
A P R Ó C I K K E K 

MAGYAR MŰPÁRTOLÓK A 
KLASSZICIZMUS ÉS ROMANTI-
CIZMUS RÓMÁJÁBAN. Agyon-
hajszolt közhely annak a megálla-
pítása, hogy a mecénásnak az 
anyagi buzdításon messze túlmenő 
jelentősége van a szépművészetek 
ízlésképzésére nézve. Egyetlen más 
időre annyira nem áll ez a tétel, 
mint a romantika korára, mert e kor-
szak nézetei hossz- és keresztmet-
szetben — azaz az egyes nemzeti 
fejlődéseken (belül, de az egyes 
művészeti és tudományos ágak-
ban, sőt a belső élet valamennyi 
kifejezési lehetőségeiben is — meg-
lepően egyetemes jellegűek. Van 
német, francia, olasz romantika. 
Van ennek az általános euró-
pai folyamatnak egy magyar ága, 
mely — fájdalom — még irodalmi 
téren sincsen kellőképen körülhatá-
rolva. Beszélünk romantikus iro-
dalmon, művészeten, bölcseleten kí-
vül romantikus jogfelfogásról (Sa-
vigny) és orvostudományról (Carus, 
Ringseis, Justinus Kerner), sőt ro-
mantikus liberalizmusról és roman-
tikus klerikalizmusról a másik olda-
lon, anélkül, hogy képtelen ellent-
mondások tudatában volnánk. Mert 
egyetlenegy művelődési korban sem 
voltak közömbösebbek az egyes 
eredmények, és fontosabb a felfogási 
folyamat különös módja, funkció-
szerűsége. Így tehát könnyen érte-
tődik, hogy a művelt laikus elem, 
melyhez a romantikus világ nagy 
asszonyait is hozzá kell számíta-
nunk. a szellemi élet kifejlődésére 
annyira határozó befolyást gyako-
rolhatott. E laikus kultúrtényező 
egyik jellegzetes fajtája a műpárto-
lók, úgyszólván az elsőosztályú kö-
zönség, mely nemcsak gazdasági, 
hanem szellemi kvalifikációja révén 
is első kézből élvezheti a képzőmű-
vészeteik alkotásait. Valóban meg-
nyugtató, hogy a későbbi történet-
írás csak azok neveit jegyzi fel. kik 
az utóbbi követelésnek is megfelel-
tek. Hogy jelen sorokban főleg csak 
magyar főurakról és csakis római 

szereplésükről lesz szó, tisztán vé-
letlen megszorításnak tekintendő, 
mely egy a nazarénusiskola ma-
gyar ágát tárgyaló nagyobb össze-
függésből kiragadott fejezetnél csak 
természetes. 

Előre is le kell szögeznünk, hogy 
szerves viszonylatokról a Rómában 
Overbeck, Cornelius, Camuccini, Ca-
nova és Thorwaldsen árnyékában 
működő magyar művészek és a ha-
zai műpiac között szó se lehetett. 
Még a legjobbak, egy Kazinczy, 
egy Fáy, egy Döbrentei lelkes párt-
fogása sem lendíthetett valamit az 
ügyön, sem Ferenczy Istvánnál, 
sem Züllich-Zélkúti kevésbbé tra-
gikus esetében. A római piaci lehe-
tőségek különben nyitva állottak 
művészeink többségének már a nagy 
művészegyesületek egyikéhez való 
tartozásuk révén. Ezek közül emlí-
tendők a nagy tradiciójú Accade-
mia di San Lucca kültagjaival és 
tiszteletbeli mestereivel, továbbá a 
Virtuosi al Pantheon társasága (ez 
talán a legfontosabb volt, mert a 
Pantheon előcsarnoka volt sokáig az 
egyetlen kiállítási lehetőség), a Ponte 
Molle-féle konfraternitás, a német 
művészegyesület, stb. Előfordult, 
nem is olyan ritkán, hogy a felso-
rolt egyesületek kiállításaiban vagy 
pályázataiban magyar művészek al-
kotásai nyerték meg az első díjat, 
vagy másképen az évad legnagyobb 
művészi eseményeként szerepeltek. 

Különösen feltűnő eredmény volt 
Engel magyar szobrász Amazon-
csoportjának szokatlan nagy sikere 
és a Virtuosi al Pantheon első épí-
tészeti díjának Teodoro Schoeft 
(Ungherese da Pest) részére odaíté-
lése. Az utóbbi eset már azért is 
számot tarthat általánosabb érdek-
lődésre, mert egy mai napig még 
nyitott művészi és városépítési kér-
dés megoldását tűzte ki feladatul. 
Derék honfitársunk a Lateránt (kö-
rülvevő nagy térségnek „nagyszerű" 
szabályozását szolgáló terveivel 
nyerte meg ezt a díjat, ,un saggio 
innesto" (egy bölcs oltás) motto alatt. 
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Az Accademia di San Lucca együk 
versenyén még Ferenczy István is 
bátran fellépett egy Szent Sebes-
tyén-szoborral. Hogy alul maradt a 
hollandus Matthias Kessels-szel 
szemben, az, tekintve azt a nagy je-
lentőséget, melyre utóbbi későbben a 
római művészeti életben szert tett, 
nem minősíthető éppenséggel szé-
gyennek. A Diario di Roma 1819. 
október 29-i száma, melyből ezt az 
adatot merítettem, a résztvevők kö-
zül még a következőket említi: Gae-
tano Lombardini, Andrea Quadra-
quini, Franceschi és Gandolfi da Bo-
logna. Említésre méltó, hogy ez az 
1717-től 1838-ig megjelent hírlap ere-
detileg Diario di Ungheria név alatt 
indult meg és hogy állandó levele-
zői voltak Budán, Zimonyban, Po-
zsonyban, Nagyszebenben és Mára-
marosszigeten, kik főleg katonai ese-
ményekre, csapateltolásokra, beszál-
lásolásokra, de gyakran egyes ki-
magasló személyiségekre vagy álta-
lánosabb jellegű tényekre vonatkozó 
híreket közöltek. Még megközelíthe-
tően se tudnók megállapítani azon 
kisebb jóakaróknak, arcképrende-
lőknek a számát, kik — teszem — 
Heinrich Edével vagy más magyar 
portréfestő művészekkel vonásaikat 
megörökítették. Hiszen oly könnyen 
eltűnnek a képírás ezen ágának al-
kotásai a magántulajdon legfélre-
esőbb zugaiban. 

Általában a római-városi lehető-
ségek sem voltak korlátlanok. Volt 
ugyan egypár nagyobbszerű művé-
szeti vállalkozás, mint pl. a San An-
drea della Valle-féle Domenichino-
freskóknak és a Santa Maria in Ara-
coeli első jobb kápolnájabeli Pin-
turicchio-képeknek restaurálása Vi-
cenzio Camuccini által, ki az utóbbi 
munkában az újabb restauráló mű-
vészet mintateljesítményét alkotta. 
Ez egyszersmind annak a bizony-
sága, hogy a romantikus-nazarénus 
mesterek viszonya a Raffael-előtti 
művészethez nemcsak elméleti, amint 
ezt előszeretettel szokták hangsú-
lyozni, hanem belsőleg valóban átélt 
és csodálatosan természetes volt. Ha-
sonló nagyobb apparátust igénylő 
munkák még a Quirinali Capella 
Paolina és a San Andrea delle 
Fratte stációképeinek a kifestése, 
Philipp és Hans Veith, Wilhelm 
Schadow, Luigi Boschi, Giuseppe 
Capparoni és mások közreműködé-
sével. A nazarénus-csapat zöme előtt 

a San Isidorói konfraternitást al-
kotó Overbeck, Philipp Veith, Pe-
ter Cornelius, A. Koch, Vogel v. 
Vogelstein előtt végre megnyíltak 
nagyszabásúan kihasznált alkotási 
lehetőségek Bartholdy konzul freskó-
rendelésével a Palazzo Zuccari szá-
mára (melyben ma a Steinmann pro-
fesszor vezetése alatt álló, „Biblio-
teca Hertziana-nak nevezett művé-
szettörténeti intézet székel) és a La-
teránnal szemben fekvő Villa Mas-
simi Dante-, Ariosto- és Tasso-fres-
kóiban. Sőt a mult századok legha-
talmasabb műpártolója, a Vatikán is 
megmozdult és Philipp Veithnak, 
meg J. K. Eggersnek juttatta az 
újabb múzeumi helyiségek lünette-
képeire szóló megrendelést. Tárgya: 
a Colosseum helyreállítása és a pá-
pai éremgyüjtemények fejlesztése 
VII. Pius alatt. Mindez azonban 
csak kivételszámba mehet, mely az 
általános szabályt igazolja. 

A szabály pedig az volt, hogy a 
pápa székhelyén rövidebb vagy hosz-
szabb látogatáson időző magas, sőt 
legmagasabb személyiségek gyakran 
a legnagyobb bőkezűséggel karol-
ták fel az élő művészetet. Az első 
hely itt méltán I. Lajos bajor ki-
rályt illeti meg, a X I X . század leg-
nagyobb műpártolóját, ki 1805 és 
1867 között ötvenkétszer volt az örök 
városban s ott rendesen heteket, sőt 
hónapokat töltött. Hogy mit végzett 
itt mint gyüjtő és műpártoló derék 
„Wagner famulusa" segítségével, 
kezdve az aeginai oromcsoportok 
megvételétől Corneliusnak Mün-
chenbe való meghívásáig, kívül esik 
ugyan e cikk keretein, de igenis ide-
tartozik Böhm József Dániel iránt 
táplált meleg és állandó érdeklő-
dése, kivel Overbeck körében meg-
ismerkedett, valamint Kovács Mi-
hály és Heinrich Ede kitüntető pár-
tolása egy sokat emlegetett Cervara-
ünnepély alkalmával. E vérbeli ro-
mantikus mellett a jó Ferenc csá-
szár, a legjobb biedermeier e töké-
letes típusa, csak bajosan érvénye-
sülhetett. 1818-ban érkezett Rómába 
nagyobb kísérettel, melyben József 
nádor ós Várady titkos magyar ka-
binettitkár is résztvettek. Császár-
nak és nádornak azonban a nazaré-
nusok által a Palazzo Carfarelli-ben 
rendezett műkiállítás nem nyújtha-
tott sokat, még a velük utazó Fried-
rich Schlegel tüzes ékesszólása is 
hasztalannak bizonyult. Visszavá-
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gyódtak a bécsi és pesti biedermeier 
genreképei közé és a császárné lel-
kes részvételével szemben csak csu-
dálkozást, sőt alig titkolt türelmet-
lenséget éreztek. József nádornál ta-
lán mégis valamivel mélyebb lehe-
tett az újabb művészet iránti érdek-
lődés, mert december 9-én megtekin-
tette a már említett modern művé-
szek által kifestett Gapella Paolinát 
a Quirinálban. Nem szabad azonban 
úgy képzelnünk az egész dolgot, 
mintha ítéletüket egy különös mara-
diság okozta volna. Elutasító maga-
tartásukkal elég jó társaságban vol-
tak. Hiszen Goethe is ott állott a gú-
nyolok első sorában. Ezáltal sorom-
póba hívta August Kestnert, a hanno-
veri követségi tanácsost (Werther 
Lotte-ja ősképének a fiát), kinek még 
abban az éviben megjelent heves, de 
találó rendreutasítását az örökké ta-
nuló és befogadóképes aggastyán 
még évek után szinte hihetetlen tár-
gyilagossággal jóváhagyta. 

Császár és nádor még az Accade-
mia di San Lucca tiszteletbeli mes-
terei is voltak, amiről körülbelül 
ugyanaz lehetett a véleményük, mint 
a pár héttel utóbb szintén Rómában 
tartózkodó Metternichnek az „Isti-
tuto di corrispondenza archaeolo-
gica" (a mai németbirodalmi archae-
ologiai intézet) tiszteletbeli elnök-
ségéről. „Président en l'air" (Ehren-
präsident)-nek nevezte magát fölé-
nyes gúnnyal, a monarchia tudósai-
nak pedig rövid úton megtiltotta az 
intézetbe való belépést. Jóleső öröm-
mel állapíthatjuk meg, hogy gróf 
Apponyi Antal, az eleinte a toscanai 
nagyhercegnél, azután pedig a Szent-
széknél akkreditált császári követ az 
ilyen megtisztelésekből folyó kötele-
zettségeket sokkal komolyabban 
vette. San Luceai tiszteletbeli aka-
démikus és a még mai napon is 
működő pápai régészeti akadé-
mia (pontifica accademia romana di 
archaeologia) levelező tagja volt, a 
fent említett archaeologiai intézet 
iránt is melegen érdeklődött, ezeket 
az összeköttetéseket későbben is, 
mint párizsi nagykövet is, melegen 
ápolta és egyáltalában az akkori ró-
mai társadalmi élet egyik legörven-
detesebb és legkultiváltabb egyéni-
sége volt. Az általa rendezett estélye-
ken megfordult a római élet színe-
java. Ez az elite pedig az akkor még 
pápai Rómában a legjobbak nemzet-
feletti kiválogatását jelentette. Az 

úgynevezett „római hyperboraeusok" 
szövetségének tagjai. Zoéga, Ger-
hardt, Panofka, Stackelberg báró és 
Kestner, a már említett hannoveri 
diplomata állandó venedégei voltak 
ezeknek az összejöveteleknek, Stak-
kelberg és Kestner finom érzékű ze-
neinterpretálók voltak és Apponyi-
nál gyakran kedvük támadt leülni a 
zongorához. Pfor Ferdinánd pedig, a 
Lukács-szövetség mestere, a nélkü-
lözhetetlen társadalmi ember és ün-
neprendező az általa alapított ének-
karral nemcsak szerenádokat adott 
az imádott Thorwaldsen mesternek, 
hanem Apponyi egyházi hangverse-
nyein is gyakran szerepelt és itt érte 
el tulajdonképpeni fényteljesítmé-
nyeit. Hasonló alkalmaknál, úgyszin-
tén a Friedrich Overbecknél tartott 
csütörtöki estélyeken Liszt Ferenc is 
gyakran jelen volt és elragadta 
a vendégeket összehasonlíthatatlan 
zongorajátékával. Azonkívül egy ma-
gyar zenei csodagyermek, a kilenc-
éves Praun Zsigmond báró 1821-ben 
extázisba ejtette a római köröket s 
természetesen a műpártoló főúr há-
zában is szerepelt. Benső, kölcsönös 
nagyrabecsülésen alapuló viszony kö-
tötte a hozzáértő mecénást és császári 
nagykövetet az Accademia di San 
Lucca örökös elnökéhez, marchese 
Antonio Canovához. Fontos diplomá-
ciai megbízásai közül valóban egyik-
nek sem tett eleget nagyobb öröm-
mel és mélyebb meggyőződésből, 
mint amikor 1816 június 19-én sze-
mélyesen átnyujtotta a Lipót-rendet 
a nagyrabecsült mesternek. Peter 
von Corneliusban is ösztönszerűen 
érezte a zsenialitás szikráját és La-
jos bajor király Ingres, Canova, 
Camucci, Landi mellett a Casa 
Bartholdy freskóinak legmegértőbb 
rajongói közé tartozott. Későbben is 
melegen érdeklődött főleg a mester 
Nibelung-ciklusa iránt, sőt annak 
egy nagy képes album alakjában 
való kiadásáról is gyakran tárgyalt 
a művésszel; a dolog anyagi részét 
maga vállalta volna. Fölösleges még 
említeni, hogy a magyar hazából ér-
kező művészjövevények benne min-
dig megértő támogatóra találtak. 
Sőt, ha valahol tehetséget sejtett, 
maga tett neki lehetővé egy rövi-
debb vagy hosszabb római tartózko-
dást, mint pl. Spiró Jenő esetében, 
aki 1822-ben az ő meghívására egy 
rövidebb milanói intermezzo után 
Rómában telepedett meg. 
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Míg itt, a császári nagykövet fé-

nyes rezidenciájában (Palazzo 
Braschi, majd későbben Palazzo 
Venezia) mindenki megfordult, kit 
név vagy rang és még inkább ízlés 
és műveltség erre kijelölt, egy má-
sik magyar mágnásnő, Grassalko-
vich Mária Leopoldina hercegnő 
(Esterházy Antal Pál leánya) há-
zában lejátszódott egy bús szerelmi 
idill, a maga megható bensőségé-
ben talán az egyetlen, melyet 
Berthel Thorwaldsen, a zord és 
magábazárkózott északi ember a 
római földön átélt. Luise Seidler 
most újabban kiadott emlékira-
taiból ismerjük e melankolikus 
kép lágy körvonalait. Seidler Lujza 
barátnője Fanny Caspers volt, 
Grassalkovich Leopoldine társal-
gónője. Ő volt az a mágnes, mely 
Thorwaldsent majdnem naponta a 
hercegnő házába vonzotta. A szép 
és szeretetreméltó Fanny és a jó-
ságos háziasszony hatása, valamint 
Seidler Lujza nyilt közvetlensége 
beszédre bírták a hallgatag dánt, 
rendesen arról, amihez legjobban 
értett — művészetéről. Különböző 
külső és belső okokból, melyek kö-
zül a tüdőbeteg Fanny gyenge 
egészségi állapota bizonyára legin-
kább eshetett latba, a már az el-
jegyzésig fejlődött köteléket fel 
kellett oldani. 

Nagyszabású műpártolók és óri-
ási népszerűségnek örvendő vevők 
voltak régi hagyományaikhoz hí-
ven az Esterházy hercegi család 
különféle tagjai, kik közül Miklós 
és Móric 1814—1818-ig, 1820—1821-ig 
és 1851—1856-ig mint vatikáni nagy-
követek is szerepeltek. Főleg portré-
feladatokból bőven juttattak. Így 
pl. a derék Luise Seidler is festette 
Nápolyban az akkor egy portici 
villában időző Miklóst, „egy jó-
szívű, még éretlen fiatalembert". 
Miklós herceg, a családfő és arany-
gyapjas vitéz (mely utóbbi minősé-
gét a római és nápolyi lapok nem 
győzik eléggé hangoztatni) olasz-
országi utazásai elé pedig a mű-
vészvilág és az egész közvélemény 
a legnagyobb várakozással és köny-
nyen érthető, a legkisebb külsősé-
gekre is kiterjedő érdeklődéssel te-
kintett. Minden egyes műteremláto-
gatását, vételét, megrendelését nagy 
elégtétellel könyvelték el. Canová-
hoz való viszonyáról e folyóirat ol-
vasói már tájékozva vannak Hek-

ler professzor cikke révén (Canova-
szobrok Magyarországon, az 1923 
áprilisi számban). De Thorwaldsen-
nél is eszközölhetett nagyobbsza-
bású megrendeléseket, mert mikor 
a szobrász 1819 augusztusában I. 
Lajos király látogatására útrakelt 
Münchenbe, a római hírlapok úgy 
vannak értesülve, hogy onnan majd 
Bécsbe fog indulni, még hozzá kizá-
rólagosan abból a célból, hogy a 
herceggel tárgyaljon több nála meg-
rendelt munka kiviteléről. Hogy mi-
lyen fáradozásokra és áldozatokra 
volt képes a gyüjtőszenvedélytől át-
fűtött herceg, a Venus és Ámor szo-
borcsoport esete igazolja, me-
lyet alkotójának, Adamo Tadolini-
nek saját önéletrajzi feljegyzései 
alapján íme, előadok. Tadolini ezt a 
csoportot Hercolani herceg számára 
készítette. Esterházy ezt a szobor-
művet már a szobrász műtermében 
látta, ahol annyira megtetszett 
neki, hogy azonnal meg akarta 
venni és a mester tanácsára érintke-
zésbe is lépett Hercolani herceggeL 
Ez egyáltalában nem akart meg-
válni a szobortól, Tadolini földijé-
nek (mindkettő a „kövér Bologna" 
szülöttje volt) azonban mégis szere-
tett volna egy jövedelmező ós meg-
tisztelő megrendelést juttatni és így 
rábeszélte Esterházyt, hogy rendel-
jen ugyanabból az elsőrendű finom 
márványból egy replikát, melyért 
ez azután tényleg 1500 scudit fize-
tett, azaz jóval többet, mint ameny-
nyibe az eredeti mű Hercolaninak 
került. Sőt a herceg rajongása még 
a szkeptikus Metternichre is átra-
gadt, akivel Esterházy akkor együtt 
utazott, olyannyira, hogy az állam-
kancellár pár hét mulva egy har-
madik replikát csináltatott a mű-
vésszel. 

Így alig akad jónevű ember, kit 
nem tisztelt volna meg a herceg ki-
sebb-nagyobb megrendeléssel. A ró-
mai lapok nagy elégtétellel közlik, 
hogy az általa rendelt szoborcsoport 
(Metabo lerajzolta Camillát) mily 
óriási feltűnést keltett. Ez pár hétig 
közszemlére volt téve alkotójának, 
Francesco Massimiliano Laboureur-
nek a műtermében. Ez a naturali-
zált francia Canova, Thorwaldsen, 
Overbeck, Camuccini és Koch mel-
lett az akkori római művészi élet 
oszlopos tagjai közé tartozott és Ca-
nova halála után utóda lett az Ac-
cademia di San Lucca elnökségé-
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ben. — Emellett Esterházy a ma-
gyar művészekről se feledkezett 
meg. Így Spiró Jenőnél rendelt 
egy Erdély és Magyarország egye-
sülését ábrázoló nagyobb kompozi-
ciót, melynek kartonját a művész 
1825-ben Rómából hazaküldte a her-
cegnek. Hogy azonkívül még a 
tiberisi ásatások céljaira is, melyért 
akkor nagy propaganda folyt, egy 
jelentékeny összeget jegyzett, telje-
sen elkábította a római közönséget. 
A róla elnevezett, a mai Szépművé-
szeti Múzeumunk zömét képező kép-
tár gyarapodására irányuló műkö-
dése pedig külön fejezetet igényelne. 
Mindezek után Széchenyinek Ca-
nova műtermében elejtett malició-
zus megjegyzése „a márványra nem 
éppenséggel praedesztinált" herceg 
Esterházy mellképéről talán kissé 
elfogultnak tetszik. Méltó párja volt 
Apponyi követnek, sőt ezt bizonyos 
tekintetben csodálatosan kiegészí-
tette: a romantika mellé sorakozik 
vele a klasszicizmus. 

A pantheoni tiszteletbeli virtuó-
zokhoz tartoztak még az 50-es évek-
ben gróf Pálffy János velencei hely-
tartó és Kopácsy hercegprímás is. 
A velencei akadémiának (Istituto 
Veneto) ex offo tagjai között három 
magyart találunk, még pedig gróf 
Károlyi Lajost, Pyrker László egri 
érseket és gróf Pálffy Lajos hely-
tartósági tanácsost. 

Elszórtaibb magyar főúri műren-
delések közül említendő Friedrich 
Overbecknek a hamburgi városi kór-
háziban őrizett. Krisztust az olajfák 
hegyén ábrázoló képének a repli-
kája, melyet a művész 1840-ben 
Károlyi (szül. Esterházy) grófnő 
részére készített. Ez a kép nagy nép-
szerűségnek örvendhetett, mert egy 
harmadik, D. C. Bruno maltai ügy-
véd számára készült példányáról is 
van tudomásunk. Egy másik ma-
gyar mágnásnő, Zichy Julia grófnő, 
„egy szépsége, szeretetreméltósága 
és lelki jósága révén egyaránt ki-
váló hölgy" (Friedrich Overbeck sza-
vai) Philipp Veith által készíttette 
annak idején sokat dicsért arcképét. 
Különös, hogy a portréművészet, 
mely a reális adottságokhoz való 
szilárd viszonylatot igényel, nem 
éppen gyenge oldalaihoz tartozott 

ez annyira leszólt nazarénusiskolá-
nak. Még magyar követői is, egy 
Alconiere Tivadar, egy Heinrich 
Ede ezen a téren aratták legna-
gyobb sikereiket. 

Az előbbiekkel kissé lazább össze-
függésben említjük még gróf Káro-
lyi István gyüjteményét olyan kö-
vekről, melyeket az antik épületek 
konstrukciójához és díszítéséhez 
használtak. Olyfajta óriási didakti-
kai értékkel bíró műszaki múzeum 
volt ez, melyről katalógusának szer-
zője, Francesco Belli, jogosan hir -
deti, hogy egyedülálló a maga ne-
mében. Szerény eszközökkel meg-
valósított ez a gyüjtemény egy ma-
napság is időszerű gondolatot, mely-
nek a fontosságát újabban épp mű-
vészettörténeti oldalról hangsúlyoz-
zák. Magyar részről csak sajnálhat-
juk, hogy ez a kis instruktiv mú-
zeum nem sokkal utóbb római tulaj-
donba jutott. 

Nagyon termékenyítően hatott a 
római tartózkodás a Böhm—Fehér-
váry—Pulszky gyüjtőtriászra is, 
kiknek a tevékenysége ilyformán 
szintén beletartozik jelen vázla-
tunkba. Közös római útjuk a 30-as 
években szoros kapcsolatba hozta 
őket -nemcsak Overbeckkel és köré-
vel, hanem az akkor éppen szárnyát 
bontogató műtörténetnek oly jelleg-
zetes alakjaival, mint Gerhardt és 
Ruhmor. Itt Rómában bővült ki 
programmjuk, tudásuk, itt alakultak 
ki azon nagyszerű vízió körvonalai, 
melynek hatása a magyar szellem-
és ízléstörténet fejlődésére szinte 
megbecsülhetetlen. Jelentőségüket, 
nem annyira szándékaikat, mint in-
kább kihatásaikat tekintve, legjob-
ban a Boisserée testvérek teljesít-
ményéhez hasonlíthatjuk. A modern, 
teleologiai-idealisztikus értelemben 
vett művészettörténeti tudomány 
bölcsőjénél állunk itten; a művészet-
tel való foglalkozás nemcsak költői 
temperamentumok ügye, hanem gya-
korlati gyüjtőtevékenységen át fo-
galmi értékeléshez, sőt hisztoriogra-
fiai célkitűzésekhez vezet. E tudo-
mányág magyar képviseletében is 
annak látszik, aminek a német, fran-
cia, olasz összefüggésben már fel-
ismerték, a késői romantika legitim 
gyermekének. 

Horváth Henrik. 
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