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 A disszertáció a 18-19. század fordulójának német tájképfestészetét vizsgálja, konkrétan azt  

a kérdést, hogy hogyan vált a német romantika idején a táj az önmegismerés helyévé és eszközévé?

 A tájkép változásainak vizsgálatát tömören úgy foglalhatjuk össze, hogy a tájkép  többé nem 

a táj képe, a hangsúly a tájról a képre tolódik át. Ráadásul a világ és ember kapcsolatának, az ember 

helyzetének nemcsak vizsgálata, hanem éppen magának a vizsgálatnak a tematizálása és 

megjelenítése is megtörténik, legfőképpen a német romantika egyes tájképein.

I. rész – A táj

 Az első részben a természet, a táj és a tájkép fogalmait és viszonyukat vizsgálom. Itt fontos 

állításként szerepel, hogy önmagában vett táj nem létezik. A táj természettől való fogalmi 

különbségének megértéséhez elengedhetetlen az ember szerepe, hiszen a táj alapvető jellemzője, 

hogy mindig valamiként mutatja be a természet egy részletét. Sosem képzelhető el táj anélkül, aki 

azt tájnak látja, tájnak nézi és tájnak mutatja. Ezért térek ki részletesebben többek között Georg 

Simmel Joachim Ritter és Alain Roger tanulmányaira is.

 A tájképben bemutatott természet tájként  való érzékeléséhez az kell, hogy kimehessünk bele, 

valahonnan máshonnan, tőle idegen környezetből érkezzünk hozzá: azaz az idegenség tudata. Ezért 

állíthatjuk, hogy a (rejtőzködő) természet tájként-láthatóságát a rálátás biztosítja. Ezen rálátás-

fogalom köré csoportosítható minden kritérium, ami a tájként látáshoz kell, és a fogalom 

egybefoglalja ezeket: egy objektumot (természet), amit egy szemlélő (szubjektum) saját 

pozíciójának meghatározásával (kívülállás) értelmez. A tájképben megjelenő természet tehát olyan, 

amellyel a néző tájként kerül szembe. Ennek a kívülállás-értelmezésnek az eszköze a rálátás, ami 

valójában nem csupán elméleti megfogalmazás, hanem konkrét esztétikai-művészettörténeti 

vonatkozása is van, ami a tájkép definiálásakor is döntő fontosságú lesz: ez pedig a horizontvonal.

 Mindezt az első részben Caspar David Friedrich híres, Szerzetes a tengerparton című 

képének korabeli recepciótörténetének rekonstrukciójával és elemzésével támasztom alá. Itt a 

legfontosabb azt megfigyelni, hogy a műnek az újdonsága nem a rálátási szög újszerű 

kiválasztásában keresendő, hanem éppen annak feloldásában. Friedrich tájképe úgy mutatja be a 

világ végtelenségét, hogy  szinte nem is vesszük észre a finom fordulatot: a kép tárgya immáron 

nem a táj, hanem maga a végtelen.

2



 A kép elemzése nyomán világossá válik a romantika egyik fontos felismerése: a tiszta 

természet bemutathatatlan, ezért  az, ami a képen megjeleníthető, az legfeljebb a természethez – 

tehát nem csupán a tájhoz – való viszony. Az önmagában megjeleníthetetlen természet csak 

valamilyen értelmezésben, egyéni látásmódban jelenhet meg (tájkép), és amikor az az igény merül 

fel, hogy ebben a tájban a tiszta természet kapja a főszerepet – mely, mint tudjuk, nem lehetséges, 

hiszen a szubjektivitás kizárhatatlan az ábrázolás folyamatából – akkor magától kínálkozott a 

megoldás, hogy maga a természethez való viszony váljék a kép valódi témájává. A romantikus 

tájkép, azáltal, hogy szabaddá kívánta tenni a természetet – illetve felismerte a természet  hatalmát – 

annak olyan bemutatását tette lehetővé, mely  ezáltal annak a szubjektummal való kapcsolatát is 

megjeleníthetővé tette. Ezért a tájkép nem egyszerűen a táj képe, a természet leképezése, hanem a 

hozzá kapcsolódó megítélések tükre is. Ennek a megítélésnek, értelmezésnek pedig természetesen 

elengedhetetlen részese maga az értelmező szubjektum.

II. rész – A szubjektum

A második rész középpontjában ezért a szubjektum áll. A természet esztétikaiként, azaz tájként 

látásához a távolság, elidegenedés, nem-természetesség kell. Egy olyan távolság, amely az 

elkülönülés során az ember önértelmezését  segíti, ahogy arra a fiatal Schelling is felfigyelt 1797-es 

természetfilozófiai vizsgálódásában, de említhetjük Heidegger 1939-es phüszisz-tanulmányát és 

Heinrich Lützeler 1950-es tájképelemzését is.

 A táj általi önpozícionálás, a természet megragadása magával hozza a kimenetel 

szükségességét. A tájba kimenetel során ez a táj lesz hatással szemlélőjére: a természet-jelenségben 

vizsgálandó érzések, a tájhoz fűződő érzelmek születnek meg, melyek analízise segíti a 

szubjektumot önnön helyzetének felismerésében. Ezt láthatjuk már a táj értékelésének kezdeténél, 

Petrarca híres Mont Ventoux-megmászásánál is, és ugyanennek bukkanhatunk nyomára például 

Rousseau magányos sétálója, Schiller Sétája vagy Büchner Lenze esetében.

 A táj által generált érzelmi reakciók megértéséhez lényeges megvizsgálni Alpok 

„megszelídítésének” történetét, melynek során azt láthatjuk, ahogy egy  leküzdendő akadályból és 

felesleges, használhatatlan, termelésre alkalmatlannak ítélt területből kedvelt, lenyűgöző, fenséges 

esztétikai látvány  vált. Az Alpok esztétikája tehát nagyban összefügg a fenséges születésével. A 

történet Hallertől Addisonon és Shaftesburyn át vezet a 18. század végéig és a romantika 

tájképfestőiig. Ugyanakkor van egy „politikai” jellegű ok: a szabálytalan, eredetileg irtóztatónak, 

félelmetesnek, később pedig fenségesnek tűnő Alpok és az északi táj felértékelése egyfajta 
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kompenzációnak tekinthető a harmonikus mediterrán táj hiányáért. A déli táj mellett a szabálytalan 

hegyek jellemezte északi olyan viszonyban áll egymással, mint szép és fenséges. Így válik az északi 

táj a mediterrán mellett  esztétikailag értékessé, sőt, olyanná, mely  a mediterránnál még alkalmasabb 

arra, hogy a nézőt megindítsa.

 Ennek a megindításnak a tapasztalatához kellett a kimenetel, akkor is, ha kimenni a 

„természetbe”, elhagyni a várost és a civilizációt bizonyos értelemben legalább a középkorig, illetve 

valójában a 18. századig nem volt gyakori vállalkozás. A romantikus tekintet eredménye 

ugyanakkor éppen az, hogy a lélek mélységeinek és a mélységekben rejtőző szörnyűségek 

létezésének felismerésével a külső természet nem csupán a belső analógiája lehetett, hanem annak 

kiegészítője is. A külső és belső tehát egyszerre párhuzamos és ellentétes, hiszen megegyeznek 

„végtelenségükben”, ugyanakkor kapcsolatuk nem merül ki ebben az egyszerű párhuzamban, 

hanem a külső valójában a belső előli menekülés lehetőségévé is válhatott. Kimenni a természetbe, 

a természet tájként való megragadásának romantikus kísérlete tehát egyben egy olyan állapot 

megtapasztalása, melynek során a végtelen természet tiszta ártatlanságában megtapasztalt 

kiismerhetetlen és transzcendens jelleg nyújt megváltást. A természet és az „emberi természet” közti 

összefüggés tehát arra is lehetőséget adott, hogy a külső természettel való – vélt  vagy  valós – 

eredendő harmónia elvesztése után a belsőben felismert démonok elől az ártatlanságát megőrző 

külsőbe lehessen menekülni. Ez pedig egy valódi fordulatként értelmezhető, hiszen a veszélyessége 

miatt elkerülendő külső lesz most a valódi megnyugvás helye, és a külső nyugalom megtapasztalása 

vezethetett el a belső megtisztulásához.

 A valódi romantikus táj megalkotója számára ezen élmény megtapasztalásán túl felelőssége 

lesz annak közvetítése is. Ez pedig megmagyarázza azoknak a képeknek a fontosságát, ahol maga 

az alkotó is megjelenik a tájban, akár ő maga, portréként, akár általában egy, „a tájban” dolgozó 

művészként. Ennek konkrét technikai vonatkozásait vizsgálom a grafika romantikában betöltött 

szerepét és a plein air festészet kezdeteit elemző exkurzusokban.

III.rész – A kép átalakulása

 A harmadik részben a romantikus tájkép érzékelésének és működésének analízise áll a 

középpontban. Itt ismét a szubjektumból kell kiindulnunk egy speciális kérdéskör, a kitekintés 

viszonylatából. A kitekintés határozottan felmutatja a távolságot objektum és az azt szemlélő 

szubjektum között. A kitekintő tisztában van azzal, hogy valahonnan tekint ki, azaz, hogy rálátását 

akadályozza valami áthidalhatatlan elem.
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 Nem véletlen, hogy ezt az ideát és képi megfelelőit éppen a romantika idején találjuk, hiszen 

ekkorra forrt ki a természet közvetlen elérése és megragadása kudarcának gondolata, a végleg 

kívül-kerülés érzése. A központi kérdés a kívülállás – és megszüntetésének – analízise lesz, a 

szubjektum és a „külső” természet közti közvetítés eszközeire való rákérdezés. Ennek képi 

megfelelőjeként olyan műveket említhetünk, ahol a szubjektum-objektum-probléma elsősorban a 

tekintet tematizációja nyomán tűnik fel, legfőképpen a bent-kint  ellentétét feldolgozó művekről van 

szó. Példának itt  a kor ablak- és a barlangképeit említem, ugyanis mindkettő megegyezik abban, 

hogy bennük az átjárás és a megismerés lehetetlenségéről van szó.

 A közvetlen hozzájutás lehetetlenségéből következik, hogy  a romantikus tájkép a megfestés 

során a természet végtelenségének tapasztalatát jeleníti meg. Az emberi léleknek a romantikában 

felfedezett végtelensége kapcsolódik itt össze a természet végtelenségének szemléletével. A külső 

végtelen az azt szemlélő bensőjében „rezonál”. A végtelen szemlélete a tájat szemlélőt megérinti, 

sőt, elementáris erejű élményben részesíti. Erre számtalan példát és feljegyzést ismerünk a fiatal 

Goethétől kezdve Friedrichen át Carusig. A végtelen megtapasztalása a képen ugyanazokat az 

érzelmeket kelti fel, mint magában a tájban. A romantikus tájkép esetében, például Friedrich képein, 

a megismerhetetlennel való szembenállás és annak megragadási kísérlete tűnik fel.

 A kérdéshez kapcsolódóan Friedrich esetében ráadásul különösen fontos Schleiermacherrel 

való viszonya. A kettejük közti egyik legfontosabb kapcsolódási pont az egyedi, azaz a dolgok 

egyedisége iránti érzék és érdeklődés. A kulcs ismét a hatás fogalmában rejlik. Az egyedi létező 

szemlélete nem önmagában, hanem hatásán keresztül vezeti a keresőt  a valódi megismerés(é)ben. 

Ennek a hatásnak az értelmezése vezet állandó önértelmezésre, a néző önnön helyzetének jobban-

értésére.

 Ugyanígy a tájképnél, a kép szemlélése nyomán felkeltett érzelmek immáron nem a 

természettől, hanem a képtől születnek, és ennek analízise készteti állásfoglalásra a nézőt. Az 

alkotóról, az ő látvány-élményétől, érzelmétől és viszonyától immáron leszakadt önálló műalkotás 

így szólítja meg nézőjét. A kép ereje a kettős viszony felmutatásában rejlik. Ennek felmutatása 

azonban semmiképpen nem a képben tűnik fel, hiszen nem az érzés puszta illusztrációjáról van szó, 

hanem sokkal inkább a néző és a mű között találjuk, a befogadás során.

 A szubjektum önmegismerését és önértelmezését segíti tehát a romantika azon felismerése, 

hogy nem az alkotás témájához való viszony, hanem magához a műalkotáshoz való viszony 

vezethet el önmagunkhoz. Az pedig, hogy a kép ereje „kikerül” a képből a néző és a kép közé, a 

szubjektum világban való helykeresésének és az önreflexiónak-önértelmezésnek par excellence 

romantikus formája lesz.
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 Az elérhetetlen végtelen szemlélete a képen – rezonálva az ember bensőjének végtelenségére 

– elvezet annak tiszteletéhez, Akit a szemlélő a végtelenben tisztel. A kép, szemlélete során közvetít 

a rajta megjelenő és a magát a képet szemlélő között. A szubjektum-objektum közel és távol-

ellentéte számít, a benne és a rajta kívül ellentéte. A tájkép  mint műalkotás közvetlenül a néző előtt 

van, mégis, a rajta megjelenő táj végtelen elérhetetlenségével tüntet. Ez pedig analóg a természetbe 

„kimenő” alak érzésével, aki hiába megy „ki”, hiába veszi körül a természet, számára az mégis 

elérhetetlen marad.
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