 

szerzőik a gótikus regények többségét „románc”-nak.
134

 A 18. századra a „román” szó 

derivátumai gazdag, de jól körülhatárolt jelentéstartománnyal rendelkeztek: ide tartozott 

az, ami nem szép, de érdekes; ami nem szabályos, hanem eredeti; ami nem antikos, hanem 

középkorias; nem mediterrán, hanem északi; nem áttekinthető és világos, hanem bonyolult 

és sötét; nem kellemes, hanem ijesztő; nem értelmes, hanem érzelmes; nem tárgyias, 

hanem szellemi és így tovább. Amikor a német kora romantika nagy gondolkodói, a 

Schlegel fivérek először kezdtek a klasszikával szembeállított romantikáról írni, még 
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maguk is ebben az értelemben használták a szót: romantikus költészeten eleinte nem egy új 

mozgalom, hanem a középkor költészetét értették, amelyet reflektáltsága különböztet meg 

a közvetlen természetélményen alapuló klasszikus költészettől. Ezt aztán ideálként 

állították koruk költői elé, és a romantikus költészet művelését tűzték ki célul. Azonban 

tény, hogy a romantikus mozgalmat csak utólag, a század közepe táján nevezték el így, és a 

„romantika” szó mai, speciális értelme csak akkor született meg. Vagyis: a romantika 

korában még nem létezett a mai értelemben vett romantika fogalma; a „romantika” és a 

„romántosság” összeért és nagyrészt lefedte egymást. Ebben az eredeti értelemben véve 

tehát a rettenet irodalma mégiscsak romantikus. 

A „romántos” és a hasonló szavak használata Magyarországon is kimutatható, 

összhangban az európai fejleményekkel.
135

 Teleki József 1818-ban megjelent, A régi és új 

költés külömbségeiről szóló fejtegetése Schiller, a Schlegel fivérek, Jean Paul és 

Bouterwek írásaira alapozva foglalja össze mindazt, amit az antikkal szembeállított 

romántosról tudni érdemes.
136

 „A romántos költés az eggyszerűnek különös ellenzője, s 

éppen azért a szörnyűnek, minden külőnösnek nagy pártfogója”
137

 – írja. A romántos 

költészet tájtól és éghajlattól függően sokféle lehet:  

„Mely nagyon külömbözik az Edda régi költeményje az Indiai poezistól, még 

is mind a kettő romántos. Az első Europának Északában, annak eggymásra 

tornyozott sziklái, sötét és rengeteg erdei között, – a hoszszú éjjelek, a nedves 

levegő miatt sűrű vérrel eltöltött lakossaitól vévén eredetét, eggy különös 

komolyságot nyert. E szülte az Éjszaknak lelkekkel telyes religyióját, melybe 

poezissa felolvad, és elsülyed. Ide tartozik az ősz Ossian is a múlt időkben való 

álmodozásaival, és szívreható kesergéseivel. Az Indiai romántosság egy felől a 

heves éghajlatnak és a keleti nemzetek lágy voltának, más felől pedig az ott 

uralkodó fellengező és lelkekkel telyes vallásbeli hitnek köszönheti 

kifejtődését, és azon tarka vidámságot, mely azt különösön külömbözteti. […] 

Mind a kettőtől nagyon külömbözik a Keresztény romántoság, mely majd 

minden újjabb nemzeteknél el lévén terjedve, megérdemli különös 

figyelmünket. Ezt nagyobb részint a Keresztény vallásból lehet kifejteni.”
138

 

Teleki írása valóságos tárháza a romántos, fenséges, rettenetes, borzalmas 

motívumoknak, amit még számos idézettel lehetne példázni. Most azonban a fenti részlet 

kiemelésével inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy e felfogás szerint a 

romántos művészet egyben nemzeti művészet is. Az antik művészet követése a korábbi 

évszázadokban internacionális stílust eredményezett, a romántosság felfedezése viszont a 
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nemzeti sajátosságokra irányította rá a figyelmet – ami odáig fajult, hogy a görögök (nem 

romántos) művészete is csak egyike lett a „nemzeti” művészeteknek, amelyek az adott 

éghajlat és az általa befolyásolt nemzeti karakter hatására fejlődtek a maguk útján.
139

 Mivel 

a romántosság egyben az egyén, a képzelet, a szubjektivitás által meghatározott művészet 

is („különösön a mi magunk belső, homályos, és azért kimeríthetetlen állapotunk 

megvisgálását veszi fő tzélúl, innen méltán neveztetik személyesnek”
140

 – írja Teleki), 

mindebből az következik, hogy a romántos művészet egyszerre személyes és nemzeti; 

hogy az egyéni képzelet szárnyalása eredményezi a legigazibb nemzeti művészetet.  

A másik tanulság pedig az, hogy a rettenetes és a nemzeti kezdetben kéz a kézben jártak. 

Vajon mikor és miért bomlott fel ez a közeli jó viszony? Talán sikerül erről némi fogalmat 

alkotnunk, ha szemügyre vesszük a nemzeti és a rettenetes találkozásának néhány jellemző 

példáját. 

 

 

II.2. A múlt homálya 

 

A 19. századi magyar várábrázolások közül a legemblematikusabbak – talán Markó 

Károly Visegrádját kivéve – bizonyára Ligeti Antalnak a Tudományos Akadémia 

felolvasóterme számára készített festményei. Szigliget és Hricsó (1. kép) vára 1867-ben 

készült Kubinyi Ferenc költségén, Szepes vára és Trencsén (2. kép) vára pedig 1870-ben, 

báró Sina Simon jóvoltából került az Akadémiára.
141

 A „hivatalos” kontextusban a képek 

összefűződnek és határozott jelentést nyernek: egyszerre utalnak a nemzeti múltra és a 

nemzet hazájának térbeli kiterjedésére; ahogy Szabó Júlia fogalmaz, „a magyar történelem 

szent helyeit”
142

 idézik fel. Nem tudjuk, hogy határozott program szerint választották-e 

éppen ezt a négy várat, de ha volt ilyen program, akkor arra számíthatnánk, hogy a négy 

vár valahogy teljességet képez: az idő és a tér négy sarkát reprezentálja. Nem ez a helyzet 

azonban: a várak nem az ország teljes területét fedik le, hiszen három vár északról való, 

egy pedig a Balaton környékéről. A hozzájuk kötődő események sem a magyar történelem 
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legnagyobb fordulatai; egyik sem volt királyi székhely,
143

 és csak kettő volt igazán „nagy 

formátumú” történelmi személyiség lakhelye: Trencsén Csák Mátéé, Szepes pedig 

Szapolyai Jánosé. Úgy tűnik, a négy vár inkább csak tetszőleges darabja egy akkor már 

több évtizedes, egyszerre képi és irodalmi hagyománynak. A felvidéki várak történetei az 

1820-as évek óta, Mednyánszky Alajosnak köszönhetően kerültek be a köztudatba, a 

Balaton környéki várakról pedig Kisfaludy Sándor írt rendkívül népszerű regéket. Ha a 

témaválasztást az befolyásolta, hogy Kubinyi Ferenc nem sokkal korábban a Vág 

környékének nevezetes helyeit és történetét tanulmányozta,
144

 akkor is egy régebbi 

hagyomány folytatásáról van szó. Ez a hagyomány pedig nem elsősorban a történelem 

„nagy” és fontos eseményeit kötötte a várakhoz, hanem egyfelől az idő múlásának 

általános jelképeiként kezelte, másfelől pedig izgalmas, kísérteties, de inkább regényes, 

mint történelmi jelentőséggel bíró legendák helyszíneiül tette meg őket. 

Vegyük például Hricsó (Ricsó) várát, amely a 13. század közepén épült, és a következő 

évszázadokban többek közt a Balassa, Podmaniczky, Thurzó és Erdődy család is 

birtokolta; utóbbiak az 1670-es években elhagyták, és a pusztulásnak adták át. Patinás 

nevek kötődnek  várhoz, de semmilyen igazán fontos esemény. Hacsak nem nevezzük 

annak A kisértetes Hricsó-vár előtti Kőbarát történetét, amelyet Mednyánszky Alajos 

őrzött meg az utókor számára.
145

  

A rege szerint a várat építő nemzetség utolsó férfi tagja fiúörökös nélkül halt 

meg, csupán egy gyönyörű és gazdag özvegyet hagyva hátra. Az asszony 

minden kérőt elutasított, de a szomszéd Thurzó Ferenc udvarlására végül nem 

maradt érzéketlen, csakhogy „el nem határozhatá magát arra, hogy olly férfinak 

nyujtsa kezét, ki nálánál sokkal ifiabb, kinek minden ereiben szenvedelemhév 

buzog, kinek bájtűz-szemei, bátor léptei, s beszédje telyesek merész 

bizodalommal, s vonzó hévvel”. Így aztán, bár „meghódolt” a férfinak, csak 

„féltettre” szánta el magát: férje helyett fiává és örökösévé fogadta Thurzót, 
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1834-es magyar fordítást idézem. 
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remélve, hogy „az állandó hason érdek által, nem az unalmas állhatlan durva 

férjt, hanem a legnyájasb, kellemesb örök kedveltjét találhatja fel”. Thurzó 

azonban nem bírta kivárni, amíg örökli a várat, és sötét tervet eszelt ki: bezárta 

az özvegyet a vár egyik eldugott, sötét szobájába, és elterjesztette róla, hogy 

megőrült. Ezután pedig várúrként lakta Hricsót – „de mivel szivét örök gond 

sulya nyomá, a vonóhidon túl soha egy nyomot sem mervén tenni, 

fogolytársnéjával együtt Hricsón ő is fogoly volt”. Az asszony eközben egyre 

inkább kétségbeesett, és végül iszonyú átkokra fakadt „vára s birtoka ellen, 

mellyek őt elevenen eltemeték, úgy szintén békételen kinzói ellen”. A börtönőr 

meghallotta az átkot, és elmondta más várbelieknek; ettől kezdve az ott 

lakóknak úgy tűnt, mintha gonosz szellemek járták volna a várat. „A föld alatti 

boltozatokból különös robajok, nyivogások, s jajgatások hatának fel, sőt rémítő 

alakok, s teremeket át zúgva, állati s emberi rémképektől kisérve egész Thurzó 

fekhelyéig nyomulának, kiki száz mérges szemet meresztvén, s annyi szaggató 

kezet tárván ki feléje. Fakó bolygótüzként, meredt szemekkel, s átkozódó 

szájjal, fejérle előtte a halál-halavány arczú özvegy.” Nemsokára egy szent 

hírben álló barát érkezett Hricsóra, aki, miután Thurzó nagy nehezen 

beengedte, mennydörgő hangon olvasta a várúr fejére bűneit. Thurzó kidobatta 

a várból, de a szerzetes szélben, zivatarban is ott várakozott a kapu előtt, 

tovább szónokolva. Thurzó erre „az úgy nevezett: senyvedő toronyba záratta, 

éhelhalásra kárhoztatván”. Azonban ezután is az „ablaka ellenébe felnyúló 

szirtcsucsok egyikében szüntelen egy fenyegető barátot ábrázoló óriásalakot 

láta, s habár mind annyiszor lerontatta, még is – minden reggel még 

fenyegetőbbnek látá”. Szolgái mind elhagyták a várat, az összetört Thurzó 

pedig végre felnyittatta az asszony börtönét – neki azonban már „nem lőn 

többé emberi kegyre szüksége”. A rémlelkek mindenkit elűztek a várból, „s 

mire minden bünös s büntelen belőle kitakarodott, a jövő éjjel az egész vár, a 

nélkül, hogy eredeti okát lehessen tudni, tüzlángba borula, mellytől 

felemésztve, romhalommá lőn, s jóllehet többször felakarták épiteni, 

mindannyiszor öszve omlott. De annál hivebben marada fönn az úgy nevezett: 

kőbarát maiglanig híven örizvén a bemenetelt, s őrizni is fogja, míg az 

öszveomlandó világépület ezen örök hegyeket is eltemetendi.” 

Hricsó története nem egyedülálló; a várakhoz számos hasonló rege kötődik, melyek 

általában nem a fontos történelmi eseményeket beszélik el, vagy ha igen, akkor sem ez a 

leglényegesebb bennük, hanem a szerelem, intrika, erőszak, bosszú, kegyetlenség. A 

kőbarát legendája azért különösen jó példa, mert egészen elszakad a történelemtől: nincs 

benne szó a Thurzón kívül a többi családról, és a romlásnak indulás időpontja sem egyezik. 

A 19. század első felének történelem iránt érdeklődő embere párhuzamosan olvashatta a 

„komoly” történelmet és az efféle legendákat, és nagyon is valószínű, hogy Hricsó váráról 

előbb a kísértetek jutottak eszébe, és csak utána a „nemzeti” vonatkozások. A legenda 

ugyanis először a Taschenbuch für die vaterländische Geschichte című zsebkönyvben 

jelent meg, amelynek Josef Hormayr és Mednyánszky Alajos által szerkesztett második 

folyama 1820-ban indult (az elsőt Hormayr még egyedül szerkesztette 1811-től 1814-ig). 

A kiadvány ideológiai hátterét a birodalmi patriotizmus, az osztrák császárság egységének 
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eszméje adta, amely szerint a császárság népei összetartoznak, és mind önként és 

egyenrangúan hódolnak az uralkodónak.
146

 Vegyesen tartalmazott hosszabb és rövidebb, 

verses és prózai, valamint, ami most a legfontosabb, történetírói igényű és legendás-

fantasztikus írásokat, hasonlóan „nagytestvéréhez”, a szintén Hormayr által kiadott Archiv 

für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunsthoz (1823-tól Archiv für Geschichte, 

Statistik, Literatur und Kunst), de míg utóbbi esetében inkább a tudomány, a 

Taschenbuchban inkább a művészet felé billent a mérleg. Hormayr többször is leírta, hogy 

kiadványai célja „fáradhatatlanul gyűjteni a nemzeti szellem és nemzeti büszkeség értékes 

gyöngyeit, és […] elhelyezni őket hazai művészeink műtermeiben”.
147

 A történelem a 

művészet (a képzőművészet, az irodalom, a színház) segítségével válhat az élet részévé, 

így építheti a nemzeti tudatot; a művészet által válik lehetővé, hogy a történelem eljusson 

„az értelemtől a szívig, a tudósok dolgozószobáiból a nők, az ifjúság és a nép 

kedélyéig”.
148

 Nem arról van szó, hogy a szerzők és szerkesztők ne tettek volna 

különbséget történelem és irodalom közt – hiszen valamelyest a rovatok címei is jelezték, 

hogy éppen tudományos értekezéseket vagy legendákat olvasunk; utóbbiak többnyire a 

Sagen und Legenden, Zeichen und Wunder rovatba kerültek –, hanem arról, hogy a kettő 

közt szerves kapcsolatot feltételeztek. A néphagyományból nyert legendák (ne feledjük: a 

népiesség kora előtt vagyunk; a néphagyomány nem azért volt fontos, mert népi, hanem 

mert úgy vélték, konzerválta a régi, nemesi történelem és irodalom maradványait),
149

 

amelyek a „felmérhetetlen képzelőerőhöz szólnak”, segíthetik az óvatos történettudós 

munkáját, miközben a közönség érdeklődését is fenntartják; a tudományos írások nyomán 

a művészek történeti témát választhatnak, és a legendák mintát adhatnak a feldolgozáshoz 

is; a művészek által írt új balladák, novellák, regék megintcsak alkalmasak arra, hogy a 

közönség érdeklődését a történelem felé fordítsák és így tovább.
150

 A cél a honi történelem 
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 A birodalmi patriotizmusról és művészettörténeti vonatkozásairól vö. Szentesi 2000, illetve Szentesi 2005. 

A Hormayr kiadványaiban tükröződő nemzetfogalmakat részletesen elemzi S. Varga 2005. 164–227, kitérve 

azokra az esetekre is, amikor éppen nem az államközösségi, hanem a hagyományközösségi felfogás jelenik 

meg egyes szerzők írásaiban. 
147

 „[…] köstliche Perlen des National-Geistes und National-Stolzes, unermüdet zu sammeln und […] in die 

Ateliere unserer vaterländischer Künstler zu legen […].” – Taschenbuch, 1820. 130. Idézi: Haefs 1998. 215. 

Hormayr és Mednyánszky almanachjára a továbbiakban röviden, Taschenbuch néven hivatkozom. 
148

 Hormayr, J. v.: Die geschichtlichen Fresken in den Arkaden des Hofgartens zu München. München, 1830. 

10. Idézi: Haefs 1998. 221. Uő számos más idézettel is illusztrálja Hormayr felfogását. 
149

 Erre a Hormayr-kör kapcsán már korán felhívta a figyelmet a szakirodalom: Kunczer 1930. 34. 
150

 „Sagen sprechen zur unermessenen und unermeßlichen Einbildungskraft, erhalten sich deßhalb auch 

neben geschichtlicher Wahrheit, und erheben sich gar oft über sie. Sie wurzeln auf bilderreichem Boden und 

nehmen das Gemüth gefangen, indeß die nackte Wirklichkeit nur zu oft bloß den Verstand beschäftiget. 

Darum findet die Sage so willkommenen Eingang bey dem gemeinen Mann, der, was er auffaßt, mit dem 

Gemüth faßt; darum pflanzt sie sich ungesucht und ungepflegt von Mund zu Munde, von Vater zu Sohn und 

Enkel fort; darum ist sie für den Historiker eine gefährliche Klippe, so nützlich sie ihm auch werden kann; 
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popularizálása és nacionalizálása volt,
151

 vagyis egy olyan közös, széles körben ismert 

történelmi mesekincs létrehozása, amely hideg észérvek helyett azáltal forrasztja egybe a 

nemzetet, hogy egyes tagjainak szívében egyforma érzelmi húrokat penget. 

A Taschenbuch ideális olvasója tehát nemcsak büszke és elkötelezett hazafiként, illetve 

honleányként, hanem érzelmes egyénként is azonosul a régmúlt történeteivel. A zsebkönyv  

közkedveltségéből
152

 ítélve a horizontösszeolvadás bizonyára létrejött: az olvasók és a 

szövegek is azt kapták, amit a másiktól vártak. Ez azonban nem pusztán a 

néphagyományból vett izgalmas legendáknak köszönhető, hanem annak, hogy ezek a 

legendák és feldolgozásaik egyben megfeleltek egy nem éppen népi, de nagyon is népszerű 

egykorú irodalmi formának is. Az olyan történetek, mint a Hricsó váráról szóló, a korszak 

„borzalmas” regényeire és novelláira emlékeztettek, és nyilvánvalóan ezeknek az olvasóit 

igyekeztek megnyerni. A gótikus regények egyik legfontosabb műfaji jellemzője, hogy 

gyakran élnek a „terrifying”, „horrifying” vagy éppen „schrecklich”, „schauerlich”, 

„grausam” szavakkal leírásaikban – emlékeztetve arra a befogadót, hogy mit is kell 

éreznie. Ami egyben azt is jelenti, hogy ezeknek a fenségesből kinőtt új esztétikai 

minőségeknek az elmélete tulajdonképpen népszerű elmélet volt, legalábbis annyiban, 

hogy nemcsak a tudós (angol) szerzők tudták, hogy mit értenek ezeken a szavakon, hanem 

a közönség is – bár nem annyira az elméleti magyarázatokból, mint inkább a saját 

(liba)bőrükön szerzett tapasztalatból. Ezt használták ki a Taschenbuch (és magyar követői, 

pl. Kisfaludy Károly önálló, de szerzői gárdájában
153

 és tematikájában némileg hasonló 

Aurorája vagy a Kovacsóczy Mihály által szerkesztett, a Taschenbuch magyar klónjának 

tekinthető Árpádia)
154

 cikkei is. Mind a tudományos, mind a szépirodalmi írások jelentős 

részének várak a „főszereplői”, amelyek a tudósok számára műemlékek – olyan 

maradványok, amelyek hírt adnak a régmúltról. Ugyanakkor általában nem forrásként és 

nem is az elemzés tárgyaként szolgálnak, hanem apropóként: a vár jelöl ki egy olyan 

pontot, ahol a szerző mélyfúrást végezhet a történelembe, és elmesélheti mindazt, ami ott 

történt.  

                                                                                                                                                    
läßt er sich nicht von ihr überwältigen, sondern bleibt ihr Meister.” – [Mednyánszky, Alajos]: Betzko. In: 

Taschenbuch, 1823. 196. 
151

 „[Das Taschenbuch] verfolgte vorzüglich den Zweck, die Vaterlandsgeschichte durch die redende und 

bildende Kunst mehr und mehr zu popularisieren und zu nationalisieren.” – Hormayr előszava a Taschenbuch 

1835-ös kötetéhez, idézi: Kunczer 1930. 13.  
152

 Olvasta „minden néposztály”, ott volt „a toalettasztalokon és a dolgozószobákban” is. – Joseph Hormayr 

levele Therese Hubernek, 1826. jún. 1. Idézi: Haefs 1998. 216. 
153

 Kisfaludy és a Hormayrhoz kötődő Mednyánszky Alajos vagy Mailáth János kapcsolatához vö. Horváth 

1955. 97–118. 
154

 Az Árpádia Kassán jelent meg 1833-ban, 1835-ben és 1838-ban. 
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De miért éppen vár? A gótikus regényekben az ódon várak (vagy esetleg kolostorok) 

központi szerepet kapnak: nemcsak helyszínei, hanem szinte szereplői is a történeteknek. 

A regények gyakran kezdődnek ezeknek az épületeknek a kellőképpen hátborzongató 

leírásaival, amelyek aztán az egykor ott történteknek és a regény cselekményében majd 

történendőknek a vészjósló összefoglalásával végződnek. Ann Radcliffe második 

regényében, a Szicíliai románcban (1790) például a narrátor a Mazzini család kastélyának 

romjait szemléli, amikor egy szerzetes így szól hozzá: „Ezek a falak valaha fényűzésnek és 

bűnnek adtak helyet.”
155

 A Taschenbuch szövegei hasonló fordulatokkal élnek 

bevezetőikben, így csábítva a gótikus regények rajongóit a történelem tanulmányozására. 

Nem egyszerűen arról van szó ilyenkor, hogy a jelenben is megtekinthető emlékekről az 

elbeszélőnek eszébe jut a múlt, hanem arról, hogy a múlt valamiképpen ott van a falak 

közt. Mihail Bahtyin regényelméletében a várkastély az egyik legjobban körülhatárolható 

kronotoposz – azaz olyan motívum, amely elválaszthatatlanul sűríti magába a teret és az 

időt.
156

  

„A várkastélyban minden zug »időtől terhes«, sőt, a szűkebb értelemben vett 

történelmi időtől – azaz a történelmi múlt idejétől – az. A vár az a hely, ahol a 

feudális kor hatalmasságainak – s ezzel egyszersmind a múlt történelmi 

alakjainak – élete folyt, látható alakban benne halmozódtak föl – az építmény 

különféle részeiben, a berendezésben, a fegyverzetben, az ősök 

arcképcsarnokában, a családi levéltárakban, a dinasztikus öröklődés specifikus 

emberi viszonylataiban, az öröklési jogok átruházásának formáiban – elmúlt 

korok és nemzedékek nyomai. Legvégül, a legendák és a hagyományok elmúlt 

események emlékeivel teszik élővé a kastély és környéke minden zugát. Ezek a 

körülmények töltötték föl a várkastélyt azzal a sajátszerű szüzsétartalommal, 

mely a gótikus regényekben realizálódott.”
157

 

Álljon most itt néhány idézet annak bemutatására, hogy egy kortárs befogadónak mi 

minden juthatott eszébe egy vár képéről, hogy milyen keretek közt értelmezte, vagy inkább 

érezte azt. Az első egy 1796-ban magyarul is megjelent német kísértetregény elejéről való, 

és egy fiktív vár leírását adja:  

„Nem messze Spírától, a Német birodalomnak ezen hajdani Városától feküdt 

ez előtt eggy hasonló régiségű Vár; magas kő-szirtokra tornyozva a Rhénus 

partján állott. Borzadva tántorgott vissza az Útazó, ha ez óldalról belé fel-

érhetett, és már pihenve azon mélységbe tekintett alá, mellyen a sebes víz 
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 Vö. ehhez Wright 2007. 36–38. Idézet uo. 37. („These walls […] were once the seat of luxury and vice.”) 
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 „Az irodalmi-művészeti értelemben vett kronotoposzban a tér- és az időbeli ismérvek konkrét, tartalmas 

egységben olvadnak össze. Az idő itt besűrűsödik, összetömörül, művészileg látható alakot ölt; a tér pedig 

intenzívvé válik, időfolyamattá, szüzsévé, történetté nyúlik ki. Az idő tulajdonságait a tér tárja föl, a tér 

viszont az időn méretik meg és töltődik föl tartalommal.” – Bahtyin 1976. 257–258. 
157

 Bahtyin 1976. 298. 
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tajtékozva hömpölygött, és a szédűlőt magával ragadni látszatott, őnnként és 

örömest mulatott ellenben a más óldalon a hol a rettentő magasság kellemetes 

térséggé változva, a mivelt mezőkön, árnyékos bértzeken, és bekerített szőllő 

hegyeken keresztűl, a leg-gyönyörködtetőbb ki-látást tsinálta. […] a körűl belől 

levő vidék erőssen hitte, hogy a Várban lélek lakik, melly magát kötelesnek 

tartja a Weszterburg falait hatalmassan védelmezni, s marhájit a farkas és 

haramiák ellen őrizni.”
158

 

Borzadály és gyönyörű kilátás – ezt jelenti egy képzeletbeli vár egy gótikus regényben. 

A Taschenbuch szövegei azonban, miután mindezeket a toposzokat felsorakoztatták, a 

történelmi, méghozzá nemzeti történelmi múltra is felhívják a figyelmet.
159

 Az Árpádia is 

így fogalmaz Esztergom kapcsán:  

„Hatalmas a hajdonkornak emléke s büszkén emelkedik fel a századok 

homályából, beragyogva a jelenkort nagy tettek hirdetésével, mellyek mind 

helyekhez csatolvák. Sok illy helyet emlithet nemes enérzéssel a magyar, vérrel 

szerzett, és vérrel fenntartott honában.”
160

 

 A Hormayr-féle tudományos ismeretterjesztés és politikai propaganda azon alapult, hogy 

a nemzetközi borzongást – amelyet a gótikus regényekben végtére is fiktív várak váltottak 

ki – konkrét, nemzeti helyszínek felé irányítsa. Erre vállalkozott az Árpádia is, immár 

kifejezetten csak a magyarokat megszólítva. Szemléletét jól példázza gróf Kemény József 

1833-ban megjelent írása:  

„Ha Scott Walter szerencsésen tudta hazájának hajdani várait érdeklő meséinek 

bájoló tárgyává tenni, miért ne törekedhessenek Magyar költőink is a valódi 

történetet költői leleményekkel egyben-kötni? […] erre méltó tárgyat bőven 

kaphatnak őseink történetében, és hazánk régi omladékaiban.”
161

 

Még érdekesebb a folytatás, amely a következő kötetben jelent meg 1835-ben:  

„Méltán kérdezhette tehát tőlem egy honfi barátom: »történt e régenten a 

Szent-Léleki várban ollyas valami, a mi egy szerelemmesének (Románnak) 

tárgya lehet?« Ezen fel-szollitás következéséül közrebocsátom itt azt, a mit a 

kori hiteles történet iróink e tárgyban feljegyeztek, és régi oklevelek bé-

bizonyitnak.”
162
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 [Spiess, Christian Heinrich]: Törpe Péter. Kisírteti történet a’ tizenharmadik százból. Első Rész. 

Posonyban és Kassán, 1796. 1. Spiess eredetileg Das Petermännchen címen, 1791-ben megjelent regényéről 

vö. Hadley 1978. 96–99. 
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 Pl. „Ungarns Hauptstadt mit ihren Umgebungen biethet vielfachen Genuß demjenigen, dessen Gemüth 

den Eindrücken einer schönen Natur zugänglich ist, mehr noch dem gebildeten Vaterlandsfreunde, der die 

Gegenwart an eine ernste Vergangenheit liebend anknüpft.” – [Mednyánszky, Alajos]: Die Königsburg 

Wissegrad. In: Taschenbuch, 1821. 10. 
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 [n. n.]: Esztergam. In: Árpádia. Honi történetek zsebkönyve. Szerkezteti Kovacsóczy Mihály. Kassán, 

1838. 127. (Az almanachra a továbbiakban röviden, Árpádia néven hivatkozom.) 
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 Gróf Kemény József: Szent-Léleki vár emléke. In: Árpádia, 1833. 75. Vö. Fried 1986. 
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 Gróf Kemény Jósef: Szent-Léleki vár további emléke. In: Árpádia, 1835. 237. 
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Így aztán Kemény elmond egy izgalmas, szerelmes történetet
163

 – olyat, ami ugyan nem 

sorsfordító mozzanata „őseink történetének”, viszont kellőképpen regényes. Mert ahhoz, 

hogy érezzük a történelmet, méghozzá a nemzeti történelmet, nem feltétlenül a nagy 

hősökkel kell azonosulnunk, hanem egyszerűen csak a múltbéli emberekkel. 

Valahol itt ragadható meg a gótikus múltszemlélet lényege. A történelem olyan, mint egy 

hatalmas, feneketlen katlan, és nemcsak azért, mert a mélyét rettenetes sötétség és 

bizonytalanság borítja (ahogyan például, a Taschenbuch szerint, Árva vára épülésének 

idejét rejti el „sűrű sötétség a történettudós tekintete elől”),
164

 hanem azért is, mert egyetlen 

varázslatos főzetként kavarog benne a múlt, amelyből kikapkodhatunk ugyan egy-egy 

forrást vagy emléket, de ettől még azok részei maradnak az ismeretlen, fenséges, rettenetes 

régiségnek. Ezt a nagy egészet hordozzák magukban, ez kísért a várkastély falai közt, és 

éppen ezért nem lényeges, hogy valóban történelmi jelentőségű várról van-e szó. 

A Taschenbuchban és a rokon kiadványokban szorosan összefonódik a gótikus és a 

forrásokon alapuló történelemfelfogás. Utóbbi még éppen csak megszületett, de szorgosan 

kanalazgatott a nagy kotyvalékból, és egyre inkább a részletekre irányította a figyelmet – 

egyesekre jobban, másokra kevésbé. A válogatás a 19. században nemcsak a tudomány, 

hanem a népnevelés céljait is szolgálta; a történetírás deklaráltan a nemzet történelmi 

emlékezetének meghatározására törekedett.
165

 Ennek egyik első művelője éppen Hormayr 

volt, aki olyan történeteket, illetve jeleneteket igyekezett kiválasztani és pontosan 

körülírni, amelyek különösen méltók az ábrázolásra, mert politikailag a megfelelő irányba 

fogják terelni befogadóikat;
166

 az Árpádia pedig, igencsak hangsúlyosan, a magyar 

történelmet kanalazta ki, és próbálta olvasója épülésére fordítani. A „fontos” történelmi 

eseményeknek kánonjuk lett, amihez (aktuálpolitikai) értelmezésük is hozzátartozott; ez 

főtt ki végül a gótikus levesből. A folyamatos nemzeti narratíva igénye háttérbe szorította a 

csapongó gótikus szemléletet. A történeti tájképek váraiban azonban benne rejlik a nagy 

teljesség, a felbonthatatlan kronotoposz.  
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II.3. Fény és festőiség 

 

A Taschenbuch várakat ábrázoló illusztrációi nemigen tükrözik a gótikus látásmódot. 

Rendezetten komponált kis tájképek, amelyeken a kortárs élet békésen zajlik a vár cseppet 

sem fenyegető árnyékában. (3–4. kép) A tájkép topografikus-pittoreszk hagyományába 

illeszkednek, amely a 18. század óta egyre erősödött, ellenpólust képezve a klasszikus 

ideálképpel, de szorosan kötődve is hozzá. A pittoreszk („picturesque”, festői) fogalmának 

ugyanis éppen az volt a lényege, hogy egy adott, konkrét táj „éppen olyan, mint egy 

festmény”; a 18. század érzékeny utazói Claude Lorraint keresték a valós tájakban, és 

persze, ha keresték, meg is találták. A pittoreszk tájképek festői pedig az egyedi, 

„szinguláris” és a lorraini táj tökéletes ötvözetét próbálták kikísérletezni, ami végül az 

„egyedi” tájak nagyfokú hasonlóságához vezetett.
167

 Az ábrázolt honi tájak kiválasztásakor 

ugyanis már eleve működött a pittoreszk „ízlés”, amely a várakat, romokat, vízeséseket, 

szabálytalan formájú hegyvidékeket részesítette előnyben; ennek köszönhető, hogy az 

ábrázolásra méltó helyszíneknek valóságos kánonja jött létre az Osztrák Császárság 

területén is – elég például Franz Jaschke tájképsorozatára
168

 (5. kép) vagy a János főherceg 

ösztönzésére létrejött nagyszabású sorozatra
169

 gondolni. Ezek a látképek, miközben egy 

konkrét helyszín hű ábrázolását nyújtják, egyben azt is a befogadó tudtára adják, hogy 

melyik pittoreszk képtípus szabályai szerint kell a képet értelmezniük, és pontosan mitől is 

kell elalélniuk a nagyszerű látvány láttán: a szántóföldek békéjében kell-e 

gyönyörködniük, vagy a vízesés emberfeletti erején kell elmélázniuk, netán a képen látható 

várrom kapcsán kell-e a múltba révedniük. A 18. században, az „érzékenység” korában a 

tájak és tájképek „helyes” élvezete a műveltség és jó ízlés egyik ismérvének számított. 

Miközben a korszak emberében egyre inkább tudatosult a természet végtelen, 

felfoghatatlan változatossága és hatalmas ereje, addig a pittoreszk tájképek az emberi 

elméhez szabták ezt a rettenetes, kiismerhetetlen idegenséget. Az ember tulajdonaként 

mutatják be a tájat – akár azért, mert a művelt és kifinomult ízlésű gentleman (ne feledjük, 

hogy amiről itt beszélünk, az mind Angliából indult ki) értő befogadóként a magáévá teszi 
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azt, akár sokkal földhözragadtabb értelemben: mert a táj valóban valakinek a birtoka.
170

 A 

birtokábrázolások Magyarországon is a korai topografikus tájképek jelentős részét tették 

ki;
171

 a Taschenbuch, az Aurora, az Árpádia illusztrációi, majd a topografikus és az ideális 

tájkép hagyományait egymásba olvasztó, honi tárgyakat megjelenítő magyar tájképek 

pedig – a történeti tájképek és a pusztaábrázolások is – egy közösség birtokaként mutatták 

be ezeket a vidékeket. 

Látható, hogy a pittoreszk és a fenséges esetében gyakran egyazon motívumokról van 

szó; a fenséges sokszor nem más, mint a kontrollt vesztett pittoreszk, amely kitör az őt 

domesztikáló képtípusok keretei közül, és – meghaladva az elme felfogóképességét – 

átveszi a hatalmat a befogadó felett. A tájat birtokló művelt ember alávetett, szenvedő 

lénnyé válik, legalábbis egy percre, amíg a befogadás gyönyöre tart.
172

 A 18. századi 

európai tájképfestészetben a fenséges egyre nagyobb teret nyert; a hegyvidékek, viharok, 

hajótörések ábrázolásai közkeletűekké váltak. A szép–pittoreszk–fenséges kategóriahármas 

azonban csak a kor művészetelméletének és az utólagos történeti elemzéseknek a 

rendszerező törekvései nyomán különül el ilyen tisztán; a most vizsgált források éppen arra 

adnak lehetőséget, hogy megtapasztaljuk a kategóriák egymásbahatását. A Taschenbuch 

vagy a Mednyánszky Alajos által írt Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungern 

(Festői utazás a Vág folyón Magyarországon) illusztrációi önmagukban talán nem igazán 

fenségesek vagy rettenetesek, de nem is önmagukban vizsgálandók, hanem – mint arról szó 

volt – egy olyan tradíción belül, amely a várakhoz már eleve a gótikus felfogásból eredő 

képzeteket kapcsolta; ha a kép maga nem is rettenetes, azért felidézhette a rettenetet. 

Különösen azért, mert a képekhez szövegek is tartoztak, amelyek a gótikus, a fenséges, a 

pittoreszk vagy éppen a tudományos felfogás keretein belül értelmezték a szóban forgó 

tárgyat. 

Kép és szöveg viszonyáról maga Mednyánszky is nyilatkozik a Festői utazás 

előszavában. Eszerint Josef Fischer Vág menti tájképeinek első kiadása nem aratott sikert, 
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mert a képekhez adott leírások nem voltak megfelelőek; Fischer ezért felkérte 

Mednyánszkyt, hogy az új kiadáshoz ő készítse a szövegeket. Mednyánszky elfogadta a 

felkérést, de kikötötte, hogy „a szöveg ne puszta képmagyarázat legyen, hanem inkább a 

képek szolgáljanak a folyamatos egésszé összefűzött leírás magyarázatául”.
173

 Az 

alaphangot tehát a szöveg adja meg, a kép pedig magyaráz: segít elképzelni azt, ami a 

szövegben le van írva. 

Az útleírás műfaja szorosan kötődik a pittoreszk fogalmához, hiszen utóbbi magában 

foglalja a változatosságot és érdekességet; a „festői utazás” nemcsak azért festői, mert 

pittoreszk tájakat ír le, hanem azért is, mert vegyíti a statisztikai, néprajzi, földrajzi, 

történelmi tudnivalókat, így kötve le az olvasó figyelmét. Mednyánszky szövegei mellett a 

képek mintegy ennek a sokféle ismeretnek az origóiként szolgálnak: egyszerre illusztrálják 

a múltat és a jelent, a természet és az ember munkáit. A kortárs életből vett staffázsfigurák 

persze a műfaj obligát tartozékai, de a festői utazás kontextusában újra jelentést nyernek, 

mert a képek ezúttal nemcsak a múlt romjairól, hanem róluk is szólnak. Mindezeket a 

tartalmakat a kép és a szöveg úgy szövi egymásba, hogy nemcsak illusztrálják, de ki is 

egészítik egymást. Beckó várának az ábrázolásán (6. kép) például az önálló motívumként 

fenséges és rettenetes vár látható a szédítően meredek szikla tetején; az előtérben viszont, a 

folyó másik partján, két nagy kalapú gulyás, aki jól megtermett marhákat legeltet. 

Mednyánszky ebben az esetben eltekintett a jelenkori adatoktól, és a várhoz kapcsolódó, 

nagyon is gótikus regének, illetve a vele szembeállított, ugyancsak izgalmas történelmi 

valóságnak szentelt teret.
174

 A rege szerint a fennhéjázó és kegyetlen Stibor vajda a 

bolondja, Buckó ötlete nyomán építtetett a megközelíthetetlen sziklára várat. A vajda 

kedvenc vadászagara egyszer megtámadott egy idős szolgát, aki védekezés közben eltörte 

a kutya lábát – Stibor pedig bosszúból letaszíttatta a szerencsétlen öregembert a 

sziklafalról. Éppen egy év elteltével a bortól mámoros Stibor a kert egyik zugában feküdt 

le aludni, és álmában egy kígyó „falánk fogával utat rágott magának áldozata szemén 

keresztül egészen az agyáig. Az észvesztő fájdalomtól őrjöngve rohant Stibor egyik helyről 

a másikra, fel az egyszerre csak véres színben felizzó sziklafokig, amelyet a szolga vére 

festett meg, lezuhant és halálra zúzta magát.”
175

 A történet, amely több más feldolgozást is 

megélt (a legfontosabb Kisfaludy Károly drámája, a Stibor vajda),
176

 nem is csak 

homályosan rettenetes, hanem egyenesen borzalmas. Fischer képén ebből semmi sem 
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látszik, de a 19. század következő évtizedeinek közönsége ennek és más Beckó-

ábrázolásoknak a kapcsán is bizonyára erre a közismertté vált történetre és a borzalmakra 

asszociált. A pittoreszk várábrázolások elfojtják a rettenetet – de a rettenet ettől nem szűnik 

meg, hiszen éppen ez az elfojtottság, félig (vagy annyira sem) kimondottság a lényege. 

De mit tehetett az a tájképfestő – például Ligeti Antal –, aki történeti tájképén szerette 

volna érzékeltetni a múlt fenségét és rettenetességét? Számos eszköz közül válogathatott; 

Ligeti a homály burke-i hatását használta ki, amikor felhőbe, párába burkolta várait vagy a 

környezetüket. Trencsén esetében drámai fények emelik ki a kompozícióban középre 

rendezett, és így mindent uraló várromot. Hricsót, a kísértetvárat jobb felől viharfelhő 

fenyegeti – a természet egyik legfenségesebb megnyilvánulásának az előjele. Ezek a képi 

eszközök a múltnak azt a gótikus homályát vizualizálják, amely a Hormayr–Mednyánszky-

féle szövegekben csak a szavakban volt jelen. Ezért aztán a Ligeti képein látható, a 

népéletből vett staffázsfigurák ismét új színben tűnnek fel: ezúttal vizuálisan is drámai 

kontraszt képződik a fenséges múlt és a múltra ránövő, ám róla közben talán tudomást sem 

vevő, mindennapi jelen közt. 

Ligeti mindezt a müncheni késő romantikus tájképfestő iskola nyomdokain haladva 

olvasztotta bele műveibe. A pittoreszk eredeti elvárásrendszere nem tartalmazta az 

atmoszferikus hatások ábrázolását, és – láttuk – a fenséges által tett lehengerlő hatás sem 

fért bele; a 19. század elejének angol műkritikája például keményen megrótta azokat a 

festőket, akik párákkal, fényekkel bontották meg a pittoreszk táj ismerős körvonalait, 

nagyobb teret engedve a képzeletnek és a drámaiságnak.
177

 A pittoreszk tájképek úgy 

ábrázolták a tájat, mint ami a jó ízlésű úriember által befogadható és birtokolható – ehhez a 

birtokláshoz műveltség, valamint képek nézegetésén, versek olvasásán finomodott 

érzékenység szükséges. Az atmoszferikus hatásokkal lenyűgözni igyekvő tájképek viszont 

– az egykorú kritikusok szerint – a műveletlenekre hatnak, mert felületes hatásokkal 

próbálnak feltűnést kelteni ahelyett, hogy szofisztikáltan idéznék fel a pittoreszk látásmód 

toposzait. A 19. század azonban a kiállítások intézményesülésének és a nagyközönség 

kialakulásának időszaka volt; a festők már nemcsak a kifinomult keveseket akarták 

megszólítani, hanem azt szerették volna, ha az ő képük mindenkinek a szemébe tűnik a 

kiállítás zsúfolt falán. A hatás a tájképfestészet természetes részévé lett.
178

 A pittoreszk 
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látásmódot felváltotta, vagy inkább magába ölelte a romántos. A Ligeti műveihez hasonló 

történeti tájképek mindenki számára befogadhatóvá, mindenki birtokává teszik a hazai 

tájakat és történetüket, ugyanúgy, ahogy a Taschenbuch szövegei – hozzájuk hasonlóan a 

fenséges elementáris hatására építve. 

 

 

II.4. Magyar urak a „goth” szobában 

 

Ligeti akadémiai képei közül három, láttuk, a felvidéki várak Mednyánszky Alajos által 

népszerűsített irodalmi hagyományához kapcsolódik. A negyedik, a Szigliget viszont 

Kisfaludy Sándor regéihez köthető. A század első évtizedeiben, Mednyánszkyt megelőzve, 

a várak gótikus hagyományának fő letéteményesei ezek a munkák voltak. Az első három 

rege, a Somló, a Csobánc és a Tátika 1807-ben jelent meg Regék a magyar előidőből 

címmel, a továbbiak pedig a húszas években, a költő öccse, Kisfaludy Károly által 

szerkesztett Aurorában. Kisfaludy Sándor költészete a kortársak számára a romántosság 

iskolapéldája volt, nem is annyira a regéknek, mint inkább a Himfy írói név alatt kiadott 

szerelmes versciklusoknak (Kesergő szerelem, Boldog szerelem) köszönhetően. Teleki 

József szerint is Kisfaludy plántálta „az olasz romántosság kellemetes virágait honi 

földünkbe, hol az kivált Himfy kesergő szerelmeiben egy különös komoly lelket, az olasz 

lágyságától különböző karaktert vett fel”.
179

 A romántosság ezek szerint a gyakorlatban 

nem más, mint a nemzetközi népszerűségnek örvendő fenséges-gótikus motívumok és 

sajátosságok helyi változata. 

 A regék 1807-es kiadásának
180

 illusztrációi (Vinzenz Kininger munkái) jól mutatják, 

hogy a kortársak gótikus keretek közt értelmezték ezeket a műveket. A Tátika illusztrációja 

(7. kép) egyenesen az egyik legborzalmasabb jelenetet emeli ki. A regében a gonosz 

várúrnő és segítője fondorlatos tervet dolgoz ki az asszony mostohalányának megölésére: a 

gyilkos beöltözik egy halott remete kísértetének, és halálra ijeszti, majd lelöki a lányt a 

szikláról. A gyilkos útját baljós jelek kísérik, például egy farkas emberi koponyát ejt a lába 

elé. Ez a jelenet látható a regék első kiadásában megjelent képen, amely a csuhás alakot a 

rémisztő motívumok teljes körével ábrázolja: a háttérben ódon vár és templom, régi 

kereszt, a remete mögött szikla és kopár fák, lába előtt a koponya, az égen pedig felhők 
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közt látszik a hold.
181

 A csuhába öltözött szerzetes vagy remete a gótikus regények gyakori 

figurája volt: a szüzességi fogadalmat tett emberekhez a középkor óta tapadt az a 18. 

században még inkább erőre kapó képzet, miszerint az ösztönök elfojtása a személyiség 

torzulásához vezet, és ilyenkor a szenvedély megsokszorozódva törhet elő – ez a gótikus 

regényekben gyakran állatias kegyetlenséget jelent.
182

 A protestáns Angliában a motívum 

elterjedését az is indokolta, hogy a „sötét”, babonás középkorról alkotott elképzelés 

szorosan összefonódott a katolicizmus-ellenességgel.
183

 Másutt azonban mindenféle vallási 

mondanivaló nélküli, borzongató szerepe volt; még Mednyánszky egyik regéjében is 

előfordul.
184

 Ugyanakkor pozitív szerepben is találkozunk szerzetesekkel a gótikus 

irodalomban; mint ahogy a kolostor is lehet – a várhoz hasonlóan – az ártatlanok 

félelmetes börtöne és jótékony menedékhely is. Kisfaludy regéjében a valódi remete áldott, 

jó ember volt, és alakja csak az ő szerepét átvevő gonosz bérgyilkos miatt válik gonosszá. 

Az illusztráció azonban ezt nem jelzi, csupán halmozza a rettenetes motívumokat. A regék 

1807-es kiadásában a Tátikának ez az illusztrációja paratextusként
185

 a szöveg lehetséges 

értelmezései közül a gótikus szemléletet ajánlja az olvasónak: egy olyan esemény kap 

hangsúlyt, amely a cselekmény szempontjából nem elengedhetetlen fontosságú, viszont az 

elkövetkezendő borzalmakat vetíti előre, és így kellőképpen rettentő. Retteg maga 

Pongrác, a bérgyilkos is (akinek a rossz lelkiismeret a sötét erdőben már egyébként is 

„minden kicsiny zörrenésnél / Szívébe jégcsapot vet”):  

„S ballag ballag, – s a mint ballag 

Épen egy völgy öblében 

Nagy zörgést hall a sűrűben, – 

Retteg Pongrácz bőrében”.  

Eddig a rettenet – és most jön a borzalom:  

„Egy nagy farkas tört igetve 

Keresztűl a sűrűn itt, 

S fogai közt, fel a bércznek 

Egy nagy halálfejet vitt; 
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Embert látván, megrezzene – 

S a fejet úgy ejté ott, 

Hogy az Pongrácz lába közé 

A fagyon lekopogott.”
186

 

Kisfaludy regéi motívumaikban szorosan kapcsolódnak a korszak nemzetközi populáris 

gótikájához, különösen a német lovagregényekhez;
187

 ez azonban nem mond ellent annak, 

hogy a szerző saját magát nagyon is eredeti, méghozzá eredeti magyar költőnek látta és 

láttatta. Voltaképpen a magyar irodalmi hagyományt és a magyar történelmet öntötte 

európai mércével is „korszerű”, vagyis divatos, olvasmányos formába. Regéinek 

cselekménye persze – ahogy a német lovagregényeké is – tulajdonképpen bárhol 

játszódhatott volna; a „nagy” történelem csak kulissza. Ebben Kisfaludy regéi hasonlítanak 

Mednyánszky regéihez; a különbség abban áll, hogy Kisfaludy nagy öntudattal 

hangsúlyozza hősei magyarságát. A Tátikában például a pozitív szereplők magyar 

emberek, míg Hermán deák, akivel a gonosz özvegy összeszűrte a levet, „cseh pribék”. A 

házasságtörésből született fiuk pedig „egy mákszemmel sem bírt / [a törvényes férj, 

Szánthó Gáspár] Magyar emberségéből, / Korcs volt, szóval: az anyjának / Hermánt 

öleléséből”. Felületes „hazapuffogtatásnak”
188

 tűnik mindez, de magában rejti a 

Mednyánszky és Kisfaludy felfogása közötti lényegi különbséget: előbbi a nemzet 

államközösségi felfogását vallotta, és regéiben ezért fértek meg békésen a magyar, német, 

szlovák hagyomány elemei a várakra mint közös pontra rávetítve, míg Kisfaludy és köre 

eredetközösségi felfogásában a nemzet a katonáskodó, vitéz magyar nemességgel 

azonosult.
189

 Kisfaludy emblematikus költője volt annak a körnek, amely – a kazinczyánus 

nyelvújítókkal szembehelyezkedve – a nemzeti nyelv és kultúra felvirágzását szerves belső 

fejlődéstől várta, és úgy vélte, hogy ennek az eredeti nemzeti kultúrának a letéteményese a 

magyar nemesség.
190

 

Kisfaludy Károly Aurorája kétségtelenül a bölcsője volt annak az új irodalomnak, 

amelynek tükrében a szerkesztő bátyjának regéi hamarosan ódivatúnak tűntek; az Aurora-

kör az évtized végére már azt hirdette, hogy a kultúra birodalmában, „az irodalom 

respublikájában” nem számítanak a rangok, ami hozzájárult ahhoz, hogy lassan eljárt az 
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idő a nemesi eredetiség-felfogás felett.
191

 A kör oszlopos tagja, Toldy Ferenc így 

jellemezte a regéket Kisfaludy Sándorról írt gyászbeszédében 1844-ben:  

„[a] szellem, mely azokat átlehelte, hű kifejezése volt a magyarnak – azaz, mi 

akkor egyet jelentett, a magyar nemességnek – a maga büszkeségében és 

kedélyességében; az ősök közé véltük magunkat átvarázsolva, házi köreikbe, 

kandallójok melegéhez”.
192

  

Kisfaludy tehát egy letűnt kor költője, akit mégis van miért szeretni, és ez csak egy kicsi 

elmozdulás ahhoz képest, ahogyan húsz évvel korábban az Aurorában megjelent: veterán 

költőként, aki kiindulópontul szolgál az ifjúság számára. A második, 1823-as kötet 

részleteket közölt a Csobáncból, a Tátikából és a Somlóból, valamint teljes terjedelmében, 

először közölte a Szent Mihály-hegyi remete című regét – a fiatal almanach ezzel nyilván a 

közönség kegyeit kereste, és önmagát igyekezett kanonizálni a hírneves költő által, de 

egyben Kisfaludyt is kanonizálta olyan nemzeti költőként, akinek jól ismert műveiből elég 

egy-egy részletet idézni, mert mindenki tudja, mi a folytatás. Ennek a gesztusnak nyilván 

alapvető jelentőségű eleme, hogy pontosan mely részletet emelik ki. Nos, a Tátikából 

ezúttal nem a gótikus borzalmakat olvashatjuk, hanem a „hazapuffogtatást”:  

„A boldogúlt két öreg is, 

Hogy szívek még dobogott, 

És az arany billikomban 

Ó somlai csillogott, 

Öszveülvén s öszvehordván 

Harczaik egy rakásra, – 

Könny gördűlve agg szemekből, 

Igy köszöntek egymásra: 

»Adja Isten, hogy a magyart  

A fél világ uralja! – 

S vérrel szerzett szabadsága 

Soha kárát ne vallja! 

Adja Isten, barátságunk 

Halálunkig állhasson, - 

S reménynyel tölt gyermekinkből 

Egy boldog pár válhasson!«”
193
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 Ezt látjuk az idézethez tartozó képen is (8. kép), amely mintha pontosan rögzítené 

azokat a képzeteket, amelyeket – Toldy emlékbeszédéből ítélve – a regék keltettek a fiatal 

Aurorásokban: a régi (idős) magyarok büszkeségét és kedélyességét; azt, hogy milyen 

lehetett házi körükben, a kandallójuk mellett ülni. A képhez prózában írt magyarázat is 

kapcsolódik, mely lelkes, hazaszerető uraknak nevezi a szereplőket, és megemlíti, hogy 

mindeközben „a goth-szoba mélyében játszanak gyermekeik”.
194

 A jelenet maga nem 

gótikus a rettenet és borzalom értelmében, de cserébe korhűségre törekvő architektúrát 

kapunk. Ugyanez érvényes a Somló és a Szent Mihály-hegyi remete (9. kép) illusztrációira 

is, pedig utóbbi rege különösen borzalmas. Amikor halva találják a remetét (a főszereplő 

leány hű szerelmét), az apát így számol be róla a leánynak:  

„Egy vén tölgy mohos tövében, 

Arczczal erre fordúlva 

Ülve halt meg, feje kínos 

Mellére lekonyulva. 

Több napokig kelle néki 

Immár halva ülni ott, 

Mert felette néhány holló 

Igen bátran károgott.”
195

 

Az Aurora illusztrációi tehát másféle értelmezési keretet nyújtanak a regéknek, mint az 

1807-es eredeti kiadás képei: mintha az 1823-as Aurora a regék „nemzetiségét” 

hangsúlyozná elsősorban. Ez nem meglepő, ha tekintetbe vesszük, hogy az Aurora éppen a 

nemzeti irodalom fóruma kívánt lenni – méghozzá széles körben olvasott, népszerű fóruma 

–, és e törekvéséhez választotta legitimizáló előzményként Kisfaludy Sándort. Az 

almanach első évtizedének (Kisfaludy Károly szerkesztői működése időszakának) 

illusztrációs anyaga arra vall, hogy Kisfaludy, akárcsak a szövegeknél, a képek esetében is 

változatosságra törekedett, és – amikor csak tehette – a szöveghez tartozó, egyedi képet 

rendelt.
196

 Az európai zsebkönyvek gyakran klasszikus festmények reprodukcióit közölték, 

vagy más olyan, sematikus képeket, amelyek nem kapcsolódtak szorosan a bennük 

olvasható szövegekhez. Az Aurora illusztrációi általában konkrétabbak és egyben 

eseménydúsabbak is; csendben mélázó alakok jellem-, vagy inkább ideálképei helyett egy 

történés pillanatképét adják. Néhány fő szempont keveredik bennük, és egyes képeken az 

egyik, másokon a másik érvényesül jobban: a magyarosság, a történetiség, valamint az 
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izgalom, vagyis rettenetesség. Az 1824-es kötet ismét közölt egy regét Kisfaludy 

Sándortól, A megbosszult hitszegőt: az ehhez tartozó képen egy kripta és felnyitott koporsó 

látható. A megrettent fiatalember magyar ruhát visel, de ezúttal nem ez a fontos (egyébként 

ő maga a hitszegő, így természetesen magyar apa és német anya „korcs fajzattya”). Számos 

képen megjelenik a várkastély fenséges motívuma – ezúttal nem önmagában, hanem egy 

gótikus hangoltságú jelenet hátterében, más gótikus kellékekkel együtt. A viszonlátás című, 

Kisfaludy Károly által írt novella illusztrációján a komor vár alatt egyesül újra, 

viszontagságok után, a fiatal magyar pár, míg a fiú apja, Tivadar fohászkodva nyúl az ég 

felé. Ő igazi gótikus alak; a novella ezzel a mondattal kezdődik: „Tivadar, büszke lelkének 

szomju vágyait nem teljesíthetvén, visszavonúla sziklavárába.”
197

 Más jelenetek, így 

például az 1826-os kötetben András és Béla ábrázolása esetében hiányzik ez a 

„vadromantikus” hangulat; ezek azok, amelyek szigorúbban vett történeti képek kívánnak 

lenni, noha a középkori alakok magyaros mentéjének történeti hűségét természetesen az 

1820-as évek mércéjével kell mérnünk. 

Az 1823-as kötet Kisfaludy-illusztrációinak „goth” enteriőrjeiben azonban nem 

egyszerűen a történeti hűség igénye nyilvánul meg. A borzongás kedvelői a gótikus 

architektúrában sűrítve látták a múlt homályát, a fenséget, a fantázia szabálytalan 

burjánzását. Ennek igazolására idézzük a magyar színikritika egyik első termékét: Bárány 

Boldizsár Bánk bán rostája című 1817-es írását. Az összeesküvők gyűlésének jelenetéről 

Bárány így ír:  

„Elég idejök marad a peturiaknak a fontolgatásra, a Petur lelke jelenéseket lát, 

miképp elrészegül, az ősz spanyolnak ismét hazája eszébe száll; és ha a fekete 

boltozatokat, az elnémult szövetségeseket a már-már szürkülő időnek talán első 

homály-fényével összevesszük: egy felséges, gyönyörű gótikaisággal példázza 

a sírba készülő ősz ezen országnak majd-majd következő fellegeit.”
198

  

A „gótikaiság” többféle dologból áll össze: a jelenésekből, a szürkület homályából, a 

haldoklásból, de a – bizonyára nyugodtan mondhatjuk: gótikus – boltozatok is fontos 

elemét képezik. A gótikus teremben zajló történelem gótikus keretek közt értelmezendő; ez 

az a homályos, dicső, fenséges múlt, amely a Taschenbuch szerzőit is rettenettel vegyes 

áhítattal töltötte el. 

Az Aurora képein a történelem még képlékeny; át- meg átolvad a képzelet, a szellemek 

és a nemzettől és történelemtől is független izgalom világába. A történelem ilyenkor nem a 

tudományos megismerés tárgya, hanem a képzelet nyersanyaga, amelyhez az érzelmek 
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útján közelítünk – mintha odaülnénk az ősök kandallójához. A romantika valami ilyesmit 

értett nemzeti mitológián: egy olyan motívumkincset, amely összeköti a nemzet tagjainak 

képzeletét. A konstrukció azonban ehhez idővel már nem volt elég; „valódi”, 

rekonstruálható mitológiára és múltra volt szükség.
199

 Magyarországon is egyre 

hangsúlyosabban vetődött fel problémaként, hogy nincsen olyan mitológia, amelyet 

folyamatos hagyomány közvetítene a ma embere felé, pedig erre lenne szükség ahhoz, 

hogy igazán érezni lehessen a történelmet; a képzelet és a kevés forrásból történő utólagos 

fabrikálás nem elég. Ahogy Kölcsey Ferenc írja a Nemzeti hagyományokban, a tradíció 

„minden kétségen túl a maga mesés alakjában is több psychologi vonásokat szállított volna 

korunkig, mint a chronikának sovány tudósításai”.
200

 Kölcsey primátust ad a 

hagyománynak a történetírás felett, mert utóbbi csak hideg ésszel próbálja összerakni azt, 

ami szervesen is öröklődhetett volna. A hagyomány megteremtésében azonban már nem 

hisz; az idézett mondat eleje így hangzik: „a hagyomány elenyészte megtilt bennünket, 

hogy a régibb kor sajátságai felől hitelesen értekezhessünk”. A múlt teljessége elérhetetlen, 

mert csak a tökéletlen história marad mint a megismerés módja.
201

  

A tudományos igényű történetírás fejlődése, a tényszerűség igénye a következő 

évtizedekben egyre határozottabban választotta el a fikciót a tudománytól. A történelem 

egyfelől a nemzet nagyjainak, az ő nagy tetteiknek történetét, másfelől pedig a nemzet 

egészének társadalomtörténeti megalapozottságú történetét kezdte jelenteni,
202

 és ebben a 

narratívában már nem jutott hely a várak legendáinak. Jellemző, hogy Kossuth Lajos 

például azért bírálta az egy generációval idősebb Péczeli József történeti munkáit, mert úgy 

vélte, keveset mondanak a nemzet történetéről, és túl sokat a privát 

„tréfaharcocskákról”.
203

 Míg a fenséges esztétikáján alapuló gótikus 

történelemábrázolásban nagy szerep jutott a befogadó képzeletének, amely a történetek és 

motívumok mögé odafestette a múlt homályát és hangulatát, addig a „történeti hűségre” 

törekvő ábrázolások egy részletgazdag világot igyekeztek teremteni, amelyet a befogadó 

készen kap – hogy a történelem ne a fantázia birodalma legyen, hanem szinte 
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kézzelfogható realitás. A realitás érzetét azok a részletek teremtik meg, amelyeknek 

voltaképpen nincs közük magához a történethez, és ismeretük éppen ezért kelti azt az 

illúziót, mintha nem a történetet olvasnánk, hanem magunk is ott lennénk – mint például 

amikor Jules Michelet-nek a francia forradalomról szóló könyvében három finom 

koppintás hallatszik Charlotte Corday börtönének ajtaján.
204

 Ebben az elvárásrendszerben a 

várakról szóló regék már nem tartoznak a história körébe.  

 

 

II.5 A hatás gyanúba keveredése 

 

„Kedves dolgot cselekszem-e, szép olvasónő, ha egy váromladék regényes 

közelébe, vagy épen a romok lábához vezetlek? S valjon nem fogsz-e 

neheztelni, ha a vár körét olly történet színhelyéül festem, melly talán gyöngéd 

kebled érzelemvilágit mint szilaj északi szél megrázkódtatja?”
205

  

Ney Ferenc Eskü című novellája 1844-ben jelent meg, és egy felvidéki vár, Jeszenő 

romjait tette meg egy nem a múltban, hanem a kortárs világban játszódó, de nagyon is 

gótikus történet fő színhelyéül: itt indul a bonyodalom, és végül itt történik meg a szörnyű 

végkifejlet. A történet főszereplője egy szenvedélyes alak – egy művész. Szerelmével, a 

szép és kedves, de kissé felületes Elmával és egy nagyobb társasággal kirándulni jönnek 

Jeszenőre. A novella bevezetője hosszan írja le a gyönyörű látványt, amelyben már maga a 

táj, de történelme is ámulatba ejt; azonban nem mindenki egyformán fogékony erre.  

„Mindnyájan el valának ragadtatva a pompás látványon. De csalódnék a nyájas 

olvasó, ha ez elragadtatást bensőnek, valódinak hinné, csupán azért 

hallatszának a csudálás és gyönyörködés töredezett felkiáltásai, mivel szokás 

illyenkor legalább elragadtatottnak látszani. Csak Ákos lelkében volt igazi 

fogékonyság a természet szépségei iránt, müvészileg magasabb képzettségénél 

fogva; s Elmában is volt némi alapja e’ fogékonyságnak azon gyermekded 

ártatlanságnál fogva, melly mindenen, mi uj s meglepő, örülni tud.”
206

  

A tájat tehát három okból lehet értékelni: vagy azért, mert hallottuk másoktól, hogy 

értékelni illik (ami nem is igazi értékelés), vagy azért, mert szabálytalanságaival meglep és 

felkelti érdeklődésünket, vagy azért, mert valóban elég képzettek vagyunk hozzá, mivel 

kellően kiműveltük ízlésünket és képzeletünket. A sznob, a naiv befogadó és a művelt 

ember a novella szerint hierarchikus viszonyban áll egymással. Ákos olyan, mint a 18. 

                                                 
204

 Bann 1995. 42–44. A történelem elbeszélései által kiváltott valóság-hatásról vö. Barthes 2003. 96–98. 
205

 Ney 1844. 3. 
206

 Ney 1844. 9. 



62 

 

századi művelt angol, aki a táj egészét értő módon fogja fel, Elma pedig a vele 

szembeállított, műveletlen és absztrachálni képtelen nő (vagy kézműves, vagy 

földművelő), aki csupán egy-egy vonást (a táj meglepő voltát) vagy részletet képes 

befogadni.
207

 

A művészet, valamint ezen belül a magas művészet és a populáris kultúra fogalma a 19. 

század első felében kovácsolódott ki máig uralkodó – bár sokat kritizált és elemzett – 

formájára. Bár a változások gyökerei a „magas” művészetbölcseletből eredtek, a 

közgondolkodásban – nyilván leegyszerűsítve – a sokak által olvasott újságok, folyóiratok 

művészeti írásai, kritikái, valamit a Ney művéhez hasonló fikciók révén terjedtek el. A 

művészeti irodalom és kritika nyelvében meghonosodott néhány olyan fogalom, amelyet a 

szerzők bőkezűen, de szigorú megfontolás nélkül hintettek el szövegeikben. Ezek a szavak 

és szóvirágok nem rendelkeztek filozófiai pontossággal meghatározott jelentéssel, de 

szélesebb jelentéstartományuk jól körülírható a példákból kiindulva; ezáltal a kor népszerű 

művészeti irodalmának általános értékrendje is kirajzolódik. Az, aminek Elma örült, nem 

más, mint a hatás – amit a korszak műkritikája a felületességhez kötött. Ha egy mű csak 

hatást tesz, akkor erőteljes, de külsődleges eszközökkel, röpke időre ragadja meg a néző 

figyelmét. Így tesznek a rossz művek – de vannak rossz befogadók is, akik, mint Elma, a jó 

művekben vagy a természetben is csak a hatást keresik. A művelt, vagyis a természetre és 

a művészetre mélyen fogékony ember ideáljával szembeállítva a felületes hatások kedvelői 

műveletlenként tételeződtek. Hiszen ha a hatás nem a művelt elmére hat, hanem az 

érzékekre, akkor bárkire hathat. Ebből pedig az következik, hogy a pusztán hatásos művek 

az alacsony kultúra körébe tartoznak, szemben a művelteket megcélzó magaskultúrával. 

A fenséges esztétikája viszont a befogadóra tett hatás esztétikája; a gótikus regények, 

novellák, regék a rettenet és borzalom eszközeit felhasználva gyönyörködtették olvasóikat. 

Európában korábban sosem olvastak annyit, mint a 18. század végén – az olvasni tudás 

terjedése és a közönség szélesedése a megjelenő könyvek számának növekedésével járt, 

ami viszont az olvasás módjának megváltozását eredményezte: addig inkább kevés 

könyvet olvastak sokszor, elmélyülten, ekkortól kezdve viszont gyorsabban, szórakozást 

keresve olvasták az újabb és újabb könyveket.
208

 Sokak számára nehéz volt megérteni és 

elfogadni azt, hogy az olvasás már nemcsak a tanulás egyik módja volt, hanem puszta 

élvezetforrás is lehetett. Az élvezetet nyújtó művek – kritikusaik szerint – csak 

hatáskeltésre törekedtek, és üres izgalmak által bilincselték le az olvasó figyelmét. A 
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regények apologétái viszont általában arra hivatkoztak, hogy a hatáskeltés csak akkor 

negatív, ha üres; egyébként akár hasznos dolgokat is közvetíthet az olvasó felé, akinek 

sikeresen megragadta az érdeklődését. Jó példa Almási Balogh Pál egy 1824-ben megjelent 

írása, amely a természetfeletti események iránti érdeklődést azonosítja a póriassággal: „A 

pórság itélete pedig, a melly a Román becsét tsak a történeteknek minél nagyobb számú, 

csudás és rendkivül való öszve halmazásától függeszti fel, itt semmiképen számba sem 

jöhet.”
209

 A folytatásban aztán mégis védelmébe veszi a „mesés románokat”, amely műfaj 

„nem épen olly megvetendő, mint némellyek vélik”:
210

 kevés köztük a jó, de azért van. A 

„bolygó lelkek” a keresztényeknél az ókori mitológia szerepét töltötték be, és ez, bár 

babona, mégis képezheti regény tárgyát. „Sőt nemde nem interesszáns dolog e (Románban 

mondom) azt, a ki már tőlünk elköltözött, viszont fellépni és munkálkodni látni e világon; 

még pedig hatalmasabban, mint hajdan […].”
211

  

Amikor a művészetben is a tudományos igényű történelemábrázolás lett az elvárás, a 

„komoly” történelemábrázolók egyre inkább igyekeztek elhatárolni magukat a gótikus 

játéktól. Sir Walter Scott például pályája elején nagy sikereket aratott a gótikus műfajban, 

de ezeket a munkáit később megtagadta, és a „valószerűbb” történelemábrázolás felé 

fordult, miközben művészete mindvégig sokat köszönhetett a gótikus ihletnek.
212

 Scott 

regényeit Magyarországon is sokan olvasták, és itteni recepciójukból is látható, hogy két 

világ határán lebegtek, gróf Kemény József fentebb idézett írásában is egyszerre a 

regényesség és a történelmileg hiteles ábrázolás példái.
213

 A 20-as és 30-as években a 

történelmi regénytől még azt várták, hogy valahol a történetírás és a „költés” közt álljon; 

Almási Balogh Pál is így definiálta a „Históriai Románokat” fenti írásában, de Bajza József 

és Toldy Ferenc is azt képviselte, hogy a regénynek nem kötelező tartania magát a 

történelmi tényekhez: a „historia itt szintolly eszköz a költészeti végcélra: a szépre, mint a 

tiszta költés”.
214

 A 40-es évektől azonban teret nyert a történeti hűség szigorú 

követelménye, például Henszlmann Imre írásaiban. Ezt képviselte Kemény Zsigmond is, 

aki elvárta, hogy a regényben a történelem ne csak „ráma” legyen, amely a történelem 

folyásának szempontjából jelentéktelen eseményeket és embereket vesz körbe (a gótikus 

lovagregények épp ilyenek, de ilyeneknek ítélte Kemény Scott regényeit is), hanem a 

cselekmény valóban meghatározó történéseket és személyeket vonultasson fel. A század 
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második felében a történeti hűség a történelmi regények megítélésének alapvető 

szempontjává vált. A létrejött regények azonban nagy változatosságot mutattak, és 

többnyire nem csak a jelentős eseményekre koncentráltak; íróként maga Kemény sem 

felejtette el, hogy „szerelemmese” nélkül nehéz lekötni az olvasót. Az olvasmányosság és a 

szórakoztatás szempontja ugyanis sohasem szorult háttérbe. 

Csábító a lehetőség, hogy mindezt lefordítsuk a történeti festészetre, de nem tehetjük. A 

történeti festészet ugyanis egyre inkább reprezentációs célokat szolgált. Miközben a 

történelmi regény a privát szféra műfaja maradt – egyéni, „civil” olvasókhoz szólt, akiknek 

érdeklődését nem ideológiákkal, hanem elsősorban olvasmányossága által igyekezett 

fenntartani –, addig a nagyszabású történeti festészetnek szüksége volt a nagy 

nyilvánosságra, az állam és a közintézmények támogatására, hiszen privát vásárlókat 

nemigen célozhatott meg. Emellett a történeti festészet műfaji előírásai már eleve 

magukban hordozták azt, ami a történelmi regény esetében vita tárgyát képezhette, és ízlés 

dolga volt: a történeti festmény nagy emberek nagy tetteit ábrázolja, olyan eseményeket, 

amelyek tömegek – például egy nemzet – sorsát befolyásolták.
215

 (Létezett ugyan a 

történeti zsáner műfaja, ám ez olyan öszvérnek számított, amely sohasem érhetett fel egy 

telivér históriai képpel.) A történeti képek exemplum-jellegének követelménye is a 

klasszikus akadémiai előírásokból fakadt. 

A történeti festészet per definitionem nagyszabású és komoly; a legmagasabb rendű 

műfaj, amely a 19. század közepén, az akadémiai műfaji hierarchia felbomlásának 

időszakában is büszke volt pedigréjére. Ezért aztán még jobban kellett óvakodnia az 

„olcsó” hatáskeltéstől, mint más műfajoknak. A befogadót persze meg kellett ragadni – 

hiszen az exemplumnak éppen ez a célja –, de ezt szellemi eszközökkel kellett elérni, nem 

pedig alantas hatásvadászattal. A kor kritikusai egyébként sem az várták a művektől, hogy 

lenyűgözzenek vagy letaglózzanak, hanem kivitel és tartalom, forma és jelentés, ha úgy 

tetszik, test és lélek harmonikus egységét, amelyben persze a léleknek kell 

meghatározónak lennie. Ha ez sikerül, akkor a mű költői
216

 lesz – ez talán a legpozitívabb 

jelző ebben az elvárásrendszerben. „A festő költő” – írja a Der Spiegel kritikusa 1844-ben, 

és ennek megfelelően le is szögezi, hogy a kritikában csak olyan képekkel foglalkozik, 
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amelyek „vagy a természet másolásának igazsága vagy bármely költői gondolat zseniális 

kivitelezése által tűnnek ki, és így mesterüket művésznek bélyegzik”.
217

 Költői az a mű, 

amelynek kivitele mellett tartalma is van, amelyben látjuk érvényesülni a művész 

fantáziáját, amely nem tucatmunka, hanem ihlet eredménye. A költőiség és a borzalom 

tehát csak nehezen fér meg egymással: míg az előbbi által okozott műélvezet hangsúlyosan 

szellemi, addig utóbbi hatását a kortársak gyakran testi gyönyörként írják le, mint például 

Anna Laetitia Aikin, aki, mint fentebb idéztük, a beteljesülés iránti elvakult vággyal 

magyarázta a gótikus regények sikerét. A burke-i elméletben a fenséges dolgok hatása nem 

műveltségtől, ízléstől vagy elmétől függ, hanem ösztönös, zsigeri – hiszen a vadul 

hullámzó tengertől mindenki fél.
218

 A naiv és a művelt befogadó hierarchiája Burke-nél 

éppen fordított, mint Ney novellájában.
219

 Miközben a korszak német esztétikája arra 

törekedett, hogy a szépművészet élvezetét a művelt szellem, a jó ízlés, a kifinomult 

képzelőerő érdekmentes gyönyöreként definiálja, addig ez az elmélet a félelemre, 

fájdalomra alapozott – szellemi helyett testi, ha úgy tetszik, élettani dolgokra. A 

szemérmes biedermeier kritika pedig ettől elfordította a tekintetét. Lehet ugyan valami akár 

„borzasztóan költőileg szép” is, mint Joseph Anton Rhomberg Faust és Mephisto Margit 

vesztőhelye mellett halad el című műve,
220

 de akkor ebben a minősítésben összeadódik a 

Gretchent a vesztőhelyre hurcoló „szellemalakok” és az egész jelenet borzalmassága, az 

erkölcsi mondanivaló („Faust bűnösen megrettent bámulása”) és a nagy költő nagy 

művének illusztrációja láttán érzett áhítat. 

A 40-es évek pesti műegyleti kiállításain – a képek címeiből ítélve – számos olyan téma 

szerepelt, amely a gótikus regények világát idézhette fel: lovag, kolostor, vár, szerzetes, 

hegyvidék. Akadtak olyan képek is, amelyek kifejezetten borzasztóak – a kortárs kritika is 

ezzel a szóval illette őket. Az 1840-es kiállításon például Joseph Lavos műve, Az elégettek 

keltett feltűnést – címe alapján e mű tökéletesen kimeríthette a „borzasztó” fogalmát. A 
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fenséges-rettenetes esztétikai minőségének tankönyvszerű példáját, a hajótörést ábrázolta 

Anton Perger Szükségbeli keresztelés árbocvesztett hajón című festménye, amelyet a 

kritika „hátborzongatónak” nevezett.
221

 Az 1847-es kiállításon szerepelt Zichy Mihály 

Koporsólezárás című képe (MNG), amely egy szentimentális, biedermeier zsánerkép-

témát, a gyermekét gyászoló anyáét növeszt borzasztóvá a szenvedélyek felfokozása és a 

csuhás alak szerepeltetése által. Ez a kép a kritika szerint „lélekrázó”, vagyis a befogadóra 

elementárisan ható alkotás.
222

 A fenséges esztétikájának szókészletét tehát gond nélkül 

használták a kritikusok – de valami mégis elveszett. Ez az esztétika eredetileg éppen arról 

szólt, hogy a rettenetet és borzalmat élvező befogadó felfüggesztheti erkölcsi ítéleteit, 

hiszen félelemmel és fájdalommal vegyes gyönyöre gyakran éppen bűnös cselekedetek 

szemléléséből fakad, ám a fenséges és borzalmas fogalmának lényegi részét képező 

esztétikai távolságtartás miatt ő e bűnökben nem érintett, és a cselekmények tartalmával 

nem kell foglalkoznia, csupán külső nagyságukkal. Perger és Zichy képén azonban – 

Lavoséról információ híján nem nyilatkozhatunk – a rettenetes és borzalmas dolgok 

ábrázolása olyan témákkal párosul, amelyek a néző érzelmeit célozzák meg, vagyis a 

pusztán „testi” félelemérzet mellett egy „magasabb rendű”, erkölcsi érzékre is hatnak.  

Mindemellett a rettenet valószínűleg nem veszített a népszerűségéből. Ezt példázza, hogy 

Franz Catel kolostorfolyosót ábrázoló festményét (10. kép) több magyar művész is 

lemásolta – Molnár József többször is; Medve Imre kópiáját archív fotóról ismerjük
223

 –, 

ami jelezheti azt, hogy a közönség kedvelte a kompozíciót, és egyben arra is utalhat, hogy 

a művészek számára érdekes és tanulságos feladatot jelentett az architektúra és a fények 

megfestése. A fények és árnyékok a hatáskeltés egyik legfontosabb eszközét jelentették, és 

egyben a mesterségbeli tudás bizonyítékát is, amint azt egy, az 1840-es műegyleti 

kiállításon szereplő, hasonló témájú alkotásnak, a főként architektúra- és díszletfestőként 
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tevékenykedő, velencei születésű, de Bécsben élő Antonio De Pian
224

 Kolostorcsarnok 

című festményének kritikái is mutatják: „gyönyörű architecturai műv, mellyben a 

világosság s árnyéklat, de különösen a perspectivitás és technika meglepő”
225

 – írja a 

Honművész. A „meglepő” szó valószínűleg meghökkentést, erős hatáskeltést jelent ebben 

az összefüggésben (ahogyan Ney novellájának Elmája is annak örült, ami „új s meglepő”). 

Úgy tűnik, a drámai fényhatásoknak, az éjszakai hangulatnak leginkább az 

épületábrázolásban volt helye. Még egy történeti témát ábrázoló kép is lehetett elsősorban 

„architecturai”, ha a hangsúly erre az aspektusra helyeződött. Ugyancsak az 1840-es 

kiállításon szerepelt a Pesten élő Hermann Neefe egy műve a következő címmel: 

Architecturai kép, éjjeli kettős világítással. Konrád, az utolsó Hohenstaufen búcsúzik 

anyjától.
226

 Olyannak képzelhetjük e kompozíciót, mint az Aurora enteriőrképei, ahol a 

„gótikaiságot” a gótikus architektúra adta hozzá a jelenethez. Itt azonban (a 13. századi 

témából adódóan minden bizonnyal) a gótikus architektúra és az erőteljes fényhatások a 

főszereplők – ezek határozzák meg a kép műfaját –, és maga a történelmi jelenet csak 

staffázs. Nem lényegtelen, hogy Neefe De Pian tanítványa volt, és maga is sokat dolgozott 

díszletfestőként.
227

 A 40-es évek architektúrafestészete bizonyára annak köszönhette 

népszerűségét, hogy felvette a gótikai hagyomány fonalát. 

Egy ilyen kompozíció azonban lehet „gyönyörű”, de a 40-es évek kritikusainak 

szemében nem igazi történeti kép. A történeti képen ugyanis nem a világítás a lényeg, 

hanem a költőiség; ennek a követelménynek pedig olyan művek feleltek meg, mint például 

az 1841-es kiállításon Schmidt József Árpád vezér a magyar nemzet főnökeivel az 

alaptörvényt alkotja című festménye, amely Vahot Imre szerint: „Mindenek közt 

legnagyobb, legköltőibb eszme, s a kivitel sem rossz.”
228

 A költőiség fogalmának lényege, 

hogy az eszme jelentősége felülmúlja a kivitel (felületes) jelentőségét, és a 40-es években a 

legmagasabb rendű eszmei tartalom a kritikusok szemében egyre inkább a nemzetinek 

tekintett tárgyak ábrázolásával esett egybe. A 19. század első felében a képzőművészet 

intézményrendszerének fejlődése a közönség szélesedését vonta maga után, ami – akárcsak 

az irodalom esetében – azzal járt, hogy a műértő írástudók (akik maguk is e folyamatnak 

köszönhették létüket) elkezdték markánsan elválasztani azt a művészetet, ami „csak” a 
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közönségnek próbál „felületesen” tetszeni, attól, amelyik ennél „mélyebb” tartalmat 

hordoz. A magaskultúrából öndefiníciója során kiszorultak – legalábbis elméletben – azok 

az elemek, amelyek a szórakoztatás kultúrájához sorolódtak – és, láttuk, a „vadromantika” 

jellegzetesen ilyen volt. Mivel Magyarországon egyre inkább teret nyert az az elképzelés, 

hogy azok a kulturális termékek a legértékesebbek, amelyek a „nemzeti” kultúrát építik, a 

fenti folyamat nemzetiszín változata ezekből is kizárta a „hatásvadászatot”; a felületes 

tetszeni vágyás csak elterelné a figyelmet a műalkotás fontos mondanivalójáról. Amikor a 

Pesti Divatlap 1844-ben azt panaszolja, hogy a műtárlaton csupa „violaszinü külföldi 

hegyeket, távolvidéki tájakat” lehet látni, és nem „lélekemelő magyar történeti képet, 

nemzeti jellemü müveket akár a harczias multból, akár jelenünk békekorából”,
229

 akkor a 

közönségnek tetsző, a fenséges eszközeit felhasználó, hatásos képeket a külfölddel 

azonosítja; a hazai violaszínű hegyekről szó sem esik.
230

 Az elvárás a „nemzeti szellem” 

kifejezése volt a művészetben, amire magyar téma ábrázolásakor is csak magyar művész 

lehet képes: „Már pedig aki magyarul nem tud, – ki nemzetünk szellemét nem ismeri, soha, 

de soha nem fog olly festményt készíteni, melly nemzeti rokonszenvet támasztana az igazi 

magyar kebelében.”
231

 A nemzeti tárgy mellett az ábrázolás módjában is nemzeti jegyeket 

kezdtek keresni, a magyar festőiskola definiálására törekedve; a „gótikaiság” ennek esett 

áldozatául. 

A „nemzeti szellem” ugyanis egyre inkább valamiféle „egyszerűség”, „józanság” 

követelményével azonosult. A korszak nemzetkarakterológiai fejtegetéseinek eközben 

visszatérő eleme, hogy a magyar hajlamos az erős érzelmekre, sőt, kicsapongó és 

lobbanékony, ami művészetében is tükröződik; ahogyan Rónay Jácint fogalmaz 1847-ben: 

„Ha [a magyar] ajkai dalra nyílnak, felhevül érzelme, örömében felriad vagy 

andalogva búsong fájdalmában, milyen a dal tartalma; de legyen ez víg vagy 

komoly, a magyar dal szívből fakad, s érzeménydús mindig. Népdalainkon 

természetes nedélyesség [sic!], őszinte nyíltság, gyengédség, lelkesedés ömlik 

el. Alig lebben el ajkairól az első hang, kezét felemeli, hiszen e nélkül a 

magyar szót sem bír nyelvére hozni; ég, föld, minden övé; vére fellobban, s 

csurdultig telt szíve kiárad a kültermészetre: csillagoknak, harmatos 

virágoknak, lombos fáknak, csörgedező patakok habjainak zengi el érzelmét, s 

túlbuzdult hevében azt hiszi, a természet megérti szíve szavát, s élénk részt 

vesz helyzetén.”
232
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Ez azonban csak látszólag mond ellent a józanság követelményének. Ha Rónay 

jellemzését összevetjük Teleki Józsefnek a romántosságról szóló elemzésével, jól látható, 

hogy amit Rónay leír, az éppen a romántosság ellentéte. A romántos művész érzelmei 

ugyanis nem a maguk közvetlenségében, hanem reflektáltan jelennek meg műveiben, és a 

romántosság motívumai – a hegy, a rom, a holdfény – ennek a reflektáltságnak a 

vizualizációi. A túlzásba vitt reflexió, a romántosság varázsa alá kerülés az, ami – a kor 

zsurnalisztikájának gyakori toposza szerint – megfoszthat józanságunktól, és 

„rajoskodáshoz” vezethet, például a regényolvasók körében.
233

 A magyarokra ez nem 

jellemző a nemzetkarakterológiák szerint – a németekre viszont annál inkább. Nem 

tudományos igényű értekezésből idézek, hanem egy novellából:  

„Ismerjük a német nemzet azon majd nem földfeletti dolgok után sovárgó 

tudvágyát, mellynek sok szépet köszönhetni ugyan, de melly korunkban 

gyakran philosophiai álmokra s tudományos regényekre vagy inkább regényes 

tudományokra vezérelt, a régiebb nem annyira tudós korban, rémekkel népesité 

a világot, hogy mégis valamit teremtsen; nem akarjuk ugyan állitani, hogy a 

rémek hite más nemzeteknél nem létezett volna; de olly bőségben egy nép sem 

bírt e féle lényekkel mint a németek, mit nyelvek ebbeli gazdagsága is 

bizonyit.”
234

  

Vagyis: a romántosság nemcsak hogy nem felel meg a magyar léleknek, de mindennek 

tetejébe még németes is. 

Néhány évtized alatt nagyot változott a romántosság megítélése. Az eszmetörténeti 

váltást talán legjobban az tükrözi, hogy mi volt a romántosság ellentéte a 10-es, 20-as 

években, és mi a 40-esekben. Eredetileg ugyanis a romántos, reflektált művészet fogalma a 

klasszikus antikvitással szembeállítva keletkezett, és a görögök voltak azok, akik – a 

romántos költővel szemben – közvetlenül kicsorduló érzelmeiket a természet szépségeiben 

tárgyiasították. A nemzeti művészet kibontakozását az elméletírók a romántosság irányából 

várták; amikor 1827-ben Toldy Ferenc a nemzeti eposz megteremtőjeként ünnepelte 

Vörösmartyt, éppen romántos, reflektált voltát emelte ki.
235

 A 40-es évekre azonban a 

közvetlen, egyszerű, naiv művészet letéteményese a nép lett, amelynek – persze az 
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ideológia szűrőjén át vizsgált
236

 – költészete eszményként állítódott a költők elé. A 

romántos költő eszerint nem más, mint a népköltővel (a népköltészet jegyében alkotó 

költővel) szembeállított, egyénieskedő műköltő, aki nem tud odáig felemelkedni, hogy a 

közösséghez szólhasson. 

 A képzőművészetben a nép művészete nem nyújthatott formai inspirációt, így a 

népiesség ideológiája csak témaként vonta be a falusi életet; népies képzőművészetről nem 

beszélhetünk. Az egyszerűség és a közösségi szemlélet követelménye azonban itt is a 

hatáskeltés és a vadromantika gyanúba keveredésével járt. A „hatás” ellen hadat viselt 

Henszlmann Imre is, aki sok szempontból kivételt jelentett az 1840-es évek műkritikusai 

közt, de az általa képviselt nézetek pontosan illeszkednek az itt leírt folyamatba. 

Henszlmann Párhuzama szerint a művészetre vonatkozó ítélőképességünk nevelésének 

legjobb módja, ha a régi műveket tanulmányozva elzárjuk magunkat saját korunk 

„divatműveitől”; ezáltal „magunkat lassankint a pattanó hatások és az előadás nyalkaság 

vadászatától elszoktatjuk; korunk müvei e két kiegészitő része pedig első pillanatra el 

szokott ámitani, s az öneszmélésnek minden kifejlését akadályozni.”
237

 A Párhuzam 

központi fogalma a jellemzetes, amely lehet tárgyi, alanyi és nemzeti – a jó műben 

mindhárom megvan, vagyis az előadásmód megfelel a tárgynak, és a képen felismerhetők 

mind a festő, mind a nemzeti művészeti iskola sajátosságai. Henszlmann számára a 

nemzeti jellemzetes nem egyszerűen a nemzeti festészeti iskola, hanem a befogadás 

nemzeti „iskolájának” létrejöttéhez szükséges, hiszen a néző az olyan műveket képes 

helyesen megítélni, amelyeknek tárgyát ismeri, mert „saját életéből van merítve s azt 

magyarázza, miként megint viszont általa magyaráztatik”.
238

 Az ilyen művészet népszerű 

művészet – „a népre oly tárgy nem hathat, melyet nem ismer; neki tehát népszerű, azaz 

nemzeti tárgy kell”.
239

 Talán – egyelőre – itt juthatott legközelebb a kor művészetelmélete 

az irodalmi népiesség elméletéhez: a kettő a közérthetőség követelményében érintkezik.
240

 

Hogy a gyakorlatban kinek sikerült ezt megvalósítani Henszlmann szerint, az a kritikáiból 

deríthető ki. Jó példa az egyik kedvenc festője, a holland származású, de Bécsben dolgozó 

Remi van Haanen.  
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„Tárgyai többnyire igen egyszerűek, vagy kevéssé emelt tengerpartok, vagy 

síkok, egypár fa, ház, és ember által elevenítve. […] Maga németalföldi lévén, 

e tekintetben jeles régibb honfiait követi, kikhez némi tekintetben művészeti 

érdemére nézve is közeledik […]. A mester ezen érdemit jónak találtam 

megemlíteni mindazon tekintetből, mert csattanó hatások által elszokott 

közönségünk ilyeneket csekélységeknek tartván, figyelmét azokra fordítani 

nem szokta […].”
241

 

 A „csattanó hatások” keresése ugyanis leginkább a tájképfestészetben uralkodott el, 

ezért a festők többsége nem mer ilyen egyszerű tárgyat választani: „Neki hatás kell, és 

azért vagy Olaszország tájait, vagy az Alpeseket pusztítja […]. Az Alpesek tájaihoz 

jegeseket (Gletscher), zuhatagokat, ködöket, és más hatásra kiszámolt tárgyakat 

ragaszt.”
242

 Ez a szokatlanság megingatja a néző ítéletét, különösen Magyarországon, 

hiszen „nálunk, hol a valódi Magyarhonban többnyire homoksíkok és puszták vannak, 

hogy lehet a nagy többségnek oly képekről ítélnie […]?”
243

 Az igazán népszerű magyar 

művészetben tehát nincs helyük a hegyeknek; nincs helye mindannak, amit Mednyászky 

Alajos népszerűsített nemzeti (birodalmi) motívumkincsként. Az ideális magyar nemzeti 

festészet valami olyasmi lehet, mint Van Haanen művészete, csak a magyar tájból és 

hagyományokból kiindulva.
244

 A megcélzott befogadó pedig nem egy érzékeny szívű 

műértő, hanem maga a nép. 

Nem csoda, hogy Henszlmann nem örült az izgalmas, sőt borzalmas, „hatásvadász” 

francia színdarabok népszerűségének, és számos írásban támadta őket; ekörül forgott a 

Bajza Józseffel folytatott vitája is.
245

 Kritikája számos ponton egybeesik a rémregények 

ellenzőinek érvelésével: e darabok „a képzelőtehetséget egész vadságában és 

korlátlanságában fő istenként imádván, a szinpadot vérpaddá teszik, […] meglepő elkábitó 

pattanós hatásokat minden mérséklés nélkül és majd nem egyenesen a józan ész dacára, 

összehalmoznak”;
246

 a nézőket csak a cselekmény izgalma köti le, nem pedig valamilyen 

belső értelem. Ennek oka pedig a franciák felületességében keresendő. A francia kultúra 

felületessége és romlottsága a kor nemzetkarakterológiai közhelye volt; a kritikusok nem 

győzték ettől a káros hatástól – a rútság, gonoszság, szélsőséges érzelmek ábrázolásától – 
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óvni a magyar írókat.
247

 A gótikaiságot tehát egyik irányból a német, másikból a francia 

kultúra keverte gyanúba. A szenvedélyek és a kétségbeesés ábrázolása, a byronizmus 

ugyan számos képviselőre lelt a magyar irodalomban, de a kritika részéről erős ellenállásba 

ütközött, és a század második felében visszamenőleg is törlődött a kánonból. A 

mindenkihez szóló nemzeti művészet ideáljába nem fért bele ez a szélsőséges 

egyénieskedés.
248

 

Hosszú az út a romántosságtól a népszerű művészetig, és ami útközben történt, az 

leírható demokratizálódásként is. A népszerű művészet az (immár szélesen értelmezett) 

nemzet minden tagja számára érthető próbál lenni, olyan tárgyakat és hagyományokat 

felhasználva, amelyeket (az ideális elképzelés szerint) mindenki ismer. Ez azonban egyben 

azt is jelenti, hogy már nem egyénekhez szól, hanem a közösség egészéhez, és ezért ez az 

elvárásrendszer vak lesz mindarra, ami az egyén élvezetét, szórakozását, okulását szolgálja. 

Az elvárásrendszer lesz vak, nem a művészet és a kultúra; hiszen a gótikaiság, a 

hatásvadászat, a szentimentalizmus elemei tovább élnek. Madarász Viktor borzalmas 

rémalakot fest egy nemzeti témájú képre, amelyet ezért a kritikusok allegóriaként 

értelmeznek (A bujdosó álmáról ld. az V. fejezetet); Ligeti Antal a homályos rettenet 

felhőibe burkolja a hátborzongató legendák várait, amelyek aztán hivatalos kontextusba 

kerülve a magyar történelem és birtok komoly képviselőivé szelídülnek. Mednyánszky 

regéit a legnagyobb írók és költők dolgozzák fel,
249

 a Catel kolostorcsarnokát másoló 

Medve Imre Tatár Péter álnéven ponyvaregényeket ír a várakról,
250

 Kisfaludy Sándor 

regéinek újabb és újabb kiadásaiban is rémisztő csuklyás alakokat rejtenek az illusztrációk, 

a folyóiratok pedig folyamatosan közölnek rettentő motívumokat ábrázoló írásokat és 

képeket. Mindez azonban azt mutatja, hogy a gótikaiság, legalábbis a vizuális kultúrában, 

az alacsony, populáris kultúra részévé vált, ott volt elfogadott. Ha tehát a magyar 

romantikát a „nemzeti romantikával”, azaz a közösségi szerepre törő magas művészettel 

azonosítjuk, akkor a magyar romantika talán valóban nevezhető „józannak” és 

„mértéktartónak”. Ha viszont – figyelembe véve a kortársak öndefinícióit, valamint az 

egykorú európai romantikát – szélesebben merítünk, akkor felfoghatjuk edényünkben azt 

is, ami különben kimarad. A gótikaiságot, amely bizony ott volt a 19. századi néző egyéni 

befogadói horizontján akkor is, ha a közösségi művészet definíciójához nem tartozott 
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hozzá. Az egyén szívéhez szóló, lelket borzoló, a nagy nemzeti üdvtörténettől független 

műélvezetet, amely nélkül a nemzeti kultúra személytelen és „kötelező”, és feltölthető 

központi ideológiákkal.  
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III. A romantikus művész típusa a reformkor magyar kultúrájában 

 

 

Egy 1846-os feljegyzésében Ferenczy István lelkesen emlékszik vissza ifjúkori színházi 

élményére:  

„Oktober 9 dikén Bétsbe érkeztem. Már alkonyodott s a mint az utzák 

szegletekre ragasztott Színházi tzédulákat olvasám, egyszerre ötlik szemembe 

hogy az udvari színházba Correggiot adjon. Correggio! te vagy azon keblemet 

egykor ketsegtető szín darab, mely nem keveset ada ahhoz, hogy Művész lenni 

el határozám midőn Bétsi tanuló koromba ez előtt mint egy 28 esztendőkkel a 

Gallériáról gyönyörködve néztem, most is szinte kedv támadt keblemben hogy 

ugyan nem kellene e azon helyre mennem hová ifjú koromban jártam, hogy 

valóban elő varázsolná ifjú korom Napjait.”
251

  

Ferenczy ekkoriban már túl van a Mátyás-emlékmű kudarcán, ifjúkori nagyratörő tervei 

elenyésztek, már tudja, hogy nem sikerül az, amire vágyott: hogy Magyarország 

legnagyobb, ünnepelt, elismert művésze legyen. Mégis, a majdnem 30 évvel azelőtt látott 

színdarab – Adam Oehlenschläger Correggio című művéről van szó – emléke még ma is 

megérinti, visszarepíti a daliás időkbe. 

Oehlenschläger darabját 1815. augusztus 30-án mutatták be először Bécsben (Ferenczy 

1814–1818-ig tartózkodott itt, és 1815. november 1-én iratkozott be a képzőművészeti 

Akadémiára).
252

 Cselekményét röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy az istenadta 

tehetségű, de a társadalomban kissé bizonytalanul mozgó Correggiót tönkreteszi mások 

irígysége és rosszindulata, hiába bizonyul közben művészete – amelyet a nagy 

Michelangelo is elismer – a legmagasabb rendűnek.
253

 Központi gondolat a darabban, hogy 

igazi művésznek születni kell: a tanulás, a régi mesterek tanulmányozása csak másodlagos 

fontosságú, és önmagában semmire sem elég. Lényeges az is, hogy Correggio éppen egy 

olyan Madonnán dolgozik, melynek modelljeiül felesége és kisfia szolgálnak – a művész 

két legfőbb ihlető ereje a vallás (tágabban értelmezve az égi ihlet) és a szerelem. Az 

érzékeny lelkű Correggio a művészet világában érzi igazán otthon magát, és naivan 

bukdácsol a hétköznapok útvesztőiben, ugyanakkor rendkívül fontos számára a családja – a 

legszűkebb és a legtágabb körben mozog tehát otthonosan, míg az e kettő közt 
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elhelyezkedő szféra – a társadalom – meglehetősen idegen számára, és rengeteg veszélyt 

rejt. Magasztos, de magányos hivatás az igazi művészé – ezt üzente az a színdarab, amely 

az ifjú Ferenczyt annyira megragadta.
254

 

A példa arra hívja fel a figyelmet, hogy a közkeletű reformkori művészeti nézetek 

rekonstruálásakor nem elég az elméleti szövegekre támaszkodni. A szépirodalom a 

művészettörténeti és művészetelméleti ismeretekhez átélhető, átérezhető kontextust is 

teremt, elhelyezve a művészt és a művészetet a világ többi dolgai között. A korszakban 

megjelent, művészeket szerepeltető irodalmi művek halmaza nem nevezhető különösebben 

bőségesnek, mégis meglehetősen koherens képet ad: a romantikus művész típusát rajzolja 

meg.  

 

 

III.1. A romantikus művész 

 

A romantika fogalma – mint a bevezető fejezetben láttuk – a legnehezebben körülírható 

kultúrtörténeti kategóriák közé tartozik. A legkidolgozottabb és legszemléletesebb 

definíciók is szükségszerűen jobban hangsúlyoznak bizonyos szempontokat, mint másokat, 

mert különben a fogalom parttalanná válna, és megszüntetné önmagát – amit a német kora 

romantikusok körében egyébként valószínűleg zajos tetszésnyilvánítás kísérne, hiszen ez a 

képlékenység és állandó önreflexió az általuk elképzelt romantika alapvető tulajdonsága. 

Az irodalomtörténet- és művészettörténet-írásnak azonban mégis megfoghatóvá kell tennie 

mindezt, és ennek érdekében két irányból közelíthet, ami két különböző szempontrendszer 

egyikének alkalmazását jelenti: az egyik esetben a romantikát a kanti esztétika 

következményének, azaz alapvetően eszmetörténeti jelenségnek tekintik, a másik esetben 

pedig (társadalom)történeti változásokhoz kötik.
255

 Ugyanez a kettősség érvényes a 

„romantikus művész” fogalmának meghatározására is.
256

 Egyfelől a 18. századi esztétika 

eredetiség- és zsenifogalmából kiindulva követhető nyomon, hogy ezekből a – klasszicista 
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művészetelmélet rendszerébe eleinte még gond nélkül beilleszthető – kategóriákból 

hogyan született meg a korlátokat nem ismerő, a társadalmon kívül – vagy felette – álló, a 

filiszterek által meg nem értett művész típusa, amelyet a romantika gondolkodói a 

szabálykövető klasszicista művésztípus szöges ellentéteként értelmeztek. Másfelől 

vizsgálhatjuk azt is, hogy ez a változás hogyan függött össze a művészet 

intézményrendszerének a 18–19. század fordulóján történt radikális átalakulásával, amely 

viszont kis szelete csupán annak a széles körű átalakulásnak, amelyet a polgárosodás, a 

modernizáció, illetve az ipari forradalom vont maga után az élet minden területén. Az 

alábbi áttekintés inkább az utóbbi felfogást követi, mert a dolgozat témájának ez felel meg 

leginkább: „közízlés” csak abban a modern kulturális nyilvánosságban képzelhető el, 

amely ezeknek a társadalmi változásoknak a nyomán született meg Európában. A 

romantikus művészt társadalmi szereplőként felfogni persze egyben „deromantizáló” 

gesztus is, hiszen így éppen kívülállása kérdőjeleződik meg, és bebizonyosodik, hogy 

lázadó volta ellenére funkcionális eleme annak a rendszernek, amelyet oly gyanúsnak és 

megvetendőnek tart. 

A jövőből visszatekintő történész óriási horderejűnek látja a 18–19. század fordulója 

körül a társadalom szerkezetében történt változásokat.
257

 A nagy átalakulás azonban 

nemcsak a történészek perspektívájából látható, hanem – amint azt számtalan forrás 

igazolja – a kortársak is érzékelték. Az új, ipari társadalmat sokan szétszakadozott, 

mechanikus világként élték meg, amely csak akkor elviselhető, ha valamiképpen sikerül 

visszaállítani vagy legalább szimulálni a teljességet. Culture and Society című könyvében 

Raymond Williams ilyen válaszreakcióként írja le a kultúra modern fogalmának 

kialakulását.
258

 A 18–19. század fordulójának angol gondolkodóit mélyen foglalkoztatták a 

modern civilizáció feloldhatatlan dilemmái: például, hogy az egyéni szabadság 

korlátlansága nem vezet-e a versenyben lemaradók behozhatatlan hátrányához, és így 

végső soron szabadságuk korlátozásához, vagy hogy a demokratikus döntéshozatal nem 

vonja-e maga után egyfelől a középszerűség és a hozzá nem értés győzelmét, másfelől 

pedig a többség zsarnokságát mindenféle kisebbség felett. Samuel Coleridge, és az ő 

nyomán John Stuart Mill a tudás és a műveltség terjesztésében látott lehetőséget a 

társadalom összefogására és az elidegenedés megakadályozására. A kultúra szférája ebben 
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a modellben egy külön világ, amely menedéket nyújt az elgépiesedett és elembertelenedett 

ipari civilizáció elől. A civilizáció a racionalitás terepe, amelyen az érzéseknek nincs 

helyük: utóbbiaknak a művészet nyújthat levezető csatornát.
259

 A „szerepkörök szerint 

elkülönülő társadalomban”
260

 a kultúra is különálló rendszer: értékei radikálisan eltérőek, 

és feladata éppen az, hogy ezeknek az értékeknek az autonómiáját fenntartsa. Williams 

külön fejezetet szentel „a társadalmi ügyek durva világiassága és anyagelvűsége iránt” 

közömbös művészideál kiformálódásának, hangsúlyozva, hogy paradox módon a figurát 

egyébként propagáló romantikus művészeket (Williams a 18–19. század fordulójának 

angol költőiről beszél) valójában igencsak foglalkoztatták a társadalmi problémák.
261

 A 

művészek biográfiai énje látszólag meghasadt; ám éppen ez a hasadtság volt a romantika 

legfőbb ellensége. A Schlegel-kör szerint a művészet külön világ, de olyan, amelynek át 

kell hatnia az életet, hogy az elidegenedettséget megszüntesse; a költészet feladata, hogy 

„romantizálja” a világot.
262

 Azok a – valós vagy fiktív – művészpályák, amelyeket 

tipikusan romantikusnak tekintünk, éppen az élet és a művészet elválaszthatatlanságáról 

szólnak: a harcban életét áldozó Byroné vagy Petőfié (aki költőileg rohant végig az 

életúton) éppúgy, mint a magát emésztő Novalisé vagy a később elemzendő 

művésznovellák szerelmes művészeié. A romantikus művész tehát olyasvalaki, aki úgy él 

az „anyagelvű” modern társadalomban, hogy nem veszi át annak értékrendjét, hanem a 

saját rendszerét alkalmazza. 

Ez persze absztrakció, de mégsem életidegen. Volt ugyanis egy olyan terület, ahol a 

legvalóságosabban ütközött egymással ugyanannak a dolognak a művészet, illetve a 

gazdaság értékrendje szerint történő megítélése. A piaci viszonyok között a művészet is 

áruvá vált, amely nem egy megrendelő vagy egy szűk, műértő kör számára készült, hanem 

egy személytelen, de nagy hatalmú, széles (vásárló)közönség számára. Amikor a 

műalkotások árcédulát kaptak, a drága/olcsó kategóriái, azaz a gazdaság értékrendje szerint 
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ítélték meg őket.
263

 A kor művészeinek alkalmazkodniuk kellett ehhez, hiszen csak így 

tudtak megélni, de egyben el is kellett határolódniuk tőle, hogy sajátos értékeiket 

hangsúlyozhassák. Williams szerint a nagyközönség elleni romantikus lázadást nem 

egyszerűen a hozzá nem értő bírálók hatalma elleni, szakmai ellenérzés váltotta ki, hanem 

annak tudata, „hogy a művészet olyan emberi értékeket, képességeket és energiákat testesít 

meg, amelyeket a társadalom ipari civilizációvá való fejlődése fenyegetni, sőt 

megsemmisíteni látszott”.
264

 Ezt kellett megóvni a mechanikussá vált ipari világgal 

azonosított sokaság véleményétől. Ebben az összefüggésben új jelentést nyert a művészet 

és a mesterség elkülönítése, amely a reneszánsz óta témája volt a művészeti irodalomnak, 

és – amint azt Martin Warnke nagy hatású könyvében kifejtette
265

 – az udvari művészek 

különleges státuszát is megalapozta. A romantika korában ez a különbségtétel összeolvadt 

a művészi eredetiség követelményével és az ipari forradalom kritikájával: a régiek 

imitálása révén létrejött mű csupán gyártmány, de eredeti műalkotás teremtésére csak a 

valódi művész képes.
266

 Az imitáció a mechanikus, ipari világhoz tartozik, míg az eredeti 

műalkotás a kultúra szférájának része. Helyes megítélése ezért csak az utóbbi rendszer 

normái szerint lehetséges. Innen már tulajdonképpen csak egy lépés azt mondani, hogy a 

természet és a művészet egy-egy különleges nyelv: az előbbi Istené, az utóbbi pedig a 

kiválasztott embereké: a művészeké.
267

 

Az (isten által) ihletett művész figurája persze a 18. századnál jóval régebbi múltra 

tekinthet vissza: Szókratész, majd Platón a művész alkotóerejét az isteni enthuziazmussal 

magyarázta, amely nem az értelem szabályait követi, és így azokkal nem is írható le.
268

 Ez 

az elképzelés az ókori művészanekdotákban is visszaköszön.
269

 Az excentrikus, vagy 

egyenesen őrült művész romantikus figurája akkor született meg, amikor Platón a költők 

ihletett állapotát a bacchánsnők szent megszállottságához hasonlította.
270

 A 

képzőművészekre azonban ez nem vonatkozott: őket az antik Görögországban a 
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kézművesekhez sorolták – még akkor is, ha alkotásuk vallási tisztelettel övezett 

istenábrázolás volt.
271

 A 19. századra kivirágzó művészkultusz éppen azon alapul, hogy 

alkotó és mű szétválasztása megszűnik, és az (immár esztétikai értelemben) isteni mű a 

művészt is dicsfényébe vonja. A helyzet már az antikvitás idején kezdett megváltozni, 

amiről többek közt a Plinius által is feljegyzett művészanekdoták tanúskodnak, de valódi 

biográfiára csak a reneszánsztól váltak méltóvá a művészek, így tehát az enthuziazmus 

fogalmán alapuló művészi különcség vagy őrület is ekkortól tematizálódott a művészeti 

irodalomban. A „melankolikus” művész történetét Rudolf és Margot Wittkower írta meg, 

némileg más szemszögből, mint ahonnan itt közelítünk: a különc művészek történeteiben 

nem a társadalmi-művészetelméleti nézetek kivetüléseit látták, hanem a művészek többé-

kevésbé hiteles – bár a forráskritikának szigorúan alávetett – kórtörténeteit.
272

 A Carlo 

Dolciról vagy Pontormóról szóló anekdoták valóban közel állnak az őrült romantikus 

művészek (fiktív) kalandjaihoz, amelyekre majd a következő alfejezetben láthatunk példát; 

kétségtelen, hogy a 19. századi művésznovellák számára az ezekhez hasonló történetek 

szolgáltak előképül. A reneszánsz és a romantikus szemlélet között azonban van egy 

lényegi különbség: a 18. század végéig az excentrikus művészek, minden furcsaságuk 

ellenére, a társadalom tagjai; fel sem merül, hogy ők valamiféle lázadást, kívülállást 

testesítenének meg. Az enthuziazmusukról, „alkotó semmittevésükről” vagy 

melankóliájukról szóló tudósítások egy bizonyos társadalmi státusz és szerep betöltésére 

való alkalmasságukat bizonyították: azt, hogy ők nem kézművesek, akik a megélhetésük 

érdekében, pénzbeli juttatásért dolgoznak, hanem szabad emberek, akik azért alkotnak, 

mert kedvüket lelik benne, megrendelőik pedig nem az általuk készített tárgyat fizetik ki, 

hanem az alkotó tehetségét jutalmazzák. Martin Warnke meggyőzően érvelt amellett, hogy 

az így jellemzett „udvari művész” típusa inkább tekinthető a modern művésztípus 

előzményének, mint az addig is a piacról élő városi művész.
273

 Hiszen, mint láttuk, az ipari 

termeléstől való elhatárolódás a modern művészek számára is fontos – de a rétegek szerint 
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tagozódó társadalomban ez még a magasabb státusz igazolására szolgált, míg a 

szerepkörök szerint elkülönülő társadalomban azt bizonyította, hogy a művész a művészet 

autonóm rendszeréhez tartozik, és csak e rendszer értékrendje szerint ítélhető meg. 

A reneszánsz anekdoták különc művésze szórakoztató csodabogár, az udvari művész a 

nemesek rangjára emelkedő, tiszteletreméltó intellektus, a klasszicista zseni pedig az 

esztétika szférájában írja át a szabályokat. A romantikus művész viszont akár az egész 

világgal szembehelyezkedik. Az egyik első szerző, aki ezt a művészideált fogalmazta meg, 

Carl Ludwig Fernow volt, aki az akadémiai és miniszteri pártfogást a művészi szabadság 

jegyében visszautasító Asmus Jakob Carstenst tette meg az új ideál megtestesítőjéül róla 

írott életrajzi művében (1806). Fernow szerint az igazi művészeket mindenféle külső 

kényszertől meg kell szabadítani, a művészetet pedig ki kell emelni az állam tulajdonából, 

és át kell adni az emberiségnek.
274

 A zsenielmélethez misztikus elemek járulnak: a valódi 

művész belső késztetéséről ír, amely nem törődik semmiféle ellenállásal vagy azzal, hogy a 

kortársak nem ismerik el; amely korlátlan szabadságra tör, megkérdőjelez minden 

tekintélyt, és akár mártírjává is válik a saját művészetének.
275

 

Oskar Bätschmann Ausstellungskünstler című könyve ott veszi fel a fonalat, ahol Warnke 

elejtette: az udvari művész paradigmáját a modern korszakra vonatkozóan a kiállítási 

művész paradigmájával váltja fel, és a kiállításból mint a modern kulturális nyilvánosság 

jellemző eleméből kiindulva írja meg a történet folytatását.
276

 A gyanakodva szemlélt 

művészeti piac fő fóruma a kiállítás volt, ahol a megvetett közönség mindenféle rendű és 

rangú tagjai skrupulusok nélkül kritizálhatták akár az akadémikus művészek műveit is – 

mindezt azután, hogy végre-valahára sikerült a művészetet olyan értelmiségi szakmaként 

elismertetni, amelyet felsőfokon kell oktatni és a tudományoknak kijáró körülmények 

között megvitatni.
277

 A sokkhatás ellen az önmagában véve tökéletes műalkotás 

ideológiája hatékony védőernyőként szolgált, és életet adott a meg nem értett művész és a 

filiszter közönség jellegzetesen romantikus toposzának. Bätschmann számos olyan 

irodalmi művet elemez könyvében, amely ezeket a motívumokat dolgozza fel. A meg nem 

értett, éhező, kigúnyolt nagy művész figurája a nagyközönség művészet iránti 

érzéketlenségét és a „mecénás” szerepére való alkalmatlanságát példázta, de ez nem 

akadályozta meg ugyanezt a közönséget abban, hogy szívébe zárja ezt a figurát mint 
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novellák, regények vagy akár festmények hősét. A 19. században a művészekről szóló 

irodalmi művek és művészeket ábrázoló képzőművészeti alkotások addig példátlan 

népszerűségre tettek szert. Ezek a regények, novellák általában érdekes különcökként 

ábrázolják főhőseiket, akik nem tudnak beilleszkedni, gyakran lelki problémákkal 

küzdenek, életbevágó fontosságot tulajdonítanak a művészetnek, illetve bizonyos 

művészeti problémák megoldásának, és természetesen nem keresik mindenáron a közönség 

kegyeit. Emellett, különösen a képzőművészetben, gyakran ábrázolták a régi korok nagy 

művészeinek magas társadalmi állását, azt, hogy a királyok is meghajoltak előttük – azt 

sugallva, hogy mennyivel jobban megbecsülte a művészeket az a kor, amelyben még nem 

a köz ízlése volt az uralkodó.
278

 

Magyarországon a fentiekben leírt társadalmi változás korszakunkban még épphogy csak 

megindult, és a modern nyilvánosság is gyerekcipőben járt még. A képzőművészeti 

kiállítások csak 1840-től intézményesültek, így eddig az évig aligha beszélhetünk 

„kiállítási művészekről”. Nem meglepő, hogy a problémák is másként vetődtek fel a hazai 

közegben. Az iparosodás-ellenesség, amely, mint láttuk, a nyugat-európai romantika 

alapvető vonásának tekinthető, Magyarországon nem jelent meg olyan hangsúlyosan; a 

modernizációt lehetett várni és lehetett tartani tőle, de kritizálni még nemigen volt mit. 

Szegedy-Maszák Mihály szerint az egyik olyan romantikus jellemvonás, amely a magyar 

irodalomban a romantika korában nem vagy alig volt jelen, éppen a polgárellenes 

magatartás, vagyis az új társadalmi szerkezet kritikája.
279

 Ennek hiányát a szerző – bár 

óvatosan, de – a városi fejlődés megkésettségével magyarázza. 

Szegedy-Maszák tanulmánya – mint a bevezetőben kifejtettem – azt a romantika-

felfogást követi, amely csak a kiemelkedő műalkotásokat tekinti romantikusnak – 

legalábbis olyan kritériumrendszert állít fel, amelynek csak ezek felelhetnek meg, hiszen 

többek közt bölcseleti mélységet és látomásos szerkesztést vár el a romantikus költőktől. A 

romantikus képzetek azonban – ilyennek tekinthetjük a romantikus művész alakját, de 

magát az iparosodás-ellenességet is – nem feltétlenül olyan művekben manifesztálódtak, 

amelyek (nyelvi vagy festői) megformálásukban is romantikusnak tekinthetők. A népszerű 

irodalomnak a folyóiratokban számolatlanul, gyakran fordításban közölt termékei 

hatékonyan közvetítették őket Magyarországra; még azokat is, amelyeknek itthon nem volt 

„társadalmi bázisuk”. A következő alfejezetekben ilyen szövegeket fogok elemezni. Úgy 

vélem, hogy ezek az eddig figyelemre nem méltatott, művészekről szóló fikciós írások a 
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művészet mibenlétét firtató kérdésekre adtak egy lehetséges, és véleményem szerint a 

korban meglehetősen elterjedt választ, a művészek számára pedig szerepmodellel 

szolgáltak.
280

 Mint látni fogjuk, a külön szférát jelentő művészet, a különleges 

képességekkel rendelkező művész, az őrülettel határos művészi ihlet, a mélyen szubjektív, 

és így megértésre nem találó alkotás gondolata mind-mind határozottan jelen volt a 

reformkor művészetről szóló népszerű irodalmában.  

Részletesebben a konkrét példák segítségével fogom ezt bemutatni, de előtte ki kell még 

térni a kortárs magyar művészeti diskurzus két jellegzetes témájára. Az első azt bizonyítja, 

hogy a közönség értetlenségének toposza, bár némileg más színezettel, a hazai 

viszonyokhoz alkalmazva, de jelen volt Magyarországon is. A képzőművészettel 

foglalkozó reformkori újságcikkek ugyanis szinte soha nem mulasztották el megjegyezni, 

hogy a közönség képzőművészeti műveltsége mennyire alacsony szintű, és hogy milyen 

kevéssé értékeli a műalkotásokat, hogy alig támogatja a művészeket. Most csak egy 

jellemző példát idézek Ney Ferenc tollából, amely 1844-ben jelent meg az Életképekben:  

„E’ módon silányult el, valamint száz más fontos és nagynemű tárgy, 

tudomány, erény: ugy a’ müvészet is a’ köznép hite előtt, melly a’ milly 

mértékben nem képes érteni ’s felfogni egyfelől a müvészet felsőbb 

jelentőségét, bensőbb érdemét, és szentebb hatáskörét, azon mértékben hiszi 

másfelől magát feljogosítottnak vagy buta negéddel elmondani birálgató 

észrevételeit valamelly mű felett, vagy pöffeszkedő fitymálással nézni le azt, 

vagy egykedvűleg, közönbösen, mint valami haszontalan, semmit jelentő 

dolgot figyelemre sem méltatni.”
281

  

De ritka a valódi művész is:  

„[A]z ihletett, szellemes müvészek száma igen csekély, kik abban lelik 

gyönyörüket, ha egy müvet teremthetnek, mellybe lelkük lángját, kedélyük 

mélységét, képzelmük fényét bele lehelhetik, hogy azután hatása varázsival a 

mű a szemlélőben viszont lelki lángot gerjeszszen, kedélyt illessen, képzelmi 

fénysugarokat költsön. […] Mert ki áldozza erejét, idejét, kedvét, buzgalmát, 

ollyasmire, mit senki nem pártol, s mi mellett az éhenhalás is beköszönhetne a 

müvész küszöbén? Ám viszont, ki pártoljon, gyámolitson ollymit, mit csak 

igen ritka müvel, minek körében nem létesül olly mü, melly a részvétet 

mennyei bájaival ellenállhatatlanul hóditólag igénylené?”
282

  

Ebben a szomorú körforgásban tengődik a hazai művészet.  

„A’ festészet – oh fájdalmas igazság! – nagyobbrészt szinte napi 

kenyérkeresetre szenteli ecsetjét, s kénytelen lévén a divatozó szokásnak 
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hódolni, arczképfestésre, képmázolásra vesztegeti erejét a lelkesebb is; mert ha 

magasabb ihletésének szabad szárnyalást enged, részvétlenül tekintendi művét 

a sokaság, s ő maga dideregve nézheti azt fűtetlen szobájában.”
283

  

A hazai sajtóban megjelent hasonló tirádák általában a művészet pártolására igyekeznek 

rábírni a derék polgárokat, és a nyilvánosság intézményeinek – kiállítás, képtár – 

megteremtését sürgetik – vagyis egészen más az irányultságuk, mint a filisztereket gúnyoló 

német romantikus szövegeké. A fenti idézet nyelvezetét a következőkben elemzendő 

művésznovellákéval összevetve azonban arra jutunk, hogy a szóhasználat, a művészet 

szentségének feltételezése, a képzelet szerepének hangsúlyozása mégiscsak a „nagy” 

romantika popularizálódott motívumkincséből ered.  

Ugyanebben az időszakban az irodalmi kritika egy jelentős része éppen a művész 

egyéniségének túlcsordulása ellen érvelt. Ezek az elvárások annyira meghatározóak voltak, 

hogy a reformkorban gyakran az „egyénieskedő” művészek hatékony megregulázójaként 

működtek, a későbbiekben pedig a magyar romantika „túlzásoktól mentesként” való 

szakirodalmi értékelésében éltek tovább.
284

 Előbbire szemléletes példa a fiatal Toldy (még 

Schedel) Ferenc esete Schiller Haramiáival. A dráma Toldy által készített fordításának két 

jellegzetessége botránkoztatta meg az irodalmi élet szereplőinek túlnyomó többségét: 

egyrészt a „nyelvbéli szokatlanságok”, vagyis a Toldy által kitalált neologizmusok 

halmozása (amit az eredeti szöveg minél hívebb követésének szándékával indokolt), 

másrészt pedig a fordító világrengető művészi öntudata.
285

 A kettő azonban összefügg; 

Fenyő István éleslátóan jegyzi meg:  

„Toldy újításaiban nem csupán azok groteszkségét kell észrevenni, hanem azt 

is, hogy szerzőjük rendre a sodróan energikus, belső viharzást, végletes 

lélekmozgást kifejező szavak irányában újít. Hogy olyan nyelvet igyekszik 

teremteni, mely alkalmas szélsőségek, érzelmi pólusok között csapongó lelki 

drámák kifejezésére. Egy konfliktusokat, dilemmákat, emberi sorsproblémák 

tragikumát előtérbe helyező új irodalmiság tűnik fel e meggondolatlanul 

halmozott szavak hátterében. Ez volt az, amit a közfelfogás igazán zokon vett, 

s még inkább, hogy e »pofon a közízlésnek«-attitűdöt Toldy külön, tételesen is 

megfogalmazta.”
286

 

Az 1820-as évek irodalmi közéletében a nyelvújítás hullámai még nem ültek el; a 

szóhasználat és a helyes grammatika kérdése érzékeny, kiemelt fontosságú terület volt. 

Nem véletlen, hogy gyakran azok a véleménykülönbségek is nyelvi vitákként 
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artikulálódtak, amelyeknek valójában más volt a tétje. A zabolátlan fantáziájú romantikus 

művész társadalmi közmegegyezést, erkölcsi normákat, illemszabályokat sért meg, amikor 

túlcsorduló szenvedélyét szavakba önti; a nyelvi szubverzió csak az egyik a veszélyek 

közül, de a legjobban megragadható. A Haramiák esete néhány évvel később 

megismétlődött, amikor Kovacsóczy Mihály Aspasia című zsebkönyvét érték igen hasonló 

kritikák. A zsebkönyv bevezetője a művészi képzelet romantikus elvének egyik 

leghatározottabb magyarországi megfogalmazása, amely a német romantika elképzeléseit 

visszhangozza:  

„[J]elesen mondja Jean Paul Richter, hogy a’ Poeszisz ezen roppant nagy 

világban az eggyetlen második világ , de sokkal szebb, sokkal 

szellemibb, áltvezet a’ csillagok megé, az álmok’ szende országában, fel nyitja 

a’ csudák ’s tündérek lakta tartományokat, bévezet az Istenek körébe, ’s velök 

mulattat, ott hol a’ föld napok nem hevítnek, hol az életen túl a’ fájdalom 

szívreszkettető sikoltása nem harsog, ’s az ember kiemelve a’ test 

szenvedelmeiből tökélletesebb.”
287

  

Kovacsóczy ugyan hozzáteszi, hogy a fantázia nem mentesít az igazság követelménye 

alól, de a kötet szépirodalmi anyaga – legalábbis kritikusai szerint – nem veszi ezt 

figyelembe, és mind nyelvileg, mind motívumaiban a szertelenség és túlzás bűnébe esik. 

Az elutasítás szinte egyhangú volt; a neologizmusok halmozását a nyelvújítás doyenje, 

Kazinczy Ferenc is mélyen elítélte, noha egyébként talált kedvére valót az almanachban.
288

 

A következő két évtizedben a nyelvi viták lassanként elcsitultak, így előtérbe kerülhettek 

azok a szempontok, amelyek a Haramiák és az Aspasia körüli felzúduláskor még csak a 

háttérben voltak jelen. Egyrészt: az irodalomnak közösségi funkciója van, így az író sosem 

hagyhatja figyelmen kívül olvasóit. „[A]z író nem magának, hanem másoknak ír” – intette 

Kultsár István Toldyt,
289

 ekkor még pusztán az olvasmányát megérteni kívánó egyszeri 

olvasó nevében; a negyvenes évekre viszont a közönség iránti felelősség már a nemzeti 

közösség, a nemzeti kultúra jövője iránti felelősség ólmos súlyával nehezedett az író 

vállára. Az egyénieskedő író azért részesült megrovásban, mert megfeledkezett a közönség 

(ki)nevelésének magasztos feladatáról. Az Aspasia kapcsán a Tudományos Gyűjtemény így 

írt: „a’ tudományos művelődést megakadályoztatják, mert a’ Magyar az anyai nyelvén 

kijött Munkákat nem értvén, ’s a’ fundamentom nélkül való újításokat nemzeti Charaktere 

szerént gyűlölvén, más Nemzetbeli Irókba keresi fel azt a’ gyönyörűséget, mellyet a’ maga 
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Nemzeténél fel nem talál”.
290

 Az író nem magának ír, hanem a közművelődést szolgálja, és 

ezt úgy kell tennie, hogy megfeleljen a nemzeti karakternek.  

A „nemzeti karakterre” való hivatkozás a negyvenes évekre egyre gyakoribb lett a 

kritikákban, különösen akkor, amikor a szélsőséges érzelmeket, a túlzottnak vélt 

szubjektivitást, a fantázia valóságtól elrugaszkodott csapongását rótták fel valamely műnek 

– mindazt tehát, amit (mint láttuk, és még látni fogjuk) a korszakban egyébként a 

romantikus művész alakjához társítottak. Az előző fejezetben láttuk, hogy a 

nemzetkarakterológiák szerint a magyar ember ugyan hajlamos a szilaj vidámságra és a 

búskomorságra is, de mindig szilárdan áll a földön, és a „németes” filozofálás, fantáziálás 

egyáltalán nem jellemző rá.
291

 Messzire vezetne, ha részletesen igyekeznénk bemutatni e 

gondolkodásmód lenyomatát a kritikákban. Csupán egy emblematikus alakot említek: 

Petőfi Sándort, akinek mind kortárs fogadtatására, mind utóéletére rányomta bélyegét ez a 

szemlélet. A szélsőséges szubjektivitás, a látomásosság és a lírai énnek a világgal való 

szembeállítása igen jellemző Petőfi költészetére, ám méltatói már életében és halála után is 

vagy hibaként rótták fel ezeket a gesztusokat, vagy megfeledkeztek róluk, hogy a népies, 

egyszerű, realista Petőfi képét rajzolhassák fel.
292

 Ez él tovább a 20. századi 

szakirodalomban is, amely szinte egyöntetűen mentegette a költőt attól a „vádtól”, hogy 

romantikus volna, és realizmusában a romantika meghaladását látta – a 

nemzetkarakterológiai gyökerek akkor különösen nyilvánvalóak, amikor a Petőfi és Arany 

költészetében felfedezett „lírai realizmust” nem is történeti jelenségként, hanem az 

egyszerű és valósághű magyar irodalom „normálformájaként” írják le.
293

 Az 1840-es 

években pedig még az egyébként dicsérő hangú kritikák is kifogásolták a költő 

individualizmusát és világfájdalmát – például Erdélyi János, aki a „nemzetiséget és 

népiességet” tartotta Petőfi fő érdemének, és a szubjektivitás helyett azt várta tőle, hogy „a 

nemzet kedélyéhez” szóljon.
294

 Margócsy István szerint a kortárs irodalomkritikai 

diskurzusban tulajdonképpen csak két alkalommal jelent meg hangsúlyosan a szubjektív, 

korlátlan fantáziájú romantikus költőideál: Petőfi barátjának, Sükei Károlynak az 

avantgárd manifesztumra emlékeztető Előtájékoztatásában az Életképek Irodalmi Ellenőr 

című rovatához, illetve Petőfi egy ellenlábasának, a Honderü című lapot szerkesztő 
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Petrichevich Horváth Lázárnak Byron-fordításaihoz írt előszavában.
295

 Ettől a két esettől 

eltekintve a romantikus művész bizony leginkább túlzó, beteges, durva és haszontalan volt 

a reformkori kritika szerint. A nemzeti narratíva jegyében formálódó 19. századi irodalmi 

kánon már csak azért is el kellett hogy vesse ezeket a romantikus „túlzásokat”, mert 

egyfelől a „németes” fantáziálással és valóságtól elrugaszkodott köldöknézéssel, másfelől a 

„franciás” hatásvadászattal és erkölcstelenséggel azonosították őket.
296

 

  Az eddigi gondolatmenetben szinte észrevétlenül tértünk át a romantikus 

képzőművészekről a költőkre, amire jó okunk van: vizsgált korszakunkban az irodalomról 

szóló diskurzus tagadhatatlanul élénkebb volt, mint a képzőművészetről szóló, így az 

általános tendenciák bemutatásakor gyümölcsözőbb – és egyszerűbb – az irodalmi kritika 

területéről meríteni. A következő alfejezetek azonban azt igyekeznek majd bizonyítani, 

hogy a romantikus művész alakja mégiscsak jelen volt egy irodalmi műfajban: a 

művészekről szóló népszerű novellákban, amelyekben a romantikus alkotó jóval 

gyakrabban testesül meg képzőművészekben, mint ahogyan azt a kritikai diskurzus gyér 

voltából kiindulva várnánk. Mintha a mostoha sorsú romantikus költő a Magyarországon 

ekkor még „egzotikusabb” képzőművészek bőrébe bújva próbálna visszasettenkedni az 

egyszerűség és népiesség jelszavai által behatárolt terepre. Ezek a novellák nem 

helyezhetők egy szintre az európai romantika művésznovelláival és művészregényeivel, 

amelyeknek a főhősei a művészi alkotáson keresztül a legalapvetőbb létkérdésekkel néznek 

szembe, húsbavágó problémaként élve meg művészetük és a „valós” élet 

összeegyeztethetetlenségét.
297

 Az itt bemutatandó szövegekben viszont a művész izgalmas, 

sokszor egyenesen egzotikus figura, akinek alkotása ugyan többnyire fontos szerepet kap a 

cselekmény bonyolításában, ám maga az alkotófolyamat, az alkotás közben felmerülő 

esztétikai vagy akár morális kérdések csupán marginálisan vannak jelen. Mégis látni 

fogjuk, hogy a maguk módján van mondandójuk a művészet hatásáról és szerepéről, a 

befogadás módozatairól, a művészi ihlet természetéről, valamit a művész és a prózai világ 

ütközéséről is. A fikció világában megfogalmazhattak olyan tartalmakat, amelyek a kritika 

regulái közt gyanakvással és gúnnyal találkoztak volna, és az olvasóközönség művészethez 

való hozzáállását nyilván legalább annyira formálták, mint a nemzeti sajátosságok és az 

erkölcsök fölött őrködő recenziók. 
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III.2. A romantikus művész a korszak magyar szépirodalmában 

 

III.2.a) „…nem hideg tükör-, hanem tiszta folyóként”.
298

 Arthur, a romantikus 

 

Mielőtt a novellákra rátérnénk, egy jelentős regénnyel kell foglalkoznunk, amely 

megjelenésekor maga is a világfájdalom és túlzó romantika vádját vonta maga után. Eötvös 

József A kathauzija az egyezményes középút filozófusától, Szontagh Gusztávtól részesült 

megrovásban pesszimizmusa és érzelgőssége miatt; a regényt aztán Szemere Pál a képzelet 

szabadságának jegyében védte meg válaszcikkében, megjegyezve, hogy a pesszimizmus 

nem hiba, mert a legnagyobb költők általában a legszerencsétlenebbek is voltak.
299

 Az érv 

tökéletesen megfelel a regény világának, amelyben az egyik mellékszereplő példázza a 

(nem is feltétlenül nagy) művészek szerencsétlenségét: Arthur, a festő.
300

  

Gusztáv, a regény főhőse gyermekkora óta ismeri Arthurt, aki már akkor is kilógott a 

sorból. „Komolyan magába vonulva állt a gyermek víg társai között, mint egy idegen, nem 

értve tőlük, nem osztozva játékaikban. Lelkét más vágyak, magasabb remények tölték 

el.”
301

 A fiú ugyanis rajzolni tanult, és csak a művészet, a régiségek és a természet 

szemlélése okozott neki örömet.  

„Magas termete, szabályos arczvonásai, melyeknek halványságát a sötéten 

elomló hajfürtök még inkább emelék, a nagy szem szomorú, s mégis oly meleg 

tekintetével, a szelíd búsongás nyugodt képvonásain, megszokott fájdalom 

bélyege, mely egész valóját eltölté, szóval minden különös bájt vona egész 

személye körül, s ki őt látá, megismeré a művészt, vagy azt, mi által művésszé 

leszünk: egy szenvedő, de nemes kebelt.”
302

 

 Nem csoda, hogy megismeré: Arthur külsőre pontosan megfelel a romantikus művész 

egykorú sztereotípiájának. Ez jól látható, ha összevetjük azzal a gúnyos leírással, amelyet 

Kazinczy Gábor adott erről a sztereotip figuráról A romanticizmus Franciaországban 

című, 1837-ben megjelent munkájában:  

„Azonban a regényes iskolákról még sok balértelmek uralkodnak. Így Nodier 

Károly azt állítja, hogy a romanticizmus az estharang, regszellet, a szél 
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sóhajtása, az erdők hangja stb. efféle. Azt beszélék, hogy a romantikus egy 

borzashajú, halvány, szomorú arcú ifjú, nyakkendő nélkül, égre néző 

szemekkel s nyílt szájjal; – így képzelték körülbelül az új, francia Apollt. 

Nézzen ki akármint, csakhogy szép verseket ír. A piperkőcök pedig éppen azt 

képzelék, hogy a romantikai költész egészen másféle ember, mint a többi., 

Kérdezgeték: alszik-e? sétál-e valahol, mint a hold fényinél, vízszakadások, 

szirtek mellett, jobbján templom, balján egy felleg? s ha aztán ezek az emberek 

a romantikusokat a Palais Royalban meglátják, csodálkozva kiáltanak föl: s ez 

Hugo Victor volna! s ez Lamartine volna!”
303

 

Gusztáv a nîmes-i arénában találkozik hosszú idő után újra Arthurral. A festő a 

regényben a helyét kereső, érzékeny és búskomorságra hajlamos főszereplő alteregója, és 

az ő személyiségének egy lehetséges fejlődési irányát mutatja be: ilyen lenne Gusztáv, ha 

művészi hajlamai lennének.
304

 Mivel azonban nincsenek, külső szemlélőként nincs 

tisztában azzal, hogy a művész törekvései és lehetőségei nem feltétlenül esnek egybe; talán 

azért, mert ismereteit a művészekről szóló szórakoztató irodalomból merítette, amelyben, 

mint látni fogjuk, rossz művész nincsen: amit egy művész alkot, az magától értetődően 

tökéletes. Gusztáv ezért úgy véli – és ennek hangot is ad –, hogy Arthur biztosan boldog. A 

festő ekkor fejti ki azt, ami majd a tragédiája lesz: nem egészen biztos a tehetségében.  

„Ó, ki művésznek tarthatná magát! […] A festő, ki a népet térdein látja műve 

előtt; a költő, ki harangként sötét magányban emelkedik a sokaság fölött, 

önkeblében hordozva nehéz terhét, mellyel megindulva verődni fog, de csak 

hogy ha a csapások alatt felszólalt, hatalmas szavával istenökhöz vezesse az 

embereket; kinek lelkében a művészet nagy vágya feltámadott, s ki keblében 

erőt érez elérésére: ó, az, az boldog! A legnagyobb célért fárad, s övé a 

legnagyobb remény e világon. De sejdíti-e ön a fájdalmakat, melyek a kebelt 

eltöltik, ha benne tehetetlenségének érzete fölébredett?”
305

 

Arthur személyiségében és vágyaiban két romantikus művésztípus ütközik egymással: a 

világtól elzárkózó csendes álmodozó és a világ megváltoztatására törekvő vezéregyéniség. 

Ez tulajdonképpen két lehetséges módja annak, hogy a művész a művészet világának 

értékrendjét alkalmazhassa az anyagias valóságra is. A két típus látszólag ellentétes, de 

valójában közösek a gyökereik. Egy harmadik művésztípus is sarjadt ezekből a 

gyökerekből: a világ minden rezdülését érzékeny műszerként felfogó, az életnek tükröt 

tartó realista alkotó, akinek totalitásigénye továbbra is mélyen romantikus. Kazinczy 
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Gábor fentebb idézett írása azért gúnyolja a vízesésnél álmodozó művészt, mert helyette 

ezt a harmadik lehetőséget propagálja: szerinte a romantikus művésznek az a feladata, 

hogy a valós világot, az életet ábrázolja úgy, ahogy van. A kritikatörténeti szakirodalom 

már részletesen feltárta, hogy hogyan került előtérbe Magyarországon ez az új romantika-

koncepció, így erre most nem szükséges kitérnünk.
306

 Ami most témánk szempontjából 

fontosabb, az a három stratégia alapvető rokonsága. A fellegekben járó német és a realista 

francia romantika-felfogás még a szakirodalomban is gyakran ellentétbe helyeződik 

egymással, pedig a német kora romantika elméletében már benne rejlik az utóbbi lehetőség 

is. A Schlegel fivérek 116. Athenäum-töredéke szerint: „Csak a romantikus költészet lehet 

az eposzhoz hasonlatosan az egész környező világ tükre, a kor képe.”
307

 A romantikus 

művész ízig-vérig saját korának embere.(A német romantika középkor-kultuszának 

emlegetése gyakran háttérbe szorítja ezt – pedig a romantikus középkor-szemlélet lényege 

is éppen az, hogy saját korukból visszatekintve reflektálnak a ködbe vesző múlt 

szépségein.)  A 116. Athenäum-töredék a végtelen reflexió elképzelésével folytatódik, 

vagyis a Kazinczy Gábor-féle realista követelményrendszerrel szemben a művész 

szubjektivitását hangsúlyozza. Ez azonban voltaképpen csak hangsúlybeli eltérés: közös 

gondolat, hogy a művész olyan kivételesen érzékeny személyiség, aki képes a világ 

teljességét ábrázolni, miután önmagán átszűrte azt. 

Ez a kivételesen széles látókör azonban arra utal, hogy a művész valahonnan kívülről és 

fentről kell, hogy szemlélje a világot; olyan nézőpontból, ahonnan minden kicsinek látszik. 

Így kötődik a világgal együtt lélegző realista alkotó típusa a vezérszerepre törő nagy 

művész típusához. Ha képes mindent kívülről látni, akkor olyat is lát, amit az egyszerű 

emberek nem, és így képes arra, hogy „hatalmas szavával istenökhöz vezesse az 

embereket”. A társadalommal és a természettel egyenrangú félként szemben álló „nagy 

ember” egyike azoknak a motívumoknak, amelyek a 19. század legalapvetőbb dilemmáit 

sűrítik magukba,
308

 és így újra és újra felbukkannak a művészetben és a bölcseletben 

egyaránt. Prototípusa nem is a nagy művész, hanem inkább a nagy politikus vagy katona. 

Az egyéni tehetség kibontakoztatása és a közösség szolgálata között feszülő ellentét, amely 

az individualizmus és a demokrácia ellentéteként is megfogalmazódott, Eötvös 

elmélkedéseinek is központi tárgya volt. Bölcseleti munkásságának egyik csúcspontja A 
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XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra című tanulmánya (1851, 1854), 

amelyben az ellentétet úgy oldja fel, hogy feltételezi: az egyén szabadságvágya a 

társadalom keretein belül tör megvalósulásra, és így nem ellentétes az állammal, amelynek 

feladata többek közt éppen az egyének szabadságjogainak védelme.
309

 A karthauziban 

viszont, amely jó tizenöt évvel korábban íródott, mind Gusztáv, mind alteregói inkább azt 

példázzák, hogy az egyén boldogságának és boldogulásának a társadalom mindig útjában 

áll, különösen, ha az egyént tiszta célok vezérlik. Arthur, a romantikus művész a 

társadalom antagonistája, akinek már kérdésfelvetései és problémái is kívül állnak azon, 

amit a világhoz alkalmazkodó átlagemberek felfoghatnak. És mit tehet az, aki ily módon 

kívül rekedt a társadalmon? Merenghet csendes magányban a vízesés mellett, próbálhatja 

megváltoztatni a társadalmat és vezetni a tömeget, vagy – a kettő egyfajta szintéziseként – 

külső nézőpontját kihasználva leírhatja a világot úgy, ahogy van, rámutatva a 

visszásságaira. Eötvös regényhőse azt példázza, hogy a három irány nem csak a 

gyökereknél elválaszthatatlan, hanem a fiktív művészek életében és a valódi művészek 

önképében is gyakran összefonódva él együtt. Arthur tragédiájának oka ugyanis kereshető 

abban is, hogy a fiatal művész képtelen volt választani a lehetséges szerepek közül. 

A művészekről szóló populáris szépirodalom általában adottnak veszi, hogy aki művész, 

az már eleve tehetséges is, és műve csakis tökéletes lehet. Ez abból a gondolatból 

következik, amelyet Kazinczy Gábor a „piperkőcöknek” tulajdonít: ha a művész „egészen 

másféle ember, mint a többi”, akkor ez a másféleség, a sajátos lelki alkat, fogékonyság már 

eleve magában hordozza a tehetséget. Gusztáv, aki az Arthurral történő interakció során a 

nem különösebben elmélyült műértőt testesíti meg, éppen ezzel vigasztalja Arthurt: 

„emlékeztetém, hogy már maga azon ösztön, melyet a művészet iránt érez, biztos jele 

hivatásának”.
310

 Ez az az ösztön, amelyet Fernow a művészség meghatározójának tart: 

amelyet, ha már egyszer öntudatára ébredt, a külső akadályok feltartóztathatnak ugyan, 

meghiúsíthatják céljait, de el nem pusztíthatják, amíg a művész életben van.
311

 Arthur 

elmeséli, hogyan ébredt öntudatára: már gyermekkorától élt a szívében valamilyen 

                                                 
309

 Az Uralkodó eszmék szabadságfelfogásáról vö. Gángó 2006. 144–218. 
310

 Eötvös 1973. 239. 
311

 „Der echte Kunsttrieb offenbart sich besonders auffallend, wo ungünstige Umstände sich seiner 

Entwickelung widersetzen, und er glänzt da umso heller empor, wo alles sich vereint, ihn auszulöschen. […] 

Einmal zum Bewußtsein erwacht, strebt es [das Talent] aus innerer Nothwendigkeit seiner Einzigen 

Bestimmung nach; Widerwärtigkeiten können es aufhalten, Hindernisse können sein Streben lange, ja für 

immer vereiteln; die geistige Kraft kan im Kampfe mit der fisischen Übermacht des Schicksals erliegen, aber 

den ingeborenen Trieb kann diese nur mit dem Leben vertilgen. Mehr als Ein von der Natur 

hochbegünstigter, aber vom Schicksale befeindeter Kunstgeist ist so ein Märtirer seines Triebes geworden.” 

Fernow: i. m. ix–x. Idézi: Bätschmann 1997. 67. 



91 

 

„rejtélyes érzet”, amely akkor kapott határozott formát, amikor tíz éves korában 

nagybátyjánál meglátott egy naplementét Claude-tól. „Amit álmaimban láttam, mi után 

szívem évekig vágyódott, mi egy rejtélyes sejdítésként nyugovék lelkemben, előttem állt; 

érzém, hogy az ember is teremthet a világon, s örömrészegen istennek gondolám magamat. 

Életem új irányt vőn: ecsetet vevék s festékeket, s dolgoztam.”
312

 Amikor családja a 

kereskedői pálya felé irányítja, Arthur a természet segítségével tudja megőrizni művészi 

elhivatottságát: „Enyhült kebellel andalgék körül e város környékein, s ha egy szép 

napnyugot színezé e tájakat, vagy ha e romok között az éj meglepett, s csillagfény s a hold 

szelídebb világa ezüstfátyolát borítá e falak fölé, gyermekálmaim föltámadának, s megújult 

erővel nyúlék ecsetemhez; kevés szabad óráimat azzal töltém, mit hivatásomnak 

gondoltam.”
313

 Miből lesz a cserebogár, azaz a romantikus művész? A szentimentális 

gyermekből, aki – a festőiség esztétikájához híven – képeken keresztül kezdi értékelni a 

valóságos tájat. A Claude Lorrain-i táj a 18. századtól egyet jelentett az érzékeny tájjal, 

amely költői utalásokat hordoz, és alkalmas arra is, hogy a néző belevetítse személyes 

érzéseit.
314

 Ez a lényeg, és ezért romantikus művész Arthur: Claude tájképei önmagukban 

klasszicistának is tekinthetők, de a romantikus lélek romantikussá transzformálja őket – a 

romantika nem a képben rejlik, hanem a hatásban, amit az egyén lelkére tesz. Amikor már 

maga válogat motívumokat a természetből, Arthur csupa romantikus motívumot választ – 

olyanokat, amilyeneket Kazinczy Gábor oly rosszallóan említ.  

A karthauzi meglehetősen pontosan jelöli ki a saját időkereteit, így tudhatjuk, hogy 

Arthur valamikor az 1820-as években volt gyermek – akkor, amikor az „új” 

(szentimentális, romantikus, modern…) költészet jellemzésekor a természethez való 

viszony még alapvető kérdés volt a kritikában. Szemere Pál 1818-ban megjelent, Tárgy és 

nyelv a költésben című írása például így veti össze Dayka Gábort és Kisfaludy Sándort:  

„Első tekintettel az tűnik szembe, hogy Daykának érzése csendes, elfojtott s az 

egész dalon mintegy fátyol vonúl el; Himfynek érzeményei ellenben lángolók, 

minden új tárgynál kifakadozók; Daykának rejtett tüze inkább elsülyeszt, 

Himfynek kicsapongó lángja inkább felragad; amaz a szivet saját vonásokkal 

festi, s inkább érez, mint lát és képzel; ez a természeten lebeg keresztül, hogy 

szive tárgyát benne feltalálja, és most itt lepi meg, majd amott, – és sehol sem 

egészen; s együtt lát s képzel és érez. […] Daykának tárgyai sentimentalis 
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tárgyak: bánat, szenvedés, előreérzés, szívnyugalom; Himfynek tárgyai: ég, 

víz, nap, hold.”
315

  

Szemere írása alapvetően az egyéni eredetiség védelmében keletkezett, de az 

összehasonlított költőpárokat úgy választotta ki (Daykán és Himfyn kívül Virág Benedeket 

és Berzsenyi Dánielt, illetve Kazinczy Ferencet és Kölcsey Ferencet), hogy egyben a 

generációk közötti különbséget is hangsúlyozza. Dayka szentimentalizmusa régiesebb, 

mint Kisfaludy szenvedélye. Arthur lelki alkata ugyan Daykáéhoz áll közelebb, de az, 

hogy a tájat használja érzelmei vetítővásznaként, művészi céljaiban mégis inkább 

Himfyhez teszi hasonlóvá. Eötvös kevés ecsetvonással, de mégis igen árnyaltan festi meg a 

romantikus művész életrajzát. 

Arthurt családja lebeszéli a művészi pályáról; elhitetik vele, hogy nem tehetséges. 

Gusztáv azonban meggyőzi, hogy menjen vele Itáliába. Rómában elválnak útjaik, és csak 

némi idő elmúltával találkoznak újra Párizsban. Arthur elgyötörtnek tűnik: „vannak 

vonások, melyeken boldogságot, szenvedélyes örömöket, de soha megelégedés nyugodt 

mosolygását nem találhatjuk, s ilyen vala Arthuré. De most nem azon költői búsongás vala 

kimondva képén, mely egykor oly erősen vonza ez ifjúhoz.”
316

 Arthur elmeséli, mennyire 

lelkesítette eleinte a sok nagyszerű műalkotás, amelyet Rómában látott: „a művészet 

szelleme áthatá lelkemet e falak között, s mi csak idegen fényből sugárzék rám, önkeblem 

kifolyásának látszott.”
317

 De mind hiába – nem tudott hasonlót alkotni. Ezért tanulni 

kezdett, sokat rajzolt, technikailag ügyes lett – de csak puszta ügyes mesterember. Ez pedig 

nem elégíti ki – és itt következik egy újabb művészi hitvallás:  

„Ó, mert nékem a művészet nem a természet majmolása vala; nem azt 

kívántam, hogy – az ó monda szerint – festett szőlőimre madarak repüljenek. A 

természet hív utánzója még nem művész, csak ki képébe ön-lelkét öntheti át, 

csak ki benső világának sugárit áraszthatja el műve fölött, hogy mint Isten e 

nagy világban, úgy teremtésében ő álljon elénkbe; csak kinek szinei szókká 

válnak melyekkel gondolatjait kimondja, csak ki nem hideg tükör-, hanem 

tiszta folyóként úgy adja vissza a tárgyakat, hogy képében természetet lásson a 

néző, ugyanazon formákat, azon színeket, melyekhez szokott, mégis valamit, 

mit a természetben nem lát, a habok ingadozó folyását, a dobogó szívet a kép 

alatt, – az művész!”
318

  

Arthur elveti a zeuxisi paradigmát, és a művészi szubjektivitást helyezi előtérbe. Nem is 

tehet mást, hiszen: „Minden lény a Legszebbre törekszik, de nem tud magából kilépni, és 
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így a Legszebbet csak saját magában látja. Ahogyan minden halandó szem másképp fogja 

fel a szivárvány képét, úgy mindenki számára a szépségnek más és más képe tükröződik a 

környező világból.”
319

 Eötvös József ismerte a német romantikus irodalmat; könyvtárában 

megvolt Novalis Heinrich von Ofterdingenje, amelynek főhőse a szubjektív romantikus 

művész tipikus példája.
320

 

Eötvös regénye nem árulja el egyértelműen, hogy Arthur bukásának valóban saját 

tehetségtelensége volt-e az oka (a történetet csak Arthur szemszögéből ismerjük meg, neki 

pedig alapvető személyiségjegye, hogy állandóan kételkedik magában). Lehetséges olyan 

olvasat is, mely szerint nem a tehetség hiányzott, hanem a kitartás, de az is lehet, hogy az 

értetlen külvilág tette tönkre Arthurt. És felfogható az eset úgy is, hogy az Arthur által 

képviselt művészetfelfogás bizonyult életképtelennek. A Heinrich von Ofterdingent követő 

német művészregényeknek és művésznovelláknak alapvető kérdése, hogy mennyire 

szakadhat el a művész a valóságtól, meddig helyezheti saját szubjektív vízióit a körülötte 

létező világ elé.
321

 Tragikusan ironikus és végletes példája a szubjektív művész bukásának 

E. T. A. Hoffmann Der Sandmannja. Arthur persze nem vízionál gonosz varázslókat, és 

nem szeret bele automatákba; ő csak egyénit szeretne alkotni, és az alkotás által „sötét 

magányba” emelkedni, ám ez nem sikerül. Végzetesen ütközik egyrészt a külvilággal, 

amelynek szabályai szerint a művésznek tanulnia kell, és be kell illeszkednie a művészeti 

hagyományba, másrészt pedig saját természetadta adottságaival. Az, hogy 

művészetfelfogása életképtelen, a regény világában nem jelenti azt, hogy értéktelen is: A 

karthauziban sorra buknak el a fennkölt eszmék és érzések, de bukásuk, ha elkerülhetetlen 

is, mindig tragikus. 

Arthur ezután kísérletet tesz arra, hogy kapcsolatot teremtsen a való élettel: szerelmes 

lesz, és ettől újra művésznek érzi magát – azonban csalódik. A kor irodalmában a művész 

szerelme különleges érzelemnek számít, összefonódik a művészi alkotással, és gyakran 

vezet csalódáshoz és tragédiához. Arthur esetében a tragédia úgy zárul, hogy elzüllik, majd 

végül öngyilkos lesz. Művészi ösztönének működését az események végleg feltartóztatták, 

de – mint Fernowtól tudjuk – el nem pusztíthatták; ehhez Arthurnak fizikailag is meg 

kellett halnia. 
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Vajon Arthur törekedett-e egyáltalán vezérszerepre? Ha újra megvizsgáljuk a nîmes-i 

arénában elhangzott panaszát, felfigyelhetünk arra, hogy bár a szóhasználat és a pátosz a  

hősies művészt idézi fel, valójában, amikor a népet vezérlő művészről szól, Arthur csak a 

költőről beszél. A festő nagysága abban nyilvánul meg, hogy az emberek térdre hullnak 

műve előtt – de ez nem ugyanaz. A harmincas-negyvenes évek irodalmi és művészeti 

diskurzusában az irodalom társadalomkritikai és világjobbító szerepe egyre nagyobb 

hangsúlyt kapott (például az irányregényről szóló vitában, amelyben éppen Eötvös József 

képviselte az irányzatosság elvét),
322

 a képzőművészet területén viszont hasonló elvárás 

nem fogalmazódott meg. Persze, mint láttuk, a képzőművészetnek is voltak közfeladatai: az 

ízlés csiszolása, a történelmi ismeretek terjesztése, a nemzeti érzelmek gerjesztése – ez 

azonban nem járt együtt a lánglelkű képzőművész közfeladataival. Magyarázhatjuk ezt akár 

azzal is, hogy a képzőművészetet a reformkori Magyarországon némileg archaikusan még 

mindig kézművességnek tekintették, míg a költészet szellemi természete – a költő 

szelleméből fakadó természete – nyilvánvaló volt; annyi biztos, hogy a bölcselkedő 

költőkkel szemben a képzőművészek inkább úgy jelentek meg a közfelfogásban, mint akik 

szorosabban vett mesterségbeli problémáikkal vannak elfoglalva, és nem a világ jobbá 

tételével. Első kifakadása után már Arthur művészeti problémái is mind szorosan 

művészetiek a regényben. Talán ennek is köszönhető, hogy miközben a kritika a 

nyilvánosság előtt megjelenő műalkotásoktól azt várta, hogy önmagukon túlmutatva 

közcélt is szolgáljanak (ha mást nem, akkor legalább a nemzeti iskola építését), addig a 

szépirodalomban megjelenő művészek mindig egyéni problémáikat öntik formába, és nem 

a társadalom, hanem érzékeny egyének tetszését keresik. 

 

 

 

III.2.b) A művész mint gótikus alak 

 

 

A kathauzi nîmes-i jelenetében megfogalmazott művészideál a fenséges esztétikai 

minőségéhez kötődik. Nemcsak a mű, hanem alkotója is „sötét magányban” magasodik a 

közönség fölé, nyilvánvalóan meghaladva a befogadók képzeletének kapacitását, azaz 

rettenetet keltve. A világtól idegen romantikus művész megtestesíti mindazt, ami a 

fenséges kategóriájában összesűrűsödik. A romantika elmélete tisztában is volt ezzel, és a 

véges, körülhatárolható széppel szembeállított fenséges egyike lett azoknak az 
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alapfogalmaknak, amelyekkel a kora romantikusok próbálták törekvéseiket ha nem is 

pontosan leírni – hogyan is lehetne pontosan leírni a végtelen vágyódást és szüntelen 

alakulást –, de legalább jellemezni. Az „eredeti zseni” és a fenséges elméletei szorosan 

összefonódtak, már abban a Longinusnak tulajdonított antik szövegben is, amely a 

fenséges kategóriáját elemző 18. századi szerzők fontos kiindulópontja volt.
323

 A zseni a 

természet szülötte, és a kérdés az, hogy teremtő ereje mennyiben korlátozható a művészet 

szabályai által; a fenséges kategóriája pedig alkalmas volt arra, hogy ezt az ellentétet 

megjelenítse és feloldja önmagában. A zseni korlátlan képzelete a természet 

szabálytalanságával alkot, fenségesen behatárolhatatlan, de ami létrejön, az mégis 

művészet lesz.
324

 

A romantika filozófusait az „én” és az én által felfogott objektum egymásra utalt és ennek 

ellenére összeegyeztethetetlen voltának kérdése gyötörte, és az én és a világ között húzódó 

mély árok éppen a művészi képzelet útján tűnt áthidalhatónak. F. W. J. Schelling 

rendszerében a zseniális művész az alkotófolyamat során visszatér az őseredethez, amikor 

a szubjektum és az objektum még egy volt. Az Én és a „Ding an sich” egyesülése csakis az 

emberi lélekben lehetséges, vagyis a magasabb szintre emelkedett Énben.
325

 A művész 

részben tudatosan, részben viszont ösztönösen alkot, és így jut el egy olyan „öntudatlan 

végtelenséghez” [bewußtlose Unendlichkeit], amelyet a véges értelem sosem volna képes 

kifejleszteni.
326

 A műalkotás végtelen és behatárolhatatlan volta ellentétes az önmagába 

zárt műalkotás klasszicista ideáljával – talán ez az a pont, ahol a klasszicizmus és a 

romantika esztétikája a legnyilvánvalóbban ütközik egymással. A romantikus mű létmódja 

ugyanis a végtelen reflexió, ahogyan azt a 116. Atheneum-töredék megfogalmazza:  

„Csak a romantikus költészet lehet az eposzhoz hasonlatosan az egész 

környező világ tükre, a kor képe. S ugyanakkor a leginkább képes arra, hogy az 

ábrázolt és az ábrázoló között, minden reális és ideális érdektől mentesen, a 

poétai reflexió szárnyain középütt lebegjen, ezt a reflexiót újra és újra 

hatványozza, s akárha tükrök végtelen során, megsokszorozza. […] A 

romantikus költészet a művészetek között az, ami az elmeél a filozófiában, és 

ami az életben a társaság, az érintkezés, a barátság és a szerelem. Más 

költészeti módok már készen állnak, és teljességgel taglalhatók. A romantikus 

költészet még levés közben, alakulófélben van; ez sajátos lényege éppen: hogy 

örökké csak alakulhat, kész és befejezett soha nem lehet. […] Csak ez a 

költészet végtelen, amiképp szintén csak ez a költészet lehet teljesen szabad is, 

és elsődlegesen elismerendő törvénye, hogy a költő önkénye nem tűr törvényt 
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maga felett. A romantikus költésmód az egyetlen, amely több, mint egyfajta 

módi, egy válfaj: maga a költészet ez, mert bizonyos értelemben minden poézis 

romantikus, annak kell lennie.”
327

 

A művész tehát a létezés legmélyére lát; alkotása és gondolatai sosem jutnak 

nyugvópontra. Az irodalomtörténeti szakirodalom különbséget tesz a 18. századi fenséges 

és a „romantikus fenséges” között: míg előbbi esetében a gótikus motívumok, minden 

rettenetességükkel együtt, stabil jelentéssel rendelkeznek, addig a romantikus fenséges 

éppen a jelentések elbizonytalanításában, a körkörösségben rejlik.
328

 Az állnadóan alakuló 

fenséges, amely – már Burke-nél is – eleve a befogadóra tett hatásban nyeri el értelmét – a 

végtelen reflexió kifejeződésévé vált. 

Az alábbiakban azt fogom bizonyítani néhány művésznovella elemzésével, hogy a 

népszerű irodalom a fenséges motívumok halmozása és a gótikus beszédmód által 

konstruálta meg saját romantikus művészhőseit. A novellák az önmagába zárt műalkotás 

ideálját is megkérdőjelezik: a történetekben megszülető művek szimbiózisban léteznek 

ábrázoltjukkal és alkotójukkal is, beleszólnak az életükbe, és közöttük állnak éppen úgy, 

ahogyan a 116. Athenäum-töredék megkívánja – csak persze konkrétabban, elevenebben; 

mintha a novellák szerzői a való életre vonatkozó tanulságokat vonnák le a gondolati síkon 

lebegő elméletből. Erről a IV. fejezetben lesz részletesebben szó. Most egy másik 

sajátosságból indulunk ki: a novellák a romantikus művész társadalmi realitásokból 

született, de a romantikus elmélet által légiessé absztrachált  figuráját visszahelyezik a 

társadalmi keretek közé, és megfigyelik, hogyan feszíti szét őket ez a fenséges alak. 

Amikor a szórakoztató novellákban konkrét társadalomkritikára kerül sor, akkor nem 

általában véve a kapitalista viszonyokról van szó, ahogyan Eötvös regényében, hanem az 

adott magyarországi helyzetről. Ney Ferenc Eskü című művében (1844) a művész és 

nemesi családból származó kedvese boldogságának a társadalmi korlátok állnak útjában: 

Szilfay Elma apja a társadalmi különbségekre hivatkozva ellenzi házasságukat, sőt, 

kigúnyolja a festő Ákost:  

„Talán bizony nem is tetszik válaszom az urfinak? Ugyan mit mutathat fel 

érdemül, hogy illyenről mer álmodozni; azt a kis rajzolást, meg azt a kis festék-

keverést? Elma családom nevét viseli; csak nem fogom engedni, hogy 

czimerünk fehér galambjait egy illy szeleburdi müvészke feketére mázolja. Ez 

a nép azt hiszi, hogy mihelyt valamicskét tud, mit más becsületes ember csak 

amugy unalmából tanul meg, már övé a világ; különös egy faj. Ha valaki jó 
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szántából megszenved egy illy embert a maga körében, már szinte a család 

tagjának képzeli magát. Hogy tehát ezen veszedelmes képzelődésből 

minélelőbb kigyógyuljon az ur, azt tanácslom, sőt parancsolom, hogy holnap 

hajnalban pusztuljon ki kastélyomból. S most isten velünk.”
329

  

Szilfayra láthatólag nem hatott még az a nézet, miszerint a művész különleges személy. 

Ami meglepő, az az, hogy mintha Ákos sem tudná: művészi tehetsége helyett ősi, de 

elszegényedett családja dicső múltjára hivatkozik:  

„Egyébiránt tudja meg: hogy czimerem régibb mint az öné, a Zendy nevet olly 

korban is harsogtatja már a történetirás, midőn önnek ősatyja még hadi 

rabszolga volt; s nevét is hihetőleg onnan vette családja, hogy szilfára 

akasztották fel rablásiért. Látszik is, hogy e’ családi bün hiven öröklött 

vérökben, különben nem halmoztak volna össze annyi kincset, mellyet most a 

here-unoka tétlenségben emészt. Ezekkel önnek nevem meggyalázásáért 

tartoztam, mint hason születésü, hason jogu nemes.”
330

  

A magyar társadalom a novellákban kiveti magából a művészt – illusztrálva azt a 

szomorú helyzetet, amelyet az ugyanezekben a lapokban megjelent, a műpártolás hiányán 

kesergő szövegek festettek fel. A kortársaknak szóló dorgálás, amellyel Obernyik Károly A 

művész bosszúja című, 1844-ben megjelent novellája kezdődik, még szóhasználatában is 

hasonlít a kiállításkritikák szokásos bevezetőire. Amikor Leo, az olasz festő, egy hónap 

helyett már fél éve tartózkodik Pesten, megindulnak a találgatások, hogy mi lehet 

maradásának oka.  

„És nem ok nélkül, mert miután, honunk és nemzetünk iránt táplált minden 

előszeretet mellett sem foghatjuk ugy nagyjainkra, mint a középsorsuakra a 

müvészet lelkesebb pártolását; miután, minden rágalom nélkül megvallhatjuk, 

hogy nálunk, s még fővárosunkban is, a müvész tengő életnél egyebet nem 

várhat, műcsarnokaink nem létenél fogva pedig studiumról épen szó sem lehet: 

különösen felötlőnek látszék, hogy az ifju festész, ki sokat igérő müveivel s 

ügyességével koszorukat s kincshalmazokat arathatandott a müvelt világ 

legnagyobb városaiban, nyilatkozata ellenére, – itt homályban pazarolja 

ifjusága drága idejét.”
331

  

Nem véletlen, hogy mindenki szerelmi ügyre gyanakszik. 

A társadalom közönye azonban – és ez teszi Leót romantikus művésszé – csak egy 

kettősség egyik része, a művész idegenségének hétköznapi magyarázata. „A művész, ki 

föstményeivel Európa nevezetesb városait beutazni szándékozott, még igen ifju és szép 

volt: de egyszersmind komoly és hallgatag. Látszott, hogy lelkében van valami, melly a 
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világ mindennapi gyermekeinek körében magának öröm- s élvezet-anyagot nem talált.”
332

 

A szöveg a romantikus művészfigura alapvető paradoxonát fogalmazza meg: a művész 

eleve különleges, a többség számára érthetetlen ember, de kívülállásáért mégis joggal lehet 

okolni a többség értetlenségét, közönyét, rossz ízlését. 

A kortárs környezetben játszódó történetekben igazi mecénásra csak egy példát találtam. 

Czakó Zsigmond A végrendelet című drámájában (1845) egy ifjú gróf, Táray Béla felkarol 

egy szobrászt, Kereszti Lőrincet, akivel barátok lesznek.
333

 Ugyan szerelmi háromszög 

alakul ki, mert a szobrász rajongásának tárgya, Riole Nina táncosnő Tárayhoz vonzódik, de 

ez nem teszi tönkre a barátságot. Kereszti alkata a társaságban bukdácsoló romantikus 

művészhez áll közel. Az udvarlás társasági művészetében teljességgel járatlan: „Én oly 

kábán nevelkedtem, nő körül bátortalan vagyok”
334

 – vallja be barátjának. Közben 

szenvedélye az őrülettel határos: „Oh nyomorú volna életem, ha e lángszenvedély mérge 

nem találna egyéb gyógyszert a halálnál!” – mondja, később pedig: „Egy rád vetett 

pillantása rögtön halálomat okozhatná. […] Béla – szivem – vérem – ölj meg akár 

miképen, csak ne általa.”
335

 

Kereszti Lőrinc – legalábbis műveinek témáiból ítélve – klasszicista szobrász, de 

szenvedélye gótikus. A gótikus irodalomban ugyanis a fenséges nem csupán a burke-i 

motívumok halmozásában nyilvánul meg, hanem abban, ahogyan a hősök túláradó 

érzelmei alakítják a történetet. A szerelem, a vágy, a bűn, a halál a gótikus regényben 

végérvényesen összefonódik; megnyílnak az emberi lélek mélységei, és végülis ez az, ami 

fenséges és rettentő, nem pedig egyszerűen a kísértetlakta vár vagy a kihalt temető 

motívuma.
336

 Az alábbiakban azt fogom bemutatni, hogy a művészekről szóló novellákban 

a művész rendre az a szereplő, aki rutinszerűen lépi át a társadalom, az erkölcs és a józan 

ész által szabott korlátokat.
337

  

Obernyik Károly novellájában
 
Leo „müvészlelke magas sphaerájából, – s még egy más 

gyöngédebb okból, egykedvüleg tekintett az alatta álló lelkekre, – eltürte azokat, – néha 

mulatott, az időt üzte velök, de szive zárva maradt, érzelmei más tárgy felé lángoltak.”.
338

 

A novella azt beszéli el, hogy Leo hogyan áll grandiózus bosszút egy léha grófon, aki 

megerőszakolta, és ezzel a halálba kergette a művész szerelmét (az említett „gyöngédebb 
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okot”). Amikor a gróf megnősül, a látszólag megtébolyodott festő elmegy a lakodalomba, 

és ékes szózattal bírja rá az újdonsült grófnét, hogy utazzon férjével Itáliába. Az Itália 

civilizációs kincseit (Firenzét, Rómát) megtekintő, óvatos nászutasokat Leo képárusnak 

öltözve beszéli rá, hogy menjenek el a Vezúvhoz. A férj fél a Nápoly környéki banditáktól, 

de Leo így nyugtatja meg: „Az olasz rabló csak személyes gyülölségből szokott kegyetlen 

lenni. Ezt jegyezd meg, signore, magadnak. Itt csak az félhet, kire vendetta várakozik.”
339

 

A képárus elkíséri a párt egy hegyi kirándulásra, ahol eltévednek. A festő füttyel hívja a 

„közbátorság őreit”, akik egy romos erődhöz kísérik őket, ahol nagyobb csoport 

(banditának látszó) emberre találnak. „Mintegy középen tágas terem állott, mellynek falai s 

boltívei meglehetős épségben maradának, s biztos menhelyet nyujthatott.”
340

 A festő 

ezután orvost hív, aki szerint a gróf rosszul van, és – könyörgése ellenére – többször is eret 

vág rajta. Végül Leo felfedi magát a házaspár előtt; az asszonynak segítenek eljutni a 

városba, a férjet viszont elengedik az erdőben, ahol meghal. 

Könnyű belátni, hogy Leo alakjához a novella csupa fenséges motívumot kapcsol: ilyen a 

Vezúv, de ilyenek a hegyekben élő, a sötétben az utazókra leselkedő banditák is.
341

 

Számunkra most legérdekesebb maga a helyszín: Itália. A kor Magyarországán megjelent, 

művészekről szóló történetekben a művész általában vagy olasz, vagy legalább járt 

Itáliában. Ezt egyfelől természetesen az magyarázza, hogy Itália a művészet hazájának 

számított a korszakban; a kortárs megítélés szerint az itáliai tartózkodás, a művek 

tanulmányozása elengedhetetlen része volt a művésszé válásnak. Nem csak erről van 

azonban szó. Itália a gótikus regényeknek is gyakori színhelye. Az angol szerzők esetében 

ezt az indokolja, hogy ez a vidék a számukra sötét idegenséget jelentő, középkorias 

katolicizmus központja volt –  Matthew Lewis vagy Ann Radcliffe regényeiben is gyakori, 

hogy az olasz földön járó civilizált angol utazó megborzong a sötét „babonák” világával 

ismerkedve
342

 – és itt borzongáson a viszolygás és a vágy jellegzetesen gótikus keverékét 

kell érteni. A magyar szövegekből a vallási vonatkozások hiányoznak, de egyébként ennek 

az irodalmi hagyománynak a távoli visszhangja szólal meg bennük. Amikor Leo az 

esküvőn rábeszéli az újdonsült grófnét, hogy férjével utazzanak Itáliába, a komoran 
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fenséges és bájosan szép motívumok sajátos vegyülékét használja fel, miközben úgy 

beszél, mintha szerelmet próbálna ébreszteni egy fogékony kebelben:  

„Ott áll Róma és Velencze,…. fölékített sírboltok és koporsók, mellyek körött 

gyászoló nép sír,….. vagy énekli bús hymnusait. A komoly Apenninek 

bérczsora mintegy sötét palástba burkolva tekint két oldalra,…. s a viritó 

czitrom és narancserdők a régi örömöket akarják e hon gyermekeinek lelkébe 

még egyszer visszamosolygani. Mind hiába! Az ég tiszta és ragyogó,… a 

völgyek virágaival lágy szellők játszanak, a vidám dal roncsolt oszlopok 

kupjain törik meg sohajtássá….”
343

 

Látszólag nagyon hasonlít ez ahhoz, ahogyan A karthauzi szereplői beszéltek az itáliai 

romokról. A halál emlegetése azonban itt nem elvont; nem a múlandóságon merengő szelíd 

18. századi romkultusz kései megnyilvánulása, hanem a történet sötét végkifejletét vetíti 

előre. Élet és halál, virágzás és romlás nem olyan ellentétként jelenik meg, amelynek két 

tagja egyértelműen ellátható a pozitív, illetve negatív előjellel, hanem összeáll egy olyan 

minőséggé, amely titokzatosan idegen, de lelkünk mélyéről mégis nyugtalanítóan ismerős; 

az uncanny (vagy Unheimlich) jellegzetesen gótikus minőségévé.
344

 És ez meggyőzi a 

grófnét; az Itália iránti vágy felébred. 

„A lelkes Lucia természettől költői magasb szellemmel volt megáldva. 

Ábrándos lelkében régtől égett a vágy, megtekinteni azon földeket, mellyeket 

történet és költészet egyiránt magasztalnak, s élénk vonásokkal lopnak be a 

szivbe. Most a müvész lángoló beszéde találkozott e vágygyal, s mint 

villanyszikra futott át keble minden idegein. Képzelete az olasz föld 

szépségein, szelid egén, müvészetén andalgott, s szemeiben a magasztos 

szellem sugárai égtek isteni lánggal.”
345

 

Magasztos szellem sugárairól olvasunk, de a valóság az, hogy az így fellobbantott 

gerjedelem sodorja a házaspárt feltartóztathatatlanul a borzalmas végkifejletig. A művész 

gonosz ellenlábasa a társadalom embere volt, kisszerű lény, akit Itália gótikus világa – a 

művész otthona – megfojt. Győz az igazság – de a művész borzalmas alakká növekszik. „A 

képárus kéjteljes pillantással édelgett a vér szemléleténél. Ajkai körött ördögi mosoly 

vonult el. Ah, – szóla magában, – milly szép e vér. Milly drága gyöngycseppek szivem 

kintüzére! Te meg leszesz boszulva – s szemeit áhittal [sic!] emeli ég felé.”
346

 

A gótikus regények emberképének egyik legpregnánsabb vonása, hogy az ember mind 

testileg, mind lelkileg szánalmasan törékeny lény: olyan könnyű elpusztítani, hogy gyakran 
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véletlenül is sikerül; teste, akár még életében is, könnyedén válik más emberek és a 

természet tehetetlen játékszerévé; a kísértésnek és a szenvedélynek pedig csak igen ritkán 

képes ellenállni. Az itt bemutatott történetekben a művész egyszerre ágense és 

elszenvedője mindennek: ő maga is a szenvedély rabja, miközben, fenséges lényként, 

képes elpusztítani azokat, akik a kisszerű társadalom világához tartoznak. Leo képárusként, 

képekkel csalja a házaspárt a hegyekbe – maga a művészet az, amely csáberejével tönkre 

tudja tenni az egyszerű befogadót, és ezek a történetek akkor is ezt sugallják, ha egyébként 

műalkotás nem, csupán maga a művész játszik bennük szerepet. 

Ezt példázza Ney Ferenc Eskü című novellája, amely tisztán művészeti kérdésekkel nem 

foglalkozik, nem sző bele esztétikai elveket a fordulatos cselekménybe, sőt – ez nem 

jellemző a többi szövegre – a festő főszereplő, Ákos egyetlen művét sem említi konkrétan. 

A történet elején Elma és Ákos egy nagyobb társasággal hegyi kiránduláson vesz részt, 

melynek úticélja Jeszenő várának romja. A kirándulással mint kellemes időtöltéssel 

gyakran találkozhatunk korabeli szövegekben és képeken, szövegünk azonban a kis túrát, 

illetve azt a tájat, ahol zajlik, egyszerre mutatja hétköznapian kellemesnek és derűsnek, 

illetve fenségesen borzasztónak. Az elbeszélő „regényesnek” nevezi a környéket, és 

elmereng rajta: 

 „Ki is maradhatna egykedvű? midőn a’ nagy természet ölében millió bájjal ’s 

ezernyi nagyszerű vonással, mint az örök világerő megannyi csuda bimbajával 

ékeskedve tünik fel előtte valami vidék tavaszi pompájában; – ’s ki maradhatna 

érdekületlen? midőn az ős idők életének halmazzá romladó holt emlékei 

viharzúzta csonkolt töredékekben szólnak a’ jelenkor életének zománcos 

szinvegyülete közé, mintegy fel-feljajdulva a’ megtört erő haldokló hangjain; 

az elpuhultság ledér zaja közt. Oh igen, illy két varázshatalom visszavezeti, 

habár csak pillanatokra is, a’ jelen korszak gyönge nemzedékét a’ lét ős 

forrásihoz, mellyek természet és erő ölén fakadnak.”
347

  

A romokon merengve az elbeszélő előtt felrémlik a régmúlt, eszébe jut a civilizáció 

mulandósága, és ez állítódik szembe az időtlen, élő természettel. Hasonlít ez Leo Itáliáról 

szóló monológjához, de Ney novellájának különlegessége, hogy a magyar nemzeti múlton 

mélázik el, hiszen hazai tájba, hazai várrom környékére helyezi a cselekményt. A jelenkori 

magyarok azok, akiket a tájnak vissza kellene vezetnie „a lét ős forrásihoz”.  

A novella folyamatosan ütközteti a fenség és a szépség vagy kellem, illetve a 

nagyszerűség és kisszerűség képeit. Az alaphangot már az első mondat is a fenséges és 

regényes közelébe pozicionálja: „Kedves dolgot cselekszem-e, szép olvasónő, ha egy 

váromladék regényes közelébe, vagy épen a’ romok lábához vezetlek? ’S valjon nem 
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fogsz-e neheztelni, ha a’ vár körét olly történet színhelyéül festem, melly talán gyöngéd 

kebled érzelemvilágit mint szilaj északi szél megrázkódtatja?”
348

 A szép olvasónő számára 

a fenséges riasztó lehet – ahogyan majd Elma számára is riasztó lesz a féktelen Ákos. A 

szöveg a korszak esztétikájának azt a gyakori közhelyét hozza játékba, miszerint a Szépben 

a nőies, a Fenségesben pedig a férfias principium manifesztálódik.
349

 Ez azonban csak az 

egyik réteg – hiszen az első figyelmeztetés után az elbeszélő mégis képesnek tekinti az 

olvasónőket a fenség befogadására. Nem egyszerűen a nők kisszerűek, hanem a jelen 

társadalma általában: „’s ha netán a’ vidék ölén zsibongó alakokat, ’s belsőjök nyilatkozatit 

fölötte kicsinyszerüknek találandod a’ természet szabad fiainak, s az erő bajnokinak 

eszményi alakzataihoz képest: ne ródd azt, kérlek, hibául nekem; életfolyamunk büne ez, 

divatos éltünké, melly minden nagyot s magasztosat elsilányit, vagy törpeségre nyügöz.”
350

 

A továbbiakban az is kiderül – amint a II. fejezetben már idéztük –, hogy ki az, aki méltó a 

tájhoz: az, aki valóban képes értékelni azt.
351

 A művész fogékonysága rokon a romlatlan, 

gyermeki naivitással, ugyanakkor – mivel képzettségen is alapul – több annál. Elma, az 

eredetileg tisztán naiv, ám a társadalmi szokások miatt mesterkéltté vált nő viszont csak a 

meglepő hatásnak örül. Az, hogy Elma a szépséget és egyben a társadalmi korlátok közé 

szorított létet testesíti meg, szintén köthető a szépet és a fenségest a két nemmel 

párhuzamba állító gondolati hagyományhoz: ezekben a szövegekben a férfi az, aki 

(fenségesen) eredeti és fel tudja rúgni a szabályokat, míg a nő (a szépség) a társadalom 

korlátainak foglya.
352

 

A novellában a fenséges folyamatosan fenyegeti és rombolja a szépséget. Amikor Elma 

kacérkodva szétmorzsol egy virágot, amit Ákostól kapott, Ákos válaszul Elma lepkéjét 

morzsolja szét. Ákos „hő, hű, örök szerelmet!” akar,  

„ollyat, melly velem részegüljön az édek mámorában, ollyat, melly karöltve 

lángzó érzelmimmel túlhaladjon az idő s tér szük határain, melly a 

végtelenségbe szállongjon velem a szellemhon fényeibe; szerelmet akarok 

leány, lángolót, mint az enyim, mindenhatót, mint az enyim; szerelmet, 

mellynek kéjölében istenüljünk mindketten, mellynek varázsában egész 

jövőnk, földi éltünk s öröklétünk egy szakadatlan dicsőség diadalává 

emelkedjék!”
353
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Csak akkor veszi fel a szelídség álarcát, ha a társaság egy tagja a közelükben tartózkodik. 

Ilyenkor a nagyszerű, rettenetet ébresztő múltról is a szelíd álmodozó hangján regél:  

„Oh mi boldognak képzelem a hajdani életet, illy várban, – mondá többek közt 

a rajzoló; illy magas lak ablakáról üdvözleni a ragyogó korányt, illy tiszta lég 

balzsamai közt szemlélni az ébredő vidéket, oh az dicső lehete. S midőn a vár 

ura elmélyedve gyönyörködék a természet pompáján, lábujhegyen közeledett 

mögötte szerető neje, s vállára tevén gyöngéd kacsóját reggeli csókkal lepé 

meg a daliás férfiut. Ekkor ő átölelve az angyali lényt, teljes boldogságban  

rebegé el istenének trónja előtt a hálaadó imát. Nemde, Elma, illy képzet 

bájoló, elragadó? Lehetne-e nagyobb áldás az isten napja alatt, mint illy korba, 

illy sorsra visszavarázsoltatni.”
354

  

Amíg aztán tűzbe nem jön, és fel nem szárnyal ismét a fenségesig:  

„Oh, Elmám, szivem üdve te! – folytatá fokonkint inkább lobbadozó 

lelkesedéssel – szeretnél-e illy várban lakni velem, elzártan a boldogságot 

irigylő törpe csoporttól, felülemelkedetten a föld porgöröngyein? Szeretnéd-e, 

ha illy elszigetelt magányban élhetnénk együtt, egymásnak csupán, 

szerelmünknek?”
355

 

Ezeket a részleteket azért érdemes figyelmesen összeolvasni, mert – a II.3 fejezetben 

bemutatott pittoreszk tájábrázolásokhoz hasonlóan – újabb példáját adják annak, hogy ezek 

az esztétikai kategóriák hogyan játszottak át szinte észrevétlenül egymásba a 19. század 

első felének kultúrájában. Festői utazásában Mednyánszky Alajos is ugyanúgy mereng el 

azon, hogy milyen is lehetett az élet valaha a várban, mint Ákos – és tudjuk, hogy az ő 

írásaiban a gótikus rémület is mindig ott kísért a falak között. Az Esküben pedig, amikor a 

szerelmesek újra találkoznak a romnál, és végleg egymáséi lesznek, az éppenséggel nem 

idilli módon történik. A novella bőségesen kihasználja azt az addigra közhellyé vált 

romantikus toposzt, amely a zsenit magányos hegycsúcshoz hasonlítja:
356

 a gótikus művész 

végül ugyanott pusztítja el szép kedvesét, ahol kezdetben még csak – a végkifejletet 

előrevetítve – egy lepkét ölt meg. 

Amikor a történet elején Elma esküt tesz, hogy csak Ákost fogja szeretni, a szirt alól vad 

kacaj hallatszik fel, amely akkor természetfeletti eredetűnek tűnik, később viszont kiderül, 

hogy az Elma után sóvárgó, valóban szinte természetfelettien gonosz bajkeverő, Ruprecht 

kacaja volt. Ruprecht számos bonyodalmat okoz (ezeket most nem írom le; az egykorú 

kritikus is úgy vélte: a novella második fele „a’ szépen kezdett utról letávozik, ’s 
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összefüggéstelen események’ egymásra halmozásában látszik érdeket keresni, melly az 

olvasóban épen ez által csökken…”
357

), míg végül elszakítja a szerelmeseket egymástól. 

Elma elfelejti Ákost (bár szíve mélyén még retteg a bosszújától), és máshoz megy férjhez, 

Ákos pedig katona lesz. A haramiává lett Ruprechttől megtudja, hogy Elma férjhez ment. 

Amikor Elma, aki halottnak hiszi Ákost, újból ellátogat a nyomasztó emlékeket felidéző 

Jeszenőre, egy idegen – természetesen Ákos az – játszani kezd hároméves leánykájával, 

majd hirtelen felkapja, és felszalad vele a szirtre. „De igy lehetlen élnem, lehetlen 

mellemben hordoznom a lángokat még tovább, mellyek mint furiák szövétneki égetik 

idegeim minden parányát; lehetlen kijátszanom az esküt, mellyel magam az örvénynek 

szentelém.” Elma utánuk fut, és ekkor Ákos „óriási erővel karolván át a remegő s halálra 

sápadt hölgyet, vele lezuhant a mélység borzasztó sírjába.”
358

 

Az eddig elemzett két novellában a művészek eleinte pozitív hősök, de végül a gótikus 

regények jellegzetes gonosz szereplőinek, antihőseinek feleltethetők meg. Az olyan 

figurákkal állíthatók párhuzamba, mint Horace Walpole Otrantói kastély című regényének 

főszereplője, Manfred, akit meghalt fiának menyasszonya iránti vágya ragadtat szörnyű 

tettekre, míg végül – véletlenül – saját leányát gyilkolja meg. Ákos és Leo is 

kegyetlenségeket visz véghez a szenvedélytől vezérelve; különösen Ákos, aki egy talán 

felszínes, de mégis bűntelen leányt pusztít el.
359

  

A kor európai művészregényeiben és művésznovelláiban a társadalomba való 

betagozódást gyakran szimbolizálja a szerelem és a házasság. Az adott mű értékrendjének 

megfelelően vagy a házasság prózai világa számít rossznak, bukásnak, vagy – mint E. T. 

A. Hoffmann Der Sandmannjában – éppen az, hogy a fantáziavilágban élő művész nem 

tudja értékelni a hétköznapi, de okos és szeretetreméltó, hús-vér nő nyújtotta boldogságot. 

Ney Ferenc műve az izgalmas történet bonyolítására koncentrál, és nincs ilyen határozott 

értékrendje – ez pedig kifejezetten érdekes kettősséghez vezet. Elma hangsúlyozottan 

felszínes, a társasági élet külsőségeinek hódoló lány, aki mellett a mély érzésű Ákos – akit 

nem is szeret igazán – bizonyára elszürkülne vagy boldogtalan lenne. Másrészt viszont 

Elma mégiscsak jóravaló teremtés, akinek elhidegülése a művésztől érthető, hiszen 
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félelemből származik. Ákos nem tudta őt jól szeretni, nem figyelt az ő érzéseire, csak saját 

magát kereste a lányban, és saját érzéseiért rajongott.
360

 

A házasság gondolata gyilkol meg végül egy másik gótikus művészt is, de a helyzet 

gyökeresen más. Péter Károly A művészcsalád című novellájában (1847) egy olasz művész 

Pesten telepedik le, magyar nőt vesz el, és gyermekeit (egy fiút és egy lányt) is művésznek 

neveli. A cselekmény elején a fiú – a történet elbeszélője – itáliai tanulmányútról tér haza, 

és megtudja, hogy apja és húga is meghalt. Az a világfájdalmas érzés, amelyet ekkor leír, 

végigkíséri az egész novellát. 

„Vannak pillanatok életünkben, midőn reményünk napja, melly egykor derült 

arczczal mosolygott felénk, hirtelen elborul; a jövő’ vezérfáklyája kialszik, s a 

mult mintegy gunyolólag csak azért tünteti föl lefolyt boldog óráinkat, hogy a 

két ellentét által annyival nagyobb undorral töltse el kedélyünket az élet iránt, 

melly szép álmaink fényénél olly sokat igért és – fájdalommal fizetett. – Illy 

pillanatok ónsulya alatt eldermed a lángoló sziv, a test és lélek mint nehéz 

álomban, elveszti erélyét s ruganyosságát; s elvadult képzeletünk rémeinél 

Isten bájos nyilt ege sötétkék sírboltként nehezedik ránk, mellynek magas 

trónjáról remény’ nemtője helyett kétség mereszti felénk vázkarjait. Innen az 

öngyilkolásig csak egy rövid lépés van hátra. 

[…] 

– Fájdalomtól elvadult lelkem fölött ijesztő rémek üzék játékukat, az egykor 

imádott élet minden bájaival együtt, nyomasztó teher kezdett lenni, mellytől 

minden áron szabadulni vágytam; elborult kedélylyel, vakon rohantam a kétség 

karjai közé. E borzasztó örvény’ szélén nyeré vissza a szellem még egyszer 

anyag fölötti hatalmát; sötét börtönéből szabadult lelkem feltisztult ködeiből s 

képessé tett hallgatni a vallás, hit és erény vigasztaló szavára; a mély fájdalom 

továbbra is hű társam maradt, de fölötte a kényszerített lemondás szelid 

nyugalma virasztott.”
361

 

A fiú megismerkedik egy öngyilkosságra készülő fiatalemberrel, Ernyeyvel, akiről szép 

lassan kiderül, hogy az ő mély bánata is a család szomorú történetéhez kapcsolódik. A 

gyermekkora óta érzékeny fiú ugyanis elment az idős festőhöz elkészíttetni arcképét, és 

ekkor meglátta a leányát, Luizát, akiben arra az eszményképre ismert, amely gyermekkora 

óta élt lelkében. „Gyakran, az éj’ óráiban, midőn anyám s nevelőm aludtak, neme, nem 

tudom kimagyarázni mi fájérzetnek rezge át keblemen, bizonyos undor az élet iránt s 

elégedetlenség jelenemmel; ugy tetszett e föld mint egy megunott vendégi lak, mellyből 

egy szebb, egy jobb hazába vágyakoztam, e szorongás szivemben keserü ürt hagyott 
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hátra.”
362

 Ilyenkor zongorához ült, és megjelent előtte az eszménykép. Az eleve meglevő 

fogékonyság öltött tehát testet az olasz festőleány személyében, és ez a találkozás érlelte 

Ernyeyt is művésszé.  

Luiza maga is fest, egyike a vizsgált szövegek kevés női művészének, de munkáiról nem 

tudunk meg semmit. A múzsa és modell szerepét tölti be, ahogyan a többi női szereplő. 

Ernyeyvel egymásba szeretnek, boldogok, a férfi Luiza mellett áll, amikor apja meghal, de 

aztán meggondolatlanul próbára akarja tenni a nő szerelmét. Azt hazudja neki, hogy anyja 

a társadalmi különbségek miatt ellenzi kapcsolatukat, és nem adja áldását a házasságukra, 

bár ő enélkül is hajlandó elvenni a leányt. Luiza ezt mély becsületsértésnek érzi; 

megvetően és büszkén elküldi a férfit azzal, hogy majd másnap válaszol. Másnap Ernyey 

holtan találja a nőt, gyászruhában fekve a díványon, az asztalon pedig ott a búcsúlevél. 

Luiza érzései olyan erősek és mindenhatók voltak, hogy belehalt a bánatba, a csalódásba és 

a megaláztatásba (vagy önkezével vetett véget életének, de ezt a szöveg nem mondja ki). 

Volt ereje arra is, hogy művészien megrendezze a saját halálát, és azt a pillanatot, amikor 

Ernyey majd megtalálja. 

Luiza eleinte csupán egy szép, szerelmes leány, egy megtestesült eszménykép,
363

 azonban 

– mivel művész és olasz – szenvedélyében és halálában nem lehet más, csak fenséges. 

Szerelmét ugyan nem pusztítja el, de szerencsétlenné teszi őt és gyászoló bátyját is. A 

házasság nem való a gótikus művésznek; ugyanúgy, ahogy a novellákban a fenség 

rendszerezése, értelmezése mindig csak kispolgári próbálkozás a féktelenség 

megzabolázására – ahogyan például Ákos formálja középkori idillé a várrom képét, amikor 

éppen mások is jelen vannak, hogy aztán ismét utat engedjen túlcsorduló szenvedélyének. 

A művészet megtanulására tett kísérletek is hasonló megítélés alá esnek – hiszen a 

különleges, fenséges művészi alkat nem tanulható. 

A klasszicista művészetelmélet nagy súlyt fektetett az elődök tiszteletére és követésére, 

de rendszerében volt helye a zseninek is – annak az eredeti művésznek, aki nem meglevő 

szabályok szerint alkot, hanem maga hozza létre a szabályokat; akit utánozni lehet ugyan, 

de utolérni nem.
364

 A romantikusok aztán kiemelték a zsenit ebből a rendszerből, és 

minden művészet fő követelményévé tették az eredetiséget – miközben tisztában voltak 

azzal, hogy a hagyományból nem lehet kilépni, és hogy a modern ember nem közvetlenül 

fogja fel a természetet, hanem szükségszerűen reflektáltan, a korábbi évszázadok 
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gondolatain, műalkotásain – és persze saját szubjektivitásán – átszűrve. Ez a paradoxon 

szülte a romantikus művész szorongását: az epigonná válástól való félelmet, a rettegést, 

hogy nem tudja olyan új és eredeti módon ábrázolni a természetet, ahogyan szeretné, mert 

annyian jártak már ugyanazon az úton, amin ő. A probléma a reformkori irodalomban is 

jelen van, és általában az itáliai emlékekhez való viszonyban fogalmazódik meg. Péter 

Károly novellájában az olasz eredet magától értetődően magyarázza a művészcsalád 

tagjainak tehetségét és érzékeny lelkét, „eredetiségét”. Czakó Zsigmond drámájában pedig 

az otthontalan és magányos fiatal művész Rómában találkozik össze leendő pártfogójával, 

akit azzal nyer meg, hogy okosan és „tűzzel” beszél az ottani emlékekről, főként 

Michelangelo szobrairól. Ezek a művek ébresztették fel benne az alkotás vágyát, illetve, 

másik irányból nézve, az ezek iránti fogékonysága bizonyította azt, hogy tehetséges. Csak 

a fogékony lélekre hat művészileg megtermékenyítően az olasz táj és művészet; a régi 

mesterek puszta tanulmányozása nem elég. Oehlenschläger Correggiójában Correggio 

gonosz szomszédja hiába szán rengeteg pénzt fia művésszé nevelésére, miközben a 

gyakorlatilag autodidakta Correggio, aki alig ismeri a nagy mesterek műveit, hiszen nem 

utazott, mégis a legnagyobbak közé emelkedik. A romantikus művész számára a kérdések 

kérdése az, hogy ő melyik kategóriába tartozik. 

A karthauziban Arthur és Gusztáv a nîmes-i arénában a romokról cserél eszmét. Gusztáv, 

aki a boldogságot az emberek között keresi, filantróp módon arra hívja fel a figyelmet, 

hogy ezek a falak valaha rengeteg szenvedés tanúi voltak, pesszimista módon pedig arra, 

hogy: „a művészet- s szépnek érzetén kívül még valami állandó vala az emberek között: – 

alávalóságuk”.
365

 Ez a fajta okoskodás is egy módja a múlt nagy emlékeiben rejlő fenség 

korlátok közé szorításának. Arthurt viszont lelkesíti a puszta művészi szépség, le tudja róla 

hántani a hozzátapadt külső rosszat – éppen ahogyan az érdekmentesség kanti 

követelménye megkívánja.
366

 A múlt nagysága alkotásra ösztönzi, és Rómába szeretne 

eljutni:  

„hol a nagy mesterek művei állnak, hol a romok között a régi művészet 

szelleme lebeg, hol minden kő egy hatalmas század nyomdokait viseli magán, s 

melegebb nap alatt telibb életet élnek az emberek, – letérdelve a magas művek 

előtt, járva az utakon, melyeket a mesterek tapostak, körültekintve azon tájon, 
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melynek látásán ők fölhevülének, érezném hivatásomat, s lennék mint ők, vagy 

legalább átlátnám, hogy törpe vagyok – s nyugodtan lemondanék.”
367

 

Rómában aztán talán azért is válik el egymástól a két barát, mert ismét megmutatkoznak 

felfogásuk különbségei. Gusztáv arra számít, hogy az olasz vidék majd boldoggá teszi, de 

csalódik: „Éldelj – ha e romok között a hajdankor nagyszerűsége emelkedik lelked előtt, s 

nem a gondolat, hogy ennyi elmúlhatott; ha a fényes palota előtt álmaidat a koldus 

rimánkodó kérelmei nem rontják meg – éldelj, ha tudsz, én csak szomorú érzeményeket 

találtam.”
368

 Arthur viszont – ezt utólag meséli el – lelkesedett:  

„Midőn Rómába jöttem, s látám mindazon dicsőt, mi e városban két ezred 

működéseiből összegyűjtetett: a merész görög gondolatját, mely ezredek után a 

szoborból örökké újan s hatalmasan felszólal, a múlt századok hitét halhatatlan 

színekben ragyogva Raphael madonnáiban, a Colosseumot s Péter 

nagytemplomát, s annyi nagyot s fönségest ez egy város szent körében – akkor 

végetlen boldogság tölté lelkemet! Mint midőn a nap elönti sugárait, minden 

tárgy világosan, csaknem ragyogva áll: úgy a művészet szelleme áthatá 

lelkemet e falak között, s mi csak idegen fényből sugárzék rám, önkeblem 

kifolyásának látszott.”
369

  

A lelkesedés alkotásra ösztönözte – és ekkor jött a kiábrándulás. „Ecsetemhez nyúltam, 

száz fönségesnek látszó kép tölté képzetemet; festék s előttem gondolataimnak mázolt 

rémjei álltak, a dicső feltétnek nyomorult karikatúrája.”
370

 Képezni kezdte hát magát: 

gipszek és természet alapján rajzolt, tanulmányozta az anatómiát és a perspektívát, 

színezésével a természetet utánozta, de „a hosszú fáradságos munka elölte a szent 

lelkesedést, utánozni tanultam a természetet, de nem tudtam többé egyebet; a technikai 

nehézségeket legyőztem, s ügyes mesterember lőn belőlem.”
371

 A fenségest nem lehet 

részekre bontani és analizálni. 

Kevés az igazán eredeti alkotó, mondja a kor irodalma. Barényi (?) A két kép című 

novellája (1840) magának Michelangelónak a szájába adja a következő szavakat: 

„Tudjátok, fiaim, mi a müvész, a teremtő szellem? Oh nagyon ritkák azok! alig szül 

minden század egyet-kettőt, kik előbbre juttatják egy pár lépéssel a világot. És a világ 

halad; majd ismét megállapodik, míg egy másik egy új lépésnyivel előbbre nem készti. A 

művész, világon élő ember, de ő nem a világé: emberek seregén halad keresztül, s azok 

alig veszik őt észre. Valljon minő boldogság várja őt? minő örömöket élvezend, minő 
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jutalmakat nyerend ez ember? Dicsőséget?”
372

 Michelangelo a 18–19. századi 

művészetelméletben a fenséges művészet megtestesítőjének számított a szépség 

képviselőjének tartott Raffaellóval szembeállítva. A 18. században ezen még inkább a 

művei által a befogadóra tett lenyűgöző hatást értették, a 19. század első felében azonban 

egyre inkább az eredeti zseni működését, a zsenialitás kivetülését látták Michelangelo 

fenséges műveiben.
373

 Ezért fontos, hogy az eredeti, hatalmas szellemeket méltató részlet 

éppen az ő szájából hangzik el. A novellában azonban a raffaellói szépség diadalmaskodik. 

A történetben Michelangelo két tanítványa, Endre és Marino vetélkedik egymással. A tét a 

mester unokahúgának, Vesperiának a keze, Michelangelo ugyanis annak ígérte a lányt, aki 

a legszebben festi meg Szent Cecíliát. A történet a két ifjú alakjában a raffaellói és a 

michelangelói művészi alkatot (az ezekről élő népszerű képzeteket) állítja szembe 

egymással: Endre csendes, szelíd, álmodozó, míg Marino szenvedélyes és vad. Nem is 

meglepő, hogy a megadott téma megfestése előbbinek sokkal jobban sikerül, hiszen jobban 

megfelel alkatának, és – Marino ármánykodása ellenére – Endre végül el is nyeri szerelme 

kezét. Nyilvánvaló, hogy a szende, szép, szent nő témája eleve a raffaellói alkathoz illik, 

de a Szent Cecília-téma ennél szorosabban is kapcsolódott az urbinói festő 

legendáriumához: Vasari szerint Raffaello Szent Cecíliája volt az a kép, amelynek látványa 

összetörte a saját művészetének tökéletlenségével ekkor szembesülő Francesco Francia 

szívét.
374

 

A Raffaello-kultuszról a következő fejezetben még bővebben lesz szó, így itt most csak 

azt jegyezzük meg, hogy a raffaellói, szelíd, szent fiatalember is a romantikus művész 

egyik alakváltozata – amely, mint ebben a novellában is, gyakran állítódik szembe azzal a 

szenvedélyes, gótikus művésztípussal, amelyet ebben az alfejezetben vizsgáltunk. A 

gótikus művész tehát nem az egyetlen típus – de nagyon is jellemző. Alakja a fenséges 

kategóriájához tartozó motívumok hálójában formálódik ki a szövegekben, ami egyfelől 

azt jelzi, hogy a művészek eredeti, zseniális alkotók – hiszen, mint a II. fejezetben is láttuk, 

ezek a motívumok a szabálytalanság és az eredetiség alakzatai voltak. Másfelől azonban ez 

az eredetiség félelmetes erőként jelenik meg. A fenséges művész a novellákban mindig 

erősebb a hétköznapi embernél, de a hétköznapi ember perspektívája sosem veszik el a 

szövegekben; a művész fensége nagyszerű, de idegen és kegyetlen. A művész a társadalom 

emberét veszélyes terepre csábítja, ahogyan Leo a grófnét (aki ártatlan létére kénytelen 
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végigrettegni férje pusztulását), megtöri lelkileg, ahogyan Luiza a kedvesét, és testileg is 

képes elpusztítani, ahogyan Leo a grófot vagy Ákos Elmát. A művészet itt nem a 

hétköznapokat megszépítő ártatlan (és érdekmentes) élvezetforrás, és végképp nem a 

nemzetet összekovácsoló közösségi tevékenység. A művészet megzabolázhatatlan erő, 

amely a befogadó testére és lelkére is kiszámíthatatlan és kontrollálhatatlan módon hat. A 

korszak műkritikái és egyéb művészeti írásai talán nem így szólnak a művészetről; talán 

racionalizálják a gótikus-romantikus szorongást. A szorongás azonban – mint a következő 

fejezetben látni fogjuk – más szövegekben bukkant fel, karmai közt tartva a műértő testét 

és lelkét, hogy végülis a valós műalkotások recepciójában is megnyilvánuljon. 
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IV. Művészet és szerelem, avagy a műértő testéről és lelkéről 

 

 

A reformkori magyar lapok képzőművészetről szóló cikkeinek leggyakrabban visszatérő 

motívuma kétségtelenül az, hogy minél előbb létre kellene hozni a magyar művészet önálló 

„iskoláját” – azaz önálló fejlődésvonalát. Ez egyfelől azt jelenti, hogy magyar születésű 

festők magyar tárgyú műveit szeretnék látni a kiállításokon. A források szoros olvasása 

azonban arra mutat rá, hogy a szerzők nem csak ezt az egyetlen utat látták; a magyar 

művészet tematikus alapú meghatározása csak lassanként vert gyökeret és vált (majdnem) 

kizárólagossá. Különösen nyilvánvaló ez, ha a művészeti írásokat nem elszigetelten, 

hanem a folyóiratokban közölt más szövegek szélesebb kontextusában vizsgáljuk. Erre 

törekedtem az előző fejezetben a művészekről szóló novellák elemzésével, amely 

reményeim szerint rávilágított arra, hogy a bennük megrajzolt művészideál korántsem a 

közösségi célért alkotó, hazafias művész volt, hanem a szenvedélyes, magányos zseni. A 

művésznek ez a felfogása volt igazán ismerős a lapok olvasói számára: hiszen a novellák 

világában magától értetődő, hogy a valódi művészek különös, a társadalomtól idegen 

emberek. A kritikákban propagált nemzeti művészetfelfogást eközben magyarázni, 

javasolni, erőltetni kellett.  

Reformkori folyóirataink az egyre erősödő nemzeti narratíva fontos terjesztői voltak, de 

emellett vérbeli biedermeier folyóiratok is; hasonlóak azokhoz, amelyek Ausztriában vagy 

Németországban jelentek meg. Cikkeik nagy része személyes, hétköznapi témákkal 

foglalkozott, nem nemzeti sorskérdésekkel.
375

 A művészet befogadása többnyire nem 

valamiféle közösségi tevékenységként jelent meg, hanem inkább az egyéni öröm 

forrásaként. A magánéleti tárgyú cikkeket a művészeti cikkekkel összeolvasva különösen 

gazdag diskurzus tárul fel, amely a nemzeti művészetet követelő kritikákat is más 

fénytörésbe helyezi. A romantika a művész szerepén kívül még számos témában felforgatta 

az addigi közgondolkodást: ezek egyike a szerelem – amely, a nemzeti művészet 

eszméjével ellentétben, bizonyára nevezhető a reformkori folyóiratok uralkodó témájának, 

soha szem elől nem veszített vezérfonalának.  

A nyugati szerelemfelfogás történetét feldolgozó nagyszabású munkájában Irving Singer 

külön fejezetet szentel a romantika korában lezajlott paradigmatikus változásoknak.
376

 A 

18. század vége előtt a hétköznapi ember a szerelem és a házasság között nem látott 
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szükségszerű kapcsolatot, és a két ember közötti, életre szóló, testi-lelki vonzalom inkább a 

mesék körébe tartozott, mint a dolgos hétköznapokéba. A német kora romantika íróinak 

nonkonformizmusa többek közt abban nyilvánult meg, hogy mind írásaikban, mind 

életükben megkérdőjelezték azt a hagyományos felfogást, amely szerint a férfi nem 

találhatja meg egyazon nőben a jó feleséget, a szeretőt és az érzékeny lelki társat.377 A 

következő évtizedekben egyre több fikciós és elméleti írás támadta az „érdekházasság” 

intézményét, és a 19. század folyamán a társadalomban lassanként elfogadottá vált a 

szerelmi házasság (persze csak ha a választás a megfelelő társadalmi rétegen belül maradt). 

A szerelem a romantikus filozófiában univerzális jelentőségre tett szert, és összefonódott 

annak minden ágával, így a művészetfilozófiával is. A romantikus költészet a végtelen 

vágyódás költészete, és ez a vágyódás egy elveszett, elérhetetlen, de ellenállhatatlanul 

vonzó egységre irányul – a világgal, a természettel, vagy egy másik emberrel. A 

romantikusok számára minden kis részletben benne rejlik az Egész, így a szeretett lénnyel 

való egyesülés nem csupán az élet egy bizonyos területén jelent beteljesülést, hanem maga 

a beteljesülés.
378

 Singer is utal arra, hogy a romantikus szerelemfelfogás sokat köszönhet 

az udvari szerelem romantikus koncepciójának, de a kettő közt alapvető különbségek is 

vannak, és az egyik éppen itt rejlik: a romantikusok többé nem kertelnek, hanem 

felvállalják, hogy a beteljesülés testi és lelki is egyszerre. Nem arról van szó, hogy a 

szexuális egyesülés valamiféle könnyen érthető metaforája lenne annak a magasabb rendű 

egységnek, amit ők keresnek
379

 – nem, ennél több történik: a romantikus szerelemfelfogás 

dekonstruálja test és lélek hagyományos oppozícióját. Ez fejeződik ki Friedrich Schlegel 

Lucinde című regényében, amelyet a szerző Dorothea Veittel való kapcsolata ihletett, és 

amelyet Schleiermacher arra hivatkozva védett meg az erkölcstelenséget kiáltó 

támadásoktól, hogy a regény a szellemit és az érzékit összeszőve olvasztja egybe mitikus 

egésszé az ember két felét.
380

 A testi élvezet lehet gyönyör a léleknek is – és fordítva. 

Ezek a radikális gondolatok azonban nem egy csapásra születtek meg a romantikusok 

fejében, hanem egy majdnem száz évvel korábbi ismeretelméleti váltás tette őket lehetővé, 

melynek során megkérdőjeleződött a racionális gondolkodás elsődleges volta. John Locke 

és követői nyomán az érzékek és érzelmek egyre nagyobb hangsúlyt kaptak az ember 

„működéséről” szóló diskurzusokban. Az értelem nem önálló, nem uralja a vágyakat és az 

érzékeket, hanem – ahogyan David Hume fogalmazott – csupán a szenvedélyek 
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szolgája.
381

 Ez jelentette a 18. századi szentimentalizmus vagy érzékenység gondolati 

hátterét. Az angolszász szakirodalom a 18. századi eszmetörténetben különbséget tesz 

„sensibility” és „sentimentality” között: előbbi eredetileg a fizikai érzékelés szerepét 

hangsúlyozó gondolkodásmódot jelentett, utóbbi pedig a lélek érzelmeinek előtérbe 

helyezését.
382

 Jerome McGann tovább finomítja a megkülönböztetést: a „sensibility” a 

szenvedélyek uralmát hirdette, míg a „sentimentality” a „finom” érzésekét; előbbi a 18. 

század eleji gondolkodásban volt fontos, a század végére pedig az utóbbi vette át a helyét; 

előbbit az ókori emberekhez kötötték a korszakban, míg utóbbi a modern ember 

sajátosságának számított.
383

 Az eszmetörténészek ezekhez hasonló kategóriákkal próbálnak 

rendet tenni a szentimentalizmus kusza – mert jórészt intuitív – elképzelései között, de a 

kategóriák utólagosak: a két szó 18. századi használatát vizsgálva az derül ki, hogy igen 

gyakran felcserélhetőek voltak, és nem rendelkeztek világosan körülhatárolt 

jelentéstartománnyal. A 18. század végi magyar források az „érzék” és „érzékenység” 

szavakkal testi és lelki (külső és belső) érzékekre is utalnak.
384

 Debreczeni Attila 

meggyőzően mutatja be, hogy az azonos szóhasználat ellenére a külső, illetve a belső 

érzékenységről szóló szövegek jól elkülöníthetők; ugyanakkor nem lehet eltekinteni az 

azonos név okozta ambivalenciától – már csak azért sem, mert a szókincs szűkösségénél 

jóval több rejlik mögötte. A műélvezetnek azok a formái, amelyeket e dolgozat vizsgál, 

éppen azt példázzák, hogy a lelki és a testi érzékelés határai átjárhatónak tűntek, és ez 

meglehetős intellektuális nyugtalanság forrása volt még a 19. század első felében is. 

Burke-nél a fenséges úgy okoz gyönyört, hogy túlfeszíti a képzeletet, miközben nem 

valamiféle „szépérzékre”, hanem az ösztönökre hat, testi reakciót váltva ki. A 19. század 

közepére ez már nem csak elmélet volt: a fejlődő orvostudomány és a pszichológia 

születőben levő diszciplínája felfedezte és leírta a megismerés fiziológiai oldalát, azaz a 

test szerepét a megismerésben. Az 1840-es évekre elfogadottá vált, hogy az értelem és az 

érzelem is az agyban lakozik – amely nem tisztán és racionálisan működő camera 

obscuraként fogja fel az ingereket – mint ahogyan korábban képzelték –, hanem a 

szubjektum testi valója által meghatározott fiziológiai folyamatok útján.
385
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 A regényolvasás túlzásainak kritikusai attól féltek, hogy az „erkölcstelen” regények 

olvasása felizgatja a befogadók képzeletét, ami aztán testi kicsapongáshoz vezet.
386

 A 

művészet túlzásokat eredményezhet a szerelemben – a szerelemben, amelynek kettős, testi 

és lelki természetét éppen a romantika tárta fel a maga bonyolultságában. A 18. századi 

olvasási lázat kiváltó és kielégítő regények leginkább jellemző témája ugyanis –  a gótikus 

rémület mellett – a szerelem volt. A „román”, azaz regény szó Magyarországon is sokáig 

egyet jelentett a szerelmi történettel (miközben, ettől egyáltalán nem függetlenül, 

ugyanebből a szótőből kialakult a „romantika” fogalma köré csoportosuló szavak bokra is). 

Amikor 1789-ben Vitéz Imre megkérdezte Kazinczy Ferencet, hogy ajánlhatná-e neki A’ 

tiszta és nemes Szeretet ereje című románfordítását, a költő örömmel vette a kérést, mert 

úgy érezte, hogy az őneki mint a Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei című levélregény 

szerzőjének, „a nemesebb szerelem esmeretes Apologistájának” szól.
387

 Válaszlevelében – 

amelyet Vitéz rögvest a könyv elejére tűzött – a Bácsmegyey bírálóival vitázik, akik 

ártalmasnak találták az efféle regényeket. Érvelésében egyfelől magát a szerelmet 

védelmezi, másfelől pedig a szórakoztató műveket, amelyek könnyebben jutnak el az 

olvasókhoz, mint a tudós elmélkedések, és így hatékonyabban terjesztik a magyar nyelvet 

és a kultúrát. Az általa feltételezett „érzékeny” olvasó – a románok ideális befogadója – a 

szerelmi témán keresztül a „kedvesebb” ízlésre is fogékonyabbá válik; a kettő 

elválaszthatatlan egymástól.
388

  

A regények bírálói nem egyszerűen az „erkölcstelen” téma hatásától, vagyis a történetek 

szereplőinek rossz példájától féltek. A szórakoztató irodalmat az tette igazán félelmetessé, 

hogy maga a szöveg látszott úgy beszippantani az olvasókat, hogy azok megfeledkeztek 

önmagukról, az illemről, az erkölcsről. Az izgalmas történetek, amelyek tudatosan 

törekedtek az érdeklődés folyamatos fenntartására, a műélvezet új (és a regények 

kritikusaitól idegen) módjait eredményezték: lassú, elmélkedő olvasás helyett a könyvet 

„faló” olvasásmódot, és azt, hogy a „modern” befogadók – ahelyett, hogy kevés, épületes 

olvasmányt olvastak volna el többször egymás után – újabb és újabb történetekre vágytak. 

A románok kritikusai szemében ez nem volt más, mint kártékony függőség – az 

olvasmányok utáni vágy nem szimpla metafora, hanem az értelem és az erkölcs korlátai 

közé be nem szorított műélvezet riasztóan testi, zsigeri, automatikus és kontrollálhatatlan 

jellegének kifejeződése. A műélvezet és a testiség közvetlen kapcsolatának elgondolását 
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jól szemléltetik azok a rokokó ábrázolások, amelyeken egy hölgy magáról megfeledkezve, 

széthulló, lecsúszó ruházatban és hanyag testhelyzetben merül el izgalmas olvasmányában, 

az őt megleső férfiak örömére.
389

 A szerelmes regények 18. századi apologétái azzal 

próbáltak védekezni, hogy a regények valójában éppen pallérozzák az erkölcsöt;
390

 

eközben az olvasók egyre nagyobb számban adták át magukat a történetek gyönyöreinek. 

A 19. században a regényolvasás már nem számított újdonságnak; a közönség 

Magyarországon is egyre szélesedett, és a műfajok differenciálódásával megjelentek olyan 

szórakoztató, de épületes regénytípusok is, amelyek az erkölcsök őreinek rosszallását sem 

válthatták ki. A regényolvasás kritikája és apológiája azonban továbbra is a zsurnalisztika 

gyakori témája maradt, és többnyire mindkét oldalon a 18. századi érvek ismétlődtek. Ezek 

a források elengedhetetlen fontosságúak, amikor a „hatás” fogalmát, a 19. századi 

műértésben elfoglalt helyét vizsgáljuk: a „hatás” tulajdonképpen a műalkotás eszköze arra, 

hogy a testi vágyakhoz hasonló érzést váltson ki a befogadóban. Szépség és értelem versus 

hatás és gyönyör – a műalkotás „lelki” és „testi” összetevőinek szembeállítása leginkább 

arra hasonlít, ahogyan a szerelem immár végérvényesen összekeveredett lelki és testi 

összetevőit próbálták szétbogozni a reformkori divatlapok szerzői. Nem véletlen, hogy a 

szerelem filozófiája gyakran kötődik az esztétikához: a két terület egymás metaforájaként 

kölcsönösen világítja meg egymást. Az esztétika vérbővé, a szerelem elvontan széppé 

válik, miközben az analógia jól jön azoknak is, akik akár a műélvezetet, akár a szerelmet a 

jó ízlés és az illendőség korlátai közé kívánják szorítani. Az alábbiakban ezt fogom 

szemléltetni előbb néhány összekapcsolódó, az 1840-es években megjelent divatlap-cikk 

elemzésével, majd pedig a művésznovellák szerelmi szálainak értelmezésével. A fejezet 

konklúziójaként pedig összefoglalom, hogy mindez hogyan tükröződik a művészetről való 

gondolkodásban, illetve egy konkrét műfaj – a női ideálkép – recepciójában. 

 

 

IV.1. Művészet és szerelem az 1840-es évek folyóirataiban 

 

Ann Radcliffe Udolpho titkai (The Mysteries of Udolpho) című gótikus regényének 

elején a nagyvilágtól elszigetelten, de boldogan élő St. Aubert a Pireneusokon át vezető 

utazásra indul leányával, Emilyvel. Hamarosan csatlakozik hozzájuk egy Valancourt nevű 
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szimpatikus fiatalember, akinek szíve és elméje éppen olyan romlatlan, mint Emilyé. Nem 

is csoda, hogy a fiatalok – a természet bámulatába és a költészetről folytatott 

beszélgetésekbe mélyedve – egymásba szeretnek. St. Aubert elégedetten figyeli 

boldogságukat, melynek még ők maguk sincsenek tudatában, és sóhajtva gondol arra, hogy 

a világ mennyire kevéssé ismeri a természet és az egyszerűség örömeit – olyannyira nem, 

hogy romantikusnak, azaz különösnek tartja őket. 

„A világ […] egy olyan szenvedélyt illet gúnnyal, amelyet igen ritkán érez; 

érdektől vezérelt eseményei tévútra terelik az elmét, lezüllesztik az ízlést, 

megrontják a szívet, és a szerelem nem élhet meg olyan szívben, amely 

elvesztette az ártatlanság jámbor méltóságát. Az erény és az ízlés majdnem 

ugyanaz, mert az erény alig több, mint cselekvő ízlés, és az igaz szerelemben 

egyesülnek a kettőből eredő, legfinomabb vonzalmak. Hogyan is találhatnánk 

tehát szerelmet a nagyvárosokban, ahol az önzés, a kicsapongás és a hamisság 

lépett a gyengédség, az egyszerűség és az igazság helyébe?”
391

  

Az egyszerűség magasztalása egy 18. század végi szövegben olyan közhely, amelyre az 

olvasók talán már meg sem rezzentek; Rousseau után mindez szinte kötelező körnek tűnik. 

A kontextus – a gótikus regény világa – azonban mégis megállásra int. Ezeket a regényeket 

támadóik éppen mesterkéltnek és túlzónak tartották; olyasminek, ami megronthatja az ifjú 

hölgyeket.
392

 A rettenetes táj a regényekben is az egyszerű szépség ellentéteként szerepel. 

A fogékonyság – a gótikaiságra való fogékonyság is – azonban a lélek egyszerűségének 

köszönhető. Ez egyfelől arra emlékeztet, hogy gótikus divat valahol mélyen – a görögséget 

idealizáló 18. század közepi neoklasszicizmushoz hasonlóan – mégiscsak a tiszta és 

romlatlan múlt iránti nosztalgiában gyökerezik.
393

 Másfelől pedig az érzelmes műértésről 

alkotott kortárs elképzeléseket tükrözi. A 18. századi angol regényekben kialakult egy 

hőstípus, amely aztán Európa-szerte felbukkant: az erkölcsös, kifinomult, embertársaival 

eredendően társiasan viselkedő, ugyanakkor a társadalom által nem korrumpált, egyszerű 

és természetes ember alakja.
394

 Az ilyen ember képes igazán befogadni és megérteni a 

természet és a művészet szépségeit. Tulajdonképpen egy sajátos műveltségfogalomról van 
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szó, amint az a magyar folyóiratcikkek elemzéséből hamarosan ki fog derülni. A 

természetes, illetve a társadalmi erők által formált ember szembeállítása élénken 

foglalkoztatta a korszakot. Ez rejlik a schilleri naiv–szentimentális ellentét mögött is. 

Azonban, ahogyan Debreczeni Attila is megjegyzi, Schiller tulajdonképpen olyan 

szentimentalizmust ír le, amely magába foglalja az elveszett naivitást, mert végül „képes 

megvalósítani eszmény és valóság egységét, és így megragadni az igaz természetet.”
395

 

Valami ilyesmiről van szó a regények érzékeny hőseinek esetében: olyan műveltségről, 

amely nem elsorvasztja, hanem kiteljesíti a természet felfogásának naiv készségét, és így a 

művészet termékeinek értő befogadására is képessé tesz.  

Radcliffe regényében Emily és Valancourt – tiszta szívének köszönhetően – egyformán 

fogékony a természet és a művészet szépségeire, valamint a valódi szerelemre. Évtizedek 

teltek el, de Obernyik Károly 1844-ben megjelent Eskü című novellájában is ennek a 

toposznak a variációjával találkoztunk. A természetet csak a művészetben is jártas Ákos 

tudja igazán értékelni, és vele szemben Elma egyszerre példázza a naiv és a mesterkélt 

befogadó hiányosságait. „Gyermekien”, azaz naivan örül a természet nyújtotta „meglepő 

hatásnak”, nem érzi át igazán annak szépségeit, ami egyfelől a művészet terén való 

műveletlenségéből következik, másfelől abból, hogy a felületes társadalmi élet 

résztvevőjeként mind a művészetben, mind a szerelemben képtelen igazán elmélyülni. 

Az Életképek 1847-es évfolyamában rendkívül érdekes diskurzus zajlott a szerelem 

természetéről, amelynek egyik fókuszpontja éppen a műveltségnek ez a jellegzetes 

értelmezése. A vitát kiváltó első cikk Berecz Károly A szerelem kellékei s jótékony 

befolyása című írása volt,
396

 amelynek alapgondolata az, hogy a valódi szerelemérzés 

tiszta, művelt lelket kíván. A szerelmet fenyegető két legfőbb veszély pedig az „önzés” és 

az „állatiság”: 

„A valódi szerelem nem mindennapi dolog. Legtöbben müveletlenek, durvák, 

hogysem illy gyöngéd s tiszta érzemény iránt fogékonyak lehetnének. A 

szerelem iránti hajlam és szükségérzet ugyan mindenkiben egyiránt 

mutatkozik. De még ez nem elég. Azon hajlamnak illőn ki kell fejtetnie, s a 

szükségérzetnek megértetnie s felfogatnia, hogy az önzés vagy állatiság 

kártékony hatásai ellen megóvassék, hogy valódi szerelem állhasson elő.”
397
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A továbbiakban a szerző a nevelést és általában a világot hibáztatja azért, hogy a 

fiatalokban a szerelemre való hajlam nem fejlődik ki, mert kora gyermekkortól kezdve az 

önzésre és érzékiségre szoktatják őket.  

„S nem egyedül történetes eseményeknek, vagy természeti erősebb hajlamnak 

tulajdonitható-e, ha a finomabb rokonszenvi s aesthetikai érzemények 

közelebbről érdekeltetnek? Hisz legtöbbnyire azon tulnyomóság, mellyet az 

érzékiség ápolására forditanak, ezeket tökéletesen elnyomja. Milly sok 

tisztátalan vágyak s korlátlan szenvedélyek foglalják már el az ifju szivet, 

midőn még csupán az ártatlanság szeplőtelen lakának kellene lennie! Lehető-e, 

hogy azon szív, melly olly sok hiu s becstelen tárgyak által van érdekelve, 

önmagában valami jobbat s nemesebbet keressen? Lehető-e, hogy a kedély, 

bensőséggel és saját dus élettel birjon, midőn örökös szórakozás által 

zaklattatik? Lehető-e, hogy a maradandó becsű, kielégitő, érdemes iránt 

előszeretettel birjon az, ki korán mitsem jelentő, csillogó, hiu s mulandó 

tárgyakhoz volt szoktatva? […] Milly érdekkel birjon ott egyik lény a másik 

irányában, s milly becscsel egyik sziv a másik előtt, hol az egész szellemi 

figyelem csak fölületességekre vitetett, s mindenki csak arra gondol, milly 

előnyöket vivhasson ki egyik a másik fölött, s mennyiben teheti használhatóvá 

vágyainak s hiu ohajtásinak? 

Hölgyeink eléggé tanitatnak a mesterségre, mint tetszeleghessenek, mint 

hódithassák meg a férfiakat, s mint uralkodhassanak fölöttök; de abban épen 

nem, mint nyerhessék s érdemelhessék meg sziveiket. Természetesen, hogy ez 

nem is olly mesterség, mi betanulható lenne! Csak a természet szép s 

nagyszerü müvét ne rontanák, a női természettel együtt született kellemet 

hitvány torzalakká ne fintoritanák s a sziv egyszerű beszéde a mesterkéltség 

majd nevetséges, majd visszás s undoritó alakjai által ne fojtatnék el!”
398

 

Mintha az idős St. Aubertet hallanánk fél évszázaddal korábban. Amit Berecz 

műveltségnek nevez, az voltaképpen Emily St. Aubert romlatlan egyszerűsége, amint azt a 

vita egy másik hozzászólója, Héthegyi Erzsébet (valódi nevén Cserei Druzsiána)
399

 is 

megjegyzi: „Berecz Károly a tiszta szerelmet a lélek míveltségétől elválhatlannak látszik 

tartani; s miután ő míveltségnek nevezi a romlatlan szívnek tiszta sejtelmét is, itéletünk 

tökéletesen egyezik”
400

 – de ő ezt inkább egyszerűségnek nevezné. 

Ez a fajta művelt egyszerűség vagy egyszerű műveltség nem tudatlanságot jelent, hanem 

a megfelelő művelődés eredménye. Távoli, de mégsem elhanyagolhatatlan rokonságot 

fedezhetünk fel a festőiség esztétikájával: a tájképek és tájak (ebben a sorrendben) helyes 

értékelése is a megfelelő tájképek és tájak helyes fogyasztásán alapult, a 
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„fölületességekkel” hódító tájképek viszont e képesség megrontóinak számítottak.
401

 Az 

Életképek „szerelmi esztétikájában” pedig a külsődleges művek fogyasztása nem az ízlést, 

hanem a szerelemre való képességet korrumpálja. Héthegyi Erzsébet a szívben élő ideált 

olyasminek tekinti, amit a külső formák csak tökéletlenül adhatnak vissza; a tökély 

legtisztább eszméje benső, olyan lélektulajdon, amelynek a külsődleges esztétikai 

ismeretek csak jelképei lehetnek,  

„de mint jelképek megmérhetlen értéküek volnának ugy használva, mint 

választékos virágokból izletesen füzött annyi dicskapuk, a nemesült érzéki 

gyönyörök bájillati közt, az erkölcsi szépség szellemlényének mennyébe 

iktatók. – De fájdalom! – tisztelet a ritka kivételeknek – míg a széptan külrésze 

nagy gonddal ápoltatik, annak benső jelentősége szóba sem jő; s a müvészet, 

ezen isteni nektár, melly jól használva a teremtőt teremtményivel volna 

rokonítandó, a hiúság- s érzéki ingerlékenységnek mámor poharává aljasul, a 

nélkül, hogy ezen siralmas tévedést a nevelők s növendékek legkisebbé is 

sejtenék.”
402

  

Azt, hogy a negyvenes évek magyar folyóiratkultúrájában mit is jelentehett a széptan 

„benső jelentősége” vagy a művészet jelképisége, szépen kihüvelyezhetjük a bennük 

megjelent esztétikai írásokból. „Jenőfi”, azaz Szeberényi Lajos Szépműtani töredékei az 

Életképek 1846-os évfolyamában olvashatók.
403

 A szerző az ideál megteremtését és 

ábrázolását tekinti a művészet feladatának; az ideál a lélekben él, a művész hozza létre, a 

természetben viszont nem lelhető fel. Szeberényi balvéleménynek tartja, hogy a természet 

művei szebbek lennének, mint a művészetéi. Számunkra azonban most az az analógia a 

lényeges, amellyel mindezt bevezeti: 

„Nem kétlem, hogy igen sokan lesznek, kik előadandó nézeteimet a szépről 

egészen fölöslegeseknek fogják tartani, miután azon boldogitó reménytől 

ringattatnak, hogy ki már egyszer az élet iskolájában kilépett, annak nem sokat 

kellett körültekintenie, hogy magának a szépről fogalmat szerezzen. Az ifju, 

midőn azon eszményt, mellyet magának a nőről lelke mélyében teremtett, ha 

nem is egészen olly tökélyben, mint azt a benne uralkodó isteni szikra alkotá, a 

való életben legalább némi viszsugárokban látja előragyogni; midőn imádott 

angyala előtt állva, szemlét tart igéző bájai fölött; midőn a szem és sziv 

egyaránt elmerül a csillagszemek, derült homlok, karcsu termet, teli tagok 
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tengerébe: az ifju boldogsága e perczeiben valóban azt hiszi, hogy nem szorult 

rá, hogy tőlem, vagy bárkitől is a szép fogalmának magyarázatát hallja. A 

kecsekben az anyatermészet után örökösödött hölgy, midőn ékasztalának 

tükrétől visszalöketve szemléli bájai sugárait, azon bájakét, mellyeket ízletes 

öltözete még magasbra volt képes emelni, hasonlókép azt véli, hogy ügyes 

szemének korán sincs szüksége arra, hogy a szép fogalmát másoktól tanulja. És 

ez első pillanatra csakugyan ugy látszik.”
404

 

A szépség legfontosabb megjelenési formája a női szépség. Ez a toposz egyike azoknak a 

közös motívumoknak, amelyek összekötik a népszerű művészetelméletet a művészekről 

szóló népszerű történetekkel. Szeberényi azonban a példát a szubjektív és objektív 

esztétikai ítélet megkülönböztetésére is felhasználja. A női szépség megítélése ugyanis – 

érvelése szerint – „tetszik vagy nem tetszik” kérdése, azonban az esztétikai ítéletben az 

észnek is szerepet kell játszania, hiszen különben ugyanaz a dolog lehetne egyszerre szép 

is és nem is, ha az egyik embernek tetszik, a másiknak viszont nem. Így például az 

európaiak a fehér arcot tartják szebbnek, a szerecsenek pedig bizonyára a feketét, de a 

szépség fogalma felette áll az ilyen különbségeknek. A női szépség olyasmi, amiről 

mindenkinek van saját véleménye (még a nőknek is), de ezek a vélemények különböznek, 

méghozzá azért, mert – mint látni fogjuk – ez az ízlésítélet nem érdekmentes, nem 

absztrakt, nem szakadt el a földi valóságtól. Csak akkor szakadhat el, ha az ítélet tárgya 

nem létező nő, hanem egy eszmény:  

„Az ifju és hölgy egyiránt lelke vásznára egy tökéletes, minden hiányoktól 

ment más nemü lényt föst magának, és e teremtett eszményének megfelelő 

természeti művet keres az ugynevezett valódi világban. Ha azon ifju, vagy 

azon hölgy tehetséggel is bír e nagyszerü költeményét (mert tágabb értelemben 

minden szépmű tárgya költemény – poesis) akár szavakkal, akár ecsettel, akár 

vésüvel láthatóvá, szemlélhetővé tenni: akkor bizonyosan olly alakot varázsol 

előnkbe, mellynek eredetijét – mint szokás nevezni – hiába fogjuk e föld 

teremtései közt keresni. De ugy is, ha azon eszmény csak a lélek mélyében 

rejlő rajz marad, mi történik azon vágyunkkal, melly szerint ehhez hasonló 

lényt igyekezünk találni a külvilágban? Az, hogy ha hozzá szigoruan 

ragaszkodunk, nagyon megcsalatva érezzük magunkat, midőn kénytelenek 

vagyunk tapasztalni, hogy erre a jó anyatermészet együgyüségében 

Vörösmartyval azt feleli: »Illyennel nem szolgálhatunk.« A szerelemnél 

akadunk ugyan az általunk teremtett lény illy hasonmására, de melly korán sem 

felel meg egészen annak, melly lelkünkben él, és csak többé, vagy kevésbbé 

közeliti meg.”
405

 

A lélek teremtménye tökéletes. Ha a művész ezt a teremtményt képes ábrázolni, akkor az 

ábrázolás is tökéletes. Annak ellenére az, hogy nyilván – a gondolatmenetből következően 
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– ez a teremtett eszmény is szubjektív: ezt Szeberényi nem cáfolja, de nem is hangsúlyozza 

szövegében – inkább mintha szándékosan elfelejtené. Nem véletlenül, hiszen a lélekben 

élő szerelmi ideált a szépség ideájával azonosítja, amelyet neoplatonista módon eleve 

adottnak tekint. Ezzel ellentétben viszont a „külvilágban” fellelt szépség tökéletlen, és csak 

azért tetszik, mert ki-ki a maga módján kiegyezik vele, eltekint kisebb-nagyobb hibáitól – 

és itt már nyilván tere van az egyéni szubjektivitásnak is.  

Szeberényi voltaképpen Plótinosz neoplatonizmusát fordítja le a biedermeier divatlapok 

nyelvére, ami nyilvánvalóvá válik, ha felidézzük Plótinosz példáját a két kődarabról. Két 

kő közül az egyik eredeti állapotában fekszik előttünk, a másikat viszont megmunkálta egy 

művész. A szépség azonban az alkotó agyában él igazán; a kőbe nem ment át, csupán 

annyira, amennyire a kő holt anyaga engedelmeskedni bírt a művészetnek.
406

 Az 

alkotófolyamat lényege nem a formaadás, hanem az eszmény megteremtése a képzeletben. 

Ez a gondolkodásmód magyarázza Szeberényi látszólagos radikalizmusát, miszerint az is 

művész, aki képzeletben megteremti a művet, de nem elég ügyes hozzá, hogy 

megformálja: 

„Azonban azt fogja valaki mondani, hogy az eszmény teremtése még nem 

müvészet, következőleg ezzel a külélet lényei nem hozhatók hasonlatba. Sőt 

inkább a költő, a szobrász, a festész érdeme az eszmény teremtésében áll, 

annak előállitása, érzékitése csak külső ügyesség tulajdona; az eszmény a lélek, 

az előállitás csak burok, öltöny, mellybe a lelkesült müvész teremtményét 

belelehelte. És a ki olly eszményt, szépet, tökéleteset alkot magának, müvész, 

festő, költő az, habár nem is bír azon ügyességgel, hogy azt külső alakba 

öltöztesse.”
407

 

A szerelemre vágyó álmodozó fiatalok szívében megszülető ideál és a végül a valóságban 

meglelt eleven párjuk viszonya analóg a művészi ideál és a testet öltött műalkotás 

viszonyával. Az ideál mindkét esetben tökéletes, noha végletesen szubjektív módon, 

egyetlen ember képzeletében jött létre. Szubjektivitása általános, ahogyan a kanti 

ízlésítéleteké. Bár szubjektív, nem esetleges – ellentétben földi másával, amely csupán 

burok, és „csak többé-kevésbé közelíti meg az ideált”, a természet véletleneitől, illetve a 

művész ügyességétől függően. 

Úgy vélem, hogy a szerelem és a művészet közötti analógiában benne rejlik a szerzők 

ambivalens és nem mindig következetes viszonya az érzelmekhez és az érzékiséghez; 

azokhoz a helyzetekhez, amelyekben az ész kiejti kezéből a gyeplőt, és a szubjektivitás 

vagy a szenvedély elszabadul. A művészet és a szerelem is ilyen helyzeteket teremt. 
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Amikor a romantikusok utat nyitottak a szabad, érdekmentes, érzékiségében is tiszta 

szerelemnek, bizonyos értelemben a műélvezet új útjait is felszabadították. A szerelem 

ugyanis egy lépéssel előbbre jár, amikor szubjektivitásról van szó. Ez világlik ki 

Szeberényi egy évvel későbbi írásából, amely A tiszta szerelemről szól.
408

 Az esztétikai 

esszével összevetve a legfeltűnőbb különbség, hogy míg az ízlésítéletet a szerző végülis az 

ész dolgának és külső szabályok által leírhatónak tartja, addig a valódi szerelmet 

végletesen személyesnek: „A szerelem mint egy varázsvessző illeti lelkünket, egy 

pillanatban száll le az égből, s foglalja el egész létünket, a nélkül, hogy fontolgatnók: jó, 

kellemes, hasznos lesz-e ez.”
409

 Azonban már e mondatból is látszik, hogy mégis lényegi 

hasonlóság rejlik a szép érzékelésének eddigre már közkeletűvé vált definíciója és a 

szerelem között: a tiszta szerelem is teljességgel érdekmentes. Nem véletlen, hogy a szerző 

a szépségnek a lélekben rejlő eszményét a szerelmi ideállal azonosította. Csakhogy, 

miközben a szépség törvényeit mégis fel lehet tárni okoskodás által, addig a szerelemnél ez 

szóba sem jöhet:  

„Ti, kik e boldogitó érzésben részesültetek, kik a szerelem üdvtengerében 

fürödtetek: tegyétek sziveitekre kezeiteket, és valljátok meg őszintén, valjon 

akkor, midőn e mennyei érzés megragadta lelketeket, midőn a szerelem csirája 

kifakadt ártatlan kebletekben, valjon ezt hosszas fontolgatás, hideg számitgatás 

következtében éreztétek-e belétek szállni? valjon gondolkoztatok-e körül-belül 

igy: szeressem-e én ezt az ifjut, vagy ezt a hölgyet? elég szép-e, elég jó-e, elég 

erényes-e arra, hogy szeressem? nem találok-e ennél szebbet, jobbat? nem fog-

e engem más inkább boldogitani ennél? Oh, alacsony prosája az anyagiság 

emberének! Hol illy számitgatások vannak, ott nincs helye a szerelemnek; ki 

igy fontolgat, az a szerelmet csak ollyannak tekinti, mint valamelly árut, melly 

több vagy kevesebb hasznot hoz. De fogja-e ezt okos ember szerelemnek 

tartani? Sőt azt állitom, hogy a hol volt is szerelem, az akkor már haldoklik, 

midőn annak tárgyát másokkal hasonlitgatni kezdjük, mert ott már megvan a 

kétség, valjon képes-e bennünket boldogitani, vagy nem?”
410

 

Vegyük észre, hogy amikor Szeberényi a művészetről írt, és annak kapcsán, analógiaként 

érintette a szerelem témáját, még más irányból közelítette meg. Akkor a szerelem alapja a 

lélekben élő ideál volt, ahogyan a művészeté is, és a földi szerető csupán az ideál 

tökéletlen mása. Most viszont a szerelem korlátlanul áradó érzelem, amelynek tárgya egy 

másik ember, és senki más; egy másik ember, akit nem hasonlítgatunk senkihez és 

semmihez – az ideálhoz sem. A szerelem érdekmentességét tehát éppen „meggondolatlan” 

volta adja, ellentétben – elvileg – a szépről alkotott ítéletekkel. 
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A szerelem érdekmentességét azonban nem csak a haszon keresése szennyezheti be, 

hanem a túlzott érzékiség is. 

„Nagy mértékben optimistának kellene lennem, ha azt akarnám állitani, hogy 

mindig, valahányszor csak szerelemről tesznek emlitést, tiszta, érdek nélküli 

érzést kell értenünk, – hogy gyakran leple alatt nem rejtezik csupán állati 

ösztön, vad indulat, melly ama nemesb érzést nem ismervén, vakon rohan 

vágyait kielégiteni, melly egyebet nem ohajt muló pillanatnyi kéjnél. Illy 

esetben az élvezettel egyszersmind elszáll a szükség is, és a szükséggel a vágy 

a szeretett tárgy kizárólagos birtoka után.”
411

 

Ez nem jelenti azt, hogy a testi vonzalomnak ne lenne helye Szeberényi 

szerelemfelfogásában, hiszen nézeteit összefoglalva nyíltan is kijelenti, hogy a szerelmet 

tulajdonképpen ez különbözteti meg a szeretettől: „Szeretet azon vonzódás, melly által 

valamelly személy vagy tárgy jólétének örülünk, s mennyiben tőlünk függ, azt 

előmozditani is ügyekezünk. A szerelem pedig két különböző nemü egyénnek egymás 

iránti vonzalma, melly az előbbenitől csupán abban különbözik, hogy itt ama kölcsönös 

szivesség a nemi közeledés által erősittetik.”
412

 Az ösztönösség akkor pusztító és 

tisztátalan, ha nem jár együtt érzelmekkel. A művészetről szóló értekezésében Szeberényi 

a világtörténelmet „a lélek fejlődésének” három korszakára osztja: az állati ösztönök 

kielégítésének korszakát az érzelem, majd pedig az értelem korszaka követte.
413

 A 

művészetek létrejöttének az érzelem kora kedvezett, az értelem korában pedig külön kell 

ápolnunk őket, hogy nehogy a sok okoskodás közepette elsorvadjanak. Ez a pedáns 

rendszer megmutatja, hogy miért olyan fontos óvni a jóérzésű embereket az érzelemmentes 

és pusztán állatias szerelemtől: utóbbi visszájára fordítja a civilizációs folyamatot. 

Egyszerre hullik le a kultúra és a ruha. Magától értetődő, hogy el kell ítélni azokat az 

eseteket, amikor maga a kultúra működik közre saját lebontásában. Berecz Károly a 

korszak kedvenc vesszőparipáját megnyergelve így ír: 

„Sokan a női szív kimüvelése egyik eszközének tekintik az érzelgős regények 

olvasását, melly által a szív rendesen még inkább hibásabb tévutra vitetik. 

Érzelgősbek, finomabbak lehetnek ugyan az által, de a valódi szerelemre annál 

képtelenebbek. Fájdalom, hogy a regényirók nagyrésze olly kevéssé ismeri a 

valódi szerelem természetét, hogy a melly érzelmeket ideális alakjaikra 

ruháznak, nem egyéb, mint leplezett érzékiség, vagy tulcsigázott 

képzeletszülemények. Gondos s izletes választás a milly sokat tehet egy 
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részről, – izléstelen, iránytalan, érzékiséggel telt olvasmányok, másrészről, a 

legtisztább kedélyt örökre feldúlhatják.”
414

 

A regények látszólagos érzelmessége voltaképpen érzékiséget takar; mesterkéltségük 

veszélyezteti az Emily St. Aubert alakjával szimbolizálható fogékony romlatlanságot, a 

fentebb jellemzett művelt egyszerűséget, amelynek Berecz áltak jellemzett ellentétét 

egyfajta „civilizálatlan kifinomultságként”  nevezhetjük meg.  

A lelket megrontó műélvezet kérdését boncolgató szövegek túlnyomó része az 

irodalommal foglalkozik; az erkölcstelen képek nézegetése ritkábban jelenik meg 

problémáként. Borsos József Lányok bál után című festményének legközelebbi tematikus 

rokonai is azok a – többnyire 18. századi francia – képek, amelyek az olvasásba 

belefeledkezett nőt ábrázolnak kitárulkozó, érzéki pózban.
415

 A szigorúbban vett művészeti 

irodalom – a műkritika és, mint látni fogjuk, a művészekről szóló szépirodalom – azonban 

nem feledkezett meg az érzékiséget felébresztő képekről sem. Hiszen a képzőművészet 

bizonyos szempontból még veszélyesebb, mint az irodalom: utóbbi a képzeletre hat, előbbi 

viszont közvetlenül az érzékekre. A népszerű művészeti irodalomban a művészetek ilyen 

osztályozása – elkerülve a bonyolultabb filozófiai, ismeretelméleti fejtegetéseket – szinte 

adta magát. Szeberényi szerint az öt érzék közül a látás és a hallás az, amely egyáltalán bír 

„műképességgel”, míg a másik három „durvább”, különösen a tapintás, amely „a 

dolgoknak legtestiebb, legdurvább tulajdonait viszi át a lélekbe, millyenek: melegség, 

keménység, durvaság ’stb.”.
416

 Ezután a művészeteket három típusra osztja: a látható, 

hallható és a képzeletre ható művészetekre. Így, kimondatlanul bár, de hierarchia jön létre 

a „finom” érzékek és a képzelet, illetve a hozzájuk kötődő művészetek között is. A 

képzeletre ható költészet azért is a legmagasabb rendű, mert ennek „tágabb értelemben a 

müvészetek valamennyi ágain kell elterülni”.
417

 A képzőművészet – vonhatjuk le a 

tanulságot – a maguk tárgyias, testi valójában ábrázolja a dolgokat, és ami benne eszményi, 

az tulajdonképpen nem is a képzőművészet, hanem a költészet. (Hiszen, ahogyan fentebb 

idéztük, az eszmény megteremtése már önmagában is művészet; a forma tulajdonképpen 

csak a külső szemlélők felé való közvetítés közege.) Ez a gondolkodásmód nem csupán 

Szeberényi sajátja. Bátran általánosíthatjuk, hiszen éppen ez rejlik a század közepi 

műkritika egyik legtöbbet ismételgetett szófordulata mögött: amikor egy képzőművészeti 

alkotást „költőinek” neveznek, akkor éppen az eszmény, a gondolat győzelmét ünneplik az 
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anyagiság felett.
418

 Amikor pedig egy kép nemcsak hogy túlságosan is a szemnek van 

teremtve, de buja felületeivel egyenesen a tapintás „durva” érzékét ingerli – nos, akkor 

hiába keressük a költőiséget. Gondolatmenetünk elejére visszakanyarodva: a költőiség 

képezi a széptan Héthegyi Erzsébet által hiányolt „benső jelentőségét”. 

Mindebből az az elképzelés bontakozik ki, hogy létezik jó, valamint rossz, káros 

művészet. A moritzi vagy a kanti esztétikai elvek szerint a művészetnek nem kell 

hasznosnak lennie; ha a hasznát keressük, az hibás ízlésítélethez vezet. A népszerű 

esztétikák azonban nem a Művészet elvont szférájában mozognak, hanem a való világban, 

és az élethez szükséges hasznos, vagy az életet megédesítő/megrontó haszontalan dolgok 

között keresik a művészet helyét. A megoldás általában a kettő között rejlik, pontosabban: 

a hasznos és haszontalan művészet megkülönböztetésében. E megkülönböztetés pedig 

egybeesik a szellemi és érzéki, magas és alacsony művészet megkülönböztetésével. A „jó” 

művészet haszna az lehet, ha műveli a lelket, és ezáltal alkalmasabbá teszi az egyént arra, 

hogy az élet különböző területein helyt álljon. Purgstaller József, aki egyébként a művészet 

öncélú volta mellett érvel az Életképek 1846-os évfolyamában megjelent, Szépművészeti 

balnézet cikkében, annyit mégis megenged, hogy a művészetnek „közvetett” haszna lehet: 

pl. „a nemzetiség emelése” vagy „a szellemi tökéletesedés” (érdemes hangsúlyozni, hogy a 

kettőt egyenlő súllyal említi).
419

 Más szerzők kifejezetten a művészet célszerű 

„használatát” javasolják, nem csak az élettel foglalkozó cikkekben, ahol a művészet csak 

másodlagosan merül fel (mint Berecznél), hanem a művészettel kapcsolatos írásokban is. 

Beély Fidél,
420

 aki 1845–1846-ban ugyancsak az Életképekben közölte Aestheticai leveleit, 

megemlíti, hogy Schmitth és Wieland tanítása szerint a „szépizlés a vallás s erény 

nemesitésére a legjótékonyabb befolyással s hatással bir, sőt ezeket tökéletesíti is.”
421

 A 

klerikus szerző ugyan inkább fordított viszonyt lát (az ízlés nemesül a vallás és az erény 

révén), azonban azt adottnak veszi, hogy az ízlés jótékony befolyással bír, és nemcsak az 

érzékekre, hanem „a sziv gerjesztésére a lélek vidámságára” – ezekre nagyobb hatással 

lehet, mint a bölcselkedés, hiszen a szobrok és festmények a gonosz embereket is 

megindíthatják.
422

  

„T. i. a szépizlés és szelid müvészetek egész egyetemének föladata: hogy 

bennünket a tárgyak rutsága-, a cselekvények undoksága- s a tények bármelly 
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erkölcstelenségétől hathatósan elvonjanak, és a valódi szépség különféle 

nemesebb kéjei s finomabb gyönyörei s élvezetei által jóra gerjesszenek és 

ösztönözzenek; a szépizlés, valamint a szabad és szelid müvészetek főbb 

varázsereje s hatalma abban áll: hogy jóra, szépre és nemesre tanitsanak; 

vezéreljenek.”
423

 

Aki ezt eléri, az szerencsés, mert vágyait, hajlamait alá tudta rendelni az észnek. Ez a 

hasznos, jó viszony azonban csak az érem egyik oldala. Beély egy korábbi levele arra 

figyelmeztet, hogy az esztétikai érzelem ugyan analóg a vallási és erkölcsi érzelemmel, sőt, 

akár még hatásviszonyban is állhat velük, de ez nem változtat azon, hogy a szépérzék 

független a másik kettőtől, és így akár el is hatalmasodhat azoknak a rovására.  

„Lehet ugyan valaki aestheticai érzelme kimivelésének daczára vallástalan s 

erkölcstelen is, mi korunkban nem nagy ritkaság; de ez csak annyit mond s 

bizonyit, hogy illy viszonyok közt vagy álirányt nyert az aestheticai érzelem a 

fiatalabb kor első éveiben, vagy az emlitett érzelem kizárólagos képezése 

mellett végkép elhanyagoltaték a sokkal nemesebb erkölcsi s vallási érzelem, 

mi tenni soha nem volna szabad; mert az illy egyoldalu s kizárólagos 

müveltség veszélyezteti az ember legdrágább kincsét e földön, t. i. 

ártatlanságát, s ezzel jövendő boldogságát is. [ilyenkor] finomulhatnak ugyan a 

vétkek: de mégis vétkek maradnak, s annál veszélyesebbek, minél fényesebb s 

tévesztőbb […]. Lám Athenaeben Periclesz alatt, tehát épen akkor éré el 

legmagasabb fokát az erkölcsi romlottság, midőn fényponton látszék állni a 

szépizleti müveltség; szintugy Romában Augusztus alatt.”
424

 

Régi toposz, hogy a túlzott kifinomultság romlottsághoz és a társadalom hanyatlásához 

vezet, és az a gondolat sem ismeretlen, hogy ebben a művészet is szerepet játszhat. A 18. 

században gazdag irodalma jött létre az elnőiesedésként is megnevezett elpuhulásnak, 

amelynek veszélye a békében és jómódban élő, fejlett társadalmakat fenyegeti. A polgári 

humanizmus ideológusai szerint a művészetnek nincs helye az ilyen romlott 

társadalmakban.
425

 A művészet feladata ugyanis az, írja Lord Shaftesbury, hogy a fiatal 

emberi elmében felébressze a kellem, a szépség és az igazság fogalmát, a közjó nagylelkű 

szeretetét, valamint a helyes ízlést az életben és a művészetekben.
426

 Nyilvánvaló, hogy 

művészeten itt egy bizonyos fajta művészetet kell értenünk: azt, amely a nyilvános erények 

propagálása által szolgálja a közjót. A luxus és elpuhultság korában viszont a művészetet 

magáncélra használják, egyének élvezetére, és úgy adják-veszik, mint bármely más árut.
427

 

A polgári humanizmus szempontjából ez a művészet nem is művészet – de vegyük észre, 
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hogy az érdekmentes művészet tanának szempontjából nincs különbség, illetve ha van, 

akkor a mérleg a jó ízlésű egyén, nem pedig a kötelességtudó honpolgár által kedvelt 

művészet felé billen. A privát körülmények közt létrejött, teljességgel „haszontalan” 

műalkotás is lehet adekvát ízlésítéletek tárgya – így aztán az érdekmentesség tétele 

voltaképpen (megint csak a polgári humanizmus szempontjából) az elpuhulás 

szekértolójává válik. A tiszta esztétika erkölcsöktől való függetlensége a társadalom 

erkölcsi rendjét veszélyezteti – ahogyan Beélynél is. 

A Beélyéhez hasonló szövegek a közhasznú és a teljességgel autonóm művészet 

szélsőségei közt foglalnak állást. A művészet hasznát az erények nemesítésében látják, de 

ezek az erények többnyire magánerények, és a honszeretet, a közjó keresése csupán 

egyenrangú, de nem fő cél. Az ízlésítélet érdekmentes, és nem a hasznosságot tartja szem 

előtt; a művészet haszna közvetett. 

A művészet hasznos vagy káros voltával azoknak a szerzőknek is szembe kellett nézniük, 

akik az érdekmentes élvezetet tartották a művészet fő céljának. Jó példa Joseph Friedrich 

Racknitz 1792-ben megjelent kötetkéje, amely – akárcsak Beély műve – egy hölgyhöz 

szóló fiktív levelek formájában megírt esztétikai fejtegetés.
428

 A második levél a hölgynek 

a művészet kártékony voltával kapcsolatos aggodalmaira ad választ: növeli-e a művészet a 

szükségleteket, hozzájárul-e a luxus (az elpuhultság!) terjedéséhez, elvonja-e a figyelmet a 

hasznos elfoglaltságokról, a hivatásról, és elgyengíti, nagy vállalkozásokra alkalmatlanná 

teszi-e az embereket. Racknitz elismeri, hogy ezek a következmények fennállhatnak, és 

csupán azt vitatja, hogy jelentőségükben felülmúlnák a művészet előnyeit. Az olyasféle 

hatásokat, mint az elgyengülés, az egyes emberek mértéktelenségeinek tulajdonítja, nem 

pedig a művészetnek, amelynek helyes élvezete finomabbá, kellemesebbé tesz, de nem 

puhít el. Az élvezet, a szórakozás – írja Racknitz –, hozzátartozik az emberi természethez, 

hiszen még a néger szolga is tánccal és énekkel tölti az estét egy fáradságos nap végén. Ezt 

az élvezetet a művészet megnemesíti, és minden rendű és rangú, korú és nemű ember 

számára megszépíti az életet. 

A mértéktelenség, azaz a túlzás motívuma „rajoskodás” néven is felmerült a kortárs 

magyar szövegekben, amelyek az élet minden területén ezt tartották a fő veszélyforrásnak. 

A rajoskodás leggyakrabban a mértéktelen regényolvasást és az ennek köszönhető világtól 

elrugaszkodott gondolkodásmódot jelentette, de eredetileg mindenféle túlzást ezzel a 

                                                 
428

 Racknitz, Joseph Friedrich Freiherr von: Briefe über die Kunst an eine Freundinn. Dresden, 1792. 



128 

 

szóval neveztek meg.
429

 A túlzás a művészetben és a szerelemben is romlásba dönthet. 

Éppen ezért nem lényegtelen, hogy Szeberényi Lajos koncepciójában mégis a túlzás fejezi 

ki a szerelem lényegét: „A szerető sziv képes szeretett tárgyáért föláldozni vagyonát, 

egészségét, életét, habár meg van győződve, hogy minden áldozatának, minden 

fáradozásának nem lesz egyéb jutalma, mint kín és szenvedés.”
430

 És valahol ugyanez áll 

minden más erényre, minden más fennkölt eszmére is: a honszeretet vagy a 

könyörületesség esetében is az történik, hogy a lélek megfeledkezik önmagáról, a saját 

érdekeiről.  

Ha mindez igaz, akkor vajon mi különbözteti meg ezt a fennkölt önkívületet az érzéki 

vágyak alantas uralmától? Könnyű lenne azt válaszolni, hogy az egyik az érzelmek jó, a 

másik pedig az érzékek kártékony túlzásaiból ered. Mostanra azonban talán nyilvánvalóvá 

vált, hogy az érzelmek és az érzékek vágyai és élvei menthetetlenül összegabalyodtak 

ezekben a szövegekben, még akkor is, ha a Szeberényihez hasonló szerzők kínos 

pedantériával próbálták őket elkülöníteni és bekategorizálni egy szögletes rendszerbe. Az 

elkülönítés önmagában nem menthet meg. Ami megment, az a helyzet felismerése és az 

erény tudatos gyakorlása. Ezt állapítja meg a szerelem-vita női résztvevője, Héthegyi 

Erzsébet, aki először is – Racknitz 1792-es írásához hasonlóan – nem magukban az érzéki 

tárgyakban, hanem az emberek gyenge jellemében keresi a hanyatlás okát: 

„Ugyanis, azon örökös szerelmi csalódások, mellyek a szerelem üdve helyett a 

kielégíthetlen vágyak poklába vezetnek, kevésbbé tulajdoníthatók azon 

csáboknak, mellyektől leigézteténk, mint saját gyöngeségünknek olly kecsek 

ellenében, mellyek közvetlenűl érzékiségünkre hatnak, s természetesen 

uralkodó hatalmat gyakorolnak olly egyéniségen, mellyben a küldísz iránti 

fogékonyság rendén túl finomíttatván, a hiúság s anyagiasság korlátlan 

ösztönei, a mesterség csábtükre által, szakadatlan működésben tartatnak, – míg 

a benső szépséggel ismertető lelki szemlélet a vakító csillámmal 

legyőzetett.”
431

 

A szerelemnek mindig „hatalmas eleme az érzéki inger”,
432

 jelenti ki Héthegyi. Az, hogy 

ezt nő létére le meri írni – és egyáltalán, hogy férfi szerzőtársaival együtt egy nőknek szóló 

lapban erről értekezik – nyilván a romantika korában lezajlott „szexuális forradalomnak” 
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köszönhető.
433

 A német kora romantikus írócsoport nonkonformista hozzáállása és egy 

1840-es évekbeli magyar divatlap életvezetési tanácsai persze fényévekre vannak 

egymástól. Héthegyi Erzsébet is visszatáncol a szélső pontról, ameddig eljutott: 

„Lehet hogy ezen őszinte nyilatkozatim női irótól fölötte anyagiaknak 

látszanak; mire bátor vagyok megjegyezni, hogy, ha kirekesztőleg csak 

nőtársaimhoz szólanék, tőlök minden bizonnyal, a szerelemre vonatkozólag is, 

a szellemiségnek feltünő túlnyomóságát követelném. De ugy hiszem, minden 

hölgynek ki hivatását fölfogni bírja, fölösleges azon figyelmeztetés, mikép az 

emberi anyagiasságnak bensőság általi megszentesítése főleg a nőnek dicső 

feladata; habár ezen különböztetés a szerelemrőli általános okoskodásban, hol a 

két kebelből összeolvadó hevületet csak mint egyetlen lángot tekinthetni, 

legfölebb mellékesen érinthető.”
434

 

A megoldás ugyanis az, hogy meg kell találni a helyes középutat:  

„S meggyőződésem szerint, ezen kétnemű vonzalmak [a baráti lélekrokonság 

és az érzéki vonzalom] közti legillőbb egyensúly jellemzi a való szerelmet; s 

ezen egyensúly serpenyőinek a kisebb-nagyobb emberi gyöngeség s 

balfogalom általi jobbra-balra billenése alakítja a szerelmi indulat azon 

különféle mutatványait, mellyek közt a legtöbbek, ama nagyjelentésű érzemény 

nevét fölötte méltatlanúl viselik.”
435

 

Héthegyi írásának címe: A szerelem mint erény. Végső soron ugyanis éppen azt mutatja 

meg, hogy lehengerlő érzékisége ellenére hogyan lehet a szerelem az erény forrása. Az 

erény éppen attól erény, hogy le tudja győzni a szenvedélyt:  

„[A] szerelemben a szenvedély, mint a vegyes természetű vonzalomnak a 

gyarlóság általi túláradása, kimaradhatatlan. Hol pedig szenvedély van, ott a 

küzdelem, s hol küzdelem van ott az ingadozás minden esetre elkövetkezik; de 

épen ezen kikerülhetetlen belharcz előteremtője azon dicső erőfeszítésnek, 

mellyet erénynek nevezünk. – Ugy van: a való szerelem, mint hatalmas rugója 

az öntagadási készségnek, az emberi természet tökélyítését bámulandólag 

segíti elő.”
436

 

A középút keresése – idealizmus és realizmus, test és lélek, értelem és érzelem között – 

az, amit az „egyezményes filozófiát” megalkotó Hetényi János és Szontagh Gusztáv a 

„magyar filozófia” jellemzőjének tartott, és ami aztán sokáig tovább élt a magyar 

romantika szakirodalmi megítélésében is.
437

 Az egyezményes filozófia Zolnai Béla 

                                                 
433

 Ehhez ld. Eichner 1997. 
434

 Héthegyi 1847. 678–679. 
435

 Héthegyi 1847. 678. 
436

 Héthegyi 1847. 679. 
437

 Hetényi János: Az egyezményes rendszerről. Athenaeum, 1841. febr. 16. 305–311, febr. 18. 321–327; 

Szontagh Gusztáv: A’ magyar philosophia’ alapelvei és jelleme. Előadta, midőn rendestagi székét elfoglalná, 

a XI. nagy gyülésben, aug. XXVII. MDCCCXI. In: A’ Magyar Tudós Társaság’ Évkönyvei. Ötödik kötet. 

1838–1840. Budán, 1842. Második osztály. Értekezések. 1838–40. 116–143. Vö. Perecz 2008. 92–114. 



130 

 

könyvében a magyar biedermeier gondolati hátterét adja, és ez a szélsőségektől tartózkodó, 

hangsúlyozottan evilági, józan gondolkodásmód egyben a magyar lélek jellemzőjévé 

emelkedik.
438

 Mi most tekintsünk másképp erre a filozófiai középszerre. Ne megtalált és 

örökké biztonságos egyensúlynak lássuk, hanem érzékeny, pillanatnyi nyugvópontnak, 

amely bármikor megbillenhet. A középút nem kőből rakott menedékhely a szerelem és a 

művészet gótikus regényében, hanem viharvert kunyhó, amely körül az érzékiség 

vadállatai ólálkodnak. 

A művészetben és a műértésben is valahogy úgy zajlik a harc az érzékiség és a költőiség 

között, ahogyan a szerelemben: a képzőművészeti alkotások költői és anyagi aspektusa 

közötti egyensúly minduntalan felborul. A művészekről szóló novellák, amelyeket a 

következő alfejezetben tárgyalni fogunk, ezt a kettősséget tematizálják, és minden elméleti 

szövegnél jobban érzékeltetik, hogy hogyan formálja a nagy „belharcz” a művészet 

mibenlétének kérdését is. A 19. század első felének folyóirat- és almanachkultúrája 

számára a szerelem és a művészet között lényegi kapcsolat van. Ahogyan Berecz Károly 

fogalmaz: 

„A legjelesb müveknél, miket emberi kéz vagy fő alkotott, a szerelemnek is 

megvolt a maga része. Igaz, hogy szerelem nélkül is sok ollyasmi létre jöhet, 

mi ragyogó tulajdonokkal bir, de egyoldalu marad az mindenkor, s azon magas 

bevégzés, mellyen a tökéletes emberiség nyomai visszasugárzanak, hiányzani 

fog. S tekintsük meg bár a müveket, mellyeket csupán a hideg ész a szerelem 

lelkesitő melege nélkül alkotott, és a müveket, hol az alkotót a szerelem tüze 

lelkesité!”
439

 

Mi most az utóbbiakat fogjuk megtekinteni, szembesülve pusztító hatásukkal. 

 

 

IV.2. „…ah, édes volt a süllyedés…”
440

 A szerelmes művész és a kéjsóvár műértő 

 

Oehlenschäger Correggiójában egy Ottavio nevű nemesúr szemet vet Correggio 

feleségére. Csábítási stratégiájában kulcsszerepet szán egy Madonna-képnek, amelynek 

modellje az asszony volt. Megvásárolja a festményt – amely az ő számára nem műalkotás, 

csupán eszköz és a gerjedelme felkorbácsolója –,
441

 és az adásvétel ürügyén palotájába 
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csalja a családot. Ottavio azonban a maga módján becsületes: nyíltan szeretné elkérni 

Correggiótól a feleségét, hiszen – ő legalábbis így véli – a fellegekben járó, múzsáját 

imádó művésznek úgysincs rá szüksége. Ki is fejti, mi a különbség kettejük között: ő nem 

művész, ő a valóságban él, nem tud ideált szeretni, csak konkrét személyt, míg a művész 

az ideál világában szárnyal.
442

  

Ez a motívum annyira gyakori a korszak művészekről szóló novelláiban, hogy a művészet 

iránti beszűkült, „filiszter” érzéketlenség igen szemléletes allegóriájának kell tartanunk. Az 

előző alfejezetben elemzett írások szellemében azt is mondhatjuk: Ottavio az a rossz 

műértő és megtévedt szerelmes, aki nem képes meglátni a felszín alatt a lényeget, az 

eszményt; aki érzéki külsőségek alapján értékeli a nőt és a festményt is.  

Ottavio és Correggio esete ugyanakkor mintha Apellés, Campaspe és Nagy Sándor 

történetének kifordított változata lenne. A legenda szerint Apellés, miközben 

Campaspénak, Nagy Sándor kedvenc ágyasának portréját festette, beleszeretett a gyönyörű 

nőbe, Nagy Sándor pedig tehetsége és munkája elismeréseképpen neki „ajándékozta” 

szeretőjét. A történet igen kedvelt témája volt a képzőművészetnek a reneszánsztól a 19. 

századig, és többféle tanulság levonására is alkalmas volt (melyek közt sajnos nem 

szerepelt az, hogy a nők nem ajándéktárgyak): egyrészt azt példázta, hogy a magas rangú, 

művészetkedvelő megbízók mennyire megbecsülik (vagy meg kellene becsülniük) a 

szolgálatukban álló művészeket, másrészt pedig azt is, hogy a férfi művész és a női modell 

viszonya nem tárgyilagos, hanem gyakran a szerelem vezeti az ecsetet.
443

 A mi 

szövegeinkben a művész és modellje gyakorlatilag mindig szerelmesek, de soha nem a 

művész kapja meg a szeretett nőt a „megbízótól”, vagyis a mű befogadójától, hanem 

utóbbi szerzi meg az élő nőt, míg a művésznek az esztétikum, a képmás sovány vigasza 

marad. 

A Leo műtermét gyakran látogató gonosz gróf Obernyik Károly novellájában is a 

szerelmes művész által festett arckép alapján vet szemet a festő kedvesére. Leo titkolja 

szerelmét – a gróf látogatásakor is elbújtatta egy másik szobában –, de a róla festett portré 

által mégis közszemlére teszi, méghozzá kifejezetten ingerlően: „Becsületemre, gyönyörü 

arcz, szóla a gróf nyomatékosan, a választás dicséretére szolgál önnek, – s kéjsovár 
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 „Ihr Künstler lebt / Mehr in der Einbildung als in der Welt; / Liebt Luftphantome mehr, und schöne 
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pillantatát szegezte a kissé szabadon emelkedő szép kebel liliomhalmára. A festész szivét 

izzó tűz égeté.”
444

  

A novellában a gróf és a grófné a műértés, azaz a művészet és a természet szépségeire 

való fogékonyság kétféle típusát testesíti meg. Míg a nő lelkében magasztos gondolatok és 

érzések születnek, és a művészet szellemi oldalát ragadja meg, addig a férfi számára Leo 

képe nem az eszmény szférájában lebeg, hanem testi vágyakat ébreszt; nem szellemi 

kalandra hív, hanem nagyon is földhözragadtan valóságosra. A művészet érzéki oldalának 

élvezete az életben is romlottsághoz vezet. Első pillantásra tehát ezek a történetek éppen 

azt illusztrálják, amiről az elméleti szövegekben szó volt. A továbbiakban azonban ki fog 

derülni, hogy az ideális és az érzéki viszonya ennél jóval bonyolultabb. 

Pilta Mihály 1845-ben megjelent, A szobrász című novellájában a motívum újabb 

variációjával találkozunk. A szobrász Kálmán megsajnál egy nőt, aki az utcán bolyong, és 

irgalomért könyörögve összeesik. Hazaviszi magával, beleszeret, és feleségül veszi. 

Szerelme erős és gyengéd, nem olyan vad, mint Az eskü Ákosáé (ld. III. fejezet); egészen 

másképp is beszél a szerelemről: 

„Nem elég jutalmam-e szerelmed? nem vagyok-e boldog a csöndes házi 

körben, mellyet te, nőm, édenné varázsoltál? Hidd el, Juliám, ki az élet egy 

mostoha szaka után, mellyben a munkától elfáradt test s az élet terhe alatt 

megtört lélek nyugalmat, rokonkebelt hiába keresett, s nem tudta még, milly 

édes érzet viszontszerettetni, most pedig egyszerre mindazok birtokában találja 

magát: isteneknek szánt boldogságot élvez az;  s ki más vezetett engem ez 

édenbe, mint te?!”
445

  

Kálmán személyisége nem a fenséges kategóriáját idézi, hanem inkább a szépség 

klasszikus nyugalmát – talán azért is, mert szobrász, aki bizonyára neoklasszicista 

stílusban alkot, legalábbis a novellában elhintett klasszikus utalásokból kiindulva – a 

festőkről szóló írásokban ezek egyáltalán nem jellemzőek. Júlia Pygmalionhoz hasonlítja 

férjét: Kálmán új életre keltette őt, aki már elveszettnek hitte magát. A művész azonban 

ugyanazt a hibát követi el, amit Obernyik novellájának főhőse: szobrot készít feleségéről, 

és azt – mivel addigi legjobban sikerült műve – kiállítja a műtermében.  

„Az arczvonások élethűn találvák szende kifejezésökkel s az átlehelt 

bánatnyom érdekességével. A hattyu-nyak alatt igézőn elsimuló vállak s az 

azokon elömlő hajzat, mellynek egyes fürtei a bajlón emelkedni látszó mell 

hantjait érinték, szóval: az egész olly müvészileg sükerült, mikép szobrászati 

tökélyül szolgálhatott. Fátyollepel folyta át az idomteljes termetet, melly alól a 

keskenyded lábak könnyü teherként nyomultak a talapzatra. A szobor jobb 
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keze fátyolát redőzte mellére, baljában pedig emlényből fűzött koszorúval 

látszott megkínálni bámulóját.”
446

  

A mű iránt igen nagy az érdeklődés, és eljön az a férfi is, aki valaha elcsábította, majd 

elhagyta Júliát, aki így került az utcára. A szobor hatására újra fellángol a vágya, elcsábítja, 

és megszökteti a feleséget, majd ismét elhagyja. A szobrászból ekkor lesz igazi magányos 

művész. Egyszer aztán a nyomorgó nő elvetődik férje házához. Kálmán bosszúszomja nem 

csillapíthatatlan. 

„Keserű mosoly vonult el [Kálmán] ajkain, melly a kielégült boszú élvében 

fakadt, s megvető tekintettel futá át a bünös, s mint helyzete mutatta, már 

bünhődött nőt. Hanem e tekintet az egykor szerelme sugalatából készült 

szobron akadt meg s felidézé benne a gondolatot, hogy világhirét egyedül e 

szobornak köszönheti, és hálaérzet gyúla keblében, melly a boszú kárörömét 

szétűzte s nyugodtan ejteté ki vele a nagy szót: »megbocsátok«!”
447

  

Kis idő múlva eljön a csábító, aki síremléket szeretne rendelni egy leányka számára, aki 

„érte áldozta fel” az életét. A híres szobrot szeretné látni. Kálmán egy másik szobába 

vezeti, és ott szobor helyett a felravatalozott Júliát mutatja meg neki. Ezután elővesz egy 

pisztolyt, dulakodnak, és a szobrász végül lelövi a csábítót. A történet lezárásaképpen az 

elbeszélő egy barátja úti jegyzeteiből idéz, aki egy bájos, itáliai völgyben járva hirtelen 

megdöbbent:  

„De ki irhatná le meglepetésemet, midőn elragadtatásom varázsát egy sirkert 

látása sétfoszlatá [sic!], s én a siremlékek egyikében azon szoborra ismerék, 

mellyet szerencsétlen Kálmánunk boldogsága emlékeül készitett. Szomorú 

sejtés szállotta meg lelkemet, mi felett a temetőőr szavai többé kételkedni nem 

engedtek. »Ezen uj hant  mond hideg egykedvüséggel a sirkert élőszeme  

egy idegen szobrász hamvait fedi, ki végintézetében saját müvét rendelé 

siremlékeűl.«”
448

 

A szöveg azért érdekes, mert a főhősnő és szobra többször és többféle módon is azonossá 

válik egymással.
449

 Egyszer maga a nő nevezi férjét Pygmalionnak, később a csábító a 

szobor által szerzi meg őt, ezután pedig halálos ágyán végleg szoborrá válik. Csak 

sodródik a cselekményben, amelyet a szobor visz előre; mind a művészi alkotás, a nő 

ábrázolása, mind a műalkotás befogadása a hús-vér nő birtokbavételét jelenti. Itt érdemes 

megemlíteni, hogy Pygmalion prototípusa a romantikus művésznek és a romantikus 

szerelmesnek is, és alakja (néven nevezve vagy kimondatlanul) gyakran  tűnik fel a 
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romantikus írásokban. A romantikus szerelemfelfogást elemezve Irving Singer kiemeli 

Rousseau Pygmalion című drámáját, amely szerinte az utókor részéről némi igazságtalan 

kritika célpontja volt.
450

 Irving Babbitt szerint a romantikus szerelmes nem egy személyt 

szeret, hanem saját álmát, és ezt igazolandó említi példaként a Pygmaliont. Singer ezzel 

szemben arra hívja fel a figyelmet, hogy Rousseau szövegében a romantikus szerelem 

önzetlensége is megjelenik: a szobrász először valóban önmagát szereti saját alkotásában, 

utána már azonban csak őrajta keresztül él, és akár meg is halna érte. Hasonló kettősség 

fogalmazódik meg Pilta Mihály novellájában is, amely még egy csavarral bonyolítja az 

alaptörténetet, hiszen egy eredetileg is élő nőt „éleszt fel”, majd alakít újra szoborrá a 

művész. Az ő alkotása nem holt anyagból jön létre, de az alkotás révén saját hatalmába 

vonja az élő „anyagot” képező nő személyiségét és testét is. A fentebb idézett leírásból 

ugyanis az derül ki, hogy a szobor meglehetősen érzéki volt – a szöveg, némi rejtett 

iróniával, ezt „művésziségnek” nevezi. A szobrot megtekintő tömegekből csak a gaz 

csábítót ismerjük meg közelebbről, de felmerülhet bennünk a gyanú, hogy a többiek se 

mind csak a tisztán művészi élvezetek kedvéért jöttek. A művész saját érzékisége a szobor 

érzékiségében ütközik ki, amely aztán az élő nőt magát teszi a férfivágyak passzív 

tárgyává. A nő szökése talán kísérlet arra, hogy ismét uralhassa saját szexualitását, ám ez – 

a novella világában elkerülhetetlenül – bukásához vezet.  

Most már talán látható, hogy a novelláknak ez a vándormotívuma milyen kettősségeket 

rejt magában. A művészet látszólag megdicsőül bennük, de ugyanakkor sötét erő is, amely 

a nyilvánosság elé löki a privát érzelmeket, a képbe vetíti a csak a szerelmesekre tartozó, 

gondosan leplezendő érzéki szenvedélyt, felkorbácsolva a külső szemlélők – a 

nemkívánatos harmadik – érzékiségét is.
451

 A szerelem ezekben a novellákban a művészet 

alapvető hajtóereje; nem egyszerűen ihletet ad, hanem az ihletnek formát is, hiszen a 

műalkotások tökéletes szépsége annak köszönhető, hogy tárgyuk nem más, mint a szeretett 

nő. Az előző alfejezet elméleti szövegeinek fogalomrendszerében ez azt jelenti, hogy 

nemcsak a művészet „költői” része származik a szerelemből, hanem a kevésbé lényeges – 

viszont veszélyesebb – érzéki része is, amelyben a szerelem testisége nyilvánul meg. Mit 

alkotott Leo és Kálmán? Költői műalkotást, amelyben egy idea kap formát? Vagy alantas, 

„rossz”, felületes művészetet, amely csak az érzékekre hat? A novellákból ez 

tulajdonképpen nem derül ki. 
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Leo festményének és Kálmán szobrának érzéki vonzereje mintha éppen abból adódna, 

hogy nem egy éteri ideál képmásai, hanem egy hús-vér földi nőé; nem a költői képzelet 

alakjait képezik le, hanem az anyagot: egy létező nő testét. A művek egyfelől tökéletesek, 

vagyis a művész lelkében élő ideál ábrázolásai, másfelől azonban az ideál ábrázolása 

éppen azért válik lehetségessé, mert a művész megtalálta annak földi mását a szerelmében. 

(Éppen az történt meg tehát, ami Szeberényi Lajos szerelemről szóló írása szerint 

lehetetlen.) Mit jelent ezek szerint a novellák világában a „jó” művészet és „jó” műértés? 

Hiszen, az előző fejezetben idézett jámbor tanácsokkal ellentétben, ezek a művészek nem 

szubjektíven általános kanti ideálokat festenek, hanem olyasmit, ami számukra 

személyesen fontos és szép; amihez érdekük fűződik. 

Válaszként először is valami olyasmit fogalmazhatunk meg, hogy – miközben mindketten 

tisztában vannak a mű érzéki, valóságos vonatkozásaival – az értetlen ember a műben is 

csak a nőt látja, a művész viszont – és talán ez készteti arra, hogy ábrázolja szerelmét – a 

nőben is a műalkotást. Egy másik szobrász, Czakó Zsigmond A végrendelet című 

drámájának Kereszti Lőrince így áradozik szerelme, Riole Nina táncosnő lábáról, amelyet 

kiöntött gipszből:  

„Itt van, itt, nézd barátom. A legtökéletesebb mit e világon láttam túl 

Praxitelesen, Phidiason, Canován, Venusaikon, Madonnáikon. Az alkotó 

legszebb eszméjének első lehellete, mely testté vált. Nézd e hajlást, izmokat e 

kígyóvonalt, e harmóniáját a szépségtan szabályinak, s a kifejlés e természetes 

és mégis müvészetet túlhaladó mesteri idomzatát.”
452

 

Talán sikerül ennél mélyebbre tekinteni, ha párhuzamként megemlítjük a 19. század első 

felének egyik legjelentősebb  művész-témájú elbeszélését, Honoré de Balzac Az ismeretlen 

remekmű című írását (1831), amely hasonló alaphelyzetet dolgoz fel, mint a populáris 

novellák hada: az ihletet itt is egy szép nő nyújtja, a szerelmi szál pedig a Campaspe-

történet variációjának is tekinthető.
453

 Frenhofer mester festménye azonban végül 

egyáltalán nem hasonlít a modellre, sőt, még csak egy emberre sem. Balzac közönsége is 

nyilván számtalanszor találkozott már azzal az irodalmi konvencióval, miszerint amit egy 

valódi művész fest, az mindig – magától értetődően – szinte mágikusan hasonlít a 

modellre, Az ismeretlen remekmű azonban kifordítja a konvenciót, és a valódi művészi 

ihletet formátlan, tökéletesen szubjektív és végső soron kommunikálhatatlan valamiként 

értelmezi. Ezzel szembeállítva talán már az is pontosabban megfogalmazható, hogy az 

általunk elemzett novellák mit állítanak a szerelmi ihletről: a szerelem az, ami képes 
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közvetíteni a művész elvont szubjektivitása és a befogadást egyáltalán lehetővé tevő 

általános érvény között, mert testet ad az ihletnek. Másképpen fogalmazva: a szerelem 

szubjektív érzés, de egyben szükségszerűen érzéki is, és érzékisége teszi fel(meg-

?)foghatóvá az ihletből születő alkotást. Hogy ez meddig segíti az értő befogadást, és 

honnantól kezdve korbácsolja fel a tisztátalan vágyakat – nos, ez ismét csak érzelem és 

érzékiség billenékeny egyensúlyának megválaszolhatatlan, és ezért mindig kínzó kérdése. 

A szerelmi ihlet kettős, egyszerre szellemi és érzéki természetét a legszebben talán Péter 

Károly A művészcsalád című novellája mutatja be. A főhős, Ernyey úgy kerül kapcsolatba 

a Pesten élő olasz művészcsaláddal, hogy el akarja készíttetni portréját az apával, és 

modellt ülve látja meg a festő lányát. Az arckép elkészülte után nem tud elszakadni 

Luizától, ezért megkéri az apát, hogy tanítsa meg őt is festeni. A döntés indoka bevallottan 

az, hogy Ernyey a lány közelében szeretne lenni, ugyanakkor mégsem léha megcsúfolása 

ez a művészi hivatásnak: a szerelem valóban felébresztette a művészi érzéket a 

fiatalemberben. Luiza egyszerre tanítómester, múzsa és szerelmes. A vágyakozás persze 

elvonja a figyelmet a munkáról:  

„Éltem’ ösvényén itt egy új, egy szebb szak kezdődék, ez volt életem’ tavasza, 

ez volt költői szaka; az órák perczekké, a holdak napokká rövidültek, ugy 

tetszett, mintha az egész világmindenség sebesebb körökben forogna köröttem. 

Az öreg müvész néha elfoglaltatása közben szinte müvész leányára Luizára 

bízta a felügyelést; milly pillanatok voltak ezek? Ha a bársonykéz ujjaimhoz 

ért, mennyei, tulvilági villany habzott ereimen keresztül; a rajzón s ecset 

kihullottak ujjaim közől, agyam zsibongott, kedélyem fölmagasult, kéjtelt 

szivem föllángolt; de nem a nyár’ délszaki égető siroccoja: a tavasz’ enyhe 

jóltevő melege volt az, mi vérem illyenkor mozgásba hozá.”
454

   

Ugyanakkor – vagy inkább éppen ezért – mégis tökéletes mű születik: Ernyey első műve 

Luiza portréja, amely igen jól sikerülhetett, hiszen mikor később a leány bátyja meglátja, 

könnyek szöknek a szemébe. És, mint már többször is láttuk, a nő és képmása között 

ezúttal is elmosódnak a határok. A szerelmeseket a kép hozza össze: amikor készen van, 

Ernyey a vászon előtt ülve szemléli, Luiza pedig a háta mögött állva. A hátrapillantó férfi 

elveszíti a fejét, szenvedélyesen átöleli, és szerelmet vall. Ez a helyzet bizonyára nem 

véletlenül emlékeztet Jean-Auguste-Dominique Ingres Raffaellót és a Fornarinát ábrázoló 

képeire (11. kép, illetve Gallery of Fine Arts, Colombus) Raffaello nem egyszerűen a 

szerelmes művész prototípusa volt a 19. század szemében, hanem La Fornarinája 

egyenesen a festett textúra, a festett (női) portré csáberejét szimbolizálta;
455

 a tapinthatónak 
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ábrázolt, ám mégis csak a szemnek szóló felületek érzékiségét. Ingres képein Raffaello 

arccal a festmény felé fordul, de közben öleli és tapintja az élő Fornarinát: a nő portréja 

tehát olyasvalakit ábrázol, akit a művész maga megérinthetett, a kép befogadója viszont 

csak álmodozhat az érintéséről.
456

 Obernyik és Pilta írásának „rossz” befogadói ezt a határt 

lépik át, nem elégedve meg a romantikus „végtelen vágyódással”, amelyet a képek a 

befogadóktól elvárnának. 

Ingres a saját művészi identitását keresve Raffaello példájához fordult, és Raffaello és 

Fornarina viszonyát újraírva fogalmazta meg saját viszonyát az ábrázolás 

alapkérdéseihez.
457

 Ilyesmivel próbálkozik Kiss Károly Madonna della Sedia című 

novellájának főszereplője is (1830).
458

 Az  addig katonaként szolgáló ifjú úgy kezeli 

szerelme elvesztése felett érzett gyászát, hogy Itáliába megy, festő lesz, és rögeszmésen 

igyekszik úgy megfesteni Raffaello Madonna della Sediáját (12. kép), hogy a Madonnában 

halott kedvesét, a Gyermekben pedig házasságon kívül született kisfiukat ábrázolja. A 

Madonna és Raffaello evilági szerelmének alakja a közhiedelemben már egyébként is 

összefonódott,
459

 így a bánatos művész behelyettesítheti saját szerelmével. Műértőként éli 

bele magát a mintául szolgáló festménybe, és művészként alkotja újra. Ez a fajta 

személyesség segít hozzá a művészet igazi befogadásához, amely olyan elmélyült, hogy a 

nagy mű újraalkotására is képessé tesz – ezt pedig ismét csak a szerelem teszi lehetővé. A 

tiszta és őszinte szerelem itt a művészet egyéni befogadásának, igazi megértésének a 

paradigmája. 

A szerelem ugyanis nemcsak a művészt ihletheti meg, hanem a romantikus műértőt is. Az 

eddig elemzett szövegekben a mű nem-művész befogadójában alantas érzések és 

szándékok születtek csak, amikor a képen látható nőt kapcsolatba hozta egy hús-vér nővel. 

Van azonban egy izgalmas szöveg, Kemény Zsigmond A szív örvényei című kisregénye, 

amelyben a szerelem és a műélvezet elegyítése a valódi, mély műértés jellemzője. Ez 

akkor válik lehetővé, amikor a főhős túllép azon a leegyszerűsített szemléletmódon, 

amelyet a Czakó-dráma kapcsán úgy jellemeztem: a kéjsóvár műértő a műalkotásban is 

csak a nőt látja, a művész pedig a nőben is a műalkotást. A szív örvényei szereplői eleinte 

éppen így, a művésznovellák sémái szerint gondolkodnak. Az ifjú Anselm azért szeretne 

ellátogatni Chioggiába, mert hallotta, hogy Tiziano az ottani lányok közül válogatta 
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modelljeit.
460

 Idősebb, művelt barátját, Pongrácot pedig egy műgyűjtő orvos  képtára, 

„melyben Correggiótól és Guido Renitől is eredeti rajzok voltak, majdnem annyira 

leigézte, mint az orvos két gyönyörű leánya, kik közül a kisebbik Correggio Aurorá-jával 

versenyezhetett volna.”
461

 

A szerelem aztán lassanként széttöri a sablonokat. Anselm a velencei Manfrini-palota 

képtárában látja meg először Agathát, aki éppen Carlo Dolci Magdolnájáról (13. kép) 

beszélget valakivel.  

„Mit tegyen Anselm? Velencében, hol a művészet annyi remekével 

találkozunk, nem csoda, ha egy ifjú szeme a holt vászonról az élet szépségei 

felé fordul. Ez teljesen megmagyarázza – s pedig másképp is eléggé érthető –, 

hogy miért kellett Anselm tekintetének a nőkézről, mely Magdaléna arcára 

mutatott, rögtön magának a figyelmeztetőnek alakjára tévedni.” 

Hősünk, a fenti sematikus közhelyek szellemében, megcsodálja „a kicsiny, de művészileg 

idomos termetet, melyet, ha állott vagy ha mozdult, több bűbájjal nem áraszthatott volna el 

Venus Callepiga is”. A festményről nincs túl jó véleménnyel: szerinte nem fejezi ki 

kellőképpen a bűnbánatot, így akárki mást is ábrázolhatna, mint Magdolnát. Ezért a képet 

csodáló nőről sem ítél végül pozitívan: „vállat vonított, s a kis nőkezet, mely akkor is 

Magdaléna felé intett, nem kezdi többé oly imádandónak tartani, mert a kéz 

tulajdonosának ízlésében oka van kételkedni.”
462

  

Később azonban jobban megismeri a nőt, megtudja, mennyi szenvedésen ment már 

keresztül, és beleszeret. Amikor úgy érzi, a nő is viszontszereti, lelkesen, érzéseitől 

elragadtatva rohan újra a képtárba:  

„Ismét égtem a vágytól, tudni: mit lelt a szép nő az általam középszerűnek hitt 

rajzon tartós figyelemre méltót? 

Gondolkodón és … érezve néztem a vászonra. 

Ah, Pongrác, én a műkedvelő, meg vagyok szégyenítve”
463

  

– meséli barátjának. Mert ekkor végre megértette a festményt.  

„Sok művész foglalkozott a megtért bűn-lánnyal, ki iránt az istenember oly 

elnéző volt. 

Tizian a Barberigo-palotában bámult Magdalénájának ábrázatára hasító 

fájdalmat, szemeire sűrűn leomló nagy könnyeket feste; Angelica Kauffmann 

pedig zárdanői öltözetben rajzolja le, előtte halálfővel. S bár az Angelica műve 

szép, a Tiziané fölséges; az alapeszme egyikben sem olyan, hogy rendesen a 
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kezdő is rá ne jönne: mert mindkét műben a bűnbánat legerősebb, 

legszínezettebb foka van visszaadva. Egyik a kiáltó, másik a néma fájdalom. 

De hát Carlo Dolci Magdalénája szépségén kívül mi által akar reánk hatni?… 

Ah, ő eszmélődve és méla visszaemlékezéssel emeli ujját homlokára. 

Szemében bánatos andalgás van; de ajkain, melyek szintén komolyak, még az 

élvezett kéjnek rezgései szikráznak; még vegyül beléjük valami édes, valami 

sóvár, még a klárizs-ajkak szögletein elröppen egy árnya e kérdésnek: vajon 

nem álom volt-e az egész múlt, s mert szép álom vala, kell-e miatta 

kétségbeesni? Azonban a komolyabb jelleg győz még az ajkon is; a szemnek 

határozott bánata által pedig uralkodik az arc fölött… 

S minő mély lélektan: a bánatot előbb ruházni a szemre, mint az ajkakra. 

Mert nem csattan-e az érzés villámszikrája először a szemre? 

És nem láttál-e arcot, melyen – ha a szemet fátyol borítaná – az ajkak 

mosolyában még az élő kéj dobbanásait gyanítanád; de ha rögtön fölemelnék a 

fátyolt, észre fognád venni, hogy az öröm már megholt, s él és éget a bú. Én 

láttam ily arcot, s Carlo Dolce a vászonra a legszebbiket teremté. 

Magdalénája a magábatérés első percét örökíti meg, midőn a kedély szakít 

élményeivel, anélkül, hogy azokat meggyűlölné; midőn a kielégíthetetlen szív 

a múlt töviseit érezni kezdi, anélkül, hogy a kéj rózsájának illatlegét többé 

beszívni akarná; midőn az égi ajak rebegi: »ürítsük ki a bűnbánat ürömpoharát 

… ah, édes volt a süllyedés.«”
464

 

Anselmet nem arra ösztönzi festmény, hogy tárgynak tekintsen egy élő nőt, hanem éppen 

ellenkezőleg: a képen keresztül ismeri meg igazán mélyen a nő lelkivilágát, és így kerül 

közel hozzá. A kép által érti meg a nőt, a nő által a képet.  

Pygmalion már nem önmagát szereti. 

* 

Az ebben az alfejezetben elemzett szövegek tulajdonképpen az „érdekkel való tetszés 

gyönyörűségét” tematizálják, sokféleképpen és sokféle kicsengéssel. Az eszménynek ezek 

a megfogalmazásai sokat köszönhetnek a neoplatonizmus hagyományának, de ugyanakkor 

radikálisan el is térnek tőle.
465

 A műélvezet elvben ugyan tiszta, ideális és költői, de 

mégiscsak van személyes eleme, olyan része, amely az egyén saját érzésein, gondolatain, 

tapasztalatain múlik. Ez az a pont, ahol az ideál meghasad, és helyet ad az 

esetlegességeknek a mű megformálásakor és megértésekor egyaránt. Az elméleti írások 

megmutatták, hogy az esetlegesség voltaképpen a szerelemnek és a műalkotásnak is az 

anyagi részével azonos – esetleges, hogy az álmodozó fiatal végül kiben fogja fellelni 

ideálját, ahogyan az is, hogy a művész végül hogyan fogja az ideált megformálni. A 
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művésznovellákban a szerelem a formátlan ihlet és a befogadható megformáltság között 

épít hidat, mert az esetlegesség nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a műalkotás megszülessen. 

Ez az anyagiság pozitív oldala, az érzelmek személyessége. A másik oldalon ott áll a 

kéjsóvár műértő, akinek esetében a személyes műélvezet gonosz és pusztító, mert 

végletesen anyagias. A szövegek az érzelmi és érzéki személyesség között próbálnak határt 

húzni és rendet tenni, elkülönítve a felszínen maradó befogadást a műalkotás valódi 

beleérzésen alapuló megértésétől. A következő alfejezetben egy olyan festészeti műfajt 

vizsgálunk, amely körül ezek a problémák a valóságos művészeti életben is 

kikristályosodhattak. 

 

 

IV.3. A szerelmes művész alkotása: az érzékeny női ideálkép 

 

Barabás Miklós Galambpostája (14. kép) egyike volt a 19. századi Magyarország 

legismertebb képeinek. A festő az 1840-es, majd az 1846-os műegyleti kiállításon is 

bemutatott egy-egy változatot;
466

 a kép többször is megjelent sokszorosítva,
467

 és Barabás 

nyomán más művészek is elkészítették a saját Galambpostájukat, mintegy 

vetélkedésképpen.
468

 A festmény a kortársak számára mind a magyar művészetben, mind 

az első igazi hazai festőnek tekintett Barabás munkásságában mérföldkövet jelentett: a mű 

az 1840-es, legelső műegyleti kiállításon tűnt fel, és azt jelezte, hogy az addig 

portréfestészetből élő Barabás a „magasabb” műfajokat is meghódítani szándékozik. Ennek 

igazolására először is álljon itt két idézet. Az elsőben Ney Ferenc azt panaszolja, hogy a 

hazai művészetben kevés az igazán magasztos, hazai tárgy. 

„Mig tehát a’ magasabbat nem értük el hazai festészetünkben, ’s ha szinte az 

alsóbb fokokon legremekebbekkel bírnánk is, – meg nem állapodhatunk, meg 

nem elégedhetünk. 
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Ott van a’ „galamb posta”, mondhatná valaki. Igaz; ez nem csak gyönyörü mű, 

de mint nemkép [az egyedi helyett a nem képe – V. N.] egyszersmind a’ 

müvészet felsőbb eszményei felé emelkedik.”
469

 

Ugyanebben az évben Vahot Imre így méltatja Barabás Miklóst: 

„Végül pedig meg kell még emlitenem, miszerint Barabás az arczvonások és az 

arczkifejezés, a jellem hű találásában valódi génievel bir; az ő arczképei a 

megszólalásig hasonlítanak. […] A’ mi Barabás magasabb teremtőtehetségét 

illeti, ő a jellemzetes genreképek, népies jelenetek, s a szebbnél szebb 

hölgyideálok alkotása- és kiállitásában valódi mester […]. Sajnálni lehet, hogy 

müvészi erejét eddigelé valamelly nagyobbszerü hazai történeti tárgy festésén 

nem kisérté meg […].”
470

  

Mindkét szövegben a Galambposta (illetve a „hölgyideál”, azaz női ideálkép, 

amelyeknek ez a mű a fő példája) olyan magasabb rendű alkotásként szerepel, amely túllép 

a portréfestészeten, és hidat képez a jelentősebb műfajok felé. Mai szemmel könnyű lenne 

abba a hibába esni, hogy a női ideálkép műfaját a kiállítások közönség- és vevőcsalogató, 

vonzó, de üres töltelékanyagának tekintsük. A fenti idézetek arra figyelmeztetnek, hogy ez 

korántsem lenne igazságos. Az ideálkép a magyar művészet felemelkedésének reményét 

hordozta a kortársak számára; e felemelkedés egy alternatív útját jelölte ki, amely nem a 

nemzeti tárgyak, hanem egy másféle eszmény felé vezetett. A kortárs kritikai diskurzusban 

összefonódik a hazai tárgyak és a „költői” ideál követelése; a költőiséget természetesen fel 

lehetett lelni a honi történelemben – de nem csak ott. Hipotézisem az, hogy a női ideálkép 

műfaja volt az a fókuszpont, amely valós tárgyat adott az ebben a fejezetben felvázolt 

alternatív, személyes, szerelmes esztétikának, és amelynek elemzése éppen ezért 

történetileg megfoghatóvá és művészettörténetileg relevánssá teheti az eddig 

elhangzottakat. A szerelmet és a művészetet összekapcsoló elméleti és fikciós írások 

központi problémája a test és a lélek kettőssége, a műalkotás egyszerre szellemi és érzéki 

mivoltának kínzó dilemmája. A gyakorlati műkritikában ez a kérdés az individuális portré 

és a „nemet” ábrázoló zsánerkép közötti határon fogalmazódott meg. A két műfaj közötti 

átmenetet pedig az ideálkép jelentette. 

Sinkó Katalin alapvető jelentőségű, az ideálkép műfajáról általános tanulságokkal is 

szolgáló tanulmányban tárta fel azt az ábrázolási hagyományt, amelyhez Barabás 

Galambpostája kapcsolódik.
471

 Az alábbiakban ebből kiindulva igyekszem a műfaj 

irodalmias összefüggéseit, a hozzá fűződő kortárs képzeteket, valamint az általam 
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nyomozott személyes esztétika keretein belüli jelentőségét felvázolni, néhány jellegzetes 

példán keresztül. 

* 

A 19. század első fele az akadémiai műfaji hierarchia megbomlásának időszaka, de a 

század első felének magyar és osztrák zsurnálkritikájában szilárdan élt a hierarchikus 

felfogás, néhány apró engedménnyel: a korábbi évszázadokban alantasnak tartott népi 

életképek nagy elismertségre tettek szert, a portrét viszont gyakran emlegették a durva 

valóságot leképező, igénytelen műfajként (noha egyes, jól sikerült termékeit magasabb 

polcra helyezték). Nem szabad szem elől téveszteni, hogy amikor a kritikusok hazai 

történeti képet követelnek, akkor a hazai és a történeti egyformán hangsúlyos: a magyar 

festők akkor bizonyíthatnak igazán, ha a nemzetközileg is a legkomolyabbként számon 

tartott műfajban próbálják ki magukat. A Ney Ferenctől fentebb idézett szövegrészt a 

következő mondatok előzik meg: 

„De azt mondjátok, hogy az arczképek mindenesetre hazaiak. Szép. De hát a 

festészetnek ezen legegyoldalubb. legprózaibb, legfeszesebb, hogy ne 

mondjam legalantabb körü neme fog e’ határzó sulylyal birni a mérlegen? A’ 

történeti festésznek például mindenesetre arczot is kell ’s pedig jól tudnia 

festeni, de kissé többnek is kell lenni arczfestőnél. Arczképet is szellemileg, 

költőileg foghatni fel, de közölhetni-e ezt szólólag minden néző lelkével? 

holott történeti müben a’ cselekvés az, mi lelket ébreszt, érzelmet megragad, 

költészetre magasit.”
472

 

Ez a fajta sorrendiség és érvelés nyilván az akadémiai elméletben gyökerezik, és 

előzményeit most nem tisztünk felsorolni. Szemléletes példa Sir Joshua Reynolds, aki – 

bár maga is rengeteg kitűnő arcképet festett – előadásaiban gyakran fejtegette, hogy a 

konkrét, indivuduális vonások megfestése mennyivel alantasabb az általánosságra, ideálra 

törekvő, és ezért a közösség egészéhez szóló történeti festészetnél.
473

 Ebből a gondolatból 

az következik, hogy a portrét az mentheti meg, ha valamiképpen fel tud emelkedni egy 

általánosabb, eszményibb szintre – ahogyan az ideálképek esetében. Nagyjából ezt 

fogalmazta meg Ney Ferenc is egy két évvel korábbi cikkben: 

„A’ festészet – oh fájdalmas igazság – nagyobbrészt szinte napi 

kenyérkeresetre szenteli ecsetjét, ’s kénytelen levén a divatozó szokásnak 

hódolni, arczképfestésre, képmásolásra vesztegeti erejét a lelkesebb is; mert ha 

magasabb ihletésének szabad szárnyalást enged, részvétlenül tekintendi müvét 

a sokaság, s ő maga dideregve nézheti azt fütetlen szobájában. – A’ 

bálványozás ideje még nem mult el, sőt naponként terjedez hatalma. Minden 
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családnak, községnek van egy bálványa, egy tagja, kit különösen tisztel, ’s 

kinek képmását ez oknál fogva örökítni szeretné kebelében. E’ vágy maga is, 

igaz, müvészeti vágyat rejt magában, a képmásolás maga is fölébreszti a’ 

tömegben a müvészet pártolását, – ’s igy a’ népsokaságra nézve e’ divatozás is 

mindenesetre disztani nyereség, mert első lépésül szolgálhat a’ müvészet 

felszentelt csarnokába hatolásra. De a’ festészre nem ritkán valóságos 

müvészeti veszteség, hátralépés. Vannak ugyan arczok, mellyek másolásában 

költőiség vezérelheti az ecsetet; például kitünő szép hölgyi arczok, mert a’ 

szépség a’ festészetnek vezéreszméje, – vagy jeles férfiak arczai, mellyekben 

jellem tükröződik, – ’s ezek méltó müvészeti feladatul szolgálnak; de mióta 

minden semmitjelentő, érdektelen sima, ’s hogy ugy mondjam sekélyes arcz 

vászoni dicsőittetésre áhitozik, azóta a’ festészetnek igen bajos a feladata, ’s 

annál bajosabb, ’s a’ müvészeti kifejlődésre annál veszélyesebb, minél 

többször csak a hasonlósági szolgai hüség, nem pedig életlehelő, 

szellemtükröző, ’s természetelevenitő müvészies hüség tüzetik ki főkellékül. 

Csak rá lehessen ismerni a képmás eredetijére, bármi durva is az ecset, bármi 

hamis a szinezet, bármi költőietlen a felfogás; a’ kép mégis dicséretet arat a’ 

többet nem értő, magasbat nem sejtő illetőktül, ’s ha illy festésnek nem 

mondom müvésze, hanem készitője gyöngefejű, hiu egyén, mi könnyen 

kábithatja őt el ’s tévesztheti bal utra az idétlen tömjénezés. 

Tudom, hogy az arczfestő is életet fest, ’s hogy ennélfogva az emberi arcz és 

alkat méltó tárgya a’ müvésznek, tudom, hogy a hires Van-Dyck is arczképeket 

festett. De valamint Van-Dycktól nem láttam még olly jellemtelen, üres 

arczokat, minők a mai képmás-özönben feltünedeznek, ugy az emberi arcz 

lemásolása is csak akkor méltó tárgya a müvészetnek, ha valóban élet ömlik el 

vonalmain, szellem vagy jellem ül kifejezése minden parányán. ’S igazat 

szólva az arczfestészet, kirekesztőleg tekintve, ha semmi egyebbel nem 

foglalkoznék a festész, puszta utánzássá silányul; az örökös utánzás pedig sirja 

a teremtő, alkató müvészi szellemnek, – ’s önálló teremtő szellem nélkül nincs, 

nem lehet nagy festész, nem lehet müvész.”
474

 

Arcképekről szólva könnyen magától értetődőnek vesszük, hogy e műfaj legfőbb feladata 

az arcvonások minél pontosabb visszaadásában rejlett. A portréról szóló diskurzusban 

azonban már a korábbi évszázadokban is elkülönítették a hasonlóságot az egyéb művészi 

hatásoktól: a portré lehetett hasonló, de nem művészi, és fordítva.
475

 Ney is hangsúlyozza a 

művészi teremtőerő szerepét a jó portréban, de ugyanakkor szól arról is, hogy maga az 

ábrázolt személy – vagyis, paradox módon, a portré tartalma – is hozzájárul a kép 

művésziségéhez. A portrék ábrázoltja ugyanis nemcsak individuum, hanem egyben 

valamely csoport reprezentánsa is. Az ábrázolt személy kilétét arcvonásai mellett különféle 

attributumai is jelölték, amelyek révén viszont már nemcsak mint önmaga, hanem mint egy 

szerep betöltője jelent meg a képen. Ez azonban még nem minden. Maga a portré is jel, 

hiszen olyasvalakire utal, aki nincsen jelen, és akinek valós arcvonásait a portré 
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befogadóinak többsége nem is látta – mégis felismerhetik.
476

 Gondoljunk csak a hírességek 

19. századi arcképmetszeteire. Barabás Miklós a Lánchíd alapkőletételét ábrázoló 

festményén úgy ábrázolta az illusztris gyülekezetet, hogy annak tagjai ne egyszerűen 

önmagukra hasonlítsanak, hanem saját közismert (és a legtöbb esetben Barabás által 

elkészített és popularizált) képükre – és az alakok éppen ettől felismerhetőek még a mai 

néző számára is.
477

 Másrészről az arcképfestészetről szólva a kortárs szövegek gyakran 

hangsúlyozzák, hogy a jó festő valós alanyai képét is az ideálhoz közelíti. A 19. századi 

befogadó számára a hasonlóság kérdése összetett kérdés volt, és – talán meglepő módon – 

leginkább úgy jellemezhető, ahogyan az előző alfejezet művésznovelláiban megjelennek a 

tökéletes női arcképek. A hasonlóság olyannyira mágikus, hogy a kép szinte azonosul 

ábrázoltjával, ugyanakkor a mű olyannyira tökéletes, hogy már ideális szépségű. 

Az ideálkép és a portré bonyolult viszonyát példázza  Barabás Miklós egy 1837-ben 

festett női arcképe, amelyet a szakirodalom Petrikovich Júlia portréjaként tart számon (15. 

kép).
478

 Tudható, hogy a festmény a művész birtokában maradt haláláig,
479

 ezért úgy 

vélem, hogy megbízhatóan azonosíthatjuk azzal a képpel, amely „Női szépség a 

harminczas évekből. - Kolozsvár, 1838.” címmel szerepelt Barabás 1899-es hagyatéki 

kiállításán.
480

 Petrikovich Júlia neve csak a későbbi leírásokban kapcsolódik a 

festményhez,
481

 de a proveniencia okán feltételezhető, hogy a művésztől vagy 

leszármazottaitól ered. A hölgy kilétét azonban homály fedi. A szakirodalom a „kor egyik 

népszerű színésznőjének”
482

 nevezi, de színészi működéséről semmilyen adatot nem 

sikerült találni.
483

 A képen ugyan 1837-es dátum olvasható, de Barabás műveinek saját 

maga által készített katalógusa 1838-ra, kolozsvári tartózkodása idejére teszi „Petrikovics 

Juliánna” portréjának befejezését.
484

 Az előző évben a művész Nagyszebenben, majd 

Pesten tartózkodott, és 1838-ban, az árvíz után utazott Kolozsvárra. 
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A proveniencia mindezzel szemben arra utal, hogy a mű nem szokványos 

portrémegrendelés eredménye – hiszen nem került a megrendelő birtokába. Lehetséges, 

hogy a műnek és ábrázoltjának személyes jelentősége volt a művész számára, ez azonban 

olyan mozzanat, amely források híján rejtve marad az utókor kíváncsi szeme elől. Másfelől 

azonban joggal feltételezhető, hogy a műnek általános érvénye is lehetett: a művész talán 

különösen jól sikerült festményként őrizte meg, esetleg gyakorlati céllal, bemutató 

darabként (az Önéletrajzban közölt jegyzékből az is kiderül, hogy „gratis” készítette). 

Másképp szólva: egy efféle portré egyszerre emlékeztet az ábrázolt személyre és a művész 

különös ügyességére; a portréfestő ügyessége pedig, mint láttuk, a korszak szemében 

éppen az individuális és az ideális összeegyeztetésében rejlett. Feltételezésem szerint ez a 

képmás műfaját tekintve ideálkép, még ha konkrét személyről készült is, és ezt nemcsak az 

1899-es kiállításon adott cím erősíti meg, hanem az ábrázolás sajátosságai szintén. 

Sejtésem szerint Petrikovich Júlia színésznőként való azonosítása nem adatokon, hanem 

az ábrázolt személy „nagyvilági” megjelenésén, jelmeznek tűnő öltözékén alapul. Marcia 

Pointon joggal hívja fel a figyelmet arra, hogy portrékat elemezve könnyű abba a hibába 

esni, hogy a ruházatot és egyéb kellékeket a valóság pontos leképezésének tekintsük, 

feltételezve, hogy minden, amit látunk, valóban az ábrázolt személy birtokában volt. Nem 

szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy mindezek a tárgyak egy vizuális nyelv 

elemei is, amely elsősorban nem azt mondja el a portré alanyáról, hogy hogyan 

öltözködött, hanem ennél mélyebb személyes és kulturális összefüggéseket közöl.
485

 Sok 

esetben ez a vizuális nyelv viszonylag egyszerű „szavakkal” utal a modell foglalkozására, 

társadalmi helyzetére vagy családi állapotára, máskor azonban a jelentés ennél 

összetettebb. A Barabás képének hátterében látható festmény nem azért fontos, mert valós 

műtárgy hű mása – hiszen a képkivágatba belógó kis részletből aligha lehetne 

beazonosítani. A látszólag véletlenszerű keret-darab inkább azokra a keretekre utal, 

amelyek között „Petrikovich Júlia” képét értelmezni kell: a kor társadalma helyett a 

művészettörténeti múltra. 

A modell környezetében a legbeszédesebb tárgy egy Vénusz-szobor – az égi és a földi 

szerelem jelképe. A részleteket közelről vizsgálva azonban kiderül, hogy a fej nem antik 

Vénuszra hasonlít legjobban, hanem Antonio Canova Venusaira (16. kép). Canova viszont 

a Venus számára kidolgozott hajviseletet és fejtartást egy portrén is alkalmazta: Paolina 

Borghese szobrán, amely Venus Victrixként ábrázolja a híres, kicsapongó szépséget (17. 
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kép). Talán nem szőrszálhasogatás azt állítani, hogy a Barabás képén látható büszt 

leginkább utóbbi szobor fejére hasonlít, legalábbis a haj hosszát tekintve. Venus, Paolina 

és Barabás képének modellje egy jelentéssé fűződik össze, és ezt a kis részlet a kép lényegi 

mondanivalójának hordozójává lesz: a tökéletes, isteni szépség és a hús-vér földi nő 

egymásra vetül, eggyé válik. Ezt erősítik az öltözék részletei is. A bársonyos köpeny, a 

hajba fűzött gyöngysor első látásra velencei kurtizánt idéz, hasonlóan a gróf Berényi 

szeretőit ábrázoló sorozat (23. kép) első képéhez. Ez a földi érzékiség felé billenti az 

értelmezést, de ugyanakkor az eszményített művészettörténeti múlt fényébe is burkolja a 

nőalakot. A reneszánsz női portré a 19. század szemében maga a par excellence ideálkép, 

amelyben a fellegekben szárnyaló neoplatonizmus és a földi szerelem egyesül. Nem ez az 

egyetlen portré Barabás életművében, amely reneszánsz hatást mutat, az itáliai utazás 

(1834) után néhány évvel: a Luczenbacher család egy nőtagját ábrázoló, 1837-ben festett 

arckép (18. kép) is hasonlóképpen archaizál. Petrikovich Júlia képét azonban 

megkülönbözteti tőle – és az életmű legtöbb női arcképétől – tekintetének az a szinte 

kihívó érzékisége, amellyel Barabásnál legfeljebb zsánerképeken (a Galambpostán) 

találkozhatunk. 

A szőrme, a hajba fűzött gyöngysor és a Venus pudica-szerű kézmozdulat megtalálható 

együtt Tiziano egy női arcképén (19. kép), de a kézmozdulat két másik híres arcképet is 

felidéz: Raffaello festményét a ruhátlan Fornarináról (20. kép), illetve a La Donna Velata 

néven ismert felöltözött arcképet (21. kép). 1838-ban még számos, ma már apokrifnek 

tartott festményt a Fornarina Raffaello által készített arcképének tartottak; 1839-ben jelent 

meg Johann Passavant Raffaello-életrajza, amely már csupán a fenti kettőt tekintette 

hitelesnek.
486

 Egy harmadik, ma Sebastiano del Piombónak tulajdonított képen a 

„Fornarina” (22. kép) Petrikovich Júliához hasonlóan szőrmét fog maga elé, és fehér 

ruhaujja is hasonló. 

Ezek a művészettörténeti utalások „Petrikovich Júlia” portréjának ábrázoltját kifinomult 

összefüggésrendszerben tüntetik fel, egyszerre érzéki földi nőként és ideálként; előkelő 

megrendelőként és művészszeretőként; olyan múzsaként, aki egyszerre nyújt égi és földi 

ihletet. Éppen ahogy a művésznovellákban. 

Raffaello – mint az előző alfejezetben láttuk – a szerelmét festő művész prototípusa volt a 

19. század számára. A korszak legendává szublimált Raffaello-figurája azt is bizonyítja, 

hogy a „szerelmi esztétika” nem pusztán a szórakoztató irodalom mélyebb jelentőséget 
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nélkülöző toposza, hanem a 19. századi művészeti gondolkodás lényegi eleme, amely 

mélyen gyökerezik a művészettörténeti hagyományban. Egyáltalán nem véletlen ugyanis, 

hogy az ideatan egyik legplasztikusabb megfogalmazása Raffaellóhoz kötődik: a művész 

elméjében élő „certa idea”-ról szóló levelet a korábbi évszázadokban és a 19. században is 

szívesen idézték. Raffaello nemcsak szerelmének érzelmes története miatt került e 

képzetkör fókuszába, hanem azért is, mert az ideatan ebben a levélben eleve a női 

szépséghez kötődött – nem arról van szó, hogy a 19. század trivializálta a neoplatonizmus 

nemes hagyományát, hanem arról, hogy már évszázadok óta mindig női testre volt 

szükség, hogy az eszme alakot ölthessen.
487

 A raffaellói bon mot közismert volta abból is 

látható, hogy a művészekről szóló novellák világában is felbukkan. Barényi A két kép című 

novellájának Endre nevű ifjú festője, akinek „modorában több raphaelloi, mint 

michelangioloi vala”, legszívesebben szelíd, bájos nőalakokat választott képei témájául, 

mert „eszméjében már kész volt a nőalak, mellyet csodálatosan s bájosan teremte ön 

magában. Hiába akart mást rajzolni, képzelődésében mindig azon egy festette magát.”
488

 

Zorányi Samu A sütőlány című novellájában pedig maga Raffaello fejti ki, hogy igazi 

szépséget csak fejből tud festeni, mert a földi minták tökéletlenek: „Széppé! mint tehetem? 

annyi mintával kellene bírnom, mint a cortonai bírt: de mit akarsz? nem tudok találni, s 

mindent egy fejembeni eszméből kell előteremtenem.”
489

 Nem sokkal később azonban 

Raffaello találkozik a Fornarinával, és vele is megtörténik az, amit Szeberényi a 

szerelemről szóló írásában lehetetlennek nevez, de a művészekről szóló novellák világában 

elkerülhetetlen fordulat: megtalálja azt a földi nőt, akiben megtestesül az idea, és ettől 

kezdve már őrá van szüksége ahhoz, hogy alkotni tudjon.
490

 

A klasszicista művészetelméletben Raffaello festményei – különösen nőalakjai – 

számítottak a tökéletes, ideális szépség letéteményeseinek, a legmagasabb rendű követendő 

példának. A romantika Raffaello-kultusza magába olvasztotta ezt a nézetet, és a csodálatos 

műveket létrehozó alkotó személyiségére fókuszált: a tökéletes szépséget csak tiszta lelkű, 

áhítatos ember vagy pedig (a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást) gyengéd, odaadó 
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szerelmes teremthette meg. A romantikusok szerint a művész ég és föld között közvetít – 

aminek mi sem jobb példája, mint amikor meglátja az égi szépséget egy földi lényben, és 

maga is újra tudja teremteni alkotásaiban. A kora romantika Raffaellóról szóló szövegei 

még inkább a művész vallásosságára koncentráltak;
491

 a szerelmes Raffaello később jött 

divatba. Az azonban nem volt szentségtörés, hanem a nagy reneszánsz mester alakja körül 

kibontakozó elképzelések szükségszerű folyománya, hogy Madonna-képeinek modelljét is 

a művész szerelmében keresték – például Wolfgang Griepenkerl, aki szerint Sixtus pápa 

Madonnájának modellje is Raffaello kedvese volt.
492

 

Azt, hogy Barabást komolyan foglalkoztatta a portréfestészet és az idealitás viszonya, és 

hogy a portré mágiájáról szóló gondolatok sem voltak idegenek tőle, Önéletrajzának több 

apró mozzanata is bizonyítja. Ennek azért nagy a jelentősége, mert ez a szöveg egyébként 

joggal nevezhető a művészekről szóló népszerű novellák tökéletes ellentettjének: főhőse 

nem a társadalom szenvedélyes antagonistája, hanem egy két lábbal a földön járó és a 

világban kitűnően boldoguló művész-polgár. Az egyik legérdekesebb példa a Berényi gróf 

szeretőit ábrázoló képsorozat (23. kép). Barabás az 1844-es évről szólva tudósít arról, 

hogy, miután a gróf több kedvesének portréját is megrendelte tőle, az az ötlete támadt, 

hogy a képeket filozofikus kompozícióvá lehetne összefűzni, melynek jelentése: Múlt, 

Jelen és Jövő.
493

 A Jövő képén Barabás a még ismeretlen szeretőt „dominóban”, azaz 

álarcban ábrázolta. A mű szerencsére legalább archív fotóról ismert,
494

 így elemzésére is 

vállalkozhatunk. Ha a keletkezéstörténetet valósnak fogadjuk el – és miért ne tennénk –, 

akkor a képeknek portréknak kell lenniük, méghozzá igencsak hasonló portréknak, hiszen 

céljuk a gróf kalandjainak „dokumentálása”; egyfajta trófeagyűjtemény, vagy – szebben 

fogalmazva – szépséggaléria létrehozása. Csakhogy – ahogyan a korábbi évszázadok 

szépséggalériáinak esetében is – a nőábrázolások mégis inkább ideáltípusokra 

hasonlítanak, és kevéssé tűnnek individuálisaknak. A múltat megtestesítő fátylas hölgy 

képe azokra a rendkívül elterjedt almanachillusztrációkra emlékeztet, amelyek nőideálokat 

ábrázolnak az ablaknál vagy az erkélyen; ezen belül is a velencei kurtizánok ábrázolásaira 

(24. kép).
495

 Az első és a második hölgy arca igencsak hasonlít egymáshoz, de Barabás 

más női ideálképeire is. Az arctípus eredetének kulcsa a Jelent megtestesítő nőalak 
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főkötőjében rejlik, és ismét Raffaello művészete felé nyit ajtót: hasonló kendőt visel a 

Madonna della Sedia és a ruhátlan Fornarina is. A motívum a korszak számos női 

ideálképén, különösen odaliszk-ábrázolásán feltűnik (pl. Natale Schiavoni: Odaliszk, 1840. 

25. kép), az „idealitás” újabb vizuális jelenként, amely kijelöli a kép értelmezési kereteit. 

Az álarcos hölgy ábrázolásának ugyancsak megvannak a maga előzményei. Az álarcosbál 

a rokokó irodalmában és festészetében olyan közegnek számított, ahol minden 

megtörténhet; a kicsapongás, a felhőtlen és felelőtlen szórakozás közegének.
496

 Az álarcos 

nő tehát ugyanúgy a testi szerelem szimbóluma, ahogyan a velencei kurtizán az első képen 

és a művészszerető-odaliszk a másodikon – csakhogy a képsorozat szimbolikája ennél 

összetettebb. Mindhárom ábrázolás értelmezhető az idealitás síkján is: az első kettő azért, 

mert közismert ideálkép-sémákat használnak fel – a kurtizán egyben az almanachok tiszta 

lelkű hölgye, az odaliszk pedig nemcsak odaliszk vagy művészszerető, hanem Madonna is. 

Az álarcos kép pedig nemcsak egy népszerű és meglehetősen sikamlós ábrázolási típus 

variációja, hanem egyben a művészi invenció diadala: az ábrázolhatatlan ábrázolására és a 

portré magasabb szintre emelésére tett sikeres kísérlet. Barabás  nem véletlenül volt olyan 

büszke erre: míg az első két kép, minden idealitása ellenére, az Önéletrajzban elbeszélt 

történetben portréként értelmeződik, addig a harmadik már egyáltalán nem portré, hanem – 

a korszak elvárásrendszerében – sokkal több annál: egy eszme kifejezése. Gyakran 

emlegetjük – jómagam is
497

 –, hogy a portréfestőként számon tartott Barabásnak a történeti 

festészet felé kellett orientálódnia, hogy bizonyíthassa művészete magasabb rendű voltát. 

Csakhogy Barabás összesen egy történeti képet festett, amely voltaképpen nem is történeti 

kép, hanem csoportportré (és ceremónia-kép): A Lánchíd alapkőletételét. Művészetében 

sokkal több példát találhatunk a nemzeti művészet másik útjának követésére: a portréból 

kiinduló, ideális festészet művelésére. Ez a törekvés az oka annak, hogy a „racionális” 

Önéletrajzban oly sok helyen esik szó a portré „mágikus”, önmagán túlmutató 

funkcióiról.
498

 

Az a barna hajú és szemű, ovális arcú, fehér bőrű nőtípus, amelyet a 19. századi 

ideálképek „eszményiként” tüntetnek fel, igen közel áll tehát Raffaello Fornarináihoz és 

Madonnáihoz. A kiállításokon szereplő számtalan görög és olasz nő mind e hagyományhoz 

kapcsolódik. A Pesti Műegylet kiállításain a műfaj koronázatlan királya a velencei Natale 
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Schiavoni volt.
499

 Az ideálkép nemcsak azért ideális, mert tökéletes szépségű nőt ábrázol, 

hanem azért, mert valamely tulajdonság, érzelem, nemzetiség, társadalmi osztály stb. 

ideális képét, esszenciáját adja. Schiavoni képei tulajdonságokat és érzelmeket jelenítettek 

meg. Az 1844-es kiállításon bemutatott Gondolkozó nőt Ney Ferenc így méltatta: 

„[G]yönyörü arcz, igéző szendeség, jellemző kifejezés, ’s e müvész ecsetének 

saját, bájoló szinezet; a’ pongyola müvészileg eléggé szabad, de mégis szerény. 

Egyik gyöngye a’ kiállitásnak.”
500

 

A Honderü kritikusa is el volt ragadtatva a képtől: 

„E müvész saját feladatául látszék tüzni a női szív s kedély ezerárnyéklatu 

hangulatait az arczon előtükröztetni. Nehéz feladat, s annál nagyobb a müvész 

érdeme, ki azt megoldani birja. Sch. úr ezek közé tartozik. Egyik legbecsesbje 

a kiállitás képeinek.”
501

 

Egy másik képről azonban ugyanez a kritikus nem vélekedik ilyen pozitívan, mert az nem 

emelkedett fel az eszményiség szintjére: 

„Schiavoni: alvó Venus. Egyike volna a kiállitás leggyönyörübb müveinek, ha 

a müvész szerencsésebb lett volna megadni ecsete tárgyának amaz 

eszményiebb, magasbnemü bájt, mellynek a szerelem istennőjében, mint 

idealizált szerelemben, minden vonásról, a testiesbségen túluralkodólag 

lesugározni kell. Igy benne csak egy alvó derék hölgyet, nem Venust 

találunk.”
502

 

Az ideálkép akkor sikerül félre, ha túlságosan konkrét, és így egy élő nő képének tűnik. 

Érdemes ennek fényében elolvasni Henszlmann Imre ugyanebben az évben megjelent, 

csípős hangú kritikáját, amely látszólag szögesen ellentétes véleményt fogalmaz meg az 

Életképek és a Honderü kritikáihoz képest: 

„De hadd tekintsük végig a kiállítás arcképeit, s jegyezzük meg, hogy köztök 

majd éppen nem találunk virágzó, fiatal nő képére; sőt hogy még azon festők 

is, kik fiatal arcokat függesztének ki, minden távulróli eszmét a képszerűre 

azáltal törekedtek eltávolítni, hogy arcképeiknek általánosító neveket adtak, 

p.o. Borsos: »a várakozás vagy sóvárgás,« Raab: »merengés a zongoránál« 

(100. sz.) Marastoni: »Anyaápolás« (90. sz.), Schiavoni: »alvó Venus« (73. 

sz.), »a gondolkozó« (107. sz.), s az »ábrándozó« (137. sz.), Tikos: »az 

odalisz« (118. sz.) stb. 

Ne zavarják meg a pompás nevek kegyeteket; ne ijedjenek meg, hogy ha a 

nevek már magukban vizenyős eszményképeket idéznének kegyetek elé oly 

dolgokat látandanak, melyeknél finomul filozófi akadémiák viselék a szülészi 

kötelességet; mert ezen akadémiák itt csak keresztatyák, nagynevű képeink 
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pedig nem egyéb, mint minták másolatai, melyek festőinknek részint 

szívességből, részint néhány forintért ülnek, hogy így az eredetit vonásról 

vonásra s ha lehet, még azon álmos kifejezés nélkül is rajzolgassák le, mely 

egy pénzért vagy szívességből, de mindenesetre mozdulatlanságában unatkozó 

mintán szükségképp föltűnik. Ne keressenek itt életet kegyetek, minőt tán egy 

régi festő, a mintát képzeletből kiegészítvén, helyzett festvényébe; sőt inkább 

sajnálkozzanak a lerajzolt nőrokonon, midőn ez eltelt ülőóra után életre 

ébredvén, halotti képét maga előtt látja.”
503

 

Henszlmann igen rossz véleménnyel van azokról a képekről, amelyeket kollégái 

méltattak (a másik két kritikus Marastoni és Tikos képeit is megdicsérte), de voltaképpen ő 

is ugyanazt kritizálja, amit S. a Venus hibájának lát: a képek nem is ideálok, mert nem elég 

általánosak, hanem élő modellek vértelenné absztrachált képei, amelyeken mégis, vulgáris 

módon, átsüt a valóság. Ezt érzékeltetendő Henszlmann eleve a portrék közé sorolja ezeket 

a képeket; nem hajlandó őket a portré műfaja fölé emelkedő műveknek látni.
504

 Az ő 

művészetelmélete szerint az ideál éppúgy nem lehet a művészet tárgya, mint az 

individuális; a jellemzetes az, ami a nemzeti művészet alapjául szolgálhat. Henszlmann 

nézetei bonyolultabbak annál, mint hogy pusztán a „nemzeti” aspektus előtérbe 

helyezésére redukáljuk őket, ám az kétségtelen, hogy személyének és értékrendjének 

előtérbe kerülése nagyban befolyásolta az ideálkép műfajának későbbi helyét a kánonban 

(annak legszélén), és hozzájárult ahhoz, hogy végülis oly kevesen próbálták nem a nemzeti 

témákon, hanem az ideálon keresztül megközelíteni a nemzeti művészetet – amely ebben 

az esetben a nemzet által birtokolt, de nem a nemzeti által preformált művészetet jelentett 

volna. 

Mindezek fényében térjünk most vissza Barabás Galambpostájára. A nőalak piros-fehér-

zöld ruházata jó okot ad, hogy arra következtessünk: Barabásnak kifejezett szándéka volt, 

hogy magyar leányt ábrázoljon a korszakban kiállított ideálképek jellegzetes olasz, görög 
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és keleti leányai mellett. Érdemes tehát hangsúlyozni, hogy a műről szóló egykorú 

szövegek nemigen emelik ki ezt az aspektust;
505

 számukra más a fontos. Az 1840-ben 

bemutatott első változat közönségsikere igen nagy volt, legalábbis a Honderü számára 

kritikát író Novák Dániel szerint. Maga a kritikus azonban nem volt megelégedve: 

„[A]’ gondolat jó ’s természetes, és hogy a’ szinfelhordás is meglehetős, a’ 

szemek kifejezés-teljesek; a rajzra nézve mind e’ mellett is kezet vele nem 

foghatok. Hogy az arcz hibátlan legyen, azt a’ festész maga sem hitetheti el 

magával, ’s hogy a’ fej nagysága által a’ vállakhoz képest a’ nyak rövid, azt 

kiki belátja; hogy ezentúl a’ mocskos árnyék helyét tisztább árnyéklás 

válthatná fel, azon alig kételkedik valaki; ’s hogy végre a’ drapéria nem atlasz, 

vagy hozzá hasonló vászon szövet, hanem kivölgyelt vas, vagy ha úgy akarjuk, 

sárgaréz pléhek, mit maga az árnyékolás módja is bizonyítni látszik, a festész 

maga is elismerendi. Az arcon magán is nem természeti pirosságot hanem 

pirosítót, vagy lakkot vélünk dúsan felhordva látni […].”
506

  

 A rajzot illető kifogások számunkra kevésbé érdekesek, mint az utolsó mondat. A 

festmény fő problémája Novák szerint tulajdonképpen az, hogy nem természetes – a 

drapéria esése is inkább pléhre emlékeztet, mint textilre. A mesterkéltség legfőbb példája 

azonban a 19. század közepi közgondolkodásban a festett női arc volt. A 2. fejezetben már 

láttuk, hogy a „túlságosan” látványos festészet mindig kockáztatta a hatásvadászat vádját; 

az a gondolat, hogy az élénk, virtuóz színezés felszínes, a hatás érdekében bevetett festői 

eszköz, voltaképpen a klasszikus akadémiai elméletben gyökerezik. A mesterkélt báj eleve 

a közönségnek – a férfiszemnek vagy a publikum szemének – szól; magamutogató, kihívó 

és erkölcstelen. A festett női arc megfestésekor pedig a kiszámítottság, a mesterkéltség 

kétszeres. Az élő nőknek is vigyázniuk kellett, amikor sminkjüket felapplikálták, hogy 

túlzásba esve nehogy a ledérség bélyegét vonják magukra, a festőnek pedig, amikor nőt 

ábrázolt, természetes arcszínt kellett festenie, ha el óhajtotta kerülni, hogy vásznát 

nevezzék feslettnek.
507

 Novák látszólag technikai ügyetlenségről beszél, de megjegyzése 

ezt a diskurzust mozgósítja. A feslettség vádja a Galambposta esetében nem is lenne 

meglepő, hiszen már maga a téma is sikamlós értelmezési lehetőségeket hordozott,
508

 és az 

ábrázolt leány ruhája sem hagy meg mindent a képzeletnek. 

Ennek ellenére Barabás Galambpostájának fogadtatása túlnyomóan pozitív volt; sem a 

hölgy, sem a festmény erkölcsei nem kérdőjeleződtek meg. Népszerűségét bizonyítja, hogy 
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1846-ban, amikor Barabás újabb Galambpostával jelentkezett a kiállításon, Marastoni 

Jakab is bemutatta „vetélyműként” a magáét. A Pesti Divatlap kritikusa egyértelműen 

Barabásnak nyújtja a pálmát: 

„A »galambposta« czimü arczképben [sic!] a leányka szelidsége s öröme 

félreismerhetetlen vonásokban van kitüntetve; a szépség szabályszerüleg van 

kinyomva a gyengéd arczulaton; a ruházat finom a nélkül, hogy tulságos volna 

s a divat igényei szerint készült; a galamb kissé talán szebb, mint millyent a 

természetben találhatnánk, de alakra nézve az is tökéletes. 

[…] 

[Marastoni] Galambpostája melly ugy látszik vetélymű Barabás 

galambpostájával, becsre gyengébb a Barabásénál, noha szinte jeles munka.”
509

 

Ney Ferenc kritikája már nem ennyire határozottan ítél. Saját véleményét ki nem mondva 

arról ír, hogy „közönségesen”, azaz a közönségnek melyik mű tetszik jobban: 

„[Marastonitól] is van egy »galambposta«, de más teremben. Jeles mü 

mindenesetre; de Barabásé közönségesen jobban tetszik; talán leginkább a 

jellemzéstől függ ez; Barabásén öröm, vidorság tükröződik a galamb által 

meghozott levél fölött, – Marastonién búskomolyság ömlik el, melly az üresen 

érkezett galamb miatt az órán számlálja a kinperczeket. Emennek 

jelentékenysége mélyebb, amazé csillogóbb; emennek belsejébe vonult, 

amannak külsőjén ömlik el a lélek. S hihetőleg ez oka a hatás olly nagy 

különbségének.”
510

 

Igen udvariasan bár, de Ney itt bizony arra utal, hogy a két kép közül Barabásé a 

felületesebb, a „csillogóbb”, a hatásosabb, Marastonié viszont „mélyebb”. Ennek okaként 

pedig azt jelöli meg, hogy Barabás képe vidámabb, míg Marastonié melankolikus. Azzal a 

gondolattal, hogy a vidám női portré kevésbé mély, mint a szomorú, a művészekről szóló 

novellák világában is találkozhatunk. Tóth Farkas Canova ifjúkori szerelme című, 1843-

ban megjelent beszélyében
 
Barabás és Marastoni vetélkedéséhez hasonló nemes versengés 

zajlik Canova és Raphael Morghen között, a tét pedig mesterük, Giovanni Volpiato 

lányának keze. A feladat: megfesteni a leány arcképét. Dominika Raphaelt szereti, és 

amikor Canovának ül modellt, folyamatosan izeg-mozog, így az ekkor még festőnek tanuló 

későbbi nagy szobrász emlékezetből készíti el az arcképet. 

„Az első képen egy ifjú mosolygó tekintetű leányt lehete látni, azon vídám 

mozdulattal ’s azon kellemes odaolvadással, a’ mellyel az kedvenczének 

mintegy ezt mondja: „Én benned olly örömest bízom; én téged szeretlek.” Ez 

Raphael’ festvénye volt. 
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A’ másikon Metrát lehete megismerni az utolsó időszakban, midőn magát 

atyjáért föláldozza, reszkető fejét lesüti, és a’ szempillákat egy köny nedvesiti, 

egy köny, melly szemérmet és fájdalmat árul el. 

Ez a’ kép felséges volt. ’S ha mindjárt ezen festvény a’ másikat valósáággal 

nem haladta is, felül, de mégis a’ rokonszenv, melly mindig több részvétet érez 

a’ fájdalom, mint az öröm iránt, ’s minden ennek vivá ki a’ győzelmet, a’ 

mübirák egyhangúlag felkiálltának [sic!]: Antonio Canova Raphael Morghen-t 

meggyőzte!”
511

 

Ebben az esetben a műbírák – a két Galambposta közönségével ellentétben – a 

szomorúság iránt éreznek rokonszenvet – csakhogy ők hozzáértő műbírák, akik nem 

felületes hatások alapján döntenek. A két részlet ugyanazt állítja: a szomorúság ábrázolásai 

mélyebbek, a művelt lélekre hatnak, míg az átlagembert a külsődleges vidámság bűvöli el. 

Az itt elemzett reformkori forrásokban azonban az az izgalmas – és erre talán nem 

hívhatom fel elégszer a figyelmet – hogy megbonthatatlan keveredésben tükrözik hol a 

műértők, hol pedig a közönség véleményét; sőt – a művészekről szóló novellákban 

szerintem sokszor erről van szó – azt, hogy a közönség hogyan képzelte el a műértők 

gondolkodásmódját. Így aztán természetesen az is előfordul, hogy a vidám nőalakokat 

kedvelő átlagember véleménye kap szót – történetesen egy művész szájából. A Honderü 

1843-as évfolyamában jelent meg Halászy József A két arckép című novellája, amelyben a 

művész egy szomorú, szerelmes hölgy arcképének elkészítésére kap megbízást. 

„Nem viruló ifju arcz sajátja e komolyság – mond meglepetve a föstész – ugy 

látszik, a lélek ünnepe komoly arczokon üti sátorát, de én mindig 

férfivonásoknak kölcsönzém e pompát …. vetkezze le a báróné e bújelentőségü 

szint, s én azonnal elkezdem édes munkámat. 

A hölgy nem szólhatott, keble magasan viharzék, bár szende lelke nem gyaníta 

fölfedezést. 

– Meg fog bocsátani nagysád – folytatá a föstész – ugy én mostanra fölhagyok 

a kisérlettel, nem engedhetném magamnak a tévedést, hogy virító vonásokon 

bánatot futtasson el ecsetem.”
512

 

Sok más mellett a részlet arra is emlékeztet, hogy a portré nem egyszerűen egy adott 

személy adott vonásait, ruházatát, lelkiállapotát adja vissza, hanem közelíti őt saját 

nemének, életkorának, nemzetiségének, társadalmi osztályának az „ideáljához”, vagy, ha 

úgy tetszik, a társadalmi konvenciókhoz. Nem gondolom, hogy a fenti részletet érdemes 

volna paradigmatikusnak tekinteni a 19. századi portréfestészet vonatkozásában, hiszen 

csak egy a sok forrás közül, amelyekből ráadásul – ez talán már nyilvánvalóvá vált – 

semmiképp sem épül fel koherens rendszer. Azt sem állíthatjuk, hogy a korszak női portréi 
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soha nem melankolikusak. Azt azonban talán megkockáztathatjuk a fenti három idézetet 

együtt olvasva, hogy a melankolikus női arcképben rejlik valamilyen többlet: ha ideálkép, 

akkor „jelentékenysége mélyebb”, ha portré, akkor a művész mély empátiáját tükrözi, 

amellyel modellje lelkébe lát, és emellett megtöri az arcképfestészet konvencióit. Az 

arckép műfajából kilépve a melankólia az ideálkép felé mozdítja a kép értelmezési 

tartományát. Az, hogy Schiavoni ideálképeinek alakjai olyan búskomolyan révednek 

maguk elé, műfaji sajátosság: ezekre a nőkre, mivel nem valós nők, hanem eszmék, már 

nem vonatkoznak a korszak társadalmi konvenciói, nem kell vidámnak és naivnak lenniük 

– valahogy úgy, ahogy a korábbi évszázadok allegorikus nőalakjai is megtestesíthettek 

olyan fogalmakat – erőt, bátorságot, tudományt –, amelyek egyébként el voltak zárva a nők 

elől. 

Barabás Galambpostája nemcsak Marastoni Jakabot késztette vetélkedésre, hanem a 

Bécsben dolgozó Borsos Józsefet is. Borsos 1840 óta élt a császárvárosban, és 1850-re 

pályája csúcspontjára érkezett: ekkor festette legismertebb művét, a Lányok bál után című 

zsánerképet (26. kép), amelyet Esterházy Pál herceg vásárolt meg, és amely Pesten is nagy 

figyelmet keltett.
513

 A közönségsiker ellenére a mű kritikai fogadtatása nem volt 

egyhangúan pozitív; az újságírók egy része mind Bécsben, mind Pesten erkölcstelennek 

nevezte a képet. Borsos képeinek recepciójában visszatérő vád ez, összefonódva egy 

másikkal: a részletekre, textúrákra koncentráló és a tartalmat elhanyagoló, virtuóz 

felületesség vádjával.
514

 A magyar kritikákban búvópatakként ott húzódik az amiatt érzett 

indignáció, hogy a tehetséges művész Bécsben telepedett le, és elsősorban az ottani 

közönség számára dolgozik; így aztán a magyar recenzens egyszerűen nem érzi magát a 

képek által feltételezett értelmezői közösség tagjának. Való igaz, hogy Borsos 

gyakorlatilag az összes kiállított képét előbb a bécsi Akadémia vagy Műegylet kiállításán 

mutatta be, és csak később hozta Pestre (eltekintve talán néhány portrétól). Mindennek 

fényében tehát már egyáltalán nem tűnik véletlennek, hogy amikor 1855-ben egy 

festményét csakis Pestre hozta el, akkor ez a festmény éppen a Galambposta volt (27. 

kép).
515

 A Barabás által közismertté tett téma olyasminek számított, amit a magyar 

közönség tud igazán értékelni. Ezt a következtetést támasztja alá az is, hogy Borsos 1861-
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ben újabb Galambpostát állított ki Pesten (28. kép) – éppen akkor, amikor hazatelepülve 

pesti karrierjét kezdte építgetni.
516

 

Borsos 1855-ös képének kritikai fogadtatása azonban lesújtó volt. Bulyovszky Gyula 

ítéletében egyesül mindaz, ami egy ideálképről negatívumként elmondható: 

„E gondolat lehetett volna gyengéd, költői; egy erkélyen ülő szende hölgy, 

kinek egy kis galambka meghozza az epedve várt választ, s ő a kedves futárt 

hizelegve, simogatva, magasan dobogó keblére szoritja: hol aztán a vágytól 

emelkedő kebel és a fiatal galamb együtt pihegnek. Borsos hölgye szintén az 

erkélyen ül ugyan, szintén kebeléhez szoritja galambját, de nem a szende szőke 

hölgy, ki gyermetegen örül és pirul: hanem egy kaczér, barna fürtös sennora; 

kinél az ember első pillanatra tisztában van, hogy a szelid galamb nem testvére 

[…] dagadozó vörös selyem ruhája olly fölfujt piperét árul el, hogy az ember 

gondolkozik, valljon a jövő perczben a galamb vagy ő fog-e elrepülni.”
517

 

Amit Bulyovszky a ruházatról mond, emlékeztet Novák Dániel kritikájára Barabás 

Galambpostájáról – csakhogy ami Nováknál mégiscsak elsősorban a festői technikáról 

szólt, az Bulyovszkynál erkölcsi jelentőséget nyer. A ruházat túlzott, csendéletszerű 

kidolgozását Borsos portréival kapcsolatban is rosszallóan észrevételezték a kritikusok, 

mint olyan vonást, amely elvonja a figyelmet a lényegről: az emberi arcról és lélekről.
518

 

Felületes, hatásvadász elem – és még inkább az, ha egy nő viseli. A Galambposta elvben 

szerelmes leányt ábrázol, de a szerelem és a hiúság nem fér meg egymással – legalábbis a 

korszak erkölcsfilozófiai zsurnalisztikája szerint: 

„A hiu nő tetszeni akar, s ez minden. Néha ugyan a háttérben érzéki vágy 

leskődik ki, vagy főkötő utáni ohaj. De ez mégis ritkább eset. Rendszerint 

maga a tetszés a czél. Ennélfogva neki mindegy, miképen éri ezt el, s miben 

alapszik a tetszés, mellyben részesül. Mi legvakitóbb, az uralgó véleménnyel 

leginkább öszszhangzik s legátalánosban csodáltatik: az legjobb szolgálatot 

tesz neki; külszinnek vagy előitéletnek köszöni-e azt – avval ő nem gondol. 

Hadd gondolkodjanak mások e dolgok felől, a mint akarnak, csak bizonyos 

külfigyelmet bizonyítsanak iránta, melylyet megtagadni bizonynyal nem is 

fognak. 

A szerető nő is akar tetszeni, de azért, hogy szerettessék. A tetszés magában 

előtte közönyös dolog, s azt csak mint eszközt tekinti, mellyel utat törhessen a 

szeretettnek szivéhez, s őt boldogíthassa. Ő igen nyomoru lény fogna lenni, ha 

csupán csak tetszenék, s a szerető tetszésével együtt magát is nem adná neki 
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oda egészen. Ezért neki nem mindegy, mi módon s milly tulajdonok által nyer 

tetszést. Olly tulajdonoknak kell azt köszönnie, mellyek erkölcsi s valódi nőies 

becscsel birnak. 

[…] 

A hiuság sajátját keresi, a szerelem pedig ollyat, mint a másiké. 

[…] 

Igen különböző a szerelem és a hiuság az eszközökre nézve is, mellyek által 

mindkettő tetszeni akar.  

A hiuság szépség. viseletcsín, beszéd és tettbeni sajátosság, cziczoma s 

külcsillogás által akarja azt elérni. Ő nem arra tekint, mi a müvelt izlésnek 

tetszik, hanem arra, mi mellett a tömeg tetszése szól. Nem arra, mi bája által a 

nőiséghez illő, s ezt emeli vagy díszíti, hanem vagy arra, mit a divat hoz 

magával, vagy pedig mi leginkább feltünik, vagy saját talentomát csodáltatja. 

[…] 

Mi egészen máskép van minden a szerető nőnél! Ő is szépsége által is tetszik. 

De abban kevés becset helyz [sic!]. Jól tudja, mi kevés még az ahhoz, mi elötte 

mindenek fölött való; tudja, mikép egész szivével tetszenie, egész létével 

vonzania kell, hogy szerelmet ébreszthessen. Szépségét föntartani ügyekszik, 

mert az által kedvese előtt érdekesbbé lesz. De sokkal több gondot fordít szíve 

müvelésére; sokkal inkább ügyekszik abba valódi női s erkölcsi kellem által 

azon hatalmas varázst oltani, melly a hiuságnak nyomoru cziczomáit annyira 

maga mögött hagyja. Legkevésbbé számol pedig szépségére, sőt annak 

hatalmát ismerni sem látszik.”
519

 

Borsos képén hiú nőt látunk, a Bulyovszky által elképzelt szende Galambpostán viszont 

szerető nő jelenik meg – akárcsak Barabás Galambpostáján, amellyel (mint mindjárt idézni 

fogjuk) a Magyar Sajtó kritikusa, Medve Imre össze is hasonlította Borsos művét. A nőkre 

vonatkozó ítéletek azonban itt is rávetíthetők a festményekre vonatkozó ítéletekre, amint az 

Bulyovszky egy megjegyzéséből ki is derül: „Olyanforma termék ez a müvészetben, mint 

midőn egy tisztes társaságban egy kaczér hölgy mesterkélt bájaival minden figyelmet 

magára akar vonni.”
520

 Hiszen a hiú nő nem a „művelt ízlés” tetszését keresi, hanem a 

tömegét – éppen ahogyan a hatásvadász festmények. Ahogy Medve Imre írja: 

„Borsos József […] »galambpostája« jobb, mint a Barabásé; s brilliant divatos 

kép. Ezzel Borsos hazánkfia a kor müizlési romlottságának hizelegni. Tegye! 

De gondolja meg, hogy a jobb fogalmak kezdenek érvényre emelkedni, s a 

czikornyaságot és hiu piperét elmozditja helyéről a természet egyszerű de 

megragadó szépsége.”
521

 

 A szerető nő szépsége viszont csak burka a belső erénynek és szeretetnek – ahogyan egy 

jó kép megformáltsága a költői tartalomnak. Vegyük észre, hogy nem két pólusról van szó: 

a hiú nő csak szép, de üres, a szerető nő viszont szép is és erényes is. A jó ideálkép a 
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szemnek szép, a léleknek pedig költői; nem keresi a közönség kegyeit, de tiszta lelkű 

nézőjét őszintén viszontszereti. 

A reformkori magazinok erkölcstanai a szépséget igyekeznek erkölcsi szépséggé 

stilizálni, miközben sosem feledkeznek meg annak lényegileg amorális, az érzékekhez 

szóló természetéről. Úgy vélem, hogy az, ahogyan ezt a kérdést a maguk számára 

megoldják, a korszak hétköznapi esztétikai felfogása szempontjából is releváns, ezért 

végezetül ismét egy olyan írásból fogok hosszabban idézni, amely a szerelem működését 

boncolgatja – méghozzá a szerelem és a szépség közötti összefüggést. 

„A tetszésérzet, mellyet az alak szépsége ébreszt, nem csak teljesen különböző 

azon érzelemtől, melly a szerelem lényét jelöli, de sőt nem is képes szerelmet 

előidézni. Ezer meg ezer szép tárgy van, mellyet sohasem fogunk szeretni, mert 

hiányzik bennök a szerelem legfontosb megkivántatósága: a lélek, s evvel a 

kölcsönös közlekedési képesség. A szem ittas, de a szív nem csatlakozhatik 

hozzá. 

De még az élő, sőt emberi alakok szépsége sem elegendő a szerelemhez. 

Nyugodtan szemléljük őket, a nélkül hogy többet várnánk tőlük. A mit adhat, 

egy pillanatban mind birjuk. Mindig újabb gyönyörrel térünk vissza hozzá, de 

egy csöpet sem érdekeltetünk általa, hogy őt magunkhoz közelebb vonzani 

ohajtanók. A tárgy közönbös ránk nézve, csupán alakja tetszik. A szépség 

tulajdonképen nem is olly valami, mi magához a tárgyhoz tartozik. Csupán a 

kedélyerők könnyed, vidám játékát idézi az elő mibennünk. Az örömvegyes 

érzet az, mit mint szépséget magasztalunk s a kültárgyra átruházunk. 

A szerelem is nézletből indul ki s élvet talál a nézlésben. De itt a nézlés tárgya: 

valódi erkölcsi tulajdonok és viszonyok, s a birás és egyesülés érdekét kelti föl 

bennünk. A szeretett tárgytól többet várunk, mint a külalak mutat. A kedély 

mélyéből mindig új meg új sajátságoknak kell fölmerülniök, mellyek a kéjt 

emelik s a köteléket szorosbra vonják. Annak, mit birunk, érzete egyszersmind 

sejtelme egy kimeríthetetlen teljnek, melly még előttünk feltárulni fog. A 

szerelem végnéküli adás, vágyat vágyhoz, élvet élvhez csatol az megszünés 

nélkül. Mit a szerető szeretettjétől kiván, nem csupán alak, hanem tartalom, 

melly az ő hiányos lényét betöltse s örök vágyát kielégítse.”
522

 

A szépség érdek nélkül tetszik. A szerelem viszont érdekelt a tetszésben – és az érdek 

teszi lehetővé, hogy a felszín alá lásson. „[M]inél tökélyesb valamelly szépség – 

olvashatjuk később ugyanebben a cikkben – annál inkább önmagába zárkozott is az 

[…]”.
523

 A szerelem viszont megnyitja a szépséget, amelynek kulcsát éppen ott találja 

meg, ahol az tökéletlen, individuális; kimeríthetetlenné, végtelenné teszi, hogy „örök 

vágyát kielégítse” – ebben a meghökkentően szép oxymoronban ott rejlik a romantikus 

„végtelen vágyódás”: a romantikus szerelem és a romantikus műértelmezés soha 

nyugvópontra nem jutó gyönyörűsége. 

                                                 
522

 [n. n.] 1846B. 341. 
523

 [n. n.] 1846B. 342. 



159 

 

Mert attól, hogy a szépséget önmagában véve élvezzük, még nem feltétlenül vagyunk 

tisztábbak. A Honderünek ugyanebben a számában jelent meg egy novella, amelyben 

ismét egy érzékeny fiatal művész – ezúttal egy költő – szerelmét csábítja el egy léha gróf. 

A köztük lezajló párbeszéd megvilágító erővel bír: 

„A lepe megrablá a rózsa illatos kebelét, ön elrablá Charlotte szerelmét, s 

mégis megcsalá; mondja, szerette-e valaha e lányt? 

– Mint minden szépet a világon, mi lelkünket csodálatra ragadja s érzékeinket 

gyönyörrel tölti el, – 

– Ne tovább, gróf! megálljon! – értem már! – kiáltá Armand görcsösen – ne 

tovább, mert megfulok e szavak mérges fulánkitól! most már tudom, mi volt 

czélja e lánynyal; áldom az eget, hogy még annyira nem engedé menni a 

dolgot; mert hisz akkor körmeimmel tépném szét önt gróf ur s lelkével együtt a 

pokolra küldeném. – Mint előbbi némaságából s mostani szép, átalános világot 

szerető szavaiból kivehettem, ön nem szerette s nem is szereti Charlottet 

[…].”
524

 

A szépség „átalános”, vagyis elvben érdekmentes élvezete közvetlenül vezet a bűnös 

érzékiséghez, mert tárgyiasítja a másik embert, megfeledkezve annak egyéni vonásairól és 

személyiségéről. Voltaképpen ugyanez történik, amikor az előző alfejezet 

művésznovelláiban a kéjsóvár műértő egy képen keresztül kívánja meg a művész 

szerelmét: nem érdekli sem a műalkotás tartalma, sem a nő személyisége – és a kettő 

tulajdonképpen egy és ugyanaz. Lehetséges, hogy ez a velejéig immorális alak nem is az 

érdekkel való, hanem az érdekmentes tetszés szélsőségét testesíti meg, és végülis az 

érdekelt, de jóindulatú tetszés kerül ki győztesként az összehasonlításból? Úgy vélem, 

hogy ez a gondolat rejlik ezeknek az egyébként igen változatos és rendszerbe semmiképp 

sem foglalható írásoknak a mélyén. A végletes érzékiség ugyanis végső soron azonos az 

érzékiség végletes hiányával, amint azt a Honderűben egy évvel később közölt fiktív 

levélváltásból megtudjuk. Két barát aggodalmaskodik harmadik társuk felett – ő ugyanis 

szeret, „s pedig olly aetherileg, olly mentten mindannak befolyásától mi az érzékekre hat, 

mint csak az átszellemülés állapotában, midőn a lelkek közvetlen érintkeznek s egymásba 

folynak, lehetséges talán.”
525

 Ezt az állapotot pedig a szerelmes regények idézték elő – 

azok a regények, amelyektől éppen az érzékiség felébresztése miatt szoktak tartani a 

moralisták. A két levélíró is attól fél, hogy szerelmes barátjuk érzései hirtelen a másik 

végletbe fognak átcsapni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a test követeléseit sem. 

A kígyó itt a farkába harap. Szellemiség és érzékiség, érdek és érdekmentesség között az 

egyensúlyt kell megtalálni – mert a túlzás mindig rémisztő a biedermeier zsurnalisztika 
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számára. Az olyan képek, mint Barabás Galambpostája, az érzéki és az eszményi közötti 

védett övezetet keresik, és ha megtalálják, sikerre számíthatnak – ugyanakkor az, hogy egy 

adott kritikus vagy a közönség szemében tényleg megtalálják-e, már nem rajtuk múlik. 

Jelentésük és tartalmuk a rájuk irányuló egyéni vágyak tüzében alakul, éppen úgy, ahogy a 

fiktív képeké a novellákban. 

* 

A kiállításokon megjelenő ideálképek egy jó része címében és kellékeiben is 

hangsúlyozta, hogy egy-egy nép ideális ábrázolását kívánja nyújtani, és Barabás 

Galambpostája bizonyára – magától értetődően – magyar nőként illeszkedett közéjük a 

kortársak szemében.
526

 Az idézett források alapján azonban úgy tűnik, hogy ez mégis 

kevésbé volt fontos, mint a mű idealitása. A kritikusok szinte egyhangúan mutattak rá arra 

a problémára, hogy a hazai művészek – megélhetésüket biztosítandó – a portré 

alacsonyabb rendű műfajára pazarolják tehetségüket, ám ebből az áldatlan helyzetből 

eredetileg nemcsak egy kiutat láttak, hanem legalább kettőt. Az egyik a közérdekű, 

nemzeti tárgyak feldolgozása felé vezetett, a másik viszont a magasabb rendű, ideális 

festészet felé, amelynek tárgya nem feltétlenül nemzeti, viszont az egyszeri portréfestő 

számára talán jobban megközelíthető, mert – az ideálkép műfajában – maga a portré is fel 

tud emelkedni erre a szintre. Ebben a fejezetben azt igyekeztem bizonyítani, hogy ez a 

műfaj több volt, mint a kiállítások népszerű, hatásos tölteléke: benne testesültek meg azok 

a nézetek, amelyek a művészet személyes, érzelmes, a szerelemhez hasonló felfogásáról 

éltek a korszak sajtójában és – minden bizonnyal – köztudatában. Az, amit a fentiekben 

„szerelmes esztétikának” neveztem, nem alkotott koherens rendszert, és a filozófiailag 

képzettek bizonyára joggal állíthatják, hogy nagyrészt a korábbi évszázadok, illetve a kanti 

és a romantikus esztétika toposszá egyszerűsített elemeinek kusza egyvelegéből állt. Ez 

azonban nem változtat azon, hogy legalább olyan hangsúllyal volt jelen a lapokban, mint a 

„nemzeti művészet” igénye, és bizonyára legalább annyira formálta a közönség ízlését – 

sőt, ha hihetünk a kritikusok dorgálásainak, talán még jobban. 

A mára rögzült művészettörténeti narratíva a műegyleti kiállítások nemzeti tárgyú 

képeinek sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint a többinek, és ezért hajlamosak 

vagyunk elfelejteni, hogy az anyag nagy részét nem ezek a képek tették ki.
527

 A kritikusok 

általában sürgették a nemzeti témák ábrázolását, de ettől még meleg szavakkal emlékeztek 
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 Az ideálképek „nemzeti aktként” való értelmezését ld. Imre Györgyi: A modell. In: A modell 2004. 17–21, 

illetve A modell 2004. 247–248. kat. III-13–17. 
527

 Amint az Szvoboda Dománszky Gabriellának a Műegylet működését feltáró kutatásaiból kiderül. Ld. 

Szvoboda Dománszky 2007. 
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meg a nekik tetsző nem-nemzeti alkotásokról is. Az ideálképek lelkes méltatást nyertek, 

mert egy magasabb szintű hazai művészeti iskola megszületésének reményével szolgáltak. 

Egyedül Henszlmann volt engesztelhetetlen ellenségük. Ez persze logikusan következik az 

ideált elvető és a „jellemzetest” középpontba állító művészetelméletéből, de óhatatlanul 

felmerül bennünk, hogy esetleg más oka is lehetett. Az ideálképek által kínált alternatív út 

veszélyeztette a nemzeti művészet tematikus felfogását, amelynek legkonzekvensebb és 

leghatásosabb – mert legképzettebb – propagátora éppen Henszlmann volt. Az a közízlés, 

vagy művészeti közfelfogás, amelyet Henszlmann kívánt megteremteni, nem a (végső 

soron általánosan emberi) szerelmi esztétikára alapozott volna, hanem a képek témáiban is 

megnyilvánuló „nemzeti jellemzetre”. 
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V. A megszelídült romantika. Kitekintés és összefoglalás 

 

 

Az előző három fejezetben a művészet megközelítésének olyan módozataira láttunk 

példákat, amelyek a befogadó saját érzelmeire és képzeletére számítanak. A mű ilyenkor 

nem önmagába zárt tökéletesség, amelyet a finom ember értékel, a többiek elől pedig 

rejtve marad, hanem olyan tárgy, amelyet a néző bátran helyezhet saját tapasztalatai, 

érzései, benyomásai hálójába, amely köré akár fiktív történetet is képzelhet, és amely 

nemcsak a „tiszta” esztétikai érzékre hat, hanem egész testét és lelkét megrendíti. Ez 

történik, amikor a Taschenbuch szerzői elandalodnak a várromok ősiségén; ez történik a 

művésznovellákban, amelyekben a művészek így vagy úgy, de szinte korlátlan hatalommal 

rendelkeznek a közönség tagjainak személye felett; ez történik, amikor a szerelem és a 

művészet egymás analógiájaként funkcionál, és amikor az ideálképekből valós nők lesznek 

a kritikusok leírásaiban. A művészet ezekben az esetekben nem külön szféra, de nem is a 

nemzeti közösség összekovácsolásának eszköze, hanem ugródeszka az egyén fantáziája 

számára. Nem állítom, hogy különlegességről van szó; éppen ellenkezőleg. A befogadói 

fantázia mint a műélvezet elsődleges eszköze a korszak népszerűsítő esztétikai írásainak 

alapvető motívuma. Az 1830-ban megjelent, Die ästhetisch gebildete Dame című kötet így 

fogalmaz: 

„A fantázia az a képesség, amelynek révén a részeket egésszé rakjuk össze, 

újat, addig nem létezőt képzünk a hasonlóból, és összekötjük az egymástól 

legtávolabb álló okokat és következményeket. A fantáziával bíró ember a 

kerékben meglátja az idő gyorsan forgó kerekét, a súlyától kókadó lombú 

nyárfában a kesergő szerelmet, a rózsabimbóban a még ki nem fejlett vágyat, a 

könnycseppben a gyöngyöt, minden virágban a szótlan csodát, a kimondottban 

a kimondhatatlant.  

[…] 

Ha szép zenét hallunk, működni kezd a fantázia, suhogva nekilendül, és 

felrepül a hangok fölé a sejtelem varázslatos világába, hogy onnan hozza el a 

megfejtést, a nyelvet, amelyen a kimondhatatlan kimondható; látunk egy szép 

képet, és az önállósult fantázia máris kiegészíti azt, ami a képen még 

magyarázat nélkül állt; elolvasunk egy szép verset, és a fantázia a szavak köré 

új világot épít, amelyet lényekkel és boldogsággal és valósággal népesít be; 

meglátjuk a meghatottság könnycseppjét egy nemes lelkű ember szemében, és 

a fantázia máris egy teljes elégiát vagy a végtelenhez szóló himnuszt költ róla 

némán.”
528
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 „Fantasie ist die Fähigkeit, Theile zum Ganzen auszubilden, Neues, nicht Vorhandenes aus Ähnlichem zu 

erzeugen, und die entfentesten Ursachen und Wirkungen zu verbinden. Ein Mensch von Fantasie erblickt im 

Rade das eilende Rad der Zeit, in der hauptwiegenden Pappel die trauernde Liebe, in der Rosenknospe die 
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Braun ugyan ezt követően rögvest rátér arra, hogy a fantázia milyen szerepet játszik a 

művészi alkotásban, de az idézett szövegrészlet nem erről szól, hanem, nagyon 

egyértelműen, az alkotó befogadásról. Fontos megjegyezni, hogy a könyv kifejezetten nem 

tudományos, hanem népszerűsítő céllal íródott, hiszen hölgyeknek szól. Voltaképpen azt 

teszi kevésbé művelt olvasói számára megfoghatóvá, ami Az ítélőerő kritikájában a szép 

tapasztalatának alapja: „a képzelet és az értelem szabad játékát”. Ez a megfoghatóvá tétel 

azonban azzal is fenyeget, hogy a szabad játék átlépi az esztétikai távolságtartás határait. 

Braun szövegében a képek – a rózsabimbó vagy a nyárfa – mögé képzelt jelentések 

meglehetősen általánosak, és inkább műveltségen alapulnak, mint egyéni asszociációkon, 

de a szöveg, azzal, hogy a műveltséget meg sem említi, mégis az egyéni érzelem 

termékeiként tünteti fel őket. Innen pedig már csak egy lépés azt állítani, hogy a kesergő 

szerelem, amelyet a nyárfában látunk, a saját szívünkben rejtőzik, és az idő gyorsan forgó 

kerekén a saját életünk pörög le feltartóztathatatlanul. 

A szigorú kritika szemében ezek az értelmezések és ítéletek talán esetlegesen, érdekkel, 

pillanatnyi felindulásból, felületesen és meggondolatlanul születnek. A bevezetőben láttuk, 

hogy mindez az absztrakt módon elgondolt, műveletlen közízlés jellemzőjének számított. 

De ha így is van – azok a szövegek, amelyeket az előző három fejezetben elemeztünk, 

éppen ezt a közízlést bátorították arra, hogy személyesen, érzelmesen és érdekkel döntsön. 

És, amint azt már többször hangsúlyoztam, még csak nem is ellentétes nézetekről, még 

kevésbé pártokról van szó, hanem arról, hogy a reformkori nyilvánosságban mindezek 

gondolatok egyszerre voltak jelen, sajátos vegyüléket képezve – és ez a vegyülék maga a 

reformkori művészeti nyilvánosság. A nemzeti, közösségi célú művészet egyre 

hangsúlyosabb propagálása is ebben a közegben zajlott, annak szerves részeként. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
unentwickelte Sehnsucht, in einer Thräne eine Perle, in jeder Blume ein stilles Wunder, im Ausgesprochenen 

das Unaussprechliche.  

[…] 

Wir hören eine schöne Musik: da beginnt die Fantasie zu wirken, sie lüftet ihre Schwingen und fliegt auf den 

Tönen hinüber in das Zauberland der Ahnung, sich aus diesem die Deutung, die Sprache zu holen für das 

Unaussprechliche; wir sehen ein schönes Bild, und sogleich ergänzt die Fantasie, freithätig geworden, was an 

dem Bilde unerklärt noch war; wir lesen ein schönes Gedicht, und die Fantasie baut um das Wort eine ganz 

neue Welt auf und bevölkert sie mit Wesen und Glück und Wirklichkeit; wir sehen eine Thräne der Rührung 

im Auge eines edlen Menschen, und die Fantasie dichtet schweigend hinzu eine vollendete Elegie oder eine 

Hymne an den Unendlichen.” – Braun Ritter von Braunthal, J. K.: Die ästhetisch gebildete Dame. Oder: Das 

für Frauen Wissenswertheste aus dem Gebiethe der Ästhetik. Wien, 1830. 12–14. 
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V.1. Romantika és biedermeier: az almanachillusztrációk példája  

 

A reformkori műbarát nap mint nap találkozhatott olyan esetekkel, amikor egy kép 

értelmezése csupán a véletlenül létrejött kontextuson múlott, a kontextussal együtt 

változott, és  – végső soron – hangulatfüggő volt. Ez kép és szöveg sajátos egykorú 

kapcsolatából, a sokszorosított grafikák illusztrációként való felhasználásának módjából 

következett. A II. fejezetben láttuk, hogy a Taschenbuch, illetve Mednyánszky Alajos 

Festői utazásának topografikus-pittoreszk illusztrációin látható tájakat a hozzájuk tartozó 

szövegek magától értetődő módon írták le a fenséges vagy a rettenetes hordozóiként, és azt 

is, hogy ezek a szövegek már eleve festőien vegyítették a különböző – tudományos, 

szentimentális, gótikus – hangnemeket. Ez azonban nem különleges eset, hanem megfelel 

az illusztrációk 19. századi, sajátos létmódjának. A kor illusztrált kiadványaiban ugyanis 

széles körűen elterjedt gyakorlat volt, hogy nem a szöveg volt elsődleges, hanem a kép – 

voltaképpen a szavak „illusztrálták” a képet, és nem fordítva. A korszak nagy kiadói 

(például a londoni Ackermann) nemzetközi hálózatokon át forgalmazták acélmetszeteiket, 

amelyek aztán Európa-szerte megjelentek különféle kiadványokban, újabb és újabb 

szövegekkel kísérve. A képek útjáról még nem készült átfogó kutatás, így a hálózat 

méretéről csak benyomásaink lehetnek.
529

 Speciális és nagyon jellemző csoportot képeznek 

az almanachillusztrációk, amelyeknek vándorlását különösen érdekes lehet nyomon 

követni. A népszerű zsebkönyvek általános gyakorlata az volt, hogy a terjesztőktől 

vásárolták a képeket, és nem maguk rendelték meg őket (európai viszonylatban is nagyon 

érdekes kivétel, mint láttuk, Kisfaludy Károly Aurorája); illetve még ha az utóbbi utat 

követték, akkor is a szöveget íratták meg utólag az értékes illusztrációhoz, amely a szép 

kivitelre törekvő kötetkék fő vonzerejét jelentette.
530

 Ebbe a hálózatba a Magyarországon 

kiadott almanachok is szervesen bekapcsolódtak. Ez két dolgot jelent. Egyrészt a nyugat-

európai vizuális kultúra egyes termékei – amint látni fogjuk, szinte eredeti 

megjelenésükkel egyidőben – a magyar közönség számára is hozzáférhetőek voltak. 

Másrészt pedig ugyanez a közönség hozzá volt szokva ahhoz, hogy az egyes képekhez új 

meg új értelmezések tartozhatnak, amelyek egész történetet költenek köréjük, 

elrugaszkodva a kép – gyakran szándékosan általános – motívumaitól.  
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 Anthony Dyson alapos könyve (Dyson 1984) a metszetek angol kiadóinak működésével foglalkozik, de a 

nemzetközi terjesztőhálózatra nem tér ki. 
530

 A korszak almanachkultúrájáról ld. Lanckorońska–Rümann 1954; Literarische Leitmedien 1998. Az 

almanachról mint luxustárgyról: Klussmann 1998. 52–53. 
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Lássunk néhány példát. Kisfaludy Károly 1830-ban bekövetkezett halála után az Aurorát 

Bajza József szerkesztette tovább, nem ragaszkodva többé a saját megrendelésre készült 

képekhez. Az 1836-os kötetet például kizárólag a londoni Ackermann & Co. által 

forgalmazott acélmetszetek díszítik. A céget a szász születésű Rudolph Ackermann 

alapította, és neki köszönhető, hogy az addig főként német nyelvterületen divatos 

almanachok Angliában is meghonosodtak.
531

 A nemzetközi terjesztőhálózat működésének 

gyorsaságához adalék, hogy az Aurora 1836-os kötetében közölt illusztrációk Ackermann 

Forget Me Not című saját almanachjában is ugyanebben az évben jelentek meg (29–30. 

kép).
532

 A Forget Me Not az Aurorában szereplő összes képet tartalmazza, és még többet is 

– ez talán a két kiadó közötti anyagi különbséget is érzékelteti.  

A Heckenast Gusztáv által kiadott Emlény 1838-as kötetében A’ baivívók (sic!) címmel 

jelent meg egy kép, amelyen a küzdelem egy keskeny fahídon, a tomboló folyó fölött zajlik 

(31. kép).
533

 Ez a metszet, amelyet William Purser képe után E. Goodall készített, 1830-

ban jelent meg először Londonban, a Smith, Elder & Co. által kiadott, Friendship’s 

Offering című almanach 1831-es kötetében.
534

 Ugyanebben az évben közölt az Emlény egy 

képet a várfokon álló Zrínyi Ilonáról, amely E. T. Parris és W. Finden munkája – és 

eredetileg nyilván nem a magyar hősnőt ábrázolja, noha forrását nem sikerült 

megtalálnom. 

A bajvívók egyértelműen a fenséges körébe tartozik; rettenettel figyeljük az apró figurák 

küzdelmét az ingatag hídon, és megkönnyebbüléssel nyugtázzuk, hogy mi magunk nem 

vagyunk ott. Nem ez volt az egyetlen eset, hogy az almanachok a fenséges angol képeit 
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 Az elsőt 1823-ban, Kisfaludy Károllyal majdnem egyidőben adta ki. Ld. Dyson 1984. 6. A cégalapító 

1834-ben meghalt, ettől kezdve az addig R. Ackermann néven működő céget fiai vezették tovább Ackermann 

& Co. néven. Az egyik fiú, az ifjabb Rudolph már 1826-ban saját céget alapított, így ettől az évtől kezdve két 

Ackermann nevű kiadó működött Londonban; a korábbi a Stranden, a későbbi a Regent Streeten. Ld. uo. 23. 

Ackermann a kézzel színezett akvatinták kiadásában is jeleskedett. Vö. Gray 1937. 54–55. 
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 Forget Me Not; A Christmas, New Year’s and Birthday Present, for MDCCCXXXVI. Edited by Frederic 

Shoberl. Published by Ackermann and Co., London [1836] A képek: THE YOUNG ENCHANTER. J. b. kép 

alatt: J. Wood pinx
t
; k. kép alatt: Pub.

d
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o
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t
; Pub.

d
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o
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t
 

(a 83. oldal előtt); THE DYING SISTER. Miss Eliza Sharpe. del.
t
; Pub.
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 by Ackermann & C.
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 London; H. 

Robinson sculp.
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 (a 117. oldal előtt); JULIANA. Miss Louisa Sharpe. del.
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; Pub.

d
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London.; J. Goodyear sculp.
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 (a 153. oldal előtt); CROMWELL & HIS DAUGHTER. W. Fisk. pinx.

t
; Pub.

d
 

by Ackermann & C.o London.; L. Stocks. sculp.
t
 (a 257. oldal előtt). Ugyanezek az Aurorában: Aurora. 

Hazai almanach. Alapitá Kisfaludy Károly. Folytatja Bajza. Pesten, 1836. A képek cím nélkül jelentek meg, 

így itt a hozzájuk tartozó szövegek címeit közlöm (mindegyik oldalszám nélkül): A’ büvész, Emilia (= 

Juliana), A’ pásztorleány, Cromwell és leánya, A haldokló nőtestvér. 
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 Emlény. Karácsonyi, Új esztendei és névnapi ajándék. Kiadja Heckenast Gusztáv. Pesten, 1838.  
534

 Friendship’s Offering. A Literary Album and Christmas’ and New Year’s Present for 1831. Smith, Elder, 

& Co., London, 1831. A képet megemlíti a kötetről megjelent kritika: [n. n.]: Friendship’s Offering. A 

Literary Album and Christmas’ and New Year’s Present for 1831. London, Smith, Elder & Co., 1831. The 

Edinburgh Literary Journal; or, Weekly Register of Criticism and Belles Lettres, 1830. okt. 30. 276. A 

metszet különálló lapként megtalálható a British Museum grafikai gyűjteményében, ltsz.: 1926, 0331.233. 



166 

 

közvetítették Magyarországra. Volt egy angol művész, aki a fenséges megszállottja volt, és 

a halandó embert porrá zúzó nagyság ábrázolásának szentelte teljes életművét: John 

Martin. A maga korában igen sikeres, némileg excentrikus festő egyike azoknak a 19. 

századi művészeknek, akiknek a munkásságát az utókor gyorsan leértékelte, és csak a 

közelmúltban fedezte újra fel.
535

 Martin fő művei azok a kolosszálképek voltak, amelyeket 

hatásos fényjáték kíséretében, magyarázatokkal ellátva, több állomásos turnékon mutatott 

be a nagy nyilvánosságnak. Témái többnyire nagy katasztrófák voltak: Pompeii pusztulása, 

Szodoma és Gomorra bukása, és élete végén maga az Apokalipszis. Martin munkássága 

szépen példázza, hogy a fenséges hogyan rejtette magában a kommercializálódás 

veszélyét; a művésziség és a hatásvadászat között fokozatos és sokszor észrevehetetlen 

volt az átmenet, de Martin a finom ízlésű kritikusok szemében mindenképpen a túloldalra 

került.
536

 Ráadásul nem is csak kolosszálképeken váltotta racionális, jól megfogható 

pénzösszegekre a fenséges beláthatatlan rettenetét, hanem a lehető legkisszerűbb módon, 

metszeteken is. Martin igen termékeny grafikus volt, aki nagy számban és különböző 

méretekben, formátumokban forgalmazta a festményei nyomán készített metszeteket, de 

emellett önálló lapokat is kiadott, amelyeken szintén nagyszabású, fenséges témákat 

szorított be a műfaj keretei közé.
537

 Egyik nagyobb vállalkozása a John Milton Elveszett 

Paradicsomához készített illusztrációk sorozata volt, amelyet Septimus Prowett 

könyvkiadó megrendelésére kezdett el 1824-ben.
538

 Ezek közé tartozik A világosság 

megteremtésének képe, amelyen Martin a kedvenc hatáseszközeit vethette be: sziklákat, 

tengert, kavargó káoszt.
539

 A kompozíciót nemcsak maga Martin adta ki többször is, de 

kalózváltozatok is készültek róla – és talán éppen egy ilyen látható Teremtés címmel, jelzés 

nélkül a Vajda Péter által szerkesztett Nemzeti almanach 1842-es kötetében (32. kép).
540

 

John Martin neve nem jutott el a magyar olvasóhoz, de a nagyszabású és a kisszerű sajátos 

egymásba játszását, amit ez az illusztráció képvisel, ő is magáévá tehette. 

Vajda Péter nem csak szerkesztőként, hanem, még korábban, szerzőként is részt vett a 

magyar almanachiparban. Főként keleties tárgyú elbeszéléseivel vált ismertté, amelyek a 

kor magyar irodalmában ugyan viszonylag ritkák, az európai almanachkultúrára viszont 

igen jellemzőek, akárcsak a keleties illusztrációk. Vajda egyik legfontosabb munkája a 
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Manahor, a rabszolga című elbeszélés amely az Emlényben jelent meg először 1837-

ben.
541

 A történethez két illusztráció tartozik: az egyik magát Manahort, a fekete rabszolgát 

ábrázolja (33. kép), a másik pedig Didvana érkezését.
542

 Mindkét illusztráció angol 

eredetű. A Manahor esetében az illusztrációk nem olyan naprakész gyorsasággal kerültek 

Magyarországra, mint az 1836-os Aurora képei, amelyek Angliában is ugyanabban az 

évben jelentek meg. A Manahort ábrázoló kép Henry Thomson 1827-es festménye
543

 (34. 

kép) után készült, és a Forget Me Not 1828-as kötetében jelent meg először, azaz 

ugyancsak Ackermann adta ki, noha ezt a magyar kiadványban szereplő kép alatt nem jelzi 

felirat. Ez azért is lehet, mert – úgy tűnik – a metszetet később más kiadók is forgalmazták; 

1838-ban például az amerikai D. W. Kellog & Co. cég hirdette.
544

 A kép értelmezése 

ugyancsak átalakult az angol és a magyar kiadvány közötti térben és időben: „Manahor” 

eredetileg nem más volt, mint Inna, a rabszolgalány, akiről Mrs Bowdich írt érzelmes 

történetet a Forget Me Not számára.
545

 A történet pedig nem Indiában játszódott, hanem 

Afrikában – Thomson festményének eredeti címe egyébként meg is jelöli, hogy 

„Booroom” rabszolgáról van szó, aki sajátos öltözékét viseli. Magyarországon már nem 

törekedtek ilyen pontosságra. Az eset azonban pontosan példázza, hogy hogyan alakul egy 

festmény egzotikus szereplője illusztrációvá, novellahősnővé, majd újabb illusztrációvá 

egy közép-európai országban, ahol ruházatát és gesztusait már olyannyira nem értik, hogy 

egy másik novellában leányból fiúvá változik át. 

A képek változó kontextusainak tüzetes vizsgálata véleményem szerint számos 

tanulsággal szolgálhat a jövő kutatásaiban. A példák felvillantásával most csak az a célom, 

hogy az értelmezések folyékony voltára felhívjam a figyelmet. Emlékezzünk most vissza 

Ney Ferenc Eskü című novellájára, amelyben a hegyvidék és a vár képe állandóan 

átértelmeződik, rettenetesből festőivé és kellemessé, majd újra riasztóvá alakul át. Ákos, a 

festő boldog középkori idillt rajzol fel (szavakkal), amelyben kedvesével együtt élnek a 

várban, de pár perccel később újra elragadja a rettentő szenvedély. Az idill az 
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almanachokban gyakran feltűnő, a középkori várak életéből vett kedves jeleneteket 

ábrázoló képekre emlékeztet, amilyen például az ablaknál mélázó Elisabeth von 

Scharnachthal képe a Lipcsében kiadott Vielliebchen 1829-es kötetéből (35. kép). Egy 

kellően gótikus kísérő szöveg ezt a bájos képet is átértelmezhette, míg a középkori 

„családéletet” kereső olvasó vagy néző a legrettenetesebb várromot is szelídíthette idillivé. 

Véleményem szerint az értelmezéseknek ez a nyitottsága nem kivételes, hanem általános 

volt a korszak művészetfelfogásában, legalábbis ami a nagyközönséget illeti. A népszerű 

irodalom és művészet a képek – akár a szavakkal rajzolt képek – állandó újraértelmezésére 

hívott fel. Ha úgy tetszik, végtelen, romantikus reflexióra. 

A szelídítés az előző bekezdésben kulcsszó. Erre a fogalomra épül a késő romantika 

egyik, véleményem szerint igen jól használható elmélete, amelyet Virgil Nemoianu 

dolgozott ki The Taming of Romanticism című könyvében.
546

 Nemoianu maga is a 

romantika definícióját próbálja a szerinte teljesen parttalanná vált elméletekből 

kiszabadítani és szilárdabb kultúrtörténeti alapokra helyezni, ami egyben a késő 

romantikaként értelmezett biedermeier új felfogásához is vezet. Bárhogy is definiáljuk a 

romantikát, és bármelyik romantikáról is beszélünk, van valami, ami közös: a romantika 

kitágította az emberi gondolkodás és így a művészi ábrázolás számára hozzáférhető 

tárgyak körét. Ez vonatkozik az északi tájakra, zord hegyvidékekre vagy a Keletre; a 

középkorra és a még homályosabb előidőkre; az irodalom és a művészet addig 

szabálytalannak tekintett termékeire, pl. Shakespeare műveire; az öreg- és gyermekkorra, a 

pszichológiai rendellenességekre, az őrületre, az álomra; a borzalmakra és az érzések 

végleteire – ami együttesen, a romantikus ideológia szerint, a világ totalitásává, univerzális 

tapasztalattá áll össze. Mindez azonban – Nemoianu szerint – csak egy rövid ideig 

működhetett, mert az univerzalitás, a totális expanzió lehetetlen volta előbb-utóbb 

nyilvánvalóvá kellett, hogy váljon. Ez pedig vagy világfájdalommá fordította át a 

romantikát, vagy pedig az expanzió racionalizálásához, konkretizálásához vezetett. A késő 

romantika a minden ellen való lázadást meghatározott forradalmi célokra irányította, a 

múlt iránti sóvárgást a nemzeti múlt konkrét korszakaihoz kötötte, elvágyódás helyett az 

otthont helyezte piedesztálra, és aprólékosan, tudományosan analizálta a romantika összes 

említett nagy témáját. A biedermeier tehát nem más, mint lassú kijózanodás a romantika 

részeg éjszakája után. Az almanachkultúra ennek a folyamatnak az egyik legtisztább 

kifejeződése: a romantikus képzetek vándormotívumokká szelídülnek, amelyek apró 
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változtatásokkal térnek újra és újra vissza az illusztrációkon és a szövegekben, kicsinyke 

könyvvé és kereskedelmi termékké válva. A végtelen vágyódás az ablakon kitekintő vagy 

várfokról a tengert néző nőalakok képeibe záródik be, a középkor és a kelet szerelmi 

jelenetek díszletévé alakul, a katasztrófák pedig elférnek egy alig nyolc centis lapon. 

A biedermeier és a késő romantika pontos azonosításával lehet vitatkozni,
547

 de az 

elmélet – véleményem szerint – rugalmasabb modellt kínál, mint a romantika és a 

biedermeier szigorú elkülönítése. A 19. század első felének magyarországi művészetét 

pedig különösen jól írja le: e modellt alkalmazva nem szorulunk rá arra, hogy a romantikus 

vonásokat óvatos kézzel mazsolázgassuk ki a kor egyébként – joggal – biedermeierként 

értelmezett művészeti terméséből.
548

 A reformkor magyar képzőművészete talán 

nemoianui értelemben többnyire szelíd – de ez, mint láttuk, a megfigyelő tekintetétől is 

függ. Mert – és ennyi kiegészítést kell tennünk Nemoianu fejtegetéséhez – nemcsak a 

romantika tud megszelídülni, de a biedermeier is megvadulhat. A biedermeiert a romantika 

tanította meg arra, hogy az értelmezés sohasem lezárt folyamat. 

Az alábbiakban, kitekintésképpen és egyben az eddigiek összegzéséül, két olyan 

festményt fogok elemezni, amely már az 1850-es években készült, de meglátásom szerint 

magában hordozza mindazokat a problémákat, amelyekről e dolgozatban szó volt. Az 

egyik esetben a (vad)romantikus művész küzd a hatásvadászat bélyege ellen – vagy éppen 

érte? Az értelmezés itt ambivalens. A másik esetben pedig a nemzeti festészet kerül vissza 

a gótikus regények és népszerű illusztrációk kontextusába – oda, ahonnan a józan kritika 

már egy jó évtizeddel korábban kiszabadította.  

 

 

V.2. Olajszagú művészet. Borsos József: Az elégedetlen festő
549

 

 

A romantikus művész fenséges figura: szenvedélyes, beskatulyázhatatlan, lángoló és 

néha egyenesen rettenetes. A reformkori folyóiratokban közölt, művészekről szóló 
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novellák szépen példázták ezt. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni a novellák egy 

másik jellegzetességét: a történetek mindig jól behatárolható időben és helyen játszódnak, 

gyakran éppen az egykorú Magyarországon. A művészek a Pesti Műegylet otthonosan 

ismerős kiállításain mutatják be munkáikat, és a kor magyar mecenatúrájának hiányos 

voltán keseregnek. Kisszerű háttér ez, amely előtt a művészek nagysága még inkább 

kidomborodik a meghatározó pillanatokban; a novella nagy részében azonban a művész 

maga is belesimul a környezetbe, és nem vonja ki magát a társadalom életéből. A 

biedermeier kis világában a romantikus művész is megszelídül. Nem csak az irodalomban, 

hanem azokon a képeken is, amelyek a művészek mindennapi életét ábrázolják szelíd 

humorral. 

A bécsi festészetben a műfaj koronázatlan királya Josef Danhauser volt.
550

 Az 1845-ben 

fiatalon elhunyt festő élete utolsó néhány évében nagy sikert aratott zsánerképeivel, 

amelyekkel a legszigorúbb kritikusok is elégedettek voltak. A művészet anyagi és szellemi 

oldala közötti feszültség a kor műkritikájának állandó problémája volt; nemcsak a IV. 

fejezetben elemzett ideálképek vetették fel, hanem más műfajok is, különösen az 

életképek. Íme egy tipikus, a költőiséget és az anyagiságot szembeállító szövegrészlet egy 

osztrák kritikából: „Itt egy koldust látunk, aki szakadt ruhájában vonul fel, ott egy cigány 

mutatkozik meg a maga mocskában és egy púpos asszony a maga kedves 

hétköznapiságában. De vajon az ilyen ábrázolások jelentik a művész hivatását és hírnevét? 

Nem lép-e így az anyagi, a közönséges a szellemesség [Witz] és a tapasztalatban gazdag, 

költői látásmód helyébe?”
551

 Ezeknél a képeknél, folytatja a szerző, a „megcsináltság” a 

hiányzó jelentést igyekszik pótolni, de ez nem sikerülhet. A részletek természethű 

kidolgozása ugyanis nem hoz létre automatikusan értelmes egészet. A kudarcot akkor lehet 

elkerülni, ha – ahogy egy másik kritikus fogalmaz – a zsánerfestészet meg tudja ragadni „a 

népéletben lakozó költői elemet”.
552

 

A kritikákban – Virgil Nemoainu modelljét alátámasztva – vérbeli romantikus kategóriák 

szelidültek egy rutinosan használt kritikusi nyelv részeivé. Az, hogy a költészetnek az élet 

minden területét át kell hatnia, a romantikusok számára világmagyarázó elv volt, a 

biedermeier kritikusok viszont mintha colstokkal mérnék a műalkotások költőiségét. Az 
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első idézet szerzője, Joseph Preleuthner egy másik romantikus elemet is keres a 

festményekben: a „Witz” a korai német romantikusok számára nem csak egy szórakoztató 

tréfa, hanem „a megkötözött szellem robbanása”,
553

 olyan, szinte önkéntelen 

megnyilvánulás, amely egy villanásnyi bon mot segítségével mutat rá a világban 

valamilyen rejtett összefüggésre, igazságra.  

Preleuthner sem csak annyit vár, hogy a képek megnevettessék – a „Witz” nála is a 

zsánerképtől elvárt magasabb rendű szellemi tartalom sajátossága. A kritika, amelyből 

idéztem, Danhauser műveiről szól: őt méltatja mint olyan festőt, aki megtalálta az 

egyensúlyt a szellemi és az anyagi között. Preleuthner nem fejti ki részletesen, hogy mit ért 

Witzen, de talán, a danhauseri humor sajátosságait felsorolva, közelebb juthatunk a szó 

jelentéséhez: többrétűség, külső, de részvéttel teli szempont alkalmazása, a jelentés 

árnyalása apró részletek által. A kritikus is megjegyzi, hogy Danhauser legismertebb 

humoros munkái a műteremképek. Olyan témáról van itt szó, amelynél logikusan adódik, 

hogy a művész nem lehet hideg fejű szemlélő, hanem egyszerre alkalmaz külső és belső 

szempontot – legalábbis a befogadó magától értetődően így fogja értelmezni a képet. 

Danhauser műteremképeinek (ön)iróniája nem csak a szó hétköznapi értelmében vett 

irónia, hanem megfelel a romantikusok irónia-fogalmának is: egy belülről átérzett tárgyat 

vizsgál úgy, hogy fölé tud emelkedni, egyszerre látja kívülről és belülről, egyszerre bontja 

le és építi a művészek romantikus mítoszát, és a jelenetet át- meg átértelmező apró 

részletek segítségével végteleníti a tárgyról való reflexiót.
554

 

Az alvó festő című képen (36. kép) Danhauser egy munkáját hanyagoló művészt mutat 

be, aki helyett gyermekei próbálják befejezni a képet. Az értelmezésnek több szintje 

lehetséges; lehet egyszerű humoros jelenet, de utalhat a művészet hiábavalóságára, az ízlés 

relativitására; kinevethetjük vagy szánhatjuk a fáradt művészt; sőt, a gyermekek lehetnek a 

művekből folyton valamit hiányoló nézők metaforái is.
555

 A téma népszerű lett; nemcsak 

maga Danhauser készített belőle több változatot (A. Geiger pedig az ő művéről 

acélmetszetet), hanem más festők is.
556

 Egyikük a Bécsben élő Borsos József volt (36. 
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kép), akinek munkásságában a danhauseri inspiráció elhanyagolhatatlan jelentőségű.
557

 

Borsos képén még hangsúlyosabb az önirónia, mint Danhausernél: a festmény, amelybe a 

gyermekek belefestenek, az ő valóban létező munkája.
558

 A kislány a képen látható alakot 

igyekszik imitálni – a művészet komolyságán, „felnőttségén” ironizálva. 

Danhauser műteremképei szolgáltak referenciapontként Borsos József Elégedetlen 

festője (1852, 38. kép) számára is.
559

 Számos motívum: a szobor, az enteriőr részletei, a 

papírokon taposás, az egész nagyszerű rendetlenség emlékeztet Danhauser zsánerképeire. 

Ami gyökeresen más, az Borsos fennkölt komolysága. A mai néző – tapasztalatom szerint 

– hajlamos iróniát látni a képen, ezért szeretném külön hangsúlyozni, hogy az egykorú 

kritikák (amelyekből rövidesen fogok idézni) kivétel nélkül komoly témaként 

interpretálták a festő elégedetlenkedését, és egyértelműen ezt támasztja alá legalább egy 

részlet is: a művész mögötti festményen egy puttó látható babérkoszorúval – amelyet így 

éppen a festő fejére helyez. Ez a képi ötlet Danhausertől származik, csakhogy ő általában 

komikus elemként alkalmazza: a Tréfás jelenet a műteremben című festményen (1829, 39. 

kép) egy kutya fellöki a nagyméretű állatos kompozíción dolgozó festőt, akinek feje így 

épp egy festett víziló tátott szájába kerül. Danhauser munkái közül legjobban a 

Regényolvasás című kép (1841, 40. kép)  feleltethető meg Borsosénak: hasonló az enteriőr, 

a ruházat és a szerelmi téma is.
560

 Danhauser azonban itt is ironizál – a művész festés 

helyett egy szívhez szóló olvasmányban merül el modelljével –, Borsos szerelmi jelenete 

viszont komolyságában inkább Ingres-nek a Fornarinát és Raffaellót ábrázoló képeihez áll 

közel. Csakhogy – és ez még fontos lesz – Borsos képéről hiányzik az a finom utalás a hús-

vér nő és portréja közötti affinitásra, és így a szerelmi ihlet – és műértés – erotikus 

jellegére, amely Ingres-nél olyan nagy szerepet játszik.
561

 

A folyóiratokban közölt novellák társadalomhoz horgonyzottságához képest feltűnő, 

hogy az elégedetlen festőt mennyire nehéz időben és térben elhelyezni. A kompozíció igen 

részletgazdag, de a részletek ambivalensek. A háttérben a falon egy konzolon középkorias 

szobor látható. Az asztalon a festészet allegóriájának klasszikus aktja. A festő rokokó 
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karosszékben ül, amely azonban lehet az 1840-es, 1850-es évek második rokokójának 

terméke is. A harisnya, amelyet visel, nem igazán illik a nadrágos 19. századhoz, és 

hajlamosak vagyunk ezt gondolni a hasított ujjú bársonykabátkáról is. Érdemes azonban 

megfigyelni, hogy az elégedetlen festőéhez nagyon hasonló kabátot és nyakkendőt visel 

Zitterbarth Mátyás építész is a Borsos által 1851-ben festett portrén (41. kép). Zitterbarth 

arcképe hangsúlyozottan kortárs személyiséget ábrázol, aki egyik legjelentősebb művének 

tervrajzával jelenik meg.
562

 Borsos azonban az építészt nem egyszerű polgárként, hanem 

ihletett művészként festette meg, aki a sok évszázados (és az evangélistaábrázolásokra 

visszavezethető) séma szerint tartja tollát a papíron, miközben a másik irányba, az égi 

szférák felé réved. Az öltözék is ennek a szerepnek a kelléke. Az elégedetlen festő 

kabátkája így egyszerre kortárs és időtlen. A nőalak öltözéke fátylával és csipkegallérjával 

a férfi harisnyájához hasonlóan a 16–17. századhoz látszik kötődni, de az ambivalencia itt 

is megtalálható. Borsos Az özvegy című, kifejezetten kortárs témát ábrázoló zsánerképén 

(1853, MNG) is hasonló gallért visel a nőalak. 

Borsos számára nemcsak Danhauser művei szolgálhattak példaként, hanem a düsseldorfi 

iskola kosztümös zsánerképei is, amelyeken hasonló kellékek fedezhetők fel: a konkrét 

korszakhoz ragaszkodó historizáló hűség kevésbé volt fontos, mint az általában vett 

„régiesség”. A düsseldorfi művészek attitűdje igencsak hasonlíthatott az elégedetlen 

festőéhez – legalábbis abból ítélve, hogy egyikük, Adolf Schrödter Don Quijote címmel 

festett a kortársak által is találónak érzett karikatúrát pályatársairól (1834, 42. kép).
563 

Ez a 

sokszorosítva is kiadott kép
564

 mind motívumaiban, mind a figura beállításában rokon 

Borsos művével, ami annyit mindenképpen bizonyít, hogy Borsos az elérhetetlen 

világokba vágyódó romantikus művészek ábrázolásának közkeletű sémáit használta fel. A 

kritika magától értetődően így is értelmezte a festményt: 

„A művészéletben előforduló sok keserü perczek egyike van itt ábrázolva oly 

remekűl, hogy itt önkéntesen szánakozás ébred föl a néző kebelében. A müvész 

ugyanis, nem méltányoltatva a világtól: fájdalmának, kétségbeesésének és 

haragjának kitörésével megragadja rajzkönyvét, melyre nem érdemesek az 

emberek, és szét akarja azt tépni, míg kezét vállára tevő neje – mily szép 

ellentét, hogy ezt a szelidebb érzésü nő teszi! – őt a müvészethez vezeti vissza, 
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másik kezével a művekre mutatván, mintegy oly templomra, mely a vérző 

szívnek menhelyet ad, és elringatja a föld fájdalmait.”
565

 

A világ által nem méltányolt romantikus művészt láthatjuk tehát – a kritikus ezt csakis a 

testtartásból a gesztusokból olvashatta ki, mert maga a „világ” nemigen jelenik meg a 

festményen. A művész különös környezetben, nehezen meghatározható időben és helyen 

létezik – az enteriőr részletei és a ruházat utalhatnak múltbeli jelenetre, de – hiszen a 

historizmus korában vagyunk – akár a jelenre is. Annyi viszont bizonyos, hogy a világ 

megvetése a művészt nem anyagilag érinti, hiszen a műterem hangsúlyozottan gazdag. 

Érdemes itt újra párhuzamot vonni Danhauserrel: az osztrák mester is festett 

válsághelyzetben levő művészeket, ám őket ilyenkor a világ meg nem értése 

egzisztenciájukban is fenyegeti. Ilyen kép például Az elmaradt végrehajtás, A szegény festő 

vagy a fentebb említett Tréfás jelenet a műteremben.
566

 Danhauser művészei képtelenek 

boldogulni a polgári világban, de mégis, hangsúlyozottan, ebben a világban léteznek – és 

így megtestesítik a romantikus művésznek a dilemmáját, amelyről a III. fejezetben volt 

szó. Fogalmazhatunk úgy is, hogy Danhauser képei azért tartoznak a biedermeier körébe, 

mert a romantikus művész világméretű válságát „egyszerű” pénzügyi válsággá szelídítik. 

Nem „a Művészről” szólnak, hanem csetlő-botló, anekdotikus figurákról – iróniájukban 

azonban mégis egy immár szelíd, de továbbra is romantikus művész nyilvánul meg. Borsos 

viszont beleérző irónia nélkül és így végső soron eltávolítva ábrázolja az önreflexív 

romantikus művész eddigre kikristályosodott emblémáját: egy olyan alakot, akit immár 

tetszőleges korban és környezetben lehet elhelyezni. 

Borsos képét időbeli ambivalenciája is megkülönbözteti Danhauser műveitől, vagy 

legalábbis azok szokásos értelmezésétől.
567

 Danhauser földhözragadt művészválságai a 

jelenben játszódnak. A képeket tüzetesen szemlélve azonban felfedezhetjük, hogy 

mindegyik tartalmaz olyan elemeket, amelyek megbontják az idő egységét. Az elmaradt 

végrehajtás szegény festőjének utolsó értéktárgya egy dúsan faragott rokokó asztal, amely 

ebben az esetben a múlt maradványának tűnik, és a festő szegénységét húzza alá. A Das 

Scholarenzimmer című képen a múltba tekintő akadémiai oktatás eszközei válnak irónia 

tárgyává, miközben a szobába belépő hálósipkás öreg professzor mintha maga lenne az 

áporodottság. Lothar Schultes értelmezésében: mire a művész végre megmássza a 

ranglétrát, és akadémikus lesz, a művészete passé.
568

 A Tréfás jelenet a műteremben 
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festője rokokó széken ül, és olyan egzotikus vadászjelenetet fest, amely szintén inkább az 

előző évszázad művészetének felel meg. Ő és társa 18. századias térdnadrágot visel – 

miközben a műterembe belépő úr – nyilván egy megrendelő –, akinek kutyája a festő 

macskája után iramodik, és ezzel zűrzavart idéz elő, a 19. század ruháját hordja. A 

polgárias jelen betör a művészet elzárt, ódivatú világába? Nem biztos, hogy a festménynek 

ennyire konkrét értelmezést kell adni, az azonban bizonyos, hogy az idővel való játék 

Danhauser műteremképeiből sem hiányzik. Az elégedetlen festővel közös motívum a 

rokokó szék, amely Danhausernél a múlt ósdi maradványa; Borsosnál viszont egy gazdag 

műterem kelléke. A festő két évvel korábban állította ki a Lányok bál után című festményt 

(26. kép), amelyen hasonló rokokó bútorok jellemezték az arisztokrata szalont. Az enteriőrt 

a kritika egyértelműen egy bécsi palota elegáns termeként értelmezte, amelynek 

gazdagsága, fényűzése még jobban kiemelte a festmény témájának frivolitását, amelyet a 

kritikusok egy része megrovásban részesített.
569

  

Közéjük tartozott a Pesti Napló  jelű kritikusa, aki azonban nem csak erkölcsi 

aggályokat fejezett ki a képpel kapcsolatban, hanem műfajtaniakat is: 

„Látszik, hogy Borsos igen jó csendéleteket festett kezdetben, mert egy 

comfortable-terem csecsebecséje a legkisebb részletekig oly szépen, oly 

mesterileg van vászonra téve, miszerint ennél jobbat nemis kivánhatni. A 

ruhakelmék és butorok kelméi oly élénk és élethűek, mintha csak 

természetesek volnának. Kevesebb erő van fordítva az arczokra, s ugy látszik, 

mintha előbb kész lett volna az igen élénk szinezetű ruházat, mert az erő 

ezekben pontosul össze, s a művész már képtelen volt vele az arczokat 

összhangzatba hozni.”
570

 

A részletek pontos, a felületekre koncentráló megfestése elvonja a festő energiáit a 

magasabb rendű vonatkozásokról – amelyek a Lányok bál után esetében nem is a szellemi 

tartalmat jelentik, mert az a kritikus szerint nincs, hanem legalább az emberábrázolást, 

amely – a klasszikus hierarchia értelmében – fontosabb a tárgyak megjelenítésénél. 

Ugyanez a gondolat nyilvánult meg azokban a kritikákban, amelyek – a Divatcsarnokba 

író Solttal ellentétben – fanyalogtak Az elégedetlen festő láttán, mert hiányolták belőle a 

„költőiséget”. Solt szerint Borsos képét tartalmi gazdagsága kiemeli a tárlaton látható 

„pusztán technikai művek” tengeréből; mások azonban – Pesten és Bécsben egyaránt – úgy 

vélték, a festmény csupán briliáns módon kidolgozott részletek csendéletszerű összessége, 
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„drámai élet”, szellem, invenció nélkül.
571

 Visszatérő motívum ez a csendéletfestőként 

indult Borsos műveinek fogadtatásában. Kertbeny Károly, aki kezdettől figyelemmel 

kísérte Borsos pályáját, és eleinte nagy jövőt jósolt neki, egyre csalódottabban vette 

tudomásul azt a hanyatlásként értelmezett folyamatot, amelynek során Borsosból „polgári 

arcképfestő” vált.
572

 A probléma ott rejlik, hogy Borsos – saját művészegyéniségének 

kibontakoztatása helyett – a közönség kegyeit kereste és szolgálta ki. A kortárs kritika 

szerint a zsánerfestészetet fenyegető legnagyobb veszély az volt, hogy a festő a lényeg 

helyett elveszik a részletekben; ha ezt népi életképen tette, akkor vulgaritásba süllyedt, ha 

viszont gazdag környezetet festett meg a részletekben dúskálva, akkor a luxus rontotta 

meg. 

A Borsos-recepciónak ez a problémája fogalmazódik meg egy karikatúrán is, amelyet 

Canzi Ágoston készített Borsosról valószínűleg 1850 körül (43. kép).
573

 Az akvarell 

keletkezésének körülményeiről sajnos nem tudunk semmit, csak annyi biztos, hogy egy 

sorozat része, amelyet Canzi bécsi ismerőseiről készített.
574

 Valószínűleg baráti viszony 

fűzhette az ábrázoltakhoz; erre utal, hogy önmagát is belefoglalta a sorozatba. A Borsost 

ábrázoló karikatúra ennek ellenére – vagy éppen ezért – igencsak vaskos, és mai szemmel 

gonoszkodónak tűnik. Az utalások nagy részét egyelőre nem tudjuk pontosan megfejteni, 

de a felirat nyilvánvalóvá teszi a voltaképpeni témát: „Das will ich in die Kunstausstellung 

drein geben – es muß Effekt machen.” Borsos, a közönségsiker érdekében, hatásos művet 

szeretne létrehozni. Az állványon látható kép maga kicsiny, de aranyozott kerete hatalmas. 

Zilált hajú nőalakot ábrázol, amennyire kivehető, némileg patetikus pózban – talán az erős 

érzelmi hatás szándékával. A művész mögött pedig teli éjjeliedény és bűzölgő árnyékszék 

látható. Csak találgathatunk arra nézvést, hogy ez a két motívum mire utal – talán a 

művész éjt nappallá tevő serény munkájára, amely még dolgát végezni sem ereszti ki 

műterméből? Vagy munkájának minőségére? Vagy esetleg a festmény erőteljes hatásait 

hasonlítja erőteljes, kellemetlen szagokhoz? Egykorú forrás nélkül még azt sem tudjuk 

eldönteni, hogy Canzi romantikusan ironikus, többrétű vagy éppen nagyon is vulgárisan 

direkt jelképeket alkalmazott. Van azonban egy olyan jelentésréteg, amelyet, úgy vélem, a 
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kortárs kritikai diskurzust ismerve bátran tulajdoníthatunk a képnek: Canzi karikatúrája a 

művészet szellemi és anyagi oldalát állítja kontrasztba, vagyis inkább az anyagi oldal 

győzelmét ábrázolja. Anyagi a díszes keret, amely elhatalmasodik a műalkotáson, és 

anyagi a művész exkrementuma is – mert a művész is élő, lélegző ember, egészséges 

anyagcserével. A biedermeier korának műkritikája általában a vulgaritás 

csimborasszójaként emlegette a németalföldi életképfestészet vaskosabb tárgyú alkotásait, 

amelyeken hasonló motívumok fedezhetők fel – Canzi tehát az egyik legmagasztosabb 

témát (az ihletett, dolgozó művészt) kapcsolta össze a legalantasabbal. Danhauser szelíd 

művészzsánerei szintén arról szólnak, hogy a művész is ember, de ezen a – nyilván szűk 

körnek szánt – képen Canzi a végsőkig hangsúlyozza ezt a tagadhatatlan igazságot. 

Érdemes most Az elégedetlen festőt ilyen szempontból megvizsgálni. Borsos 

részletgazdagságát a kritikák felszínesnek tekintették, de okkal feltételezhetjük, hogy az 

elemeknek legalábbis egy része nem pusztán ornamens a képen, hanem jelentéssel bír. Ez 

nemcsak azért valószínű, mert Borsos fő példaképe, Danhauser is így építette fel képeit, 

hanem a magyar festő saját művei is ezt támasztják alá: a Lányok bál után esetében például 

a képen látható litografált lapok integráns részei a festmény tartalmának, és hozzájárulnak 

a lányok jellemzéséhez. Az elégedetlen festő képi részletei pedig, remélhetőleg, választ 

adhatnak arra a kérdésre, hogy a festő miért is elégedetlen. 

Kezdjük a festő műveivel, amelyek közül többet is láthatunk a képen. A háttérben 

középen elhelyezett allegóriáról már volt szó – lehet vallásos kompozíció is, mindenesetre 

egy olyan, magasabb rendű műfajba tartozik, amely dicsőséget hoz a festő számára, és fejét 

babérokkal koszorúzza. Az asztalon pedig egy kisebb kép – talán akvarell – látható, amely 

tájat ábrázol. Ezek a félkész, keretezetlen művek. A többi képből, amelyek jobb oldalt, a 

falon lógnak, nem sokat láthatunk. Műfajuk, témájuk rejtve marad előlünk; csupán díszes 

kereteik tűnnek a szemünkbe. A keret – ahogyan Canzi karikatúráján is láttuk – a festmény 

külsődleges, csillogó tartozéka, amely hatásos luxustárggyá teszi azt. Az allegórián és a 

tájképen – amelyeken a festő még dolgozik – nincsen keret, viszont láthatunk egy kész, 

bekeretezett képet a jobb alsó sarokban, beszakítva, a festő dühének áldozatává válva. A 

negyvenes évek folyóiratcikkeit elemezve láthattuk, hogy az a gondolat, miszerint a 

művészet lényege nem is annyira a kész műben, mint inkább az ihletben és az 

alkotófolyamatban rejlik, meglehetősen közkeletű volt, és ezeket a részleteket biztonsággal 

értelmezhetjük e gondolat hordozóiként. Különösen azért, mert a gondolati inspiráció, a 

kézműves alkotófolyamat és az önmagába zárt, kész műalkotás szorosan összetartozó, ám 

mégis ellentétektől szétfeszített hármasa más részletekben is tematizálódik. A művész 
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asztalán egy klasszikus szobor látható: allegorikus nőalak palettával, papírtekerccsel és 

lanttal. Mint szobor, a klasszikus ideál megtestesítője, attributumai pedig a Művészet 

egységére és a festészet szellemi–költői összetevőire utalnak. Előtte viszont az asztalon ott 

láthatók a festő anyagi eszközei: kémcsövek, edények és ecsetek. Hasonló felszereléssel 

Danhauser művészzsánerein is találkozhatunk, de még érdekesebb egy távolabbi analógia: 

Jacques-Louis David portréja Antoine Lavoisier-ról és feleségéről, Marie-ról (44. kép).
575

 

A vegyész házaspár előtt az asztalon hasonló eszközök láthatók: mesterségüknek, az anyag 

vizsgálatának a jelképei. Anyag és szellem azonban a vegyészetben is kéz a kézben kell, 

hogy járjon; inspiráció nélkül tudomány sincsen. A képen a feleség a múzsa szerepét tölti 

be, ahogyan számtalan író- és művészportré esetében, férje pedig ihletett arccal néz fel rá. 

Borsos ezt a képtípust forgatja ki: az elégedetlen festő nem néz múzsájára, jelezve, hogy az 

ihlet bizony elmaradt. 

A festő múzsája hús-vér nő; láthattuk, hogy a kritika is magától értetődően azonosította a 

művész feleségével – talán éppen az említett házaspárportré-típusból kiindulva. Az 

asszony azonban az elvont művészet, a klasszikus szobor, az égi múzsa felé int, és hozzá 

próbálja visszavezetni a művészt. Az égi és a földi szerelem, az égi és a földi múzsa áll 

szemben egymással, ahogyan a szerelemről és a művészetről szóló diskurzusban (ld. IV. 

fejezet). Az égi szerelem (múzsa) klasszikusan meztelen, mégsem érzéki. A földi múzsa 

pedig dús ruhát visel – csakhogy Borsos képének női szereplője egyáltalán nem kurtizán-

szerű; nem idézi fel a földi szerelem testi oldalát. Ruházata kifejezetten egyszerű, nem 

színes, testének vonala egyáltalán nem dereng át, és – ami Borsosra egyáltalán nem 

jellemző – az anyag felülete sem ingerel tapintásra; jóval kevésbé érzéki, mint például a 

bársonykabát, amelyet a festő visel. Ez pedig ismét egy olyan pont, ahol Borsos képe 

szögesen eltér Danhauser műteremképeinek tradíciójától: azokon a képeken a modell-

múzsák valódi nőként vannak jelen a festő életében, és ezáltal elvonják őt a munkájától. 

Megérintik a festőt, és a festő is érinti őket – akárcsak Raffaello Fornarináját Ingres képein. 

Az elégedetlen festő felesége viszont éppen vissza kívánja vezetni őt a művészethez, és 

ennek érdekében csak légies gesztust tesz, de nem ér hozzá férjéhez. 

A kép alsó részén hangsúlyos motívum a nyitott könyv, amelyen a festő tapos – fekete 

harisnyás lába éppen oda irányítja a tekintetünket a kép közepéről. A részlet ismerős lehet 

Danhauser egyik főművéről, amely Liszt Ferencet ábrázolja a zongoránál, párizsi 
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rajongóitól körülvéve (45. kép).
576

 Ezen a képen is hevernek nyitott könyvek a földön, a 

zenehallgatásba egészen belefeledkezett George Sand pedig egy csukott könyvön nyugtatja 

a lábát. A lázadó életet élő romantikus írónő esetében megkockáztatható, hogy ez a régi 

irodalmi tradíciók elvetésére utal. Borsos képén a motívum még hangsúlyosabb: a könyv 

hanyagul nyitva van, lapjai összegyűrődnek a festő lába alatt. A művészet irodalmias, 

szellemi, költői oldalát tapossa el az elégedetlen művész; Borsos pedig a csendéletfestő 

virtuozitásával festette meg a gyűrődő lapokat, a rájuk nehezedő lábat, és azt, ahogyan a 

fekete lakkcipőn megcsillan a fény. Az anyag és a test győzelmét a szellem felett. 

Ahogyan Borsos szinte minden zsánerképe, Az elégedetlen festő is megrovásban 

részesült csendéletszerűségéért, méghozzá éppen attól a Kertbeny Károlytól, aki 1854-re 

már kiábrándult Borsosból; éppen azért, mert végül nem volt képes a csendélet- és 

portréfestészet alacsonyabb rendű műfaja fölé emelkedni.
577

 A festmény 

csendéletszerűsége azonban diadalmas. A kép részletei – a keretezett és keretezetlen 

festmények; a klasszikusan hideg és az élő nőalak; az allegorikus festmény és a tájkép; a 

nő ihlető kézmozdulata és a festészet kémiai eszközei – mind az anyagi és a „költői” 

kettősségét jelenítik meg, és önmagukban véve nem teszik egyértelművé, hogy melyik az 

erősebb. A földi nőalak égi, érinthetetlen múzsaként viselkedik, és a festő az elkészült, 

bekeretezett, kommoditássá vált képeket semmisíti meg. Az anyag nem a kép 

motívumaiban győz, hanem abban, ahogyan a kép meg van festve. Mondhatjuk úgy is, 

hogy a kép koncepciójában – azaz addig, amíg a mű még nem kész mű, csak inspiráció – a 

szellemi látszik erősebbnek, csakhogy aztán, a kép készülte során, mégis az anyag győz. A 

művész kidolgozza, lekerekíti, gondosan megfesti a formákat, odapöttyinti a 

csúcsfényeket, lakkal fedi be a képet, és végül díszes keretbe helyezi. A megszelídült 

költőiség a csendéletfestészet ketrecében szunyókál. 

A válságban levő művész témáját a kritikusok egy része elcsépeltnek tartotta, ami arra 

utal, hogy már sokszor láthatták – bizonyára sokszorosított grafikákon. Mint említettem, 

például Schrödter szatirikus festményéről is készült nyomat. A londoni Forget Me Not 

pedig több mint húsz évvel Borsos képe előtt, 1831-ben közölt nagyon hasonló illusztrációt 

The Painter Puzzled címmel (46. kép). A festő a Borsos képén láthatóhoz hasonló 

rendetlenség közepén ül, és munka helyett a képből kifelé néz. Az illusztrációhoz tartozó 

vers pedig mintha magáról az elégedetlen festőről, illetve a Canzi Ágost által karikírozott 
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Borsos Józsefről szólna: a művésznek festenie kellene valamit a kiállításra, de nem jut 

eszébe semmi. Pedig, ahogyan a karikatúra-Borsos, ő is igazán hatásosat szeretne: „Oh, for 

some happy hit! to throw / The gazer in a trance”. Fáradságos munka a művészé. Az ihlet 

nem jön magától; a művészet szellemi részével éppen úgy meg kell küzdeni, mint az 

anyagokkal.  

„Sniffing the lamp, the ancients thought 

Demosthenes must toil; 

But works of art are works indeed, 

And always »smell of oil«. 

Yet painting pictures some folks think 

Is merely play and fun; 

That what is on the easel set 

Must easily be done.”
578

 

A lámpa olajszaga zavaró tényező Demosthenes szellemi munkájában, a képzőművészet 

anyagisága viszont magától értetődő. Ennek ellenére – panaszolja a festő – az ihlet játékos 

volta került előtérbe a köztudatban. A művészet azért tűnik könnyű munkának, mert az 

ihlet elvben úgyis jön magától, a megvalósítás pedig – ahogyan magunk is láthattuk a IV. 

fejezetben elemzett művészeti írásokban – csupán járulékos dolog, amely formát ad a 

szellemi tartalomnak. Utóbbit a versbeli festő is így érzi: színezni tudna ugyan (az üres 

vászon, panaszolja, mintha azt követelné: „Tint!” – színezz!), de addig nem teheti, amíg 

nincs mit. A művészet szellemi és anyagi oldala menthetetlenül szétvált, és ezen nem lehet 

segíteni. A vers vége így szól: „I feel that I could strike myself – / But instead I strike my 

colours.” Az utolsó sor szójáték: a kifejezés – strike my colours – a tengerészet területéről 

származik, és azt jelenti: leengedi a zászlót, megadja magát. Talán úgy, hogy nem fest 

egyáltalán – vagy úgy, hogy színei közé csap, és megfesti a képet téma nélkül.    

Az anyag és a szellem kérlelhetetlen oppozíciójával elégedetlen Borsos festője is. 

Fentebb azt állítottam, hogy a költőiség fogalma tulajdonképpen a romantikus költészet-

kultuszból szelídült a zsurnálkritika közhelyévé. A műkritika fősodra Ausztriában és 

Magyarországon is a költőiség és anyagiság kettősségében gondolkodott – ez a szigorú 

ellentét azonban minden, csak nem romantikus. A 19. század közepének műkritikájában 

egyre gyakrabban problematizálódott a festmény anyagiságának kérdése; a vászon már 

nem csak ablak volt, amely transzparensen bemutatta az ábrázolt témát, hanem a maga 

tárgyi valóságában gyakran odatolakodott a néző tekintete és az ábrázolás tárgya közé. A 
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kritikai diskurzusban viták folytak arról, hogy mikor lehet helyénvaló a pasztózus 

festésmód, amelyet az érzékiséggel azonosítottak, és amely így – az akadémikus nézeteket 

valló kritikusok szerint – legfeljebb az olyan alantasabb témákhoz illik, mint amilyen a 

csendélet, de az ideálisabb tárgyakhoz már nem.
579

 Borsos képének felülete sima, 

porcelános, de a tárgyak aprólékos megfestése ugyanezt a problémakört hozta játékba. A 

fanyalgó kritikusok szerint a kép csendéletszerűsége mögött elveszik a lényeg – pedig 

éppen a csendéletszerűség a kép lényege. A romantikus művész talán megszelídülve 

ücsörög gazdag műterme biedermeier aprólékossággal megfestett fogságában, de éppen 

lázad: test és lélek, anyag és szellem dichotómiája és a tartalom zsarnoksága ellen. Az 

érzéki szépség is törhet autonómiára. 

 

 

V.3. „…lázas fiatal költői mámor szüleménye”. Madarász Viktor: A bujdosó álma 

 

Madarász Viktor a Pesti Műegylet 1856. júliusi kiállításán mutatta be Bécsben festett 

második nagyszabású történeti festményét A bujdosó álma a magyar-török harcból címmel 

(47. kép). A festő 1904-es életműkiállításának katalógusából, illetve Kacziány Ödön 

visszaemlékezéséből tudható, hogy a mű konkrét témáját a cenzúra miatt nem lehetett a 

címbe foglalni.
580

 Az eddigi kutatások azonban nem hangsúlyozták azt a meglepő tényt, 

hogy – amint a Budapesti Hirlap szeptember 18-ai cikkéből kiderül – a tárlat második 

hónapjában Madarász egy kis táblát függesztett a kép mellé, amely pontosan leírta annak 

témáját: „Tököly István árvavármegyei főispán várában ostromoltatván, halálos 

nyavalyában sínlődve s különben is a hely megtarthatását nem remélve, Imre fiát hű 

szolgájára bizta, vele Lengyelországba menekülendőt; néhány óra mulva a vár rohammal 

bevétetik s az ősz Tököly következő éjjel betegsége s bilincsei következtében meghal. E 

kép azon jelenetet ábrázolja, hol a Kárpátokban bujdosó Tököly Imrének börtönben 

meghalt atyja szelleme megjelenik.”
581

 Nem tudjuk, hogy a kritika és a közönség számára 

az első hónapban mennyire volt sejthető a téma – a feliratot közzétevő Bulyovszky Gyula 

azt állítja, hogy ő „körülbelül magyarázat nélkül is” eltalálta –, az azonban tény, hogy a 

konkrét tárgy felfedése előtt megjelent értelmezések kevésbé történelmi jelenetként, mint 
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inkább egy általános élethelyzet ábrázolásaként vagy egyenesen allegóriaként elemezték a 

festményt. „[A]llegoricus müvét nem merném a magyar történelemből vett műnek 

nevezni”
582

 – írja az egyik kritikus; és nincs okunk rá, hogy a „merném” szó mögött a 

cenzúrától való félelmet sejtsük. 

A festmény egykorú fogadtatása markánsan rajzolódik ki a Pesti Naplóban és a 

Budapesti Hírlapban megjelent írásokból, amelyek a kor műkritikájában kivételes 

részletességgel elemzik azt. Kiviláglik belőlük, hogy a kép a konkrét és az általános, a 

megfoghatóan valószerű és a „túlvilági” részletek összekapcsolása által adta fel a leckét a 

befogadóknak. A történelmi kép műfaji követelményei az ötvenes években már részletekbe 

menő, forrásokkal is megokolt hitelességet írtak elő; a múltbeli, de valódi esemény 

ábrázolásának reálisnak kellett lennie. Madarász alkotásán viszont egy megfoghatatlan 

álomkép látható irreális rémalakokkal. A Budapesti Hírlapba író Bulyovszky Gyula ugyan 

történeti képnek nevezi a művet, de voltaképpen a történeti zsáner műfaji kategóriájában 

helyezi el, kifejtve, hogy a kép – amelyen „a positiv történet kevés szerepet játszik” – nem 

a régi idők egy meghatározott hősét ábrázolja, hanem egy tipikus múltbéli alakot: egy 

bujkálni kényszerülő fiatalembert.
583

 A kép minden részlete e témát magyarázza: az ifjú 

kísérője „bizonyosan valami hű szolga az apai házból”, az idős férfi kísértete 

„védszellem”,  „ki maga is szerencsétlen sors áldozata lehetett”, és most megóvni próbálja 

az ifjút üldözőitől, akiket a mögötte feltűnő  „vérszopó vampyr árnyéka” jelképez.  

Bulyovszky mindent megtesz, hogy a különös ábrázolást legalább egy történelmi korszak 

konkrétumaihoz terelje vissza, ha már konkrét személyhez nem kötheti. Maga is tisztában 

van azonban azzal, hogy a kép nem csak erről szól: még a részletek elemzése előtt 

leszögezi, hogy a mű elsősorban a szárnyaló képzelet, a „lázas fiatal költői mámor 

szüleménye”. A Pesti Napló X jelű kritikusa még messzebbre megy, és eleve „allegoricus 

képnek” nevezi A bujdosó álmát, amelyen az öregember szelleme mintha ezt mondaná:  

„Nálam – az élet küzdelmei, – az üldöztetés kinjai s a rabbilincs elől nálam találtok 

menekvést.”
584

 A szellem ugyanis a „Resignatio” megtestesítője: „Harcz a hit és a kétkedés 

között, e szellem kérdéseinek e legnagyobbika van a Madarász vásznán kezelve.” Mivel az 

1850-es években járunk, természetesen nem kerülhető el a felvetés, hogy az elemző 

burkoltan a forradalom utáni csüggedés vagy bizakodás kérdésére utal. Ez nem zárható ki: 

a kritikus nyíltan nem írhatta le, de közönsége kiolvashatta a sorok közül.  
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Egyvalami azonban e feltételezés ellen szól: „X” az elemzést határozottan nem politikai 

irányba, hanem a művészlét általános kérdései felé futtatja ki. „Százat mernék tenni egyre, 

mikép Madarász álomképe nem közönyösen lőn választva, de mintegy ösztönszerüleg, 

öntudatlanul s hévvel a müvész kedélyéből forrta ki magát, százat mernék tenni egyre, 

mikép a müvész saját jövőjével foglalkozott, midőn a török-magyar harcz eszméjét felvette 

kedélymozzanata közlönyeül” – írja.
585

 Eltérő útvonalon ugyan, de mindkét elemzés a 

művész egyéni képzeletére hivatkozva jut el a realitás és a fantasztikum szintézisének 

lehetőségéhez. 

Miért értelmezték így a szerzők a képet? Ennek megértéséhez a Madarász által 

felhasznált képi motívumok eredetét kell feltérképeznünk. A festmény egyes, hangsúlyos 

részletei ugyanis nem a művész invenciói, hanem nagy múltra tekinthetnek vissza, 

méghozzá (részben) a sokszorosított grafika és a népszerű művészet területén. Ez pedig a 

kritikusok előtt bizonyára nem volt ismeretlen. 

Először vessük össze Madarász képét Landau Alajos Látomás címen ismert művével (48. 

kép),
586

 amely néhány évvel később készült. A hasonlóság nem abból adódik, hogy Landau 

Madarász képét követte volna, hanem – mint látni fogjuk – a közös forrásokból. Landau 

képének konkrét témáját nem ismerjük, de lehetséges, hogy szépirodalmi mű 

illusztrációjáról van szó. Egy fiatalember a Madarász festményén látható alabárdoshoz 

nagyon hasonló testtartásban alszik el kedvese sírjánál, a nő szelleme pedig szeretettel és 

jóindulattal tekint le rá. A két művet összehasonlítva szembetűnő, hogy míg Landau 

kísértete a „szelíd szépség” ideálját látszik megtestesíteni, addig Madarász képén a 

„borzalmas” kategóriájának minden szempontból megfelelő jelenést látunk: az idősebb 

Thököly halott alakját sejtelmes szürke fátylak veszik körül, jeges keze ernyedten lóg és 

majdnem hozzáér az alabárdoshoz, a szellemalak felett szárnyait széttáró figura lebeg, 

akinek csuklyája alatt is látszik, hogy feje egy vigyorgó koponya. Az álom, a látomás és a 

kísértet motívuma a népszerű művészetben az erőteljes hatáskeltés eszköze volt, de – ismét 

annak példájaként, hogy egyazon motívum könnyen átértelmeződhetett a kontextustól 

függően – válthatott ki gyengéd érzelmet és rémületet is. A halott szerelmes sírjánál való 

merengés és a kedves kísértetének megjelenése a kor irodalmának rendkívül elterjedt 

motívuma volt, de nem volt mindig olyan kellemes, mint Landau képén: Kisfaludy Károly 
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Éjjeli menyekző című balladájában például a halott (bár élőnek hitt) nő mérget itat 

szerelmével, és végül csontvázzá változik az ifjú előtt. 

Landau képének emberalakja az alabárdos figurájához nyújt párhuzamot, de számunkra 

persze fontosabb a fiatal Thököly, akinek testtartása – hátravetett feje – több évszázada a 

jelentős, látomásszerű álom látásának jele a művészetben. A 19. században a sokszorosított 

grafikában is gyakran előfordult a motívum, amit az  Aurora két képe példázhat. Mindkét 

illusztráció Vörösmarty kisepikai műveihez készült: az 1827-es kötetben található 

illusztrációt Moritz von Schwind készítette a Tündérvölgyhöz (51. kép), az 1831-es képet 

pedig Kisfaludy Károly A Romhoz (49. kép).
587

 A szövegeket figyelmesen olvasva 

azonban feltűnik, hogy egyikben sem szerepel olyasféle látomás, amilyet a képek ábrázolni 

látszanak. A Tündérvölgyhöz tartozó képen egy tündér elrabolja Csaba szerelmét, Jevét, 

éppen azután, hogy a hős ifjú legyőzte vetélytársát, Döngörét - nem látomást ábrázol tehát, 

hanem a lányt elragadó természetfeletti lényt. A Rom esetében bonyolultabb a helyzet, 

ebben a költeményben ugyanis egyáltalán nem szerepel a képen láthatóhoz hasonló jelenet. 

Az eltérés magyarázata Vayerné Zibolen Ágnes szerint az, hogy a képet Kisfaludy halála 

után Bajza József és Toldy Ferenc választotta ki a hagyatékból, és eredetileg nem A 

Romhoz készült.
588

 A költemény egy ifjúról szól, akinek Rom isten három álmát teljesíti. A 

képen láthatjuk az alvó ifjút, a háttérben az építményt, amelyben Rom lakozik, ám a lebegő 

szép nőalak semmiképpen sem testesítheti meg a borzalmas Rom istent. Ábrázolhatja 

azonban azt a leányt a kép, aki az ifjú egyik álmában szerepel, és akit végül elveszít, vagy 

akár magát az álmot, a fantázia működését is – ebben az esetben mégiscsak Kisfaludy 

tudatos választásáról lehet szó.
589

. Annyi mindenképpen bizonyos, hogy a kép egy gyakori 

kompozíciós sémának felel meg. Stefanie Heraeus szerint ez a tradicionális, a 19. század 

közepe előtt jellemző álom-ikonográfia jellegzetes elrendezési módja, amelyben a lebegő 

álomkép egyik leggyakoribb formája (az égi létra, a bagoly vagy a denevér mellett) az 

Aurora-illusztráción is látható kísértetszerű alak.
590

 A kompozíciós séma már Domenico 

Fetti Jákob álma című, 1620-ban festett képén (Palazzo Barberini, Róma) megjelent.
591
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Nagyon hasonló az elrendezése Moritz von Schwind A fogoly hercegnő című 

festményének (52. kép); Schwind – az ugyanezt a sémát alkalmazó Tündérvölgy-

illusztráció alkotója –  már 1822-ben készített nagyon hasonló vázlatot.
592

 A kompozíció 

legfontosabb előképe Raffaello Scipio álma című festménye (National Gallery, London), 

és a vallási látomások ábrázolásaihoz áll közel (a lovagnak álmában megjelenő hercegnő 

Máriára emlékeztet), de a szakirodalom egyben az elérhetetlen nő iránti vágyakozás 

megjelenítésének is tartja.
593

 Ez utóbbi értelmezés, mint arra már utaltunk, A Rom esetében 

is helytálló lehet. Lehetséges, hogy a rajz és a szöveg diszkrepanciája nem abból adódik, 

hogy az illusztráció nem kifejezetten Vörösmarty költeményéhez készült, hanem abból, 

hogy Kisfaludy az illusztrálás feladatát egy ismert kerettéma segítségével oldotta meg, 

annak ellenére, hogy az nem illett tökéletesen a költeményhez. 

Madarász alabárdosának, illetve Landau szomorú ifjújának az alakját is megtalálhatjuk az 

Aurora illusztrációi között. A sírnál bánkódó alak közkeletű képtípusának jellegzetes 

példája az az illusztráció, amelyet Johann Ender készített Kisfaludy Károly A szeretők sírja 

című verséhez (50. kép). A motívum annyira elcsépeltnek számított, hogy a Zalán futását 

elemző Toldy Ferenc meg is rótta az egyébként magasztalt Vörösmartyt, amiért maga is 

belefűzött eposzába egy ilyen jelenetet: „Azután a kígyó, vadász ifju, virágos sír, köny! – 

ezen a romángyártó sereg kedvenceit nem vártam s nem kerestem.”
594

 Éppen ilyen vadászt 

látunk Ender képén; a hozzá tartozó vers pedig jól mutatja, hogy az Aurora szerkesztőjétől 

nem állt távol a „romángyártók” felfogása: „A vadász az, ott mereng ő / Elhúnyt élte 

csillagán; / Zúg az erdő, keble zajlik, / Képe zordon s halovány.”
595

  

Mindebből számunkra most az a legfontosabb, hogy nemzeti témájú képét Madarász 

olyan motívumokból építette fel, amelyek nemcsak hogy gyakran fordultak elő a népszerű 

műfajokban (képekben és szövegekben egyaránt), de már évtizeddekek korábban is 

kifejezetten ebbe a körbe tartozó, lapos, „romángyártóknak” való motívumként 

értelmeződtek. A festő közvetlen forrásait nem ismerjük, így nem állíthatjuk, hogy 

példaként az Aurora illusztrációi álltak előtte; számtalan más helyről is meríthette ezeket a 

képi elemeket. Érdemes azonban eljátszani a gondolattal, hogy így volt – ebben az esetben 

ugyanis Madarász a nemzeti vizuális kultúra egy korábbi útját elevenítette fel: azt a 

romantikus-gótikus felfogást, amikor a történelem nemcsak portrészerűen ábrázolható 
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hősök története volt, hanem kísérteteké és tündéreké is. És névtelen embereké. Bulyovszky 

Gyula valami nagyon fontosra hibázott rá, amikor – talán csak prózai okból, a cenzúra 

miatt – egy egyszerű, névtelen fiatalember képeként értelmezte A bujdosó álmát. 

A kép műfaja körüli bizonytalankodás véleményem szerint abból adódik, hogy a gótikus 

rettenet motívumai az 1856-os kritikai diskurzusban már egyértelműen nem tartoztak a 

magas művészet körébe, és különösen nem a történeti festészethez. Feltűnő, hogy a 

kritikusok milyen kevéssé használják a rettenetes, borzalmas stb. kategóriáihoz tartozó 

esztétikai nyelvezetet, noha az kitűnően alkalmas lett volna a kép leírására. Bulyovszky 

tisztában is van ezzel, hiszen a legelején még így kezdi Madarász képének leírását: „sötét 

rengeteg közepett, melynek vad magánosságát az éj még rémesebbé teszi, egy szelid arczú 

ifjú alszik”. A II. fejezetben leírtak után már nem kell külön magyarázni, hogy ezzel a 

szerző nem csupán a képről ad hangulatos leírást, hanem azt a hatást írja le, amelyet az 

ábrázolás a befogadóra tesz. Amiből az is következik, hogy ha jobban kifejtené ezt az 

aspektust, akkor a festmény könnyen a felszínes, hatásvadász művészet körébe 

sorolódhatna – miközben ő éppen gazdag szellemi tartalmáért méltatja azt.  

Miért hangsúlyozza tehát mindkét elemzés annyira a művész egyéni képzeletének 

szerepét?  „[M]inden fiatal költőnél túluralgó a phantasia” – írja Bulyovszky, mintegy 

mentegetve Madarászt a természetfeletti motívumok alkalmazásáért. A Pesti Napló 

kritikusa pedig egyenesen úgy véli, hogy Madarász műve a festő saját művészi pályájára, 

elképzeléseire, vívódásaira reflektál. Nem véletlenül. A rettenet motívumai, a befogadó 

oldaláról, az egyéni műélvezethez kötődtek, az egyéni befogadónak okoztak gyönyört a 

félelem és izgalom érzetét felkeltve. Az alkotó oldaláról pedig az egyéni képzelet 

alakzataivá váltak, azt tárgyiasították – ahogyan a III. fejezetben elemzett 

művésznovellákban is a gótikus motívumok voltak a szenvedélyes, zabolázhatatlan művész 

történetének kellékei. A szerzők ebben a kontextusban értelmezték a képet, és alakították 

azt a művészi vívódás allegóriájává. A kritikákból ítélve a gótikus fantáziájú romantikus 

művész még az 1850-es években is létező és elfogadható alak volt, akit világosan 

elkülönítettek a nemzetet szolgáló közösségi művésztől, de nem mögötte, hanem mellette 

helyeztek el. A kritikusok azért lelkesedtek Madarász képéért, mert a kor magyar 

művészetében kivételes minőséget fedeztek fel benne. Ez a minőség pedig – akár nemzeti 

tárgyú, akár szigorúan történelmi, akár gótikus, akár közösségi, akár személyes – a 

szemükben része volt a nemzeti kultúrának. 
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V.4. Összefoglalás 

 

Az anyag, amelyet e dolgozatban vizsgáltam, igencsak szerteágazó. Elemzésem sok 

szálon futott, de remélem, hogy a szálakat végül sikerült összefűznöm. Megkíséreltem 

meghatározni azokat a vonásokat, amelyek a korszakban a közízlés jellemzőinek 

számítottak – mint a hatás kedvelése vagy a személyes vonatkozások keresése a 

műalkotásokban –, majd pedig ezeket követtem három témakörön keresztül, a II–IV. 

fejezetben. Eközben a személyesség kérdése is előtérbe került; a forrásokat elemezve úgy 

tűnik, hogy amiket a korszakban a „közre”, az átlagemberre jellemző művészetbefogadási 

stratégiáknak tartottak, azok egyben személyes, a közösségi kérdéseket figyelmen kívül 

hagyó stratégiák voltak. Dolgozatom a művészet élvezetének olyan módjairól szól, 

amelyek kívül esnek a nemzeti művészet paradigmáján, vagy legalábbis feszegetik azt. 

A romantika meghatározásai, mint a bevezetőben láttuk, állandóan alakulnak, és soha 

nem juthatnak nyugvópontra. Nincs ez másképp a magyar romantika esetében sem. A 

„nemzeti romantika” fogalma segít ugyan körülhatárolni és a nemzeti eszmére mint 

vezérfonalra felfűzni a vizsgált anyagot, de eközben kimarad számos olyan jelenség, amely 

egyébként joggal lenne romantikusnak nevezhető. A reformkor kultúrájában hangsúlyosan 

volt jelen számos olyan romantikus képzet, amely nem kötődött szorosan a nemzeti 

művészet iskolájának eszméjéhez, de mind a művészetről való gondolkodásban, mind a 

műalkotásokban megnyilvánult. A gótikus hagyomány, amely egyszerre romantika előtti és 

romantikus, és a romantika népszerűvé válásának folyamatában is meghatározó 

jelentőséggel bírt, Magyarországon is ott kísértett a történelem ábrázolásaiban a reformkor 

elején. Kritikai értékelésének megváltozását nyomon követve a nemzeti művészet 

elvárásrendszere is világosabban rajzolódik ki. A társadalomtól idegen romantikus művész 

alakja – az egyik legfontosabb romantikus képzet – szintén igen gyakran bukkan fel a 

korszak folyóirataiban, annak ellenére, hogy azok a (szorosabb értelemben „szakmai) 

írások, amelyek kifejezetten a hazai művészet helyzetét tematizálták, inkább azt várták a 

művészektől, hogy a nemzeti közösség érdekeit tartsák szem előtt. Hasonlóan alapvető 

romantikus fogalom a szerelem; a IV. fejezetben azt bizonyítottam, hogy a művészet és a 

szerelem analógiája a reformkori Magyarországon központi szerepet játszott a művészetről 

való gondolkodásban, legalábbis a nagyközönségnek szóló írásokban. A női ideálkép 

műfaja – elemzésem szerint – ebben a kontextusban értelmezhető, és a korszak művészeti 

írói számára a nemzeti művészet felvirágoztatásának egy alternatív, az általános emberi 

felé törekvő útját jelentette a kifejezetten nemzeti témák ábrázolásával szemben. 
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A romantika és a közízlés kapcsolatának vizsgálata rámutatott a korszak művészeti 

diskurzusának néhány olyan alapproblémájára, amely nem a nemzeti művészet 

kérdéskörének keretei közé illeszkedik. Ilyen a művészet anyagi és szellemi részének 

ellentéte, amely sokszor test és lélek kettősségeként fogalmazódott meg. A szerelem testi 

és lelki oldalával kapcsolatos fejtegetések tükrében kirajzolódik, hogy nem kritikai 

közhelyről van szó, hanem valóban húsbavágó kérdésről. Ez pedig összefügg a befogadóra 

tett hatás kérdésével: jó-e a művészet, ha közvetlenül hat, nem pedig a jó ízlés 

közvetítésével? Nem veszik-e így el a művészet költői lényege? Ezek a kérdések 

mindegyik fejezetben visszatértek, és elemzésükkel arra igyekeztem rámutatni, hogy – 

noha a romantikánál régebbi művészetelméleti nézetekhez nyúlnak vissza – szorosan 

kapcsolódnak mind a romantika recepciójához, mind a közízlésről alkotott egykorú 

elképzelésekhez. A reformkor romantikája népszerű romantika, amely gyakran 

leegyszerűsített romantikus képzetekben nyilvánul meg, ám ez éppen elterjedt voltát 

bizonyítja. 

Jenőfi, azaz Szeberényi Lajos egy régi, de a 19. században új jelentőségre szert tevő 

művészetelméleti közhelyet fogalmazott meg, amikor azt írta: „a költő, a szobrász, a 

festész érdeme az eszmény teremtésében áll, annak előállitása, érzékitése csak külső 

ügyesség tulajdona; az eszmény a lélek, az előállitás csak burok, öltöny, mellybe a 

lelkesült müvész teremtményét belelehelte”.
596

 A művészettörténész nem költő, még 

kevésbé festő, de egy művészettörténeti munkát lezárni éppen olyan nehéz. Számunkra is 

gyötrő lehet a kérdés, hogy amit elképzeltünk, az vajon testet öltött-e a szavak 

egymásutánjában, a lábjegyzetekben és képtáblákban, a nehezen fogalmazott 

mondatokban. A művészetről és szerelemről szóló írásokban azonban a műalkotások 

sohasem igazán zártak: újra meg újra átértelmeződnek, és beleszólnak befogadóik életébe. 

Remélem, hogy az én munkám sem zárul le az utolsó mondattal, hanem átértelmezhető és 

továbbgondolható.  
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1838. 

 

32. [John Martin]: Teremtés 

Rézmetszet, papír 

J. n.; felirat k. l.: TEREMTÉS 

Nemzeti almanach. Szerk. Vajda Péter, kiadja az Almanach-Társaság. Pesten, 1842. 268. 

oldal után 

 

33. Henry Thomson után Edward Finden: Manahor 

Acélmetszet, papír 

J. b. a kép alatt: H. Thomson. RA. del.
t
; j. a kép alatt: E. Finden sculp.

t
; felirat k. l.: 

MANAHOR 

Emlény. Karácsonyi, Új esztendei és névnapi ajándék. Kiadja Heckenast Gusztáv, Pesten, 

1838. 228. oldal után 

 

34. Henry Thomson: Imádkozó rabszolga, 1827 

Olaj, vászon 

Magántulajdon 

Fotó: artsalesindex.artinfo.com 

 

35. Leopold Beyer: Elisabeth von Scharnachthal, 1829 

Acélmetszet, papír 

J. b. a kép alatt: Leop. Beyer sc. 

Vielliebchen. Historisch-romantisches Taschenbuch. Hrsg. von Tromlitz. Leipzig, 1829.  
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36. Josef Danhauser után Andreas Geiger: Az alvó festő, 1841 után 

Mezzotinto 

Albertina, Bécs 

 

37. Borsos József: A kis festő (A művész álma), 1851 

Olaj, fa, 55,5 × 44 cm 

J. j. l.: Borsos József 851 

Magántulajdon 

 

38. Borsos József: Az elégedetlen festő (Válság a művész életében), 1852 

Olaj, fa, 97,5 × 81,7 cm 

J. j. l.: Borsos 1852 

Magyar Nemzeti Galéria, ltsz.: 3188 

 

39. Josef Danhauser: Tréfás jelenet a műteremben, 1829 

Olaj, vászon, 36,5 × 49,5 cm 

Belvedere, Bécs, ltsz.: 2552 

 

40. Josef Danhauser: Regényolvasás, 1841 

Olaj, vászon, 63 × 78,8 cm 

Galerie Grünwald, München 

 

41. Borsos József: Zitterbarth Mátyás arcképe, 1851 

Olaj, vászon, 134 × 113 cm 

J. j. l.: Borsos József 1851 

Magyar Nemzeti Galéria, ltsz.: 50.517 T 

 

42. Adolf Schrödter: Don Quijote, 1834 

Olaj, vászon 

Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin 

 

43. Canzi Ágoston: Karikatúra Borsos Józsefről, 1850 körül 

Akvarell, papír, 331 × 237 mm 

Felirat l.: Das will ich in der Kunstausstellung drein geben – es muß Effekt machen.; j. l. 

ceruzával: Borsos Photograph 

Szépművészeti Múzeum, ltsz.: 1926–1253. 

 

44. Jacques-Louis David: Antoine és Marie Lavoisier portréja, 1788 

Olaj, vászon, 259,7 × 194,6 cm 

J. b. l.: J. David 

The Metropolitan Museum of Art, New York, Purchase, Mr. and Mrs. Charles Wrightsman 

Gift, in honor of Everett Fahy, 1977, ltsz.: 1977.10 

 

45. Josef Danhauser: Liszt Ferenc a zongoránál, 1840 

Olaj, vászon, 119 × 167 

Staatliche Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
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46. J. Knight után H. C. Sheriton: The Painter Puzzled 

Acélmetszet, papír 

J. b. a kép alatt: J. Knight pinx.
t
; k. a kép alatt: Pub. by R. Ackermann & C.

o
 London.; j. a 

kép alatt: H. C. Sheriton sculp.
t
; felirat k. l.: THE PAINTER PUZZLED 

Forget Me Not; A Christmas, New Year’s and Birthday Present. Edited by Frederic 

Shoberl. London, 1831. 119. oldal előtt 

 

47. Madarász Viktor: A bujdosó álma, 1856 

Olaj, vászon, 254 × 192 cm 

J. j. l.: Madarász Victor 1856 Bécsben 

Magyar Nemzeti Galéria, ltsz.: 5244 

 

48. Landau Alajos: Látomás, 1858 

Olaj, vászon, 44,5 × 58 cm 

J. b. l. a párkányon: Alois Laudon pinx 1858 

Magyar Nemzeti Galéria, ltsz.: FK 6168 

 

49. Kisfaludy Károly után Michael Hoffmann: Illusztráció Vörösmarty Mihály A Rom 

című költeményéhez, 1830 előtt 

Rézmetszet, papír 

J. j. a kép alatt: M. Hoffmann sc.; felirat k. l.: A’ rom.; j. f.: III. 

Aurora. Hazai almanach. Kiadá Kisfaludy Károly. Pest, 1831. 

 

50. Johann Nepomuk Ender után Michael Hoffmann: Illusztráció Kisfaludy Károly A 

szeretők sírja című költeményéhez, 1830 előtt 

Rézmetszet, papír 

J. b. a kép alatt: J. Ender del.; j. a kép alatt: M. Hoffmann sc.; felirat k. l.: A’ szeretők 

sírja.; j. f.: II. 

Aurora. Hazai almanach. Kiadá Kisfaludy Károly. Pest, 1831. 

 

51. Moritz von Schwind után Adolph Dworżack: Illusztráció Vörösmarty Mihály 

Tündérvölgy című költeményéhez, 1827 

Rézmetszet, papír 

J. b. a kép alatt: v. Schwind del.; j. a kép alatt: Dworżack sc.; felirat k. l.: Tündérvölgy; j. 

f.: No.2. 

Aurora. Hazai almanach. Kiadá Kisfaludy Károly. Pest, 1827. 

 

52. Moritz von Schwind: A fogoly hercegnő, 1860/1863 

Olaj, vászon, 106,3 x 60,5 cm 

Schack-Galerie, München, ltsz.: 11582 

 

 


