
T Ó T H SZILVIA 

Variációk egy témára 
(Cs. Szabó László) 

Cs. Szabó László novelláiban és esszéiben folyamatosan vallott életéről és múlt-
járól. Nyíltan tette ezt és rejtőzködő szerepjátszással. Elbeszéléskötete (Közel s 
távol) jegyzeteiben és interjúiban is említi, hogy ars poeticája ösztönös reakció 
életének eseményeire. 

A képzőművészet egész életében érdekelte és állandó ihletőforrás volt szá-
mára. Esszéinek és elbeszéléseinek szereplői értelmiségiek vagy művészek, kor-
társak vagy a múlt kiemelkedő alkotói. 

Képzőművész-portréit művészettörténeti felkészültség jellemzi (például Tin-
toretto vagy Rembrandt alakja a Közel s távol című elbeszéléskötetben). Titus 
beszél című elbeszélésében a főszereplő monológja shakespeare-i ihletettségű, 
környezetrajza kultúr- és művészettörténeti háttérfelkészültségét bizonyítja. 
Cs. Szabó önmaga legértékesebb tulajdonságának kulturális érzékenységét tar-
totta (Irgalom című novellája legszebb részében Nerval-élményéről beszél). 

I. 

Cs. Szabó 1905-ben született Rétságon. Gyermekkorát Kolozsvárott töltötte. 
Édesanyja protestáns szász gimnáziumi tanár lánya volt. Fiatalkorában német 
szépirodalomból fordított. Édesapja székely volt, egy ügyvéd fia, Budapesten 
élt, és regényírással is próbálkozott. (Állítólag róla mintázta Krúdy Gyula Al-
vinczy Eduárd alakját a Vörös postakocsiban.) 

Cs. Szabó gimnáziumi tanulmányait Budapesten végezte. Előbb az orvosi 
karra iratkozott be, majd a Közgazdasági Egyetemen szerzett diplomát. Hu-
szonhat évesen gazdaságtörténetből doktorált. Huszonöt éves korában járt elő-
ször Párizsban. Ezt követően Hevesi András mutatta be Halász Gábornak, Ig-
notus Pálnak, Szerb Antalnak. 

A Nyugat második nemzedéke „esszéíróinak", a „hétfőiek"-nek a kedvence 
a XVIII. század volt - írja Cs. Szabó önéletrajzi írásában. 

Első szerkesztője Zolnai Béla volt. írásait Babits rendszeresen közölte a Nyu-
gatban. 

1932-1935 között a Magyar-Olasz Kereskedelmi és Ipari Kamara elnökének, 
Éber Antalnak a titkáraként dolgozott. Éber Antal a művészettörténész Éber 
László testvére és Passuth László nagybátyja volt. Ebben az időszakban Cs. Sza-
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bó az angol Keynes gazdasági elméletével foglalkozik, politikai, történelmi ér-
deklődése kiszélesedik. 

1935-től a Magyar Rádió irodalmi osztályának vezetője volt. Németh László 
helyére Kozma Miklós hívta meg. 1936-ban Baumgarten-díjat kapott. Ekkor je-
lent meg első könyve, az Egy gondolat bánt engemet. 1943-ban két előadást tartott 
Münchenben és Berlinben Erasmus és Luther gyökeres alkati ellentétéről. 1944. 
március 19-én otthagyta a Rádiót. 

Egyetemista kora óta ismerte Sőtér Istvánt. Kedvelte és támogatta Radnóti 
Miklóst, Devecseri Gábort, Vas Istvánt. Jó ismeretség fűzte Illyés Gyulához. 

1945-ben a Képzőművészeti Főiskolán a művelődéstörténet tanára lett. Tanít-
ványa volt Hantai Simon festő és Nagy László költő. 1946-ban jelen volt a római 
Magyar Akadémia megnyitásánál, ugyanebben az évben Genfben az első ösz-
töndíjas csoport tagja. 

1949-ben Olaszországba emigrált. 1951-ben átköltözött Angliába, ahol a BBC-
nek dolgozott két évtizedig mint hírfordító és hírmagyarázó. A vasárnapi kul-
turális rovat részére írta rádióesszéit, amelyekből később átdolgozva publikált 
is. 1972-ben ment nyugdíjba a BBC-től. Barátai voltak Szabó Zoltán, Fricsay 
Ferenc karmester, Vásárhelyi Vera írónő, Sirokai Zsuzsanna zongoraművésznő 
és Tolnay Károly művészettörténész. 

A magyar emigráció kulturális életének és irodalmának szervezőjeként számos 
előadást tartott. Az írásaiban gyakran visszatérő Mikes Kelemen az emigráció 
jelképe volt számára. Évente ellátogatott Stratford-upon-Avonba Shakespeare-
előadásokra. Elbeszélései, versei, tanulmányai mellett karcolatokat, naplót és 
több száz esszét írt. Műfajokkal kísérletező írónak tartotta magát. 

Az emigrációban is a Nyugat második nemzedékének esszéistája maradt. 
Érdekes, hogy míg Szerb Antalból, Halász Gáborból és idősebb kortársaiból, 
Babitsból és Kosztolányiból szinte hiányzott a művészettörténeti érdeklődés, Cs. 
Szabót élénk ilyen irányú tájékozódás jellemzi. Ez sokszor irodalmi, kultúrtör-
téneti tárgyú írásaiban is megnyilvánul. 

Fiatalon ő, Szerb, Halász és Hevesi a konzervatív francia politikai filozófia 
felé orientálódtak, a liberalizmus ellenében, amelyet idejétmúltnak éreztek a 
húszas évek végén, harmincas évek elején. Majd felfedezték a magyar XIX. 
századot, a reformkort és a kiegyezés korát, a magyar liberalizmust, amely ha 
ellentmondásosan is, de utat nyitott a magyar fejlődéshez. Cs. Szabó a közne-
messég, a zsidóság és a népiek bizonyos rétegeinek vezetésével egy politikailag 
vezető szerepet játszó polgárság összekovácsolódását várta, amely elsősorban 
intellektuális tulajdonságai alapján érdemes a vezetésre. (Roosevelt politikája és 
gazdaságpolitikája is érdekelte ebben az időben.) Huszár Tiborral folytatott be-
szélgetésében magát és körét népiekkel barátkozó urbánusnak nevezi. 

Cs. Szabó a Nyugat után a Válaszban publikált, melynek kezdetben szerkesz-
tői Fülep Lajos és Németh László voltak. Németh László hidegen hagyta. Nem 
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tudta vállalni Németh apostoli szerepét. Németh László bizonyos tévedéseit 
annak tulajdonította, hogy egyes országokban az írónak olyan közéleti szerepet 
kellett vállalnia, amelyet Angliában, Amerikában és fejlett demokratikus orszá-
gokban politikai intézmények látnak el. 

A Gál István szerkesztette Apollót és az ott írásokat közlő Kerényit nagyon 
tisztelte, de Kerényi „sziget-koncepcióját" inkább ösztönösen humanista termé-
szetével magyarázta, mint tudatos történelemlátás következményének tartotta. 
(Kerényi egyébként szerette Németh esszéit.) A népiesekkel, a szociográfus írók-
kal, a Magyarságtudományi Intézettel nem volt szoros szellemi kapcsolatban, 
de természetesen ismerte őket. 

1982-ben Alkalom, 1985-ben Őrzők címmel gyűjtötte össze emigrációban írt 
esszéit. Esszéi nagy részét valamely aktuális művészeti esemény, évforduló vagy 
kiállítás kapcsán írta. Az ötvenes évektől a nyolcvanas évekig sok angol és 
nemzetközi kiállítást látott. Külföldi tartózkodásának érlelő hatásáról írta a 
Magyar író az emigrációban című művében: „amikor 1951 nyarán elköltöztem 

'•Itáliából, legalább tízszer annyit tud tam művészetről, mint a volt főiskolai tanár 
Budapesten." 

írt Poussinről (1960), Michelangelóról (1963), Carpaccióról, Goyáról, Delac-
roix-ról (1965), Millais-ről és Ruskinról (1967), Henry Moore-ról (1967), Leonar-
dóról (1969), Claude Lorrainről (1969), Munch-ról (1970), a XVIII. századi hol-
land festészetről (1977), az angol tájfestészetről az 1770-es évektől a preraffae-
litákig (1974), és több alkalommal Turnerről. (A Három esszé a művészetről című 
írásában is, amelyet 1975-ben adtak ki.) 

Az Őrzők című kötetben ír a várostervezés múltjáról és jelenéről (1979), a 
vikingekről (1980), a velencei Szent Márk tér bronzlovairól (1979), a mantovai 
Gonzagák műpártolásáról (1982), a Medici-családról (1982), a XVIII. századi ve-
lencei festészetről (1984), Rubensről (1977), a francia szimbolista festőkről (1972), 
a bécsi szecesszióról (1971), a realizmusról a német képzőmvészetben az I. világ-
háború után (1979), a Nyolcakról és az aktivistákról (1980), visszatérően Tur-
nerről, Monet-ról és a preraffaelitákról (1973). 

Ebben a kötetben kapott helyet a Száz arany esztendő, 1760-1860, az angol 
romantikus és preraffaelita festészet c ímű írása (1972), amely rádiós előadásának 
írott változata. 

Az Alkalom az 1960-as, 1970-es évek írói terméséből válogat. Az Őrzők az 
1951-1984 között írt kilencven esszét tartalmaz. Az utóbbi kötet esszéinek ren-
dező elve nem a megírás kronologikus rendje, mint az Alkalom esetében, és nem 
is az esszékben szereplő írók, művészek, mozgalmak, korszakok időrendje, 
ahogy az első pillantásra tűnhet - hanem az esszéírás öntörvénysége szerint 
kínálkozó logikai rend, melyből Cs. Szabó egy európai magyar művelő-
déstörténet-képet szeretett volna felrajzolni Nagy Károlytól Illyés Gyula haláláig. 
„A meglepetéstől elképedve (arra is) rájöttem, hogy noha 1951 és 1984 közt 
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századokon ugrottam előre és hátra, mert minden esszé önértelmű, új kezdet 
volt, végül maguktól laza kapcsolású, de elszakíthatatlan lánccá fonódtak, 
amelyből egyetlen nagyobb koregység sem hiányzik. Akaratlanul folyton egy 
európai magyar művelődéstörténetet írtam Nagy Károly császár halálától Illyés 
Gyula haláláig" - írja az Őrzők bevezetőjében. így folytatja: „Különbözik a két 
esszégyűjtemény profilja [...], de a szerző személyisége közel hat évtizedes, 
ritkán megszakadó pálya után lényeges vonásaiban alig változott." Személyisé-
gét tartja igazi összekötő kapocsnak írásai között. 

II. 

Esszéi közül a Véres szép világ (A Romantika) című esszéjét elemzem. Az esszé 
a megírására alkalmat adó kiállítás katalógusával összevethető, számos művész 
szerepel benne, akikről Cs. Szabó külön-külön is írt. A kiállítást 1959-ben The 
Romantic Movement címmel az Európa Tanács támogatásával Nagy-Britannia 
Művészeti Tanácsa rendezte az Arts Council Galleryben és a londoni Tate Gal-
leryben. Anyaga a képzőművészet mellett az irodalomra is kiterjedt, a kiállítás 
romantikus költők és írók műveinek korabeli (vagy jelentős művész által illuszt-
rált nem korabeli) kiadásaiból is válogatott. 

Annak a sorozatnak volt az utolsó tagja ez a kiállítás, amely a nagy európai 
stíluskorszakokat mutatta be: a manierizmust, a barokkot, a rokokót, illetve a 
humanizmust . 

Az esszé és a kiállítás anyagának egybevetésével nemcsak Cs. Szabó roman-
tikaképe, hanem írói módszere, személyisége, ars poeticája, nemzedéki öröksége 
is körvonalazódik. 

Az esszé olvasásakor azt is figyelembe kell venni, hogy az Irodalmi Újságban 
jelent meg, meghatározott terjedelemben, és a világ minden táján szétszórt emig-
rációs magyarság tájékoztatása a célja, talán ezért is beszél többnyire ismert, 
népszerű költőkről. 

A tízoldalas esszé két részre oszlik. Ideológia címmel az első rész elkalauzol 
a kiállításra. Összehasonlítja a korábbi rokokó kiállítással, és annak egységes 
„életstílusát" hiányolja. „[...] amely légnemű anyagként behatolt a műhelybe, 
műterembe, sekrestyékbe, hálószobába, istállóba, hadisátorba, s átjárta a közélet 
és magánélet légzőszerveit." (A felvilágosodás korában „az Értelem a szív od-
vaiba száműzte az érzelmeket, gőgösen keresztülnézett az ösztönökön".) „Fel-
világosult emberbarátok, emberséges világpolgárok erényes köztársaságáról öm-
lengett a század, s közben iszonyú rabszolgalázadást készített elő az érzelmek 
és ösztönök mélyén. Rousseau volt a nagy rabszolgaszabadító. Romantika a 
lázadás neve. Kacérkodással kezdődött; a Ráció megpróbált negédesen össze-
játszani a megalázott ösztönökkel a 18. század utolsó harmadában. . . Rettentő 
robbanás lett a kacérkodás vége; láng borította el a párizsi utcaköveket, majd 
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csatatereket szárazon és vízen, Trafalgártól Moszkváig." Cs. Szabó így folytatja: 
„Soha többé nem nyomult egységes életforma a megtagadott régi helyére, s a 
rend m a már nem a vérré és a második természetté vált stílusban van, csupán 
a zubbonyosztogató parancsokban." 

Az Ideológia címen írt első részben metaforikusán mutatja be az új művészeti 
mozgalom térhódítását: az „Értelem" szóval helyettesíti a XVIII. század filozó-
fiai, társadalmi, politikai elméleteit. A romantika, érzelmek és ösztönök lázadása, 
a francia forradalmat követő véres történelmi események kiváltója. „Méhek vol-
tatok, nem ízlett, lesztek hangyák, mondja a Sors az európai embernek, amint 
egykedvű ítélettel szétnéz a lázadók közt." 

David Hannibál átkel az Alpokon, és Delacroix Chioszi mészárlás című képét a 
két legjelentősebb képként itt emeli ki a kiállítás anyagából. A romantika iro-
dalmi hamisítással kezdődött, Osszián hősi dalaival: „a daloktól előbb buzogni, 
aztán ömleni kezdett a vér a kontinensen". „A csodálatos szaporulathoz azonban 
Napóleon hadmozdulatai kellettek." Nyugaton az angol moralizáló érzelem győ-
zött a franciák arisztokratikus értelmi kultúráján. 

„Csoda csak az, hogy mindketten a Természetre hivatkoztak, amely nagy 
változáson ment át" - folytatja. Itt Cs. Szabó megint nem hivatkozik és hivat-
kozhat forrásokra, metaforikus stílusával néhány sorban egy XVIII. századi fran-
cia mintagazdaságon vezet végig, amely a lelki egyszerűséget és mértéktartó 
ésszerűséget jelképezi. („Itt szabadul meg a Ráció az Éj királynőjétől.") A „Ro-
mantika" természete: az Alpok, az Andok; az emberi kiszolgáltatottság jelképe. 
Mindkét esetben a keresztény Isten helyére kerül értelmezésük. 

A XVIII. század eszménye a kertészkedő állapolgár - írja Cs. Szabó. Akik a 
romantikában a helyére kerülnek, a trónt akarják, „melyet Isten üresen hagyott 
a démon Hős, a megdicsőült Plebejus s kígyókat fojtogató, sasokat kopasztó 
herkulesi nemzetek számára". Metaforikus mondatai az európai történelem és 
jogtörténet egyik legnagyobb változására, a francia forradalomra, a napóleoni 
háborúkra, a restaurációra, majd az 1830-as francia forradalomra utalnak. 

Az esszé első részének befejezésekor Cs. Szabó váratlanul a húszas évek ma-
gyar esszéíróiról - önmagáról és barátairól kezd beszélni, akik Maurras, Bain-
ville, Maritain, Gide és Valéry nevében megtagadták a romantikát, ahogy a 
Szabó Dezsőt követő és vele ebben egyetértő generáció. „Az ösztönök kultusza 
sokszoros vereséget szenvedett a bölcselet és esztétika síkján, de csak a 20. 
században kerekedett igazán felül a hatalomban. Eljött az ideje, hogy ott is 
felszámolja a mértéktartó Értelem." 

Az esszé második fele A művek címet kapta. A romantika az irodalomban 
kezdődött a skótokat függetlenségük elvesztéséért kárpótló Ossziánnal. Cs. Szabó 
ezt a részt újabb metaforákkal indítja. „Kövekből sarjadt ki minden nagy európai 
stílus: az építészetből. Kőszárú virág volt, érzékeny, húsos levelekkel a zenében, 
irodalomban, festészetben." 
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A The Romantic Movement kiállítás katalógusához az előszót Kenneth Clark -
a kiállítást rendező Nagy-Britannia Művészeti Tanácsának akkori elnöke - írta. 
Ezt hat, romantikáról szóló tanulmány követte, amelyek közül Michel Florisoone 
(francia), Geoffrey Grigson (angol), Ludwig Grote (német) és E. R. Meijer (hol-
land) művészettörténészek tanulmányait foglalom össze. 

A kiállítás korszakhatárai 1780 és 1848 voltak. Kenneth Clark a korszak fő 
jellemzőjének a klasszikus racionalizmus összeomlását tartotta. A korszak tár-
sadalmi átalakulásával a világkép is megváltozott. Irracionális erők kaptak ben-
ne szerepet. Ezek az irracionális elemek az emberi természetnek is részei. Új 
témaként megjelent a művészetben az erő, szabadság, változás, emóció és a 
halál - melyek a természetre kivetítve is megjelennek. Ruskin Turner szószólója 
is lehetett volna, mivel a természetábrázolást az emberi erkölcs ábrázolására 
tartotta alkalmasnak. A természet mint kétarcú istenség jelent meg. Haragos, 
kérlelhetetlen és titokzatos, illetve áldásosán jó, vigasztaló, gyógyító és bölcs. 
A természetnek ezt a kifejeződését A varázsfuvolában is kifejeződni látja — 
Cs. Szabó véleményével ellentétesen. 

A romanticizmus elsősorban irodalmi mozgalom volt, melynek előfutárai 
Rousseau és az Osszián voltak. A romantikus szabályok első megfogalmazása 
Burke Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful című írása 
volt (1757), amely Angliában hatott először a festészetre. Már húsz évvel Words-
worth lírai balladái előtt a gótikus építészet és picturesque hatot t ösztönzően 
az angol festészetre. Az angolok elöljártak a romantikus mozgalomban, és vezető 
szerepüket Turner és Constable festészetével megőrizték. A romantikus festészet 
egyik fő műve, Delacroix Chioszi mészárlás című képe az angol festészettől kapott 
ösztönzést; közismert, hogy Delacroix Constable hatására festette át a hátteret. 

A kiállítás anyagában a német romantikus festészet kisebb helyet kapott. En-
nek az volt az oka, hogy a korszak legjelentősebb német teljesítményei nem a 
képzőművészet területén születtek. Caspar David Friedrich kivételével a XIX. 
századi német festészetet másodrangúnak tartja. Goethe, Schiller, Beethoven és 
Hegel azok az óriások, akiket a német kultúra ebben a korszakban a világnak 
adott. 

Az 1770-es és 1848-as korszakhatárok bizonyos tekintetben problematikusak. 
Egy XV. századi reneszánsz festmény antik romokat ábrázoló háttere is szintén 
romantikusnak tekinthető. A romantikus festészet előzményei lehetnek Remb-
randt Malom című képe, vagy Rubens viharos tájképe. A halál és a változás 
szánalom nélküli ábrázolása miatt Gauguin is bekerülhetett volna a kiállított 
posztromantikusok táborába. 

A romantika az erőszak és az irracionalitás témáit egészen az őrület határáig 
fejlesztette. A nacionalizmus, az erő és az erőszak dicsőítése kétes áldás volt az 
európai kultűrában - írta Kenneth Clark, akárcsak Cs. Szabó - , de a múlt és a 
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táj felfedezése és a hegeliánus történetfilozófia a romantika eredményei közé 
tartozik - zárja le a katalógus bevezetését Kenneth Clark. 

Michel Florisoone A romantikus és neoklasszikus konfliktusa című írása a kata-
lógus következő tanulmánya. A francia romantika hazai gyökereit keresi, és az 
angolok vezető szerepét a romantikában így megkérdőjelezi. 

A neoklasszicizmus és a romantika együtt támadták a rokokó idejétmúlt esz-
tétikai ideáljait. A romantika a barokkhoz nyúl vissza, a neoklasszicizmus pedig 
a klasszicizmus új formája. A neoklasszicisták az egyéni jelleg feláldozásával 
keresték az ideális szépséget, a romantikusok elfogadták a változást és a szépség 
egyéni jellegét. A XVII. században a Rubens- és Poussin-követők vitáját is (a 
szín vagy vonalak elsőbbségéről) ezek a szemben álló elvek jellemezték. 

Néhányan úgy tartják, hogy a neoklasszicizmus csak a romantika egyik for-
mája volt. Alfred de Musset is úgy gondolta, hogy azok csak erőszakkal szét-
választhatok. 

A tanulmány írója Joseph-Marie Vien festészetében romantikus vonásként 
emeli ki, hogy ő tanítványainak az élő modell tanulmányozását és a termé-
szethez való igazodást tanította. A szerző Joseph-Marie Vien tanítványa, David 
művészetében is hangsúlyozza a romantikus vonásokat, különösen építészeti 
részleteire hivatkozva. A hagyományosan klasszicistának tartott Vien-David-
Gros-Ingres-iskolában a romantikus vonásokat emeli ki. A romantikus Geri-
cault-ról fontosnak tartja, hogy tisztelte Dávidot. Gericault tisztelete jeléül láto-
gatott Brüsszelbe, ahol David száműzetésben élt. Gericault Dávidot azért is be-
csülte, mer t a szín fontosságát felfedezte. 

Nem volt olyan romantikus alkotó, aki merte volna n e m tisztelni az antikvitást 
- írja Florisoone. Delacroix számára a marokkói tengerpart volt az igazi, antik 
művészet hazája. Antik freskókat, vázákat és szobrokat tanulmányozott. Eluta-
sította, ha romantikusnak mondták. „Valamennyien David és gondolatainak 
örökösei vagyunk" - nyilatkozta Delacroix. 

A zürichi születésű J. H. Fuselit, a Royal Academy későbbi festőtanárát majd 
titkárát Shakespeare foglalkoztatta. Romantikus festők csoportját szervezte és 
Winckelmannt fordította angolra. 

A nazarénusok - Winckelmann ellenfelei - Rómában szándékaik ellenére sem 
tudtak szabadulni a klasszikus formáktól. Goethe Wertherje és Faustja az európai 
romantika ihlető hatású művei voltak, Winckelmann és kora című m ű v e a neo-
klasszicizmus manifesztuma. Goethe 1828-ban Delacroix-t kérte fel a Faust il-
lusztrálására. 

A német születés Mengs, drezdai udvar i festő fia, spanyol udvari festő, aki 
a század közepén tartózkodott Rómában, nagyra értékelte Raffaellót és a XVII. 
századi bolognai festőket. 
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A romantika és klasszicizmus alakulására nagy hatással voltak Piranesi La 
Antichità Romane dei Tempi délia Republica (1748) és Vedute di Archis című met-
szetgyűjteményei, amelyek a múlt nagyságának akartak emléket állítani. 

1738 és 1755 között, az első módszeres Vezúv környéki ásatások idején még 
senki sem tudta, hogy ezek a feltárt antik emlékek lesznek az európai ízlés 
zsarnokai. 

Marquis de Marigni (Madame Pompadour bátyja, 1751-től a Királyi Munkák 
Felügyelője) és Ch. N. Cochin (metsző, 1751-tól a Király Rajzainak Őre) nem 
hirdették az antikhoz való visszatérést. A Pompadour-stílust érezték kimerült-
nek, és Rómában tartózkodásuk idején bizonyosan megcsodálták Portici mú-
zeumát és a Herculaneumban feltárt tárgyakat. Cochin Herculaneum antikvitásai-
nak vizsgálata című művében a klasszikus művészet nagy mesterei Raffaello, 
Veronese, Domenichino és Poussin, a sort Fragonard, Guercino, Ludovico Car-
racci, Tintoretto és Tiepolo nevei egészítik ki. (A szintén 1750-ben Rómából 
hazatérő Joseph-Marie Vien Raffaello és Michelangelo mellett szintén a bolognai 
festőkre hívta fel tanítványai figyelmét.) 

A francia ízlést az irodalomban Nivelle de la Causée, Marivaux, Rousseau és 
Prévost határozták meg. Diderot kritikai írásai a romantikát készítették elő. 

A festők a „heroikus"-at már a bolognai és velencei iskolákon keresztül fel-
fedezték, és úgy érezték, hogy bolognai és velencei festők segítségével találnak 
művészeti problémák megoldására. 

A nemzeti festészetet Hogarth, Reynolds és Gainsborough hozták létre Ang-
liában. A shakespeare-i hagyomány, a kelta mondák, az Osszián, a vallásos 
költészeti iskolák és Richardson új regényformája hozzájárult a romantika ki-
alakulásához. 

Winckelmann szintén merített a német barokkból. Az észbe vetett hitet, amely 
vissza tudná állítani a művészetet korábbi nagyságába, romantikus gondolko-
dóként vetette el. A bajor, az osztrák, az észak-itáliai és a közép-európai barokkal 
szemben az antik szabályokhoz való visszatérést hirdette, melyet nemes egy-
szerűség és csendes nagyság jellemez. A Geschichte der Kunst der Altertums című 
Rómában kiadott műve (1764) egész Európára hatással volt. Ebben a művében 
írja, hogy a szépség az ember és végzete, a rész és az egész tökéletes harmó-
niájában rejlik. (A szépséget nem határozza meg.) Az emberi alak a művészetben 
már nem fejez ki szenvedélyeket, érzelmeket, nincs egyénisége. Megszabadul 
azoktól az érzelmektől, amelyek ezt az egységet megbontják. 

Winckelmannból következtettek arra a festők, hogy a természet nem modell, 
és hogy a természet helyett az antik imitálására kell törekedniök. A mediterrán 
Európa lelkesedéssel fogadta Winckelmann nézeteit. Olvasottság, tudomá-
nyosság, művészi kíváncsiság akadémizmussá merevült. David - Boucher, Fra-
gonard, Chardin tisztelője, a neoklasszicizmust a realista irányba fejlesztette. 
Azt állította, hogy „csak a természet teheti az érzelmeket nemessé". 
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A katalógus második tanulmánya Geoffrey Grigson Természet, tájkép, romantika 
című írása. 

Reynolds Discourses című művében a műfajok következő (a XVII. századi 
francia festészetre emlékeztető) hierarchiáját állította fel: történelmi téma (mely-
nek megfestésére a „grand style" alkalmas, módszeréhez tartozik a természet 
tanulmányozása, amely idealizáltan jelenik meg a képen mint „general nature"), 
családi jelenet, portré, tájkép, állatfestmény, csendélet, gyümölcs- és virágábrá-
zolás. Még Hamilton 1837-ben kiadott Gallery of British Artists című 288 képpel 
illusztrált müvében sem találunk valódi tájképet. A történelmi téma dominál a 
válogatásban. Turner és Samuel Palmer képei történelmi tájképekként kerültek 
a gyűjteménybe. 

Reynolds nem tartotta a természetet ábrázolásra érdemes témának. A termé-
szet először a költészetben lett a mű témája. James Thomson költészete erjesztő 
hatásúnak bizonyult. Seasons című költeményét 1726-30 között írta. A Newton 
emlékére verset író költő természetrajongása vallásos eredetű volt, áhítattal cso-
dálta a fényt. 

Fuseli elutasította a topográfiai ábrázolást mint lényegtelen témák ábrázolását 
egy konkrét helyszínen. Lorrain, Poussin, Rembrandt és Rubens tájképeit tisz-
telte. 

Turner és Constable szerette Thomson költészetét. Az 1790-1830 között ki-
bontakozó vallásos panteizmus, John Wesley, majd az Oxfordi Mozgalom újra 
felfedezte Thomson költészetét és a természetben mindenhol fellelhető „egye-
temes lelket". 

Uj vallásos áramlatok hatottak Blake-re és Samuel Palmerra. Samuel Palmer 
szerint nem a természet mértékadó a művészet számára, hanem a művészet a 
természet számára. A zseni a művészeten keresztül szenteli lelkét Istennek. 

Ludwig Grote A romantikus mozgalom Németországban című tanulmányában a 
Lucasbundról és tagjairól ír - akik a középkori festészeti hagyományokhoz való 
visszatérést hirdették - , és Schlegel programjairól. A tanulmány arról az ellent-
mondásról szól, amely a nazarénusok patriotizmusa, Rómában töltött éveik kez-
deti újító szándéka és akadémikussá válásuk között feszül. A szerző a német 
romantikusok felvilágosodásellenességét és vallásosságát hangsúlyozza. 

E. R. Meijer Romantikusok és koruk című tanulmányában azt állítja, hogy a 
romantika nem egyszerűen stílus, hanem a romantikus ember megteremtője. 
A romantikát szociológiai szempontból vizsgálja. A művészet az abszolutizmus 
korában a hatalmi gépezet eszköze volt. David egy katonai rezsim művésze 
volt, amely a régi reprezentatív művészet formáját örökölte, és kedvelte az antik 
művészetet. A romantika a társadalmi zűrzavar művészete, a manierizmussal 
rokon. Míg a klasszicizmus pontos természetábrázolásra törekedett, a romanti-
kus ember a végtelen után vágyódik, és a természettel azonosul. A magányra 
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vágyódó romantikus művész a természetben talál menedéket. A korszak másik 
magánya az ipari forradalom következtében növekvő városoké. 

A művészek elvesztették régi támogatóikat, az államot és az egyházat. Ideális 
és reális elvált. Daumier a romantikus önfeláldozás erényével festi az emberi 
társadalom széles panorámáját. Parasztábrázolásai kivételével ábrázolásmódja 
szatirikus és karikatúraszerű. Nem moralizáló megfigyelő, hanem azonosul alak-
jaival. Olyan lelkesen, amilyen lelkesen C. D. Friedrich azonosult a természettel. 

Meijer szerint a romantika korának legfontosabb történelmi eseményei az 
amerikai függetlenségi háború, az ipari forradalom és a francia forradalom vol-
tak. Árnyoldalai ellenére sem szabad elfelejteni, hogy ebből a korból származik 
minden komplex forma, és hogy a korszak ösztönző ereje máig érvényes. 

Összefoglalásul szeretném megjegyezni, hogy Kenneth Clark néhány fontos 
megállapítása a romantikáról - a klasszikus racionalizmus összeomlása, az ir-
racionális erők megjelenése a művészetben, a táj megváltozott értelmezése, az 
irodalom vezető szerepe, és az angolok elsőbbsége a romantikában - Cs. Szabó 
esszéjében is megtalálhatók. 

Florisoone a klasszicizmus és romantika eredetét és fejlődését elemzi. A 
klasszicizmust David újította meg - és fejlesztette a realizmus irányába. A francia 
romantika korai előzményeinek vizsgálatával az angol prioritást kívánja ellen-
súlyozni. 

Grigson tanulmánya szerint az angol romantika klasszikus talajon fejlődött. 
A romantikus természetérzés először vallásos érzésként a költészetben jelent 
meg a század első harmadában. A klasszicista festészet szabályai még hosszú 
ideig érvényben maradtak. 

Meijer szerint a romantika a társadalmi zűrzavar művészete, és legfontosabb 
eredménye a romantikus ember megteremtése. 

A The Romantic Movement című kiállítás nagy anyagot mutatott be, majdnem 
ezer műtárgyat. A kiállítás túllépte az 1770-1848-as korszakhatárokat. Festőelő-
dök és utódok, preraffaeliták, szimbolisták és posztimpresszionisták művei is 
bekerültek a kiállítás anyagába. Elődökként Rubens, Claude Lorrain, Poussin, 
Salvator Rosa, Ruisdael és Giorgione egy-egy képe is szerepelt a válogatásban. 
A romantika örököseiként Corot, Millet, Daumier, Courbet, Moreau, Cézanne 
és Rodin néhány művét is kiállították. 

A festők közül Vemet, Fragonard, Prudhon, David, Gros, Gericault, Delacroix, 
Ingres, Delaroche, Gainsborough, Mortimer, Fuseli, Blake, Palmer, Turner, Cons-
table, С. D. Friedrich, Runge, Cornelius, Overbeck, Pforr, Schnorr von Carolsfeld 
és Schwind képei voltak láthatók. 

A kiállított szobrok között volt Canova, Thorwaldsen, Bayre és Rude. 
Az Arts Council Galleryben Flaxman, Blake, Palmer, Rossetti és Brown rajzai, 

vízfestmények, sokszorosított grafikák, német és francia festők rajzai és Goya-
grafikák voltak kiállítva. 
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A Tate Galleryben sajátos elrendezésben, témánként csoportosították az anya-
got. (Régi mesterek, itáliai tájképek, helyek, érzések, szatírák, félelem, halál, 
természetfeletti, vallási, egzotikus jelenetek, vadállatok, portrék, színházi tervek, 
játékok és apróságok, erő, nemzet, hős, szabadság, legendás múlt.) Az utolsó 
két teremben romantikus költőkről készült ábrázolások és a romantikus művé-
szet utóhangját reprezentáló anyag volt elhelyezve. 

A kiállítást követő évben, 1960-ban jelent meg Werner Hofmann A földi pa-
radicsom című műve. A könyv a XIX. század művészetét ikonográfiái összefüg-
gésekben vizsgálja. „Könyvemben megkíséreltem, hogy mellőzve az izmusokat, 
a stílusfogalmakat és más esztétikai kategóriákat, közös tartalmi nevezőre hoz-
zam a 19. század formai szempontból szélsőségesen eltérő jelenségeit. Arra tö-
rekedtem, hogy megkérdőjelezzem e korszaknak áttekinthető, egyirányú útvo-
nallá egyszerűsíthető fejlődési sémáját, és emellett szándékom volt ráirányítani 
a figyelmet a nagyon is elhanyagolt témákra és vezérmotívumokra" - írja a 
könyv előszavában. 

Dávidról írja, hogy „amikor a Marat halálát és a Termopülai csatát festette, a 
múltat és a jelent is az időbeliség nézőpontjából látja", a történelmet elválasztotta 
az élettől.3 

„A történelmi tudat a jelen és múlt merev elkülönítésével a stílus válságának 
kiváltójává lesz. Az európai festészet egészen a 18. századig képes volt átfogni 
és a stílus keretein belül megoldani a történelem és az élet közötti feszültséget 
[...]. Az élet számára nélkülözhetővé válik a történelem és a múlt labirintusának 
vándora előtt zárva már a jelenbe vezető út. Egy eleven kapcsolat megszakadt, 
nincs többé egyetértés az újítás és a hagyomány ösztönzése között. N e m létezik 
többé stílus. Mert mi egyéb a stílus, mint tradíció és az új formaigény párbe-
szédének áthidalása, mint talányos módon sikeres kísérlet arra, hogy a történe-
lemből mindig új termékenyítő erőt nyerjünk, és azt elevennek, vagyis átalaku-
lásra késznek őrizzük meg..."4 

IV. 

A romantika „származása a mozgalom: vesztett csatákért szerzett elégtétel a 
papíron" - írja Cs. Szabó a kiállítás címével egybehangzóan. Ezt a korszakot 
már nem egy stílus uralma jellemzi, és a romantika sem stílus, hanem mozgalom. 

Cs. Szabó nem egy elvont gondolatrendszer és pusztán esztétikai kategóriák 
segítségével közelíti meg a műveket, hanem élményein, vonzalmain, tapasz-
talatain keresztül. Az ő metaforikus előadásmódja a „kritikus mint művész" 
sajátossága. Egy-egy metaforával annyit el lehet mondani , amennyit oldalakra 
terjedő nem metaforikus elemzéssel. Cs. Szabó metaforái mögött évtizedeken 
keresztül érlelt ismeretanyag van. (Már 1942-ben bevezető tanulmányt írt Byron-
ról, Shelley-ről és Keatsről A három költő című antológiájában.) A metafora nem-
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csak a tartalmi sűrítés eszköze, hanem az érzékletes művészi megjelenítésé is. 
És Cs. Szabó elsősorban írónak tartotta magát. 

Cs. Szabó Véres szép világ című esszéje végső soron romantikaellenes. (Ezért 
is vitatkoznak vele fiatal magyar emigránsok.) A romantikaellenesség a kataló-
gus tanulmányainak egyikéből-másikából is kiolvasható. Ezt a romantikától való 
félelmet a kiállítás időpontja is magyarázza. A második világháború csupán 
másfél évtizede fejeződött be, és még friss emlék volt. A romantika a rendet-
lenséget, az ösztönök uralmát és a nacionalizmust is jelképezi. 

Cs. Szabó romantikaellenessége még az első világháborút követően kezdődött. 
Az első világháború után fellépő magyar esszéírók, mint Cs. Szabó is, Párizsra 
figyeltek, vagy Párizsban tanultak, így a századfordulós francia irányzatok nagy 
hatást gyakoroltak rájuk. Maurras és követői Rousseau-t és a romantikát kár-
hoztatták a Forradalomért és Franciaország minden bajáért. A romantikaelle-
nesség azonban nem csak francia jelenség volt, és nem korlátozódott egyetlen 
politikai, eszmei vagy irodalmi irányzatra. 

Cs. Szabó nemzedéke számára újdonság volt a preromantika fogalma. A fo-
galmat Van Tiegham francia irodalomtörténész vezette be. Felfogása az első 
világháború után a francia önérzet lázadását jelentette, amely visszaállította a 
francia elsőbbséget az európai irodalom történetében. Szerb Antal is használja 
a preromantika fogalmat. Szép tanulmányt írt William Blake-ről, akit Cs. Szabó 
szerint ő ismertetett meg a magyar olvasókkal. (A világirodalom történetében Szerb 
Antal a preromantika felfedezései közé sorolja a tájat, az érzelmek fontosságát, 
a népet, a nemzetet és a zsenielméletet.) A preromantika fogalma azóta háttérbe 
szorult. Időnként az „érzékenység" koráról beszélnek. 

Cs. Szabó kultúrtörténeti és művészeti tárgyú esszéit kulturális érzékenysége 
és beleérző képessége teszi vonzóvá. „Ma m á r el sem lehet képzelni, milyen 
lihegő irigységgel gondoltak a városra (Bizáncra!) Kölntől Kijevig. S az irigység 
megszülte szörnyetegét, az őrületig tomboló rablást. S Velence ebből lett gazdag" 
(Bizánc keserve, 1965). 

A kulturális értékek tisztelete és emigrációs élmények itatják át például a 
következő esszérészletét. „A humanista görög papok s általában a nagytiszteletű 
írástudók egy része kitartott a legázolt területen, athéni, athoszi, bizánci, misztra 
és Kis-Azsiában a trapezunti kolostorokban, sokan azonban átmenekültek emig-
ráns vándortanárnak az olaszok közé. Köpenyükben ott lapult Homérosz és az 
Újszövetség görög szöveggel." 

„Mielőtt elbúcsúzom Olaszországtól, hadd mondjam meg, hogy közben hol 
rejtőzött az író - akkor fedeztem föl újra s egy életre, ágylámpánál Homéroszt" 
(Magyar író az emigrációban). 

írásai átvitt értelemben útirajzoknak is felfoghatók. Önéletrajzi esszéiben írja: 
„Értsük meg végre, hogy irodalmunk tágabb, mint az ország, nem kezdődik a 
hegyeshalomi sorompónál, n e m végződik Csapnál."6 
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V. 

Befejezésül Cs. Szabó A három festő című esszéjére szeretnék kitérni, melynek 
második darabját Goyáról írta. (Az elsőt Carpaccióról, az utolsót Delacroix-ról.) 
Ez talán Cs. Szabó egyik legszebb művészeti esszéje. Egyenletes, lírai előadása, 
információgazdagsága, választékos nyelve elegáns írássá teszi. 

A tizenkét oldalas írás lélegzetvételszerűen három részre tagolódik 1792-nél 
és 1819-nél, amikor Goya súlyos betegségen esett át. 

A rövid bevezető után néhány Goya-megközelítést vet össze Cs. Szabó (a 
korabeli szakirodalom, Klingender, Malraux alapján). Egyébként ezt az esszéjét 
is egy kiállítás alkalmával írta. 

Finom pszichológiai megfigyelésekkel és vizuális képzelőerővel ábrázolja 
Goya pályáját, fejlődését. „Jó nagy úrnak lenni, szegénynek lenni sem rossz, ha 
az ember beszegődik uszályhordozónak s száll egyik kerti ünnepről a másikra 
[...] ma üveges hintón, holnap népfinek álcázva [...]. De paradox módon igaza 
volt kihívó önbizalmának is. A fiatal festőben, látszatra jogtalanul egy öreg titán 
korlátlan jogú követelései feszültek már." 

Goya stilárisan és ikonográfiailag összetett művészetét, amelyhez utak, kis 
ösvények vezetnek az európai művészeti hagyomány megannyi pontjáról, így 
jellemzi: „Ezt a népieskedő nápolyi barokk festőtől vette át, azt a francia roko-
kótól, ezt a német klasszicizálóktól, azt a velencei díszletezőktől, ezt a levegős, 
angol portréktól, azt a spanyol realistáktól." Ha neveket is említene, Fragonard, 
Mengs, G. B. Tiepolo, G. D. Tiepolo, Gainsborough, Velázquez, Magnasco, va-
lamint Rembrandt nevét említhetné például. 

Igaz, hogy Goya művészete és élete (különösen süketséghez vezető betegsége, 
és a Süket házában töltött esztendők) megkívánja a művészetpszichológiai meg-
közelítést - Cs. Szabó más esszéiben is megfigyelhető ez - , a Goyáról szóló 
esszé esetében többnek érzem ezt. A Goya-portré egy kicsit Cs. Szabó önarcké-
pévé formálódott. Goya történelmi megrázkódtatásokban bővelkedő élete külö-
nösen alkalmas arra, hogy mögé rejtőzzék. 

„Aki tudja, hogy a képzelet óriási késésekkel szokta felvillantani a hiteles 
pillanatképet, nem csodálkozik, hogy Goya festményén százötven év óta - most 
dördül el a sortűz, olyan kéjjel, mintha ravasztól a szuronyig a golyóval együtt 
a puska is becsapódna a nyomorultak mellébe. Ha van kép a földön, amely 
meggyőz, hogy egy sorfalnyi egyenruha erősebb, mint egy magányos nyitott 
ing, ez a kép is az. Évekig érlelte tiltakozó képzeletében a riportfelvétel frisses-
ségét, az egyidejű villanás látszatát" - írja az 1808. március 3. című kép hatásáról. 

A Bourbon-restauráció éveiben, 1819-es betegsége idején festett „fekete fest-
ményekről" és a Közmondások című metszetsorozatról írja Cs. Szabó: „alig lehet 
felfogni, micsoda nyomás alatt szenvedhetett, az őrület árnyékában, telítve un-
dorral. [...] A Ráció s nem a Forradalom felháborodott kiáltása a világosságért 
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déli napfogyatkozásban, emberért az embertelenségben." (A „déli napfogyatko-
zás" valószínűleg a Szaturnuszra, és másodszorra is Malraux könyvére utal; az 
„ember az embertelenségben" Adyra.) „Nemcsak magát féltette a megzavaro-
dástól, de valószínűleg az emberiség kollektív őrületétől is rettegett. Goya soha 
nem volt a Ça ira énekese, ő a Fidelio szerzőjének szellemi-lelki testvére." 

(Goya A korsós lány című képét, amely a budapesti Szépművészeti Múzeum 
tulajdonában van, a spanyol bogedón festészet hagyományához szokták kap-
csolni a művészettörténészek. Olyan értelmezés is született, amely politikai tar-
talmat tulajdonít a képnek. Ezért szeretném érdekességként megemlíteni, hogy 
a Fidelio szövegkönyvének írója, Bouilly írta a szöveget Cherubini A vízhordó 
című operájához. Ez úgynevezett szabadságopera, akárcsak a Fidelio. 1800-ban 
mutatták be Párizsban. A cselekmény szerint egy ifjú egy korsóban ment ki egy 
grófot a körbezárt Párizsból a Mazarin elleni összeesküvés idején.) 

Cs. Szabó Goya életművét a felvilágosodáshoz kapcsolja. Ez az önarcképszerű, 
fokozottan személyes hangvételű írás így szoros kapcsolatban van a romanti-
kára! szóló esszével, és ismételt hitvallás pályakezdő évei mellett. 

A tanu lmányban elemzett katalógus pontos 
adatai: The Romantic Movement. Fifth Exhibition 
to Celebrate the Tenth Anniversary of the 
Council of Europe, 10 July-27 September, The 
Tate Gallery and the Arts Council Gallery, The 
Arts Council of Great Britain, 1959. 

1 CS. SZABÓ László, Hűtő árnyékban, Bp., 
1982, 39. 

2 HUSZÁR Tibor, Beszélgetések. Beszélgetés 
Cs. Szabó Lászlóval, Bp., 1982, 12. 

3 Werner H O F M A N N , A földi paradicsom, 
Bp., 1987, 30. 

4 Uo. 
5 CS. SZABÓ László, Magyar író az emigrá-

cióban, 215. 
6 Vérző fantomok. Beszélgetés Mezei Andrással 

= CS. SZABÓ, Hűlő árnyékban, 243. 

3 9 1 


