
Canova és Kazinczy 
- Megjegyzések a halál neoklasszikus ábrázolásához -

A neoklasszikus szobrászművész, Antonio Canova hatása a magyar szellemi életre a múlt század 
első harmadában jelentős volt. A főurak igyekeztek eredeti alkotásokat vásárolni tőle, mások szobrai
ról készült gipsz-kópiákkal vagy metszetekkel díszítették szobáikat. 

Nagyon fontos szerepet játszott Bécs is abban, hogy Canova neve nálunk ismertté vált. Albert 
herceg fiatalon meghalt felesége, Mária Krisztina számára vele készíttetett síremléket. Ezért Canova 
1798. augusztusában Bécsbe látogatott. Itt az Udvar letelepedésre kérte a művészt, aki visszautasította 
ezt a meghívást.1 örült viszont a megrendelésnek, mivel az általa tervezett Tiziano-mauzóleumot, amit 
Velencében nem fogadtak el, most - apróbb változtatásokkal - itt megvalósíthatta.2 A művön a 
siratókat látjuk, közöttük egy szimbolikus alakot, Pietát, aki az urnát a mű hátterét képező piramis 
kapujába viszi.3 Az ábrázolt személyek az élet három különböző korát mutatják: az elöl haladó 
kislánytól a vak öreg koldusig. A jelképes figurákat füzérdísz kapcsolja össze. A kapu fölött van Mária 
Krisztina portréja, ezt - a halhatatlanság ősi emblémája - a saját farkába harapó kígyó övezi. Jobb 
oldalon lent a halál géniusza (a vak koldus kompozíciós párja) a hit oroszlánjára dől. Az emlékművet 
1805-ben az Augustinerkirchében állították föl. Az avatásra Canova ismét Bécsbe utazott. 

Canova és a kortárs magyarok. A szobrok története 

Az emlékmű avatásán ismerkedik meg Eszterházy Miklós a művésszel. Eszterházy meghívja Canovát 
Kismartoni kastélyába. Egyben megrendeli nővére, Leopoldina szobrát.4 A mű egy év múlva elké
szült.5 Leopoldina félrefordított fejjel ül (a modellt nézik így a művészek), bal kezével rajztáblát, 
jobbal tollat fog. Az alkotás ma Kismartonban (Eisenstadt, Ausztria) található, a hercegi palota 
kertjében, a szobor számára létesített kis építményben. 

Rajongó híve Canovának Széchenyi István. Római útja alkalmával először őt keresi föl. Naplójában 
sokat emlegeti - mindig elismeréssel. „Er (Canova) verfertigte erst neulich mehrere Köpfe (jegyzet: 
Sappho, Estei Eleonóra, Beatrice) die von einer wunderbaren Schönheit sind - diese werden-aber nicht 
verkauft; zu meinem Glück, den(n) ich würde mein Reise Geld ganz gewiss verthun, und anstatt nach 
Griechenland zu reisen oeconomisch in Rom verbleiben! - Es ist doch ein Unglück alle Leidenschaften 
der Welt in sich selbst vereinigt zu sehen! ich muss mich sehr in Acht nehmen, keine überwiegende 
Lust für Bilder und Statuen zu bekommen, den(n) ich bin sehr nahe daran. . ."* Végülis kedvet kapott 
a szobrokhoz és vásárolt kettőt: a Beatricét és az Aspasiát. Az előbbi választásában Dante iránti 
szeretete is motiválhatta.7 östör József 1941-ben megkérdőjelezte a Beatrice-büszt eredetiségét. Azzal 
érvelt, hogy Széchenyi végrendeletében nem említette ezt az alkotást.8 östör véleménye szerint 
Canova valamelyik tanítványa faraghatta. E. Bassi könyvében kétszer írt a Széchenyi számára készült 
változatról, melyet maga Canova faragott. „Ugyanerre a modellre Canova készít egy másik Beatricét is 
(az elsőt Cicognarának), szintén 1819-ben, a bécsi Széchenyi István lovag számára."9 A portré 
idealizált vonásaiban a kortársak Mme Récamier arcát vélték felismerni.1 ° A másik szoborról, az 

1 Vittorio MALAMANI: Canova. Müano 1911. 66. 
2MALAMANI:i. m. 67. 
3Hugh HONOUR: Neo-classicism. Penguin Books 1973. 156. 
"MALAMANI: i. m. 119. 
5 Leopoldo CICOGNARA: Storia della scultura. Venezia 1813. III. köt. katalógus 
'Széchenyi István összes Munkái. Bp. 1921-39. 10. köt. 282. 1818. aug. „(Canova) újabban több 

fejet készített (Sappho, Estei Eleonóra, Beatrice), melyek csodálatos szépségűek, de ezek azonban nem 
voltak eladók szerencsémre, mivel egészen biztosan rájuk költenem az utazási pénzemet, és ahelyett, 
hogy Görögországba utaznék, anyagi okokból Rómában maradok. Mégiscsak szerencsétlenség a világ 
összes szenvedélyét önmagában egyesítve látni. Nagyon ügyelnem kell arra, nehogy túlságosan kedvet 
kapjak a képekhez és a szobrokhoz, mert nagyon közel állok ahhoz." 

7Széchenyi többször idézi Dantét: pl. Világ. Pest 1831. 506. Stádium. Lipcse 1833. X. stb. 
"ÖSTÖR József: Valóban Canovától van-e a cenki Beatrice-szobor: Soproni Szemle V. 1941. 

239-40. 
9Elena BASSI: La Gipsoteca di Possagno. Venezia 1957. 42. és 203. 

1 "MALAMANI: i. m. 250. és Mario PRAZ: Gusto neoclassico. Firenze 1940. 230. 
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Aspasiáról Széchenyi az 1833. áprilisában Pozsonyban kelt végrendeletében tesz említést. „18-íazor 
Canovától szobrázott Aspasiát . . . A Tudóstársaságnak . . . ajándékozom." östör még mindkét művet 
látta a cenki Széchenyi-kastényban. Azóta sajnos nyomuk veszett, valószínű a háború alatt tűntek el. 
Ma sem Nagycenken, sem Sopron közgyűjteményeiben nem találhatók, és az Országos Műemlék
felügyelőség nyilvántartásában sem szerepelnek. 

Megvan viszont Egerben az a Sah Giovannino, melyet Canova, aki Velence mellett, Possagnóban 
született, ajándékozott Pyrker Lászlónak. Pyrker, a későbbi egri érsek mint velencei pátriárka barát
ságban volt vele. Kazinczy megemlíti a szobrocskát: „Minthogy a' Patriarcha János nevet is visel, 
Canova neki eggy ülő Keresztelő-Jánost tapaszgata gipszből, melly vendégelfogadójában áll eggy 
aztalon. Canova azt márványból akará neki készíteni, de elholt."1 * A gyászszertartást Pyrker celeb
rálta. A velenceiek tőle „lopták el" a holttestet, hogy az Akadémián utolsó búcsút vegyenek a 
honfitárs nagy szobrásztól. Pyrker az alkotóval eltemette annak magyarországi hírét és hatását is. 

Lassan százötven éve még alaposabb tanulmány sem jelent meg Canováról hazánkban, mindössze 
néhány rövid írás, sokszor felületes megállapításokkal, adatokkal, következtetésekkel. Szimbolikus a 
szakirodalom időrendje is. Az első értő, átgondolt cikk 1832-ben jelent meg, egy tíz oldalas dolgozat, 
Harsányi Páltól.12 Azóta összesen nem írtak nálunk ennyit és ilyen jól róla, egészen 1973-ig. Ekkor 
publikálták Bajkay Éva Canova című könyvecskéjét. A közben eltelt időszakban csak részkérdéseket 
vetett föl a hazai Canova-irodalom,13 főleg a művész nálunk található szobrai kapcsán, azok eredeti
ségét bizonyítva vagy megkérdőjelezve. 

Többet érdemelne Canova: ha másért nem, legalább a XIX. század első három évtizedében a magyar 
irodalomra és művészetre tett jelentős hatásáért; legalább azért, mert akik e változó kor szellemi 
arculatát Magyarországon meghatározták, ismerték, szerették őt és sokat tanultak is tőle - tehát 
magyar szempontból több figyelemre érdemes. 

Canova műhelyéből indult az első magyar szobrász, Ferenczy István. Rómában faragta Pásztor
lánykáját, a „szép mesterségek kezdetét". Ferenczy művein lépten-nyomon érződik a mester közvetlen 
hatása: a Brunswick-síremlék géniusza például Canova-adaptáció. Kazinczy Ferenc barátságába fogadja a 
Rómából hazatérő Ferenczyt. Levelezésében büszkén emlegeti fiatal barátját, aki Canovánál tanult. 
Kazinczy canovai alapon szeretne programot adni a kialakuló új magyar művészetnek. Két verset is írt 
Canova ihletésében, de azért is, „ . . . hogy ifjaink ez által is vonattassanak a festés és faragás míveit 
csudálgatni, ismergetni".14 

Canova magyar fogadtatásának adatai érdekes új anyagot szolgáltatnak a KazinczyJtutatáshoz.1 s 

Szauder József véleménye szerint: „A kor legérzékenyebb . . . nagyjai még közelebbről és bensősé
gesebben fogták fel pl. annak a Canovának a művészetét, akinek rehabilitációjára a XIX. századi, 
romantikus eredetű értetlenség után csak a legutóbbi évtizedekben került sor."1 6 Nem haszontalan 
Canováról szólni Magyarországon található szobrai okán sem. Van Gyomron egy kevéssé ismert relief, 
a református templomban: a Búslakodó géniusz. 

A Búslakodó géniusz 

E domborművet a református templom falába süllyesztett fülkében helyezték el. Alatta, kívül a 
fülkén, egy nagy fekete tábla látható. Ez a Canova-műtől függetlenül készült, vele sem méretében, sem 
minőségében nem illik össze. Azonban nyújt néhány támpontot a reliefre vonatkozóan. A tábla 
eredetüeg a Wartensleben család kriptája számára készült, 1798-ban. E helyütt volt 1829-ig - ekkor 
helyezték el Canova domborművét a templomban. A családi kriptát a háború után lebontották. A 

1 'Kazinczy Ferenc levelezése. Közzéteszi VÁCZY János, HARSÁNYI István stb. 1-23. köt. Bp. 
1890-1960. 20. köt. 561. (1828. dec. 10.) 

1 2 HARSÁNYI Pál: A' búslakodó Genius Gyomron. Sas 1832. 4 3 - 5 3 . 
1 'FERENCZY József: Canova síremléke. Tolnai Vüáglapja 1913. 46. sz., HEKLER Antal: Canoya-

szobrok Magyarországon. Napkelet I. 1923. 383., CSATKAI Endre: „Canova magyar mecénásai". 
Magyar Művészet 1925. 130. 

1 "Kaz.Lev. 10. köt. 455. (1813. júl. 2.) 
1 s SZAUDER József: Veteris vestigia flammae. Az estve és Az álom című kötetben Bp. 1970. 
1 6 SZAUDER: i. m. 390. 
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tábla eredeti rendeltetését mutatja formája és a rajta levő felírás módja. Ezek szerint a családi 
sírboltban a következők nyugodtak: Teleki Klára, aki 1798. februárjában halt meg; férje Wartensleben 
Vilmos 1798. áprilisában; és itt volt még a néhány hónapos korában elhunyt Vay Vilmos is. A táblát 
Vay Dánielné, Wartensleben Eszter készíttette édesanyja, édesapja és kisfia számára. Adatai egybe
vágnak a kortárs periodikák és levelezések adataival, így ez utóbbi - az elhelyezésre vonatkozó dátum is 
valószínűleg helyes: E Mense Aug. A. D. MDCCVMC. Filia materque moestissima posuit.. .* 7 

A huszonnégy évesen már özvegy,18 árva és gyermekfosztott asszony a táblánál méltóbb emléket 
akart állítani szüleinek és kisfiának. Ezért rendelt síremléket Canovától. A dombormű anyaga carrarai 
márvány, alakja a görög sztélékre emlékeztet. Fölül timpanonnal és a két végén kifelé nyíló körívvel -
ide az etruszk szarkofágokon gyakran két profil került - alkotja a sírlap fölső részét. A timpanonban 
levelekkel és fürtökkel szólőinda kígyózik, a tompaszögű csúcsban egy- lepke repdes. Alatta a lap 
három osztású: a középső részben egy kövön ül a halál nagy szárnyú angyala. Jobb könyökét urnára 
téve támasztja bús fejét a lefelé fordított fáklyára. Tőle balra kard, jobbra pálma, mindkettő babérral 
koszorúzva - ezek a halottak szimbólumai. A kard Wartensleben Vilmos generális dicső tetteire utal, a 
pálma pedig Teleki Klára művészet-szeretetére. (A gyömrői református templomban ma is őrzik egyik 
munkáját, egy szép hímzett terítőt.) 

A vásárlás körülményeiről Harsányi írt 1832-ben.19 „Ezt . . . Wartensleben Eszter Asszony . . . édes 
atyjának . . . édes anyjának . . . 's fijának emlékezetére készíttette a' római nagy mívészszel, kit ezen 
mívéért 1000 arannyal tisztelt meg. Rómából Bécsbe, onnat pedig Pestre hozatott. . ."20 Mikor és hol 
történhetett a megrendelés? " Wartensleben Eszter asszony . . . , ki ez előtt orvosi javaslásból, climájá-
ért, olasz országban lakott. . ."* • Mikor? Ezt Kazinczy Ferenctől tudjuk. Kazinczy Ferencet és 
Lászlót hagyományos jó kapcsolat fűzte a Teleki, a Wartensleben és Vay családokhoz. 

Kazinczy László Wartensleben Vilmos katonája volt. Bátyjának így írt 1790-ben. „Bétstől a 3-dik 
Station vettem a Gróf Wartenslebenné levelét, a melybe parancsolta, hogy vissza térjek, és így 
szerentsém volt a nagy kegyességéért személyesen kezeit tsókolni. Lelkem be nagyra nőtt az Eszter, 
soha még nagyobb 15 Esztendős Lányt nem láttam. 3 napot a Gróféknál igen jól töltöttem."22 László 
járt a család gyömrői birtokán, erről bátyja emlékezik meg. „László öcsémet Generális gr. Warten
sleben . . . a maga házánál Gyomron . . . a regementnek zászlótartójává nevezte ki."2 3 Kazinczy 
Ferenc mindig tisztelettel és szeretettel emlegette őket. „ö (K. László) érzette nagy mértékben mit 
köszönhet a' Teleki és Wartensleben háznak. Mi sem fogjuk azt soha elfelejteni."2 4 

Kazinczy Ferenc megtartotta a szavát, és amikor Wartensleben Eszter 1812. októberében, Bécsben 
találkozót kért tőle, nagy örömmel tett eleget ennek a meghívásnak. ,,A' Mélt. Úr Ángya hozzám izent, 
hogy velem akarná meglátni a' Beivedert.. ." - írta Vay Miklósnak. A tárlatvezetésre nem kerülhetett 
sor, mivel a Belvedere zárva volt, minek oka az lehetett, hogy a franciák a műalkotások egy részét 
Párizsba szállították. Sokat fájlalja ezt Kazinczy. E levelét pedig így folytatja: „Azután eggy estve 
elvezettetem magamat Ábrissal (Vay Ábrahám) a' szép, valóban most is igen szép és felette szeretetre
méltó Tanthoz. Az a' Junói szép növés, azok a' szép nagy szemek, és az a' mivelt lélek elbájoltak, 's 
megengedtem azt a' fonákságot, hogy a' maga Anticatholicizmusát harsogtatta - talán hogy a' 
superintendens (...) és mi ketten tudjuk, hogy ő az egyedül üdvözítő hitnek nem lett vallójává."1 s E 
találkozásról néhány hónap múlva (1813. febr. 6.) újra megemlékezik: részben ismételve az előbbieket, 

17A Wartensleben család kriptájára vonatkozó adatot megerősítette Hegyi-Füstös István író, 
református lelkész, aki még ismerte a kriptát. A fekete táblán levő felírás helyességét a következő 
források alapján ellenőriztem. Teleki Klára halálának időpontjára vonatkozóan vö. Wartensleben 
Vilmos levele, idézi IVÁNYI Béla: A széki gróf Teleki család gyömrői levéltára. Szeged 1937. 445. 
ezen kívül NAGY Iván: Magyarország családai. Pest 1865. XII. köt. 69. Wartensleben Vilmos 1798. 
ápr. 21-én halt meg, vö. NAGY Iván: i. m. 69. 

1 "Férje, Vay Dániel szintén 1798-ban halt meg, vö. NAGY Iván: i. m. 104. 
1'HARSÁNYI: i.m. 43. 
20Ezt az adatot találjuk Cornelio BUDINIS: Gli artisti in Ungheria. Roma 1936. 137. könyvében 

is. 
2 l HARSÁNYI: i. m. 43. 
22Kaz.Lev. 2. köt. 66. (1790. máj. 10.) 
2 3Kaz.Lev. 1. köt. 543-4. (1783. máj.) 
24Kaz.Lev. 5. köt. 341. (1808. febr. 26.) 
2SKaz.Lev. 10. köt. 196-7. (1812. dec. 16.) 
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részben - nekünk most ez a fontos - új adat közlésével egészítve ki azokat. Ekkor említi Kazinczy 
Vayné itáliai utazását. „B. Vay Dánielnénál a' Kalv. Superintendenst lelem. Szörnyű Kalvinizmussal 
jött meg Rómából, vagy csak azzal akará mutatni, hogy meg nem tért. Még most is virágzik teste, 
növése Junói, lelke pedig széppé tenné, ha rút volna is."2 6 A Harsányi említette utazás tehát 1812. 
októbere előtt ért véget. A reliefet Vay Dánielné valószínűleg római tartózkodása alatt vásárolta 
Canovától. 

Canova akkoriban különösen sok sírlapot készített, a halál angyala motívumát variálva. Vagy 
szobrainak egy-egy jól sikerült figuráját dolgozta föl domborművön is. „A szobrász e periódusában 
halotti sztéléinek kompozíciós motívumait ismétli."27 - írja az 1812. körüli évekró'l E. Bassi. A 
művész e korszakának jellegzetességeiről jegyezte föl Paravia: „Még másokon is dolgozott, melyek 
ámbár alig mutatnak többet, mint egy urnát és az oldalára támaszkodó, síró alakot, mégsem kevésbé 
gyengédek és kifejezők."2 8 Canova ezekben az években készült szinte mindegyik reliefjén megtaláljuk 
a gyömrői Búslakodó géniusz hasonmását, többek között a Mellerio- és Stuard-síremléken. A gyömró'ié-
vel közös formai megoldások közül a timpanon és köríves lezárás a G. Volpato-, Holstein-, Mellerio-, 
O. Trento-sztélék jellemzője. Darab kövön ülő és előre hajolva urnára támaszkodó alakot az előbbieken 
kívül a Monumento G. Bossi, D. Manzoni domborművein láthatjuk. A babérkoszorú valamennyi 
sztélén megtalálható, néhol több is. Ilyen a Stuard-emlékmű, melyen két álló géniuszt látunk, lefelé 
fordított fáklyával. 

A Búslakodó géniusz Gyömrőre kerülését Harsányi írta le. „Pestről ez előtt 3 esztendővel, 
(1829-ben) midőn Gyomron a' református templom felépíttetett, oda, mint a' gróf Wartensleben 
família részjószágába kivitetvén, ott, gróf Exteni Wartensleben Károly, ki az illyeneket méltánylani 
tudja, a' catedrával általellenben a' kép természetéhez megkívántató világosságban, a falba tétette."2 9 

A relief ma is ott található. 
Szintén 1829-ben hozták elő a családi kriptából az említett fekete táblát. Mivel ez a dombormű 

számára készített fülkébe nem fért bele. ezért az alá tették. Harsányi 1832-ben már együtt látta őket, a 
mai állapotnak megfelelően. A fekete tábla adatai helyesek, természetesen a kriptára, és nem a 
domborműre vonatkoztatva. A magyar szakirodalomban az okozta a legnagyobb zavart, hogy a tábla 
elkészítési évszámát (1798) a Canova-műre is értették. így jutott pl. Csatkai arra a következtetésre: 
Vayné 1798-ban, Canova bécsi látogatása idején rendelte a sírlapot, Kazinczy Ferenc közbenjárá
sával.30 (Harsányi cikkét Csatkai nem ismerte.) Nehezen elképzelhető azonban, hogy Kazinczy 
1798-ban segített volna Vaynénak: hiszen 1794. decemberétől 1801. júniusáig börtönben volt. Mind
amellett természetesen nem lehetetlen, hogy Vayné már akkor, 1798-ban megrendelte Canovától a 
reliefet és csak 14 évvel később, itáliai útja alkalmával realizálódott a vétel. Ámbár bécsi rendelésre 
utaló adatot nem találtam. 

E fejezet végén szeretnék megemlíteni egy olyan, Magyarországon található Canova-szobrot, amely
ről a hazai szakirodalomban még nem esett szó. A jelenleg magántulajdonban levő „Elena"-mellszobor 
a hátulján levő írás szerint 1812-ben készült. (AN. CANOVA F. 1812) A terrakotta buszt valószínűleg 
a Palazzo Albrizzi (Velence) márvány ,,Elena"-jának gipsz eredetijéről égetett változat.31 Az Isabella 
Albrizziről faragott márvány „Elena" annyira tetszett Byronnak - aki személyesen nem ismerte 
Canovát - , hogy verset írt Canova e szobrára.32 

„Amoroso pianto" 

A Magyarországon található Canova-szobrok közül a gyömrői hordozza magán leginkább szobrá
szának és korának sajátosságait. Formája, mint említettük, antik sztélére emlékeztet, melyre a görögök 
gyakran epigrammákat is írtak. Hugh Honour párhuzamot von Canova kisebb emlékművei és a görög 

26Kaz.Lev. 10. köt. 247. 
27 BASSI: i. m. 203. 
2 8 A. PARAVIA: Notizie intorno álla vita di Antonio Canova. Roma 1823. 16. 
29HARSÁNYI:i.m. 44. 
30CSATKAI:i.m. 130. 
31A szobor jelenleg Drippey Miklós tulajdonában van. MALAMANI: i. m. 172. lapján írt az 

„Elena"-szoborról. 
32 Byron: In this beloved marble view . . . kezdetű versét idézte: MALAMANI: i. m. 172. Byron is 

barátságban volt Isabella Albrizzival. 
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epigrammák között. „. . . Canova kisebb emlékművei a görög antológiák csípős, rövid, halálról szóló 
epigrammáit juttatják eszünkbe. Azokat csakugyan a görög városok kifelé vezető útjait szegélyező 
Sztélék inspirálták."3 3 Valóban a görögök írták le sztéléiken a halott tulajdonságait olyan pontosan és 
hatásosan, mint Canova a maga sírreliefjein. Ez az elméletíró Milizia követelménye: egy emlékműnek 
az elhunyt karakterét kell ábrázolnia, és nem szabad azonnal föl nem fogható allegóriákat használnia. 
Canova kompozíciói egy alakra koncentrálva, esetleg kiegészítő motívumokkal épülnek föl, mindig 
úgy, hogy a tekintet rögtön befogja, átlássa az egészet. 

Ezeket a síremlékeket nem a gyötrelem, a borzalom hatja át, inkább a harmonikus szépség. Nincs 
közvetlenül jelen a halál (a Volpato-emléken csak a halott büsztje látszik, szobor a szobron), a túlélők 
fájdalmát mutatja, ahogy az epigrammákat is tőlük kapták az eltávozók útravalóul. Maga az emlékmű 
mutatja - hiszen a halottak tovább élnek az élők emlékezetében (Milizia) - az elhunyt nemességét, 
nagyságát, találóan jellemezve őt. A kortárs-barát Cicognara szerint Canova monumentumai: uno piu 
felice deU'altro, egyik vidámabb, mint a másik. A halál a neoklasszicista szobrásznál nem zörgő 
csontváz, ábrázolásának nem célja a mementó móri, nem akarja, hogy az élők ilyen közvetlenül 
„ráemlékezzenek" a halálra. Nem, Canova Ámora alig különbözik a halál géniuszától. Az újjászületés: a 
szerelem és a halál egysége ez, a körforgásé, a lepke-elmúlásé. Winckelmann a halált és az álmot találja 
közös eredetűnek. „ . . . a Halál figurája és bátyja, az Álom, két gyönyörű ifjú lefelé fordított 
fáklyával."34 A lefelé fordított fáklya jelenti egyrészről a halált, másrészről az álmot és az éjszakát. 
Ugo Foscolo Az estéhez című versét így kezdi: „Tán mert jelképe vagy a nagy Nyugvásnak / azért 
örülök úgy jöttödnek, Este;"35 

A neoklasszicizmus korában általánossá vált ez a szemlélet. Talán Mitrász kultuszának távoli 
visszacsengése ez. Mindenesetre a meghaló-föltámadó pogány Nap-isten a XVIII. században újra ismertté 
vált. Winckelmann írt arról, hogy görög ég alatt feltámadtak Közel-Kelet (egiziani) istenei.3 6 Mitrász a 
Nappal kell új életre, mert legyőzte az éjszakát és a halált egyszerre szimbolizáló fekete bikát. Az 
éjszaka és halál egységét periodikusan fölváltja a Nap, az újjászületés. Ez a gondolat jelenik meg a 
pillangó, a saját farkába harapó kígyó stb. motívumában is. Több Mitrász-szentély maradt fönn 
Rómában (San demente, a Termedi Caracallában stb.) Ismerte ezeket Winckelmann, Róma műemlék-
felügyelője. Műveiben gyakran találunk utalásokat a Mitraeumokra.37 Néhány évtized múlva Canova, 
az akkori „prefetto delle antichitá" a szentélyeken levő ábrázolásokat beleépítette művészetébe. 
Innen nyeri ihletését kedvelt figurája, a halál géniusza is. Mitrász segédistenei tartják így lefelé, illetve 
fölfelé a fáklyát. A kentaurt legyőző Tézeusz szobrának mozdulata pedig azonos a bikaölő Mitrászé-
val.38 Canova Perszeuszra, Páriszra frígiai sapkát tesz, ez a frígiai Mitrász viselete. Erről megemlékezik 
Cicognara is.39 A mindent fénnyel elárasztó, meghaló és föltámadó pogány isten illett a kor szellemi 
arculatába. 

33HONOUR: i. m. 158. 
3 4HONOUR:i. m. 148. 
3 SA verset magyarra Jékely Zoltán fordította. Megtalálható: A világirodalom legszebb versei. Bp. 

1973. I. köt. 262. Olasz eredetiben az első két sor: Forse perché della fatal quiete /tu sei Timmago a 
me si cara vieni / o sera! idézve: Antológia Foscoliana di C. F. GOFFIS. Torino 1953. 92. 

3 6 „Mitológia degli Egiziani nacque quasi di nuovo sotto ü cielo de' Greci." J. J. WINCKELMANN: 
Monumenti antichi inediti. Roma 1767. 332. Norden és Pococke közel-keleti utazásairól, ennek 
nyugat-európai hatásáról írt: CICOGNARA: i. m. 214. Egyébként Richard Pococke adta meg 1743-ban 
a piramisok első modern leírását, 14 megnyitott sír alapján. 

3'WINCKELMANN: i. m. 24., 41 . , 320. stb. lapjain elemezte a Mitrász-ábrázolásokat és a lefelé 
fordított fáklyát. Említi másutt is. 

3 8 Tézeusz és Mitrász egyaránt bal lábát térdben hajlítva az ember-állatra helyezi, jobbal — feszesen 
tartva - támaszkodik. Bal kezével az állat fejét fogja, jobbal lesújt. Mitrász a jobb kezében levő tőrt már 
belevágta az állatba. Tézeusz még nem: épp a lesújtás előtti pillanatot ábrázolja Canova, így a jobb 
magasan fönt van. Ezért a háromszög-alapkompozíció kicsit másként épül föl. Mitrász jobb lába, törzse 
képezi a háromszög egyik szárát; jobb keze és az állat bal mellső lába a másikat. Alul kígyó zárja le a 
kompozíciót. Canova a háromszöget a következőképpen alakítja: Tézeusz jobb lábán, törzsén föl a bal 
válláig; majd bal karján és a kentaur bal kezén le. Ebben a nagy háromszögben benne van egy kisebb, 
ezt pontosan a Mitrász-domborművek szerint alakította ki Canova. (Egy jellegzetes Mitrász-ábrázolást 
láthatunk: TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre: Mitológia. Bp. 1974. 394.) 

39 CICOGNARA: i. m. 267. lapján írt erről: „Quest'elmo da parecchi autori vien fatto simile al 
berretto frigio, con due orecchie." 
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Hugh Honour szerint a winckelmanni ideál tökéletes megvalósítása: a XIII. Kelemen pápa síremlé
kének géniusza. Canova az álom és a halál fennkölt nyugalmával láttatja ezt a figurát.40 A halál az 
álom testvére, s alig különbözik Ámortól. Ezzel a halál elvesztette félelmetes hatalmát. Vajda György 
Mihály a Goethe-i halál-szemléletró'l írja: „Ez a tétel (a halált az antik művészek az álom testvérének 
mutatták b e ) . . . felszabadítóan hatott az ifjú Goethére, mert általa az emberi lét egy fontos 
mozzanatát tudta kiszakítani a borzalomból és átmenteni a szépség birodalmába/'4' Goethe Géniusza 
a „Földgolyó felett lebeg, s egyik kezével lefelé, másikkal felfelé mutat." Canovához hasonlóan Goethe 
is élettel telíti a sírköveket, például a Velencei epigrammákban: „Sírkövet, urnát élettel díszített a 
pogány fel: /bacchánsnők kara ring s faun buja tánca topog. . ." ö Ámor kezébe adja a fáklyát, s a költő 
lelke dús létet lehel sírja kövébe, (vö. még Római elégiák)42 Schiller verse, a Görögország istenei 
szintén e gondolatkörben fogant: „Nem lépett a haldoklóhoz akkor / Szörnyű csontváz. Csók emelte le 
/ Véglehelletét a lágy ajakról, / Fáklyáját egy Géniusz keze / Földnek fordította...""3 

A magyar irodalomban Kármán József művének, a Fanni hagyományainak egyes részei mutatják e 
szemlélet elterjedését. A Fanni hagyományai értelmezésében Bíró Ferenc ír arról, hogy a zörgó' 
csontváz helyett egy szép ifjú jelképezi a halált.44 „. . . mint vélegénynek, úgy megyek a halál 
angyalának elébe. Hálaadással és öleléssel fogadom el ezt a szabadítót. Nem! nem az a rettentő váz ez, 
mint a hogy őtet nekünk festik: egy szép és kedves ifjú, a ki barátságosan általvezet innen a keservek 
közül a nyugalomra." A halál géniusza Kálmánnál a szerelem istenével, Ámorral azonos: „Ez a' gyenge 
Kéz, a* Szerelem, a' Koporsóhoz vezet és megszabadít kínzásaitoktól." 

Az újjászületés gondolata - erre Szauder József hívta fel a figyelmet - a kor magyar irodalmának is 
egyik alapvető élménye. „Csokonai, a halálos beteg,. . . öleli magához enyelegve a halált és a költői 
halhatatlanság . . . reményét, úgy írt, ahogy Canova kereste a halál pillanatában a regeneráció, a 
föltámadás mozzanatát, az Ámor és Psyché-ben."4 s Ahogy Canovánál a lepkét tartó kezek kompozí
ciós megoldása, úgy forog körbe a költő pillangó - hernyó - pillangó létbe. Csokonait pillangóhoz 
címzett versében, Canovához hasonlóan, Ámor és Psychéről, a „fönt" és „lent" dinamikus forgásáról 
ír. A „hajdanán" és a „most" ellentétét a „mikor lesz" igyekszik feloldani. Halálos álmából az isteni 
szerető, Ámor által felébresztett lány története összekapcsolódott az újjászületés gondolatával. Ilyen 
értelemben készíti Canova Ámor és Psyché szobrait, így írja Csokonai is versét. Kazinczy Ferenc ebből 
a szempontból közösséget lát Canova és Csokonai művészete között. Az elhunyt költő sírjára először 
Canova-szobrot akart állítani, az Ámor és Psychét.4 6 

1806-ben Kazinczyt magát közelebbről is megérintette a halál: meghalt a kislánya, Iphigenia. A 
szomorú esetről Csereynek számol be, a halálról való jellemző elképzeléseit fejtegetve. Ebben közel áll 
Goethéhez, ő is pogány példákra hivatkozik. „A görögök . . . a rutát is szépben adták elő. Sarcophagu-
sain táncoló Geniusok láttattak. Nem egy csontváz kaszálta-el nálok az életet . . . hanem Ámor maga, 
egy megfáradt szép Ifjú, eltikkadt egyik lábszárát pihentetve, reá könyököl a visszájára fordított 
fáklyára [ez látható a gyömrői reliefen] . . . , vagy: a még gyermek Amor [Canova szobrain Ámor és a 
halál géniusza azonos modell után készült) megragad egy szép leány gyermeket, s ajkára nyomván 
szent csókját, azt a maga mátkájának eljegyzi. Görögül mind a lélek (amit itt a leány jegyez), mind a 
Lepe Psychének hivattatván, ezt a mennyei Jegyest Psychének nevezték el és Lepkeszárnyat adtak 
neki."47 A szépséget keresi Kazinczy még kislánya halálában is; a szépséget jeleníti meg Canova 
síremlékein. A szenvedés és a szenvedő közé áll az esztétikum, mintha álmodnák, nem élnék a halált. 

Kazinczy az Iphigenia nevű kislánya számára tervezett síremlékre Canova-szobrot akart állítani, 
megint az Ámor és Psyché története alapján. „A' piedestálra pedig . . . a' Psyche statuája, (Canova után 

4 ° HONOUR: i. m. 150. 
41 VAJDA György Mihály: Lessing. Bp. 1955. 49. 
42 Az idézetek sorrendben: 1. Goethe: Genius (Goethe: Versek. Bp. 1963. 415. ford. Mészöly 

Dezső) 2. Goethe: Sírkövet, urnát (Goethe: i. m. 421. a Velencei epigrammákban, ford. Rónay 
György) 3. Goethe: Római elégiák (Goethe: i. m. 229-253.) 

4 Mdézte VAJDA: i. m. 49. 
44BÍRÓ Ferenc: A Fanni hagyományai értelmezéséhez. ItK 1975. 472. A közölt Kármán-idézetek: 

Kármán József: Fanni hagyományai LV. és LTV. 
4 s SZAUDER: i. m. 117. 
4 6 Az adatra nézve 1. SZAUDER: i. m. 387. 
47Kaz.Lev. 4. köt. 325-328. (1806. szept. 25.) 
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a Miller-Dehm Cabinetjéból,) . . . fog állani. Ma írtam egy barátnémnak Bécsbe, hogy . . . megkap
hatom-e az öntvényét. . ." A szobron Psyché „görög mód áll", meztelenül. Kezében lepkét tart. A 
sírkőre Kazinczy még rá szerette volna vésetni az Iphigenia című epigrammája! is, melynek végső 
formája: 

Téged nyájas anyád karjáról Ámor ölelt-el, 
Isteni szép Jegyesed Isteni szép Jegyesét. 

Most az Olympus' örömtájékai fognak-el immár: 
Jaj, de szüléidnek szívek örökre sebes! 

Nézz szerelemmel alá rajok, 's mondd: el Fizsi, s téged 
Kedves Atyám, 's téged, nyájas anyácska szeret. 

(A verset csak levelezésében találtam meg, ezt a változatot az 1806. okt. 9-én kelt levélben.) A vers 
dinamizmusa több rokonságot sejtet Canova e motívumának egy másik változatával, a fekvő Ámor és 
Psychével. Kazinczy azonban úgy érezte, hogy a szomorú alkalomhoz túl erotikus ez a szoborcsoport. 
Psyché meztelenségével így is sokat foglalkozott. „Ámor ősz papja" verseiben - áttételesen -
megjeleníti az erotikát.48 

A görög mód írt epigramma és a görög mód faragott szobor közös elemzése jogosult, ezt Kazinczy 
is így látta. Winckelmann a görög szobrászat „nobile semplicitä e quieta grandezza"-jának utánzását a 
költők elé is feladatként tűzte ki. Ez a gondolat elméleti támaszt nyújt a különböző művészeti ágak 
összevetésére. A két alkotásban közös az antikvitás szemlélete. A halott gyermek olymposi tájakon 
játszik, szüleik fájdalmából emlékező szerelem lesz. így jelenik meg egy pillanatra a halott szobra a 
Volpato-síremléken, aki egy síró nőre néz (a nő Volpato lánya, Canova felesége), hogy azután 
tekintetünk az ülő alak és a portrét tartó oszlop zárt harmóniájában megnyugodjék. A sztélén a 
domborítás éppolyan beszédes, mint az írás, az epigramma: nem perlekedik a Gondviseléssel, nem 
őrjöng; szépségbe fojtódik a gyötrelem. 

Canova Ámor és Psyche giacente szobrán a félig fekvő Psyché átkarolja Ámor fejét, aki föléje hajol, 
átölelve Psyché mellét. A Kazinczy-vers (Ámor ölelt-el) irodalmi illusztrációja ennek. A karok alkotta 
körforgásban egy pillanat múlva találkoznak az ajkak. Épp a csók előtti momentumot ábrázolja 
Canova. (Lessing: Laokoón!) Kazinczynál a csók már a halál. A vers első változatában (az 1806. szept. 
25-én kelt levélben) a második sor így hangzott: ,,'s égő csókjai köztt, szép Phigie Psyche levél." A 
szobron az egymáshoz végzetszerűen közeledő ajkak még nem értek össze.. A versben az isteni szép 
jegyespár viszont már az Olympos örömtájékaira érkezeti - ez a vers mértani közepe. Ugyanúgy, 
mint a szobron az egymást keresztező két fő tengely találkozási pontja, az ajkak közötti csöpp hely. 
Ezt a fókuszpontot hangsúlyozza a karok alkotta kör is. Canova szerette szobrait mértani idomok 
szerint komponálni: a két egymást metsző vonal alsó és fölső háromszögre osztja a plasztikát. 
Formailag így két timpanon tompaszögű csúcsban találkozik, ponton keresztül tükröződik egymásban. 
A versben leszálló Ámor egy csókban eljegyzi Psyché-Phigie-t, majd visszatérnek föl a magasba. A 
szobron az egyik szárny (óriási szárnyakkal száll alá Ámor), majd Ámor feje, végül a másik szárny 
mutatja művészi formában ugyanezt a kompozíciós megoldást. És lent a szülők fájdalma - ez a vers 
második egységes része - , ezután a fölemelkedés (Nézz szerelemmel alá rajok), újra visszahull a világba. 
A vers fordulását a harmadik sor végén - a hatsoros vers közepén - a kettőspont jelzi. Az égi és földi 
történés itt szembefordul egymással: mint nézi egymást az „égi" Ámor és a „földi" Psyché. A második 
és Ötödik sor szerepe ugyanaz, mint a szobron az ajkak találkozási helye. Ámor megcsókolja a lányt, 
aki ebbe belehal és föllibben a magasba. Az ötödik sorban már Phigie néz alá szüleire szerelemmel. 
Szerepet cserélt Ámorral. (Az amor szó szerelmet és szeretetet egyaránt jelent, régebben a magyar 
nyelvben is mindkét szó jelenthette mindkét tartalmat.49) 

Kazinczy maga mondta, hogy az ő epigrammája Goethe Braunschweigi Leopoldra írt disztichon
jának „skizzén" készült. „Az Aestheticai munkában gyakorlott szem ki fogja találni, miben áll az 
imitatio. Az enyém köztt és a' Gó'theé köztt az a' külömbség, a'melly eggy szeretetre méltó kisded és 
eggy emberiség Bajnokja között vagyon. Et vestjgia semper adóra,. , . " s o A verset Kazinczy idézi, 
magyar fordítását nem találtam: 

48SZAUDER: i. m. 385. stb. 
4 'E r rő l legújabban ld. KLANICZAY Tibor: Hagyományok ébresztése. Bp. 1976.311-314. 
50Kaz.Lev. uo. 
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Dich erg(r)iff mit Gewalt der alte Herrscher des Flusses, 
Haelt dich und theilet mit dir ewig sein ströhmendes Reich. 

Ruhig schlummerst du nun beim stilleren Rauschen der Urne, 
Bis dich stürmende Fluth wieder zu Thaten erweckt. 

Sey dann hilfreich dem Volke, wie du es Sterblicher wolltest 
Und vollend' als- ein Gott, was dir als Menschen misslang.5' 

Kazinczy betéve tudta, és saját verse írása közben e versre is emlékezett. 
A halál-motívum művészi feldolgozásainak sorában fontos helyet érdemel Canova barátja, Ugo 

Foscolo. „Az érzelmi hangsúly kizárólag a túlélő szomorúságán van . . . A mű ilyen megjelenítése 
emlékeztet Ugo Foscolo legnagyobb versére, a Dei Sepolcri-m."5 2 A túlélők fájdalmát talán a 
következő sorokban fejezi ki a legvilágosabban: „Ahi! su gli estinti / non sorge fiore, ove non sia 
d'umane / lodi onorato e d'amoroso pianto."53 Az „amoroso pianto" jelzős szószerkezetben két 
fogalom kapcsolódik össze. Az „amor(e)" szerelem, szeretet, odaadás stb. és a „pianto" sírás, siralom, 
gyász, fájdalom. 

Leopolddal a folyó öreg ura osztja meg áramló birodalmát, Foscolónak a föld utolsó menhelyként 
ölét kínálja és Őrzi csontjait: Ciprusok árnyéka alatt, az urnában. S ahogy cselekvésre ébred Leopold -
istenként véghezvive, amit emberként nem sikerült - úgy kelnek föl Priamos fiai, mikor a vak koldus 
az urnákat vallatja. Foscolo géniusz helyett Múzsákat ültet a sírokra. Foscolo Canovát „Artefice di 
Numi"-nak, Istenségek Mesterének nevezi és neki ajánlja Le Grazie című költeményét. 

Canova lepkét tartó Psychéjére Kazinczy egy másik verset írt. Az epigramma címe: Canova 
Psychéjére. Itt kislánya helyett saját magát helyezi szobor-pózba. A kezek alkotta körbe egy lepke 
került: a halálos csók lehetősége helyett a metamorfózis lehetősége. így szeretné márvánnyá változ
tatni ő is a saját alakját. 

Oh a mennyei lyányka! miként ömlött el alakján 
Mind az az ék, mellyel Cypris igázni szokott! 

Vérem gyúl, hullong; boldog, boldog lepe! Vagy te 
Kelj ki a márványból, lyányka, vagy én legyek az! 

PáiJózsef 

Kisfaludy Sándor szlovákul és szerbül 

Rákos Péter fejtegeti azt a sok vitát megért problémát: hogyan kell értékelnünk a „fordításokat" és 
az adaptációkat a magyar irodalomban. „Az irodalom sajátosságának a kérdése, melyet a modem 
irodalomelmélet oly gyakran feszeget, itt más gyakorlati értelmet kap: az ilyen típusú irodalmak késve 
és kerülő úton nyerik el sajátos jellegüket. Ennélfogva ritkán nyílik alkalmuk, hogy valami világvi
szonylatban újat, elsőt, eredetit hozzanak létre..." A magyar irodalom sem a tehetségek hiánya miatt 
kölcsönzött más irodalmakból, „hanem mert másutt majd mindig készen találta azt, amihez utóbb 
minden bizonnyal ejjutott volna saját erejéből is."1 Rákos Péter érvelését a többi, kelet-közép
európai irodalomra vonatkozólag is helyesnek ismerhetjük el. Nem csupán azért, mert az „eredetiség" 
értelmezésében számtalan vita jellemzi ezeknek az irodalmaknak fejlődését, hanem azért is, mert a 
XVIII. század végétől fokozott sietséggel igyekeznek behozni a vélt vagy a valódi késést, eszmei, 

5 * A verset Kazinczy levelezéséből írtam ki. Ezzel lényegében azonos: Goethe: Poetische Werke. 
Berliner Ausgabe, Aufbau-Verlag. 1965. I. köt. 361. A mű eredeti címe: Herzog Leopold von 
Braunschweig, az Antiker Form sich nähernd ciklusban. „Téged erőszakkal elragadott a folyó öreg ura, 
/ Fogva tart és megosztja veled áramló birodalmát. / Csendben szunnyadsz immár az urna halk 
csobogásánál, / Amig téged a vízáradat ismét cselekvésre nem ébreszt. / Légy akkor segítségre kész a 
népnek, miként halandón akartad, / És vidd véghez istenként, ami neked, embernek nem sikerült.", 

S2HONOUR:i. m. 159. 
5 3UGO Foscolo: Dei Sepolcri 88-90. „Óh, a sírokon / nem nő virág, ha nem koszorúzza emberi / 

tisztelet és szerető siralom." 
1 RÁKOS Péter: Tények és kérdőjelek. Bratislava 1971. 192. 


