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OCSOVAI DÓRA∗

Röviden Szalonnak nevezzük Denis Diderot azon művészetkritikai 
értekezéseit, melyeket a párizsi Louvre-ban tartott képzőművészeti 
kiállításokról írt. Érdemes pár szót ejteni eme kiállítások történetéről és 
jelentőségéről, hiszen akkortájt ez volt az egyetlen ilyen méretű, kortárs 
műveket felvonultató kiállítás Európában. A Szalonok története

 

A VÍZ, MINT FENNKÖLT MOTÍVUM DIDEROT 
1767-ES SZALON-JÁBAN 

A SZALONOK TÖRTÉNETE RÖVIDEN 
 

613 a 
XVII. századra nyúlik vissza, az első igazi Szalont 1667-ben Colbert 
rendelkezései hívták életre, aki kikötötte, hogy a művészek minden 
második esztendőben egy hétig – a nagyhét ideje alatt – kiállítják 
műveiket. Lajos Fülöp régenssége alatt elfelejtődött, majd az 1730-as 
évektől újra szokássá vált a Szalon megrendezése, mely 1737-től egy 
forradalmi újítással nyeri el népszerűségét; a kiállító művészek 
munkáikkal egy kvázi korabeli kiállítási katalógusban, tárlatvezetőben 
szerepelhettek. A kiállításokat a Louvre Salon Carré termében és az 
Apolló Galériá-ban tartották, körülbelül ötven művész két-háromszáz 
művét mutatva be, hagyományosan augusztus-szeptember hónapban.614

Az exponátumok és a kiállító művészek száma az évek során 
egyre nő, de kijelenthetjük, hogy a párizsi Szalon az 1750-es és 1850-es 
évek közötti száz évben éli fénykorát. Ebben az időszakban a művészeti 
írók, kritikusok legfőbb feladata volt erről a kiállításról tudósítani, mely 

 

                                                 
∗ A szerző az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolája Romanisztika programjának 
végzős hallgatója.  
613 FOUCARD, Bruno: Salons in Encyclopédie Universalis. 536–538. old. 
614 Uo. 536–538. old. 
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színtere volt egy-egy művész felemelkedésének vagy éppen végleges 
kudarcának is. 

Így ír erről Bruno Foucard: „Nehéz elképzelni a Szalonok 
jelentőségét. […] Attól függően, hogy az adott művészt elfogadták vagy 
sem, hogy a műve jó avagy rossz helyre került a rendezés során, azonnal 
sikerre vagy feledésre ítéltetett.” 615

Az Ön által adott feladat szegezte szemeimet a 
vászonra és késztetett arra hogy elidőzzek a márványt 
szemlélve. Adtam időt arra, hogy megérkezzem és 
belépjek. Megnyitottam lelkem, engedtem a 
hatásoknak, hagytam hogy átvegyék felettem az 
uralmat… Megértettem mi az a rajzbéli finomság és a 
természet igazsága. Megismertem a fény és árnyék 
mágiáját. Megismertem a színt, megszereztem a 
bőrben feszülő hús tapintásának élményét. 

 
Ami Diderot-t illeti, ő maga legalább akkora szerepet játszott a 

Szalonok népszerűsítésében, mint amennyire ezek a kiállítások 
befolyásolták a karrierjét; új perspektívát jelentett ez filozófusi-írói útján, 
hiszen pályájának egy jelentős részére ő maga is művészetkritikussá vált. 

Az esztétikai kérdések által mindig is foglalkoztatott írót 
Melchior Grimm kéri fel arra, hogy írjon kéziratos lapjának, a 
Correspondance Littéraire [Irodalmi Hírmondó]-nak egyfajta tudósítást 
az aktuális Szalon kiállításról. A folyóirat akkoriban még csak tizenöt 
példányban, kézzel másolva készült, ez tette lehetővé Diderot számára, 
hogy könnyed stílusban írhasson, bár a lap előfizetői között tisztelhette II. 
Katalin orosz uralkodót is. Kilenc hasonló elnevezésű műve, a Szalonok – 
melyben több mint húsz év képzőművészeti alkotását interpretálja, 1759–
1781-ig – a XVIII. századi francia művészet legátfogóbb 
dokumentációját nyújtja. Így ír Diderot erről a vállalásról az 1765-ös 
Szalon előszavában: 

                                                 
615 Uo. 536–538. old. 
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Megérleltem mindazt amit láttam s hallottam; és ezek 
a művészeti fogalmak: egység, különbözőség, 
kontraszt, szimmetria, megszerkesztettség, 
kompozíció, karakterek, kifejezésmód, 
számnak/nyelvemnek oly’ ismerősek, de elmémben 
oly’megfoghatatlanok, rögvest a helyükre kerültek.616

A Szalonok alapvetően irodalmi értékű alkotások, melyek egyedülálló 
művészettörténeti jelentősséggel bírnak. Az 1767-es Szalont brilliáns 
irodalmi színvonala miatt joggal tekintik a XVIII. századi 
művészetkritika csúcspontjának – az 1765-össel együtt.

  

AZ 1767-ES SZALON JELENTŐSÉGE 
 

617

Az első Szalonokban érezhető bizonytalanságot – melyet az 
okozott, hogy hirtelen kellett a képzőművészet világát megismernie, 
annak ellenére hogy semmilyen ilyesféle előképzettsége nem volt

 

618 - 
Diderot már jócskán kinőtte, már túl van jó néhány esztétikai tárgyú 
elmélkedésen, mint a „Szép” szócikk az Enciklopédiában,619 illetve az 
1765-ös Szalonnal együtt publikált Értekezések a festészetről. Ahogy a 
Diderot studies [XIII]  is utal erre,620 az Értekezések a festészetről 
megírása sokat segített Diderot-nak. Megszabadult beidegződéseitől, és 
azok az erőfeszítések mellyel az esztétikai tárgyú gondolatait rendezte 
össze, megmutatták neki a téma mélységét és komplex voltát is.621

Képek híján írni egy kiállításról? Diderot zseniálisan elkerüli azt 
a csapdát melybe kortársai beleestek, hiszen mivel reprodukciókat a 

 

                                                 
616 DIDEROT, Denis: Salons. Éd. Jean Seznec, Jean Adhémar, Oxford, 1957–1967. 233. 
old.  
617 KOVÁCS, Katalin: A szenvedélyek kifejezése és a műfajok hierarchiája. Eötvös, Bp. 
2004. 81. old. 
618 CARTWRIGHT, Michael T.: Diderot critique d’art et le probleme de l’expression. In: 
Diderot studies XIII. Ed. by Otis Fellows and Diana Guiragossian, Librairie Droz S.A. 
Genève, 1969. 99. old. 
619 KOVÁCS Katalin, 82. old. 
620 CARTWRIGHT, Michael T. 176. old. 
621 CARTWRIGHT, Michael T. 159. old. 
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lapok nem közöltek, ezeknek a kritikusoknak az írásai különváltak a 
bemutatott, az olvasó számára ismeretlen festményektől, szinte teljesen 
független művet képezve. Diderot ezzel szemben szinte „lefordítja” a 
képeket, hiányukat még ki is használja, egyfajta játéknak tekinti, mint 
ahogy erről részletesebben szó lesz a Joseph Vernet-ről szóló cikk 
kapcsán. 

Az Irodalmi Hírmondó olvasói számára így e Szalonok olvasása 
felért a kiállítás meglátogatásával, sőt, Diderot kritikájában hozzáadott 
értéket is felfedezhettek. 
 

A FENNKÖLT/FENSÉGES FOGALMÁNAK ELHELYEZÉSE A KORBAN 
 
Először is arra a fordítási problémára térnék ki egy gondolat erejéig, mely 
az eredeti kifejezés, a SUBLIME [francia és angol nyelven is így írandó] 
magyarra való átültetésénél adódik. Több kifejezést találunk rá a francia-
magyar szótárakban622 is, fenséges, fennkölt, magasztos – ezek mind 
tükrözik a szó egyik értelmét, de hiányzik belőle az a fajta rémület, 
aggodalom, nyomasztó érzés, mely vegyül az előző érzésekhez az eredeti, 
idegen nyelvű fogalom esetében. Ezt maga Diderot is érzékelteti: „Míg a 
szép kép csupán gyönyörködteti a nézőt, a fenséges hatása sokkal erősebb 
és összetettebb; csodálat, gyönyör és rettenet érzése keveredik benne.”623

A fenséges fogalma Longinoszhoz köthető, ő használja először – 
bár modern értelme nélkül, csak a „szép”-pel egyenértékű fogalomként – 
A fenségről c. értekezésében, mely 1674-ben Boileau fordításában jut el a 
francia közönséghez. A fennköltség fogalma, melyet 1757-ben Edmund 
Bu rke h o z újra a köztudatba A fennköltségre és a szépre vonatkozó 

 
Ezért, bár a továbbiakban is a fennkölt szót használom a sublime 

kifejezésére, gondoljuk hozzá az előbb felsorolt negatív konnotációkat is. 

                                                 
622 PÁLFY, Miklós: Francia–magyar kéziszótár. – Dictionnaire français–hongrois. 
Grimm, Bp. 1999. és ECKHARDT, Sándor: Francia–magyar kéziszótár. Akadémiai, Bp. 
2001. 
623 KOVÁCS Katalin, 120. old. 
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eszméink eredetének filozófiai vizsgálata624 c. művével, érthetően nagy 
hatással van a művészeti életre. Burke megvizsgálta a különböző típusú 
esztétikai élményeket, azt a fajta gyönyört, melyet a katasztrófák látványa 
okoz, a természet erejének felfedezése, a víz, az óceán végtelenségének 
tudata, vagy, ahogy mások szerencsétlen sorsának tanúivá válunk; ezek 
mind-mind félelmet keltenek. Burke interpretációjában a fennköltség az 
energia fogalmához kapcsolódik,625 nála az energia és a rémület fogalmát 
a fennköltség egyesíti, közös pontként értelmezi azt a hatást, melyet ezek 
kiváltanak.626

Diderot minden bizonnyal ismerte Burke művét, esztétikai gondolkodása 
tükrözi Burke hatását, erre több hivatkozást is találunk a Szalonokban. 
„Minden, ami csodálattal tölti el a lelket és rémületet okoz, a fenségeshez 
vezet”

 
 

A FOGALOM DIDEROT ÉRTELMEZÉSÉBEN 
 

627

Kovács Katalin tanulmányában kifejti, hogy Diderot a 
Szalonokban a festményeket többféle ismérv alapján ítéli meg, amelyek 
közül az egyik legfontosabb a kifejezőerő, melyen a kompozíció egészét 
értjük, azt a vonzerőt, ami által a kép csaknem megszólítja a nézőt.

 – állapítja meg Diderot Joseph Vernet tájképeit csodálva. 

628

„Gyűlölöm mindazokat az apró alantasságokat, melyek a lelket 
aljasnak mutatják, de szeretem a nagy bűnöket: először is azért, mert szép 

 

                                                 
624 A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful. 
625 “Besides those things which directly suggest the idea of danger, and those which 
produce a similar effect from a mechanical cause, I know of nothing sublime, which is not 
some modification of power.” BURKE, Edmund: A Philosophical Enquiry into the Origin 
of our Ideas of the Sublime and Beautiful, Cambridge, Cambridge UP, 1993, Part II. Sect. 
V. 59. old. 
626 “That power derives all its sublimity from the terror with which it is generally 
accompanied, will appear evidently from its effect in the very few cases, in which it may 
be possible to strip a considerable degree of strength of its ability to hurt. When you do 
this, you spoil it of everything sublime, and it immediately becomes contemptible.” Uo. 
60. old. 
627 DIDEROT, Denis: Salons III, Ruines et Paysages, Salon de 1767. Hermann Paris, 
1999. 233–234. old. és KOVÁCS Katalin, 119. old. 
628 KOVÁCS Katalin, 110. old. 
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képek és tragédiák témájául szolgálnak, azután pedig azért, mert a nagy 
és fenséges cselekedetek és a nagy bűnök ugyanúgy energiát 
hordoznak.”629

Diderot a fenséges állapot eléréséhez szükséges forrásokhoz 
sorolja a „félelmetes” és „homályos” jelzővel illethető természeti 
jelenségeket is, ezek főleg ködös hegycsúcsok, vihar, háborgó tenger. 
Vernet képein számos, a fenséges fogalomköréhez tartozó elem található, 
mint végeláthatatlan síkság, zúgó hegyi patak, hegylánc, kopár 
sziklacsúcs, és homályos barlang.

  

630 De a fennköltség definíciójában is 
distinkciót tesz: „a széles síkság másképp tölt el csodálattal mint az 
óceán, s a nyugodt óceán is másképp mint a háborgó”631

A vízzel, mint mozgásban lévő, félelmetesen fenséges elemmel 
kapcsolatosan írja: „Mi kedvesebb a költő szívének? […] Hogy jobban 
megörvendezteti-e a nyugodt tenger látványa, mint a háborgó hullámoké? 
Szívének tetszőbb-e a kilátás egy néma, hidegen fenséges palotára, mint 
bolyongás a romok között? Szebbek-e vajon az emberkéz alkotta házak, 
emberkéz ültett kertek, mint az erdő szűz vadona s a járatlan 
sziklameredély? Vagy a vizek, medencék, mesterséges vízesések a vad 
hegyi zuhatagnál, mely a sziklaköveken megtörik, s felmorajlik, hogy 
beléreszket a pásztor szíve, míg nyáját a hegyi legelőre tereli?”

 

632

                                                 
629 Kovács Katalin fordítása, az 1765-ös Szalon részlete. In: KOVÁCS Katalin, 117. old. 
630 DIDEROT, Denis: Salons III, Ruines et Paysages, Salon de 1767. Hermann, Paris, 
1999. 182–183. old. (K. K. fordításában.) 
631 DIDEROT, 234. old. és KOVÁCS Katalin, 121. old. 
632 Kovács Katalin fordítása. In: KOVÁCS Katalin, 93–94. old.  

 
Érezhető, hogy Diderot a természet energiájának megjelenési formáit 
részesíti előnyben, ezek közül is kiemelt szerepet tulajdonít a vízzel, mint 
mozgásban lévő elemmel kapcsolatos jelenségeknek. 

Míg Burke definíciója nem foglalkozik az alkotó géniusszal, 
Diderot nagyon is sokra tartja ennek szerepét a fennkölt hatás elérésében, 
sőt egyenesen csodálnivalónak tartja azt a hozzáadott tudást, melyet a 
festői képzelet jelenít meg. Például Vernet Éj a tengeren/Telihold című 
vászna kapcsán ezt így fejezi ki: 
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„Ami megdöbbentő, az az, hogy a művész kétszáz mérföldre a 
természettől is emlékszik ezekre a hatásokra, és nincs más modellje, mint 
a képzelete, melyet hihetetlen gyorsasággal fest le; azt mondja; És lőn 
világosság, s a fény megjelenik, az éjszaka kövesse a nappalt és a nappalt 
váltsa fel megint a sötét homály, és ő nappalt és éjszakát teremt; 
merthogy a képzelete, mely éppoly igaz mint amilyen termékeny, biztosítja 
neki ezeket az igazságokat; merthogy ezek olyanok, amilyennek az látta 
aki hideg, nyugodt szemlélője volt ennek a tengerparton, aki ugyanúgy 
elámul a vászon láttán; hiszen ezek a kompozíciók a legteljesebb módon 
mutatják meg a nagyságot, a hatalmat, a természet méltóságát, magát a 
természetet.”633

A vizet, mint ikonográfiai motívumot a XVIII. század elején másképp 
ismerik. Bár nagy tradíciója van a tengeri tájképnek mint műfajnak, 
ebben a korszakban, ezen belül a rokokó festészetben főleg kiegészítő, 
dekoratív szerepet kap. Ezen irányzatot követő festők, mint Watteau vagy 
Fragonard képein különböző fajta víz-ábrázolásokat figyelhetünk meg; 
szökőkutak, vízesések, vízköpők, a vásznakon a víz mindig mechanikus 
mozgásban van, a háttérbe húzódva a csevegő, ünneplő szereplők mögött. 
Néhány vásznon egy kis tó, vagy patak húzódik meg a kompozíció hátsó 
részében, de soha nem önálló, inkább díszítő szerepük van. Ezzel 
párhuzamosan létezik a művészetnek egy ága, mely a vízzel foglalkozik: 
a kertművészet. Szökőkutak, medencék, különleges vízfelületek, 
vízesések, zuhatagok születnek a kert vízi dekorációját tervező művészek 
munkája nyomán.

 
 

MIÉRT FENNKÖLT A VÍZ MOTÍVUMA? 
 

634

                                                 
633 DIDEROT, 226. old.  
634 Mint Versailles vagy Saint-Cloud pompás udvarainak – napjainkban is működő – 
bonyolult szökőkút-rendszerei, melyeket még André Le NÔtre tervezett az 1670–90 
években 

 A víz különleges tulajdonságait használják fel 
egyedülálló esztétikai hatások eléréséhez, mint átlátszósága, 
folyékonysága, az az előny, hogy a fényt visszatükrözni képes, nagy 
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tömegben és cseppenként is más hatást produkál, mikor mozgásban van, 
nagyon elegáns hatást is képes nyújtani.635

A víz szimbolikája is megváltozik ezzel a térhódítással, eladdig a 
háttérben szereplő, inkább férfias elemnek tulajdonított folyók átadják a 
helyet a kiterjedő tengernek, a végtelen víznek, az óceánnak. Az a fajta 
víz, mely nem ölt konkrét formát, tehát a tenger vagy óceán maga az 
anyag, feminin elem, az uterus-t szimbolizálja.

  
Ezekkel ellentétesen a víz természetes formájában lesz a művek 

témája, a mesterségesen mozgatott, művi víz-ábrázolás átadja a helyét a 
naturális víz-motívumnak. 

636

Michel Delon az energia fogalmának XVIII. századi 
megjelenéséről szóló munkájában írja, „a világ már nem tárgyak 
halmaza, hanem áramlatok és irányzatok összességévé válik.”

 
A fennköltség a végtelen felé fordul: a végtelen, a sötétség, a 

tenger végtelen mélysége mind fő témái lesznek az új irányzat 
festményeinek. A végtelen kiterjedés, a szuggesszív éjszakai hangulatok, 
a vásznakon jelenlévő megmagyarázhatatlan aggodalom mind a 
fennköltséget táplálják, egyben ennek a folyamatnak az eredményei is. 
Érdemes a későbbi, Füssli- vagy Goya-vásznakra gondolni, ez az érzés 
később majd az ő művészetükben teljesedik ki. A fennköltség fő 
kritériuma tehát az, hogy megborzongasson, sőt halálra rémítsen, a 
bemutatott témától függően.  

637

A kor közönsége és a kritikusok egyaránt élvezték, hogy biztos 
távolságból ugyan, de beleképzelhették magukat egy-egy hajótörés-

 Az 
univerzum energiáját a témaválasztás, a színek és a festmények élénksége 
tükrözi. A hullámok, a szél által felduzzasztott vitorlák mind-mind 
energiaforrások. A vihar, mint ossziáni kép, szintén feszültségek, 
forradalmi ideák megtestesítőjévé válik. 

                                                 
635 SOURIAU, Etienne: Vocabulaire d’esthétique. Presses Universitaires de France, Paris, 
1990. 
636 JÓZSEF Pál–ÚJVÁRI, Edit: Szimbólumtár. Balassi Kiadó, Bp. 1997, 2001. 
637 DELON, Michel: L’idée d’énergie au tournant des Lumières. PUF, Paris, 1988. 183. 
old. 
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jelenetbe, vagy rémisztő, tengeri katasztrófák részesei lehettek, 
megérezhették a fennköltség erejét. Ez a festészeti ág egyúttal az emberi 
élet végességére is felhívta a figyelmet.  

Diderot pedig megkönnyíti a kiállított művek befogadását, 
kedvelt módszere, hogy behívja a nézőt a képbe, az ő perspektívájába 
helyezkedik.638 Teszi ezt egyrészt akkor, ha nem elégedett azzal, amit a 
vásznon lát, ekkor szinte újraalkotja a neki nem tetsző részleteket.639 
Vagy ahogy Vernet képeinek elemzésénél is tanúi lehetünk, legfőképp 
akkor használja szívesen ezt a technikát, ha a festmény olyan nagy 
hatással van rá, hogy legszívesebben részese lenne a kompozíciónak, 
anélkül hogy bármelyik alakkal azonosulna.640

A Szalonon kiállított művek többsége történelmi, mitológiai vagy 
vallásos tárgyú. Diderot ábrázolásában a műfajok hierarchiája akként 
alakul, hogy a szenvedély milyen fokon van jelen az egyes művekben. Ez 
a szenvedélyábrázolás teszi lehetővé, hogy a kis műfajok mint a portré, a 
tájkép, az életkép felemelkedjenek a történeti festészet szintjére.

 

641

Joseph Vernet festészete főleg a Marigny márki által megrendelt Kikötő-
sorozat által válik ismertté. Mint ahogy az a korban szokás, ő is Itáliába 
megy művészetet tanulni, mestere többek közt Claude Lorrain, majd 
hazatérve a Festészeti Akadémia közbenjárásával elnyeri Marigny márki 

 
A XVIII. század elején a tájkép a műfajok hierarchiájában nem 

nagyra tartott, közvetlenül a csendélet után lévő helyet foglalja el. Ám a 
század során a tájképek – főleg Vernet munkásságának köszönhetően – 
más megítélés alá kerültek, Diderot egyenesen a történeti festmény 
kategóriájába sorolja őket. 
 

JOSEPH VERNET FESTÉSZETÉNEK MEGJELENÉSE A SZALONOKBAN 
 

                                                 
638 KOVÁCS Katalin, 145. old. 
639 Mint akár az ezen a Szalonon bemutatkozó Hubert Robert esetében is; DIDEROT, 
362. old. 
640 KOVÁCS Katalin, 146. old. 
641 Uo. 148. old. 
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megrendelését, melyben francia kikötők huszonöt látképét kell 
megfestenie, ebből végül tizenöt készül el. Ezek a vásznak kitűnő 
kompozíciós érzékről és a palettájának finomságáról tanúskodnak, 
megmutatják, milyen különös érzékletességgel tudja bemutatni a 
felhőket, a vizet, a párát, az atmoszférát, mindent, ami állandó mozgásban 
van. 1759-től, a Szalonra beadott művei kapcsán fonódik össze sorsa 
Diderot-éval. A filozófus elragadtatottan ír Vernet-ről: „Vernet az aki 
megzabolázza a vihart, megnyitja az égi zápor forrását, és megöntözi a 
földet; ő az aki, mikor kedve tartja, vihart támaszt és csendre utasítja a 
tengert, az ég derűs nyugalmát. [...] Ellopta a természettől a titkát; 
mindent, amit produkál, ő meg tudja ismételni. 642

„Vernet. Felírtam ezt a nevet a lapom tetejére, és már éppen 
műveiről készültem tudósítani Önöket, amikoris elindultam egy, a 
tengerrel szomszédos vidékre, mely a tájai szépségéről híres. Ott, amíg 
mások egy zöld szőnyegen vesztegették el a nap legszebb óráit, a 
legszebb napokat, pénzüket és vidámságukat; megint mások vállukon 
fegyverrel, a fáradtsággal harcolva követték kutyáikat a mezőkön át,  

” 
Egy attributív elemből tehát megszületik a mű központi témája; a 

víz, mely Vernet interpretációjában a vászon főszereplőjévé válik, 
állandó jelenléte, emberfeletti ereje félelmet kelt. A megtévesztő, 
fenyegető nyugalmat a festő a víz sötét színei és a fény élénk árnyalatai 
közötti kontraszttal fokozza, a víztömeg gigantikus ereje fokozza a 
fennköltség érzését, mely egyaránt vált ki borzongást és ijedt rémületet is. 
 

JOSEPH VERNET MŰVEI AZ 1767-ES SZALONBAN – A VERNET-SÉTA 

[PROMENADE DE VERNET] 
 
Maga a cikk hét részre oszlik, a hét táj/helyszín felsorolása nagyjából 
megfelel a Vernet által kiállított hét mű ritmusának. Már az első pár sort 
olvasva is biztosak lehetünk abban, hogy a művészetkritikus Diderot-ban 
nagy változások játszódtak le: 

                                                 
642 DIDEROT, Denis, 562. old.  
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hogy néhányan egy park környékén kalandoznak, melynek – a fiatalok 
botlásainak szerencséjére- fái nagyon is diszkrétek, és ahogy a súlyos 
személyiségek háborgó kiáltásaitól este hétkor még mindig zengett az 
ebédlő, melyekkel a közgazdászok új elveit illették, vagy a filozófia 
hasznáról, vagy haszontalanságról, vallásról, erkölcsről, színészekről, 
színésznőkről, a kormányról, a két zene közti kedvencről, a 
szépművészetről, irodalomról és egyéb fontos dolgokról szóló kérdéseket 
vitatták meg, melyekre mindig az üveg alján keresték a választ, aztán 
újra, rekedten, tántorogva lakásuk mélyén találták magukat [...]”643

Michael T. Cartwright aláhúzza ennek a résznek az esztétikai 
jelentőségét : „A Vernet-séta kiemelkedik az 1767-es Szalon szövegéből, 
stílusát és a benne rejlő fantasztikus esztétikai ideák számát tekintve 
egyaránt. Nem esünk túlzásba ha azt állítjuk, ebben a közel ötven 
oldalban Diderot összegyűjti mindazt, amit a Szép fogalmáról tud.”

 
 

644

Loutherbourg, fiatal tájképfestő az 1767-es Szalonon kiállított képein 
ezúttal jellemzőbb a Vernet-i témaként számontartott tengeri katasztrófa, 
hajótörés, vihar fogalomköre. Bár Diderot nem állja meg az állandó 

  
Diderot a kiállított festményeket használja alapul saját filozófiai 

problémáinak felvetéséhez, miközben egyedülálló nézőpontból ad 
elemzést a vásznakról; egyszerűen bebarangolja, séta közben felfedezi a 
képeket. Az olvasóközönség számára közös kalandozást jelent ez, az író 
képzeletbeli világot teremt számára; Diderot még egy fiktív, álomként de 
nem álomszerűen leírt festményt is kitalál saját maga és közönsége 
szórakoztatására. Ennél a nem létező képnél is jellemző a környezet, a 
szereplők, a történések aprólékos és érzékletes leírása, melybe 
beletartozik a hang és fényhatások élethű visszaadása is. 
 

PHILIPPE-JACQUES DE LOUTHERBOURG 
 

                                                 
643 CARTWRIGHT, Michael T. 192. old. 
644 Uo. 190. old. 
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hasonlítgatást, melyből persze Vernet munkáit hozza ki követendőnek, 
odáig is elmegy a kritikájában, hogy megkérdőjelezi Loutherbourg 
ismereteit: „Plágium. Vagy Loutherbourg vízábrázolása hamis, vagy 
Vernet-é az. [...] Loutherbourg Úr, menjen, nézze meg a tengert! Volt már 
marhaistállóban, és ez látszik is, de még soha nem látott viharos 
tengert.”645 Itt nem pimasz sértésről van szó az istálló felemlegetésével. 
Diderot egy másik, háziállatokat ábrázoló festményére utal, amit viszont 
kritikájában nagyon is dícsért.646

Érdekes megfigyelni, hogy Diderot a vizet ábrázoló kompozíciók 
leírásánál a leggyakrabban a „szikla” szót használja. Gyakran mintha a 
szerző viszonyítási pontot, vagy kapaszkodót keresne, a leírás elején 
említést tesz egy-egy szikláról, melyet a hullámok nyaldosnak, vagy 

 Meg kell jegyeznünk, hogy Diderot úgy 
tudja észrevenni az esetleges bizonytalanságokat a háborgó tenger 
ábrázolásában, a vízfelszín keménységét is úgy kritizálja, hogy ő maga 
csak öregkorában látja meg a tengert. Megjegyzései azonban találóak, 
összehasonlítva valóban életszerűbbnek tűnnek Vernet itt látható 
festményei. A két festő egyébiránt mindent meg is tesz azért, hogy 
összehasonlítsák őket, ahogy Diderot is joggal írja Loutherbourg 
festménye kapcsán: „nagyon hasonló Vernet „Marine” című /a hatodik/ 
tájképéhez”. 
 

A VÍZ REGISZTERÉNEK ELŐFORDULÁSI FORMÁI A SZÖVEGBEN 
 
Az 1767-es Szalon, egyedülálló művészettörténeti kordokumentum, de 
elsősorban irodalmi jelentőségű szöveg. Ezért arra tettünk kísérletet, hogy 
a víz fogalma köré csoportosítható főnevek, melléknevek előfordulását 
vizsgáljuk szóhasználat szempontjából, két tájképfestő, Loutherbourg és 
Vernet kritikai elemzésében. Azért ezekben, mert a víz tájképi 
megjelenítése e művészeknél figyelhető meg legjobban. 

                                                 
645 DIDEROT, Denis, 394. old. 
646 “ Á llatokat bemutató festmény”., DIDEROT, Denis, 401–402. old. 
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masszívan kiemelkednek a nyugodt víztömegből.647 A szikla maga a 
stabilitást, a tartósságot, a halhatatlanságot jelképezi,648

A háborgó tenger regiszteréből is gyakran vesz kifejezéseket: 
hullámzó, háborgó vizek, kemény, kegyetlen vizek, árhullám, tajték.  A 
tenger szót különböző jelzőkkel használja; sötét tenger, hisztérikus 
tenger, nyugodt tenger, háborgó tenger, nyílt tenger, morajló tenger. A 
tengerrel kapcsolatban többször használja még azt a képet, miszerint 
„megnyílik a tenger”. „Forrás”, „vízesés”, „árhullám”, szintén gyakran 
használt főnevek az elemzésben. A hullámok a passzív princípiumot 
jelképezik, azt a viselkedést, amikor valaki elengedi magát, „sodródik az 
árral”. De a hullámokat idegen forrás is gerjesztheti, így passzivitásuk 
pont olyan veszélyes, mint kontrollálatlan mozgásuk, a masszív 
tehetetlenség erejét képviselik

 mely éles 
ellentétben áll a végtelen, nyughatatlan víztömeggel, az örök mozgásban 
lévő hullámokkal. Ehhez a biztonsághoz tartozik még a tengerpart képe, a 
biztos menekülési helyszín, melyet szintén többször említ meg. 

A könnyek, mint a víz egy átvitt értelmű megjelenési formája 
szintén jelen vannak a leírásban, a szerzőt egy-egy festmény könnyekig 
meghatja, Vernet és Loutherbourg esetében egyaránt. Kis kitérővel 
kapcsolatba hozhatjuk ezt a Pitagóreusok értelmezésével, mely szerint a 
tenger Krónosz sós könnyeiből született; Empedoklész pedig 
Perszephóné fájdalmas könnyeiből eredezteti a víz születését. 

649

A fény – holdfény – jelenléte mind a kompozíció, mind a leírás 
szempontjából elementáris, a fény és sötétség, fény és a vízfelszín 
viszonya kerül rendszerint megemlítésre. A Vernet-séta ötödik 
tájképének leírásában találjuk a „Nap [...] horizont [...] naplemente”

  
Egy esetben Diderot a tengert még a minden szenvedélyt 

nélkülöző „folyadékként” is aposztrofálja.  

650

                                                 
647 “A jobbomon egy világítótorony volt, mely a sziklák csúcsáról emelkedett a magasba. 
Majdnem elveszett a ködben, s az üvöltő tenger neki-nekicsapódott a lábának.” 
DIDEROT, Denis, 203. old. 
648 JÓZSEF Pál–ÚJVÁRI Edit, i.m. 
649 Uo. 
650 DIDEROT, Denis, 206. old. 
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felsorolást, a hatodikban „A vízfelszínen megtörő fény”651 kifejezést, a 
hetedik tájkép kapcsán pedig „A fodrozódó vízfelszínen visszatükröződő 
holdfény”652

Diderot erősen társítja az élmény megéléséhez az akusztikus 
szféra síkját is, zajokat, kiáltásokat hallani neki köszönhetően a 
festményeken, a vízbe veszők sírását, de a víz különböző formáinak 
természetes zajait is megjeleníti, a sziklának csapódó hullámok, a vízesés 
zaja, a csörgedező patak mind-mind hangok formájában is jelen vannak a 
leírásban. Kovács Katalin tanulmányában szintén kiemeli az akusztikus 
szférához tartozó elemeket; „messziről odaszűrődő zajok, vízesés, melyet 
hallunk anélkül hogy látnánk”, „az éjszakai madarak rikoltozását,  a 
vadállatok üvöltését a téli éjszakákon, különösen, ha az a szél morajába 
vegyül”.

 képet használja. 

653

A Vernet-képek olyan nagy hatással vannak a szerzőre, hogy 
mint már utaltunk rá, kritikájában egy fiktív művet is létrehoz. Ez utóbbit 
egy elképzelt lázálom manifesztumaként írja le, ekkor is a fenségesség 
eszménye ragadja meg, hiszen nála is „megnyílik a tenger”

 
Diderot gyakran él ezzel a technikával, az olvasóból nézőt 

varázsol, bevezeti őt a képbe. 

654, „kigyulladt 
hajó”655-t lát, írja, hogy „hallani a kiáltásokat”656,  a „lezúduló víz”657 
zaját, eme „borzasztó vihar”658-ban a biztonság látszatát keltő 
„sziklák”659

                                                 
651 Uo. 223. old. 
652 Uo. 225. old. 
653 DIDEROT, Denis : Salons III, Ruines et Paysages, Salon de 1767. Hermann, Paris, 
1999. 235. old. KOVÁCS Katalin, 120. old. 
654 DIDEROT, Denis, 230. old. 
655 Uo. 230. old. 
656 Uo. 230. old. 
657 Uo. 230. old. 
658 Uo. 230. old. 
659 “A víz tajtékot vetett, s ezzel fehérré változtatta a sziklákat”. Uo. 231. old. 

 és „tengerpart” jelenik meg, mindez pedig „könnyek”-re 
fakasztja. Az éjszakai sötétség, mely a hetedik Vernet-vásznon is 
tapintható feszültséget kelt a holdfény és a csillogó vízfelszín 
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kontrasztjával, a filozófus megfogalmazása szerint a fennköltséget 
táplálja. Így ír erről Diderot: 

„A sötétség fokozza a rémületet. [...] Az éjszaka levetkőzteti a 
formákat, félelmetessé teszi a zajokat; [...] életre kelti a képzelőerőt, [...] 
mindent eltúloz. Az óvatos ember gyanakodni kezd. A lusta megáll, 
megrémül vagy elmenekül. A bátor pedig megfogja a kardja 
markolatát.”660

„Ez a sötét és viharos ég, ezek a vastag, tömött, fekete ködök, mindaz a 
mélység, mindaz a félelelem amit hozzáadtak a jelenethez, az a 
színárnyalat, amit a vízre vetítettek, kiterjedésük végtelensége…” ezek 
mind a fennkölt, szent rémületet táplálják. Maga Diderot is preferálja a 
sötét tónusú, éjszakai jelenetek különleges, fennkölt hatását. Azt írja: „A 
világosság a meggyőzésre jó, de semmit nem ér ha lenyűgözni kell.”

 
Diderot megkülönböztet nyugodt és rémisztő fennköltséget, a 

sötétség maga gyakran társul mindkettőhöz. Érdemes megfigyelni, hogy 
egy nyugodt, éjszakai tengerpart Vernet interpretációjában gyakran 
sokkal nyomasztóbb, rémisztőbb mint akár egy vihar-ábrázolás, 
Loutherbourg Vihar című képét is vehetjük itt példának. Vernet 
fantasztikusan értett a fény és sötétség kontrasztjának képi ábrázolásához, 
és ehhez a csillogó vízfelszín tükröződését, drámai hatását hozzávéve a 
rémület és feszültségkeltés bevált hármas alkotóelemét adja vissza. 

661

Joseph Vernet: Hetedik táj – Éj a tengeren/Telihold

 
 

Most következzen az 1767-es Szalonon bemutatott festmények 
közül példaként két, a víz motívuma által dominált kép, amelyeken 
felfedezhetjük a fenségesség jegyeit. 

662

 „Hiszen mit nem csinál tökéletesen? [...] tengert ábrázoló 
festmények, impozáns sziklák, alvó vizek, háborgó, felgyorsuló vizek, 

 
 

                                                 
660 Uo. 234. old. 
661 Uo, 235. old. 
662 Nuit à la mer /Clair de lune, 1766.  
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árhullám, nyugodt tengerek, őrjöngő tengerek [...], viharok, hajótörések, 
mindennemű patetikus jelenetek...”663

„Íme az a Vernet-kép amit komolyan szeretnék a magaménak 
tudni.”

 

664

Ez a festmény valószínűleg több változatban is létezett, sőt ezzel 
a címmel más Vernet-képeket is találhatunk, mégis, a leírás alapján – 
Else Marie Bukdahl alapos munkájának köszönhetően – viszonylagos 
pontosággal azonosították. Annak ellenére, hogy maga a kép valószínűleg 
elveszett vagy megsemmisült, Diderot érzékletes leírásának és több, 
nagyon hasonló Vernet-kép

 

665

A fény-árnyék játékára épített Vernet-vásznak esetében érdekes 
kontraszt uralkodik a kompozíción; a kép előtere, melyet minden esetben 
erős fény világít meg, anatómiai pontossággal megfestett, míg a háttér, 
melyet a viharos felhők és a köd uralnak, kevésbé kidolgozott. Ez a 
technika arra szolgál, hogy éreztesse a távolságokat és vezesse a néző 
tekintetét. A háttérben háromárbócos hajót láthatunk a tengeren, és egyéb 
tengeri közlekedési eszközöket. Egy részük közelebb helyezkedik el, 
egyik-másikukat alig látni a horizonton, ez is a vízen kivehető 
távolságokat mutatja meg. Vernet nagyon mozgalmas előtereket festett, 
mely a képek alig egyharmadát foglalják el. Maga Diderot is írja, hogy ha 
a kép – az 1767-es Szalonon szereplő Éj a tengeren/Telihold - különböző 
részeit egymagában vizsgáljuk, a másik felét ki-kitakarva, akkor ezek 
önmagukban is szép képek, hát még amikor egy vásznon vannak jelen, 
csak fokozzák egymás hatását!

 segítségével mégis nagyon pontos víziónk 
lehet a festményről. 

666

 „Azt mondják, ez a legszebb Vernet-festmény, hiszen e nagy 
mester legújabb munkáját mondják mindig a legszebbnek. De ezt látni 
kell. E két fény hatása, ezek a helyszínek, a pára, az árhullámok amik 

 

                                                 
663 DIDEROT, Denis, 227. old. 
664 Uo. 227. old. 
665 A palermói kikötő bejárata teliholdkor, 1769 (99,5x138 cm, olaj, vászon), Teliholdas 
éjszaka, 1762 (83x135 cm, olaj, vászon), Kikötő bejárata éjjel, teliholdkor, 1773 (98x164 
cm, olaj, vászon) 
666 DIDEROT, Denis, 227. old. 
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betakarnak és mégis látni hagynak mindent, ennek a magasztos 
jelenetnek az igazsága és félelmetessége, mindez erősen érezhető, 
mégsem lehet leírni.”667

PHILIPPE-JACQUES DE LOUTHERBOURG: VIHAR

 
Vernet a szinte lélegzetelállító, magasztos hatást tehát a víz és a fény 

játékának tökéletes alkalmazásával éri el, s ahogy az idézett sorokból 
kitűnik, Diderot ennek kapcsán újra visszacsatol a Burke által 
megfogalmazott gondolatkörhöz. 
 

668

A loutherbourgi vihar-ábrázolás a poklok poklát mutatja meg a 
szemlélőnek. Diderot maga is elámul a „süllyedő hajó”-ból

 
 

669 
megmenekülő, de „vízbefúlt gyermekét sirató nő”670 képén, rémülettel 
vegyes borzongással figyeli az „elsüllyedt hajókat”,671 a „sziklák”-on672 
sorakozó túlélők harcát a viharral, a „tengerrel”,673 a „víz”674 erejével. 
„Háborgó vizekről”675 ír, s ahogy a „tajtékos”676

Tónusait illetően a tenger és az eső szürkéjét keveri a habok fehér 
tajtékával, s bár a tengert tomboló vihar közepette ábrázolja, a kép 

 hullámok leírásához 
érkezünk, szinte hallani a tenger morajlását, a hullámok sziklához 
csapódásának csattanó hangját. Diderot viszont ezzel nem elégedett, 
gyengének ítéli a képet, minden igazságtól mentesnek. Nem tudja 
megállni a Vernet-hez való hasonlítást sem, és bár a festmény kétségkívül 
fennkölt érzéseket ébreszt, Loutherbourg alulmarad ebben, a természet 
realisztikus ábrázolását megkövetelő versenyben. 

                                                 
667 Uo. 226. old.  
668 Une Tempête (58x82 cm, olaj, vászon) 1767.  
669 DIDEROT, Denis, 394. old. 
670 Uo. 394. old. 
671 Uo, 394. old. 
672 Uo, 394. old. 
673 DIDEROT, Denis, 394. old. 
674 Diderot, ha a tenger félelmetes erejéről ír, következetesen többesszámban használja a 
“víz “ szót, ezzel is érzékelteti annak fennköltségét 
675 DIDEROT, Denis, 394. old. 
676 Uo. 394. old. 
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hatásában messze elmarad Vernet éjszakai, nyugodt tengerábrázolásának 
fennköltségétől. 

Tanulmányunk során érintettük, hogy melyek a fennköltség 
forrásai és megbizonyosodhattunk arról is, hogy ezek az 1767-es 
Szalonon a kiállított, a víz motívuma által dominált tájképek révén jelen 
vannak. A vízzel kapcsolatos témájú festményeken kívül különösen a 
romfestészet, de a műfajok hierarchiájának élén álló történeti festészet is 
forrásai a fennköltségnek, de mi ebben az értekezésben csak a víz 
fennkölt szerepét vizsgáltuk. Meggyőződhettünk arról, hogy ez az elem 
képes a fennköltség érzését kelteni a festményeket – jellemzően nem is a 
helyszínen, hanem Diderot kritikai átiratában - szemlélő közönségben. 
Joseph Vernet és Loutherbourg itt kiállított festményei jó példái ennek az 
érzésnek, Diderot pedig, ezt az idézett szövegekből feltétlenül 
megállapíthatjuk, páratlan irodalmi és művészettörténeti jelentőségű 
interpretációt nyújt ezekről. Ahogy ennek a Promenade de Vernet 
[Vernet-séta] filozófiai ihletésű példáján át tanúi lehetünk, saját 
eszmefuttatásaihoz is alapként használja a műveket, és ezek hatására 
fogalmazza meg saját fennköltség-definícióját; „Minden, ami csodálattal 
tölti el a lelket és rémületet okoz, a fennköltséghez vezet.”677

                                                 
677 DIDEROT, Denis: Salons III, Ruines et Paysages, Salon de 1767. Hermann, Paris, 
1999. KOVÁCS Katalin, 120. old. 

  




