
R U B E N S É S R E M B R A N D T . KÉTSÉGTELEN , hogy a történeti megismerés és megértés útjait egyen-
gető módszertani konstrukciók terén a termékeny irányítást az utóbbi 
évtizedekben a művészettörténettudomány ragadta magához. Az 

irodalomtörténettudomány területén még ott gyűrűznek a wölfflini gondo-
latok, melyek merész célkitűzéssel a név és évszám nélküli művészettörténet 
eszménye mellett törve lándzsát, a nagy történeti stílusok kialakulását és vál-
tozásait alapjában két ellentétes, fogalmi kategóriákba foglalható látástípusra 
vezették vissza (Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, 1. kiadás, München 1915), 
s íme Pinder a nemzedékek sors- és problémaközösségére való utalással máris 
új gondolatáramkört kapcsolt belé a kutatás szerteágazó vezetékébe. (Das 
Problem der Generation, Berlin 1926). Pinder szerint az ember szellemi tevé-
kenységének irányát és körét az a hely, melyet a nemzedékek téridő-koordináta-
rendszerében sorsszerűleg elfoglal, már eleve eldöntötte. Nyilvánvaló, hogy 
a pinderi konstrukció éppúgy, mint a wölfflini: egyéniségellenes. Wölfflin cél-
kitűzésében a művészettörténet, mint a látás története, szinte személytelen 
folyamattá lett. A Pinder-féle történetfelfogásnak az aktív tényezője sem az 
egyén, hanem a sorsszerűleg megadott menetrenddel és menetiránnyal elinduló, 
problémahordozó és problémafejlesztő nemzedékek sora. Ebben a végletes deter-
minizmusra hajló történetkonstrukcióban a sorsirányító nagy egyéniségek szá-
mára a maguk kinyilatkoztatásszerű egyedülvalóságában nincsen hely. A nem-
zedékek és nemzetek entelecheiája mellett az egyéniség entelecheiája — mint 
kellemetlen kivétel, — erősen háttérbe szorul. Az egyéniségnek a történeti 
alakító elvek sorából való ilyen erőszakos kikapcsolása által az emberi történet 
hovatovább a passzív természettörténet szintjére süly ed. A determinizmus 
vigasztalansága az emberi szellem sorsirányító, alakító erejébe vetett hit alá-
aknázásával az önismeret legnagyobbszerű iskoláját, a történelmet legföl-
emelőbb tanulságától fosztja meg. 

Az egymást követő nemzedékek pillérrendszerére fölépített probléma-
történet még nem történelem, melynek lendítő ereje és lelke nem a sorsszerű 
lekötöttségben veszteglő tömegjelenségekben, hanem az időtől és tértől füg-
getlen igazságok fénykörébe szárnyaló egyénekben rejlik. A nagy egyénisé-
geket, bizonyos természetes problémaközösség ellenére sem lehet kortársaik-
kal egynevezőre hozni. Közöttük is vannak azonban olyanok, akik a kor 
általános törekvéseivel összhangban állva szorosabban simulnak belé a tör-
téneti keretekbe, míg mások viszont szuverén önállósággal törik át a történeti 
kötöttség kereteit. Ilyen értelemben beszélhetünk történetileg tektonikus és 
atektonikus lángelmetípusról, melynek egyik legnagyobbszerű és legtanulsá-
gosabb, ellentétes példáját ez alkalommal Rubens és Rembrandt egymás mellé 
állításával szeretnők bemutatni. 

t Rubens művészetének megvannak a maga természetes, megértető tör-
téneti előzményei. Jöttét a XVI. századi romanisták készítették elő, akik az 
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olasz művészeti kultúra vívmányait közkinccsé téve, mindenütt, hová ter-
mékeny magvetésük hullott, a nemzetek kultúröntudatának és magáraismeré-
sének ébresztői lettek. Rubens művészete is alapjában a déli népek szemléleté-
ben gyökerezik. Az innen átvett plasztikai és képideált megtöltötte a sűrű-
vérű, nehezebb flamand testalkattal és a maga vérmérsékletének lobogó, érzéki 
vitalitásával és szenvedélyével. Művészete kora igényeinek és törekvéseinek 
legszerencsésebb beteljesedése. 

Ezzel szemben Rembrandt elszigetelt, magányos jelenség. Művészete 
egyéni megnyilatkozás, mely idegen normákat mértékül nem tűr. Megértésé-
nek föltételei kizárólag önmagában vannak. A holland és északi jelleg csak 
másodlagos tényezők, nem fényszórók, hanem fényfogók. A tradíció szálai 
nála alig fedezhetők fel, jöttének nincsenek megértető előzményei. 

Rubens századokra kiható irányító jelentőségével ellentétben Rembrandt-
ról nem mondható, hogy egyénisége a holland művészet sorsává lett. Magá-
nyosan fölmeredő, felhőkbe nyúló hegyóriás, melyet környezetétől merész, 
nagy szakadékok választanak el. Rubens művészete viszont széles, hatalmas 
hegyhát, mely büszke készséggel simúl belé a környező kisebb hegycsoportok 
körvonalaiba. Ez a magyarázata annak, hogy Rubens diadalmas népszerű-
ségével szemben Rembrandtnak vállalnia kellett a meg nem értettség és közöny 
szomorú végzetét. Minél magasabbra emelkedett, minél inkább eltávolodott 
a kor általános ízlésének a szintjéről, annál inkább kellett éreznie, hogy kor-
társai már életében úgyszólván eltemették. Jellemző, hogy Vlondel, aki versei-
ben még kis tehetségek számára is egyre-másra gyujtott ünnepi rakétákat, 
Rembrandtról jóformán tudomást sem vett. 

Rubens magasrangú állami hivatalnok gyermeke, Rembrandt ellenben 
kispolgári családból származott. Rubens bölcsejét napsugár táncolta körül. 
Egészséges testhez és lélekhez a sors még három fejedelmi ajándékot adott: 
gondtalan jólétet, nyilt, simulékony kedélyt és kivételes tehetséget. Rembrandt 
bölcsejét sötétség övezte : a küzködő létezés és a nehézkes, érdes természet 
komor felhőit csak a lángelme isteni fénye törte át. Rubens született diplomata 
és életművész. Nagy és egészséges élnitudásával szemben Rembrandtból a 
gyakorlati érzék és az alkalmazkodási készség teljességgel hiányzott. Rubens 
a termő anyaföld érzéki erejű, pompaszerető gyermeke, lelkében az életöröm 
és optimizmus lakomája zajlik. Rembrandt a testetlen világ, a megérzések és 
gondolatok, a fény és árnyék költője. Felfogása hajlik a transcendens felé. 
Rubens színben és formában az érzéki létezés megváltó szépségének dithyram-
busait zengi. Rembrandt a mélységeket járja, hol az öröm csak ritka vendég. 
Nem a pathetikus életigenlésben, hanem a misztérium ködén át keresi a lét 
tartalmát és igazi értelmét. Rubens ideálja a testileg magasabbrendű, akarat-
energiákkal átfűtött, cselekvő ember, Rembrandté ezzel szemben a lelkileg 
magasabbrendű, sorsára hagyott, szenvedő ember. 

Rembrandt művészete ég és föld között lebeg, Rubensé a földhöz tapad. 
Rubens idealizmusa formai jellegű, Rembrandt idealizmusa az átszellemülés. 
Rubens művészete életörömben fogant testi heroizmus, Rembrandté szenve-
désben fogant lelki heroizmus. Rubens művészete az olasz formai kultúra 
egész örökségét fölszívta magába, Rembrandtban az ősi germán, északi szel-
lem tör fel, mely a déli fantázia képszerkesztési elveinek kötelező erejét nem 
ismeri el. 

Az elrendezettségnek, a beállításnak késői képein még a látszatát is 
kerüli. Igazsága, mely sokszor a formátlansággal határos, mindig ellenálha-
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tatlan és meggyőző. A formalisztikus esztétika Rembrandttal szemben fegyver-
letételre kényszerül. Rubens művészetében minden érzéki: a szín, a fény, 
az árnyék, az öröm, a fájdalom. Művészete diadalmasan harsogó himnusz 
a mindenségre. Rubens szelleme a pompázó allegóriák, Rembrandté a mélységes 
szimbólumok felé hajlik. Nála a forma csak sejtelmes, tökéletlen tükre a 
léleknek. Világszemlélete Rubens pozitivista hajlamaival és robbanékony 
érzéki őserejével szemben transcendens jellegű. Művészete a ki nem tapint-
ható, érzékfölötti igazságok prófétai, látnoki erejű hitvallása. Rubens az 
élet epikusa, Rembrandt a lét problematikusa. Rubens művészete pathetikus 
dialógusokban gördül tova, Rembrandté mélységes filozófiai monológokban 
töredezik szerte, ahol nincs szabályosan lüktető ritmus, ahol a látszólagos 
formátlanság mögött ismeretlen világok nyiladoznak a szemlélő számára. 

Az örökösen kereső és fürkésző Rembrandttal ellentétben Rubens nem 
volt töprengő, kritikai elme. Egészséges, hatalmas tehetségének a sodra ragadta 
magával, mely az apályt és dagályt, a problémák kétségeit, az összeroppanás, 
tehetetlen kínját nem ismerte. Kora összes mértékadó tényezőinek, az egyházi 
a világi hatalmaknak s a tömegnek minden igényét ösztönszerű biztonsággal 
tudta kielégíteni. Lényének a kor ízlésével való teljes harmóniája, történet-
tektonikus lélekalkata következtében az időtől független szabadság nem lett 
részévé. 

Rubens alkotó képzeletében a megfoghatatlan, az elérhetetlen, az égi 
karok glóriája s a poklok minden borzalma szuggesztív, érzéki igazsággá sűrű-
södik. Rubens az egész mindenséget a maga világokat rengető, sokszor a vadság-
gal határos szenvedélyének és pathoszának a hőfokára hevíti: a kavargó, 
száguldó tömegek, a hánykolódó földhullámok, a vonagló fatörzsek mind telve 
vannak robbanó akaratfeszültséggel. A lét értelmét Rubens csak érzékelhető 
formában kereste. Rembrandtnál ellenben az érzéki létnek nincs önálló lét-
jogosultsága. A valóság legteljesebb ismerete, a kíméletlen igazmondás iskolája 
vezette rá, hogy a lét értelmét ne az érzéki, a látható világban keresse. Nála 
az egész fizikai világ és büszke koronája az ember belévész, belédereng egy 
csodás sejtelembe. Alakjain keresztül a testetlen örökkévalóság tekint le a 
földre. A valóság csak vizióiba forrasztva kapja meg a maga igazi értelmét 
és mélyebb jelentését. Az egyéni jelenség Rembrandtnál mindenkor a lét 
problémájává mélyül. Képzeletét szüntelen a lét és nemlét határkérdései fog-
lalkoztatják. Az élet, az ember, számára csak a végtelenség egy-egy darabja, 
mely fölmerül s aztán ismét eltűnik a végtelen rejtelmes sötétségében. A költői 
világítás, a mesék színkáprázata, a fény és árnyék misztikus tusája, a fan-
tasztikus, félelmes homályba süppedő architekturák mind az életet övező, rej-
telmes sorshatalmakat éreztetik. 

Rubensnél a környezet, a természet pompája mindvégig mint ünnepi 
zenekíséret öleli át az alakokat. Rembrandtnál a környezet hova-tovább tárgy-
talan homályba süpped s a lét egész tartalma és értelme egy arckifejezésbe, 
egy taglejtésbe sűrűsödik. 

Rubens ideálja a győzedelmes osztályöntudattal átfűtött, fajilag meg-
határozott ember, Rembrandté ezzel szemben a sorsszerűen kötött, örök ember 
a maga végzetszerű nagy szenvedéseivel, szent komolyságával és függő léte-
zésének végtelenbe vesző misztériumával. 

A mindennapi lét szegényes szürkesége és nyomora, ezernyi gyötrődése 
Rubenst nem érdekelte. Képzeletében még a halál, a szenvedés is előkelő 
színezetet kapott. Alakjaiban olyan diadalmas, boldog életerő lüktet, mintha 
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a halálnak nem is volna hatalma fölöttük. Rubens hatalmas paloták és templo-
mok számára alkotott, Rembrandt a szükebb és egyszerűbb polgári házak 
számára. Rubens vallásos képei ünnepi reprezentatív megnyilatkozások, Rem-
brandtéi bensőséggel tele, meghitt lelki vallomások, melyeknek a nyilvánosság 
nem létföltétele. Rubens lelke ott gyúl ki a pompázó barokkoltárok aranyos 
ragyogásában, Rembrandté a csöndes, zavartalan magányban. Ott a testi 
pompa, itt a lelki mélység. Rubens vallásos tárgyú képeinek fogalmazásában 
lírai pátosz lüktet, Rembrandtéban drámai erő. Az ő vallásos művészete kép-
szerűn dramatizált hit. Rubens művészetében, akárcsak a jezsuita hitszónokok 
beszédében elragadó lendület és pompázó szuggesztív erő lobog. Rembrandt 
a biblia egyszerű, keresetlen nyelvén beszél, melynek minden szaván átvilágít 
a kinyilatkoztatás örök igazsága és isteni ereje. Rubens hitvallása tömegekre 
számít, Rembrandté az egyes ember legbensőbb ügye. 

Rubensnél a fény hozzátartozik az élethez, a küzdelemhez. Nincsen 
természetfölötti zamata és nincsen problémája. Remrandtnál a fény és árnyék 
megszűnik a tárgyak szolgálatában álló realitás lenni. Elvesztve fizikai kötött-
ségét és anyagszerűségét, szinte sorshatalommá, kozmikus tényezővé lesz. 
A fény és árnyék nem az ábrázolt tárgy függvénye, hanem a legfőbb hatalom, 
melynek minden alá van rendelve. A végtelen, a megfoghatatlan, a kozmikus 
sors mindenható erejű fénykévékben és tátongó árnyékokban szakad belé a 
világba. Rembrandtnál a költői erejű világítás az, mely az alakokat a nemlét 
homályából életre varázsolja. Ez adja meg alkotásainak a látomásszerűség 
csodálatos varázsát. 

Rubens általánosításra hajló képzelete az egyént is rendesen a típus 
magasabbrendű öntudatával vértezetten állította elénk, ami a portré lelki 
kimélyítésének útjában állott. Rembrandt emberábrázolása az egyéni lét leg-
rejtettebb kapuit tárja fel előttünk. Az alakokat mindjobban izolálja, még 
valószerű környezetüket is lehántja róluk. Nem a világban való szereplésüket, 
nem a világgal való kapcsolatukat adja, hanem bepillantást enged az ő vilá-
gukba. Az ember egész sorsát beviszi az arcvonásokba. Az ábrázoltnak nem-
csak a jelleme és lélekalkata, hanem egész élettörténete megelevenedik előt-
tünk. Rembrandt misztériumra hajló képzelete rést nyit oda, ahol az emberi 
sors szálait sodorják. A klasszikus kor felfogása az ábrázoltat úgyszólván ki-
szakította a sors karjaiból s önerejére bízta. Rembrandt az embert egész 
sorsával együtt, kozmikus kapcsolatban ábrázolja. A klasszikus portré az 
önmeghatározta, Rembrandt a sorsmeghatározta embert adja. Felfogása sze-
rint minden ember sorsának függvénye, a sors azonban nem vak végzet, 
hanem magasabb isteni rendelés. Innen van, hogy Rembrandt emberei olyan 
békés, csöndes, halálrakész megnyugvással viselik sorsukat. Rubens arc-
képeinek reprezantatív beállításával szemben az érett Rembrandt arcképeiről 
minden külső mozgalmasság hiányzik, még motívumuk, lelki lekötöttségük 
sincs. A tekintet nem tapad valamely határozott tárgyra. A fénytelen szemek 
ismeretlen világok mélyéről törnek elő. A lélek minden korlátozás nélkül 
árad ki rajtuk. Ez adja meg Rembrandt arcképeinek Fromentin szerint 
«l'accent de l'autre monde qui rend la vie réelle presque froide et fait pâlir». 

Rubenst a tájban is elsősorban az egész tenyészetet átjáró, felfokozott 
természeti erők nagyszerű színjátéka érdekelte. Rembrandt a tájképet kozmikus 
érzésekkel tölti meg. A tájak egyéniségét nem a bennük működő akaratenergiák-
kal, hanem az atmospherikus mindenségbe kapcsolódó élettörténetükkel jel-
lemzi. Az előttünk feltáruló kozmikus drámának a fizikai valóság nem cselekvő 
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hőse, hanem csak szenvedő alanya. Rembrandt tájképeit szemlélve, mintha 
a mindenség sorskönyvében lapozgatnánk. Lelkében ugyanaz a végtelenszom-
júság élt, mint nagy filozófus kortársában, Spinozában. 

A sorsban, mint isteni végzésben való megnyugvás érzése adja meg 
Rembrandt utolsó képeinek azt a megrázó egyszerűséget és mélységet, mely 
egy-egy mozdulatban, egy-egy taglejtésben az élet egész tartalmát tudja meg-
szólaltatni. A földi motívum nála most misztériummá, szent cselekedetté lett. 
A 40-es években főként a fényprobléma foglalkoztatta s ennek kedvéért a helyi 
színeket lefojtotta. Most színekben beszél. A festéket kíméletlenül, vastagon 
keni fel a vászonra, de a szín sohasem anyagszerű, hanem költői, misztikus 
hatalom, lelki és érzelmi kifejezés eszköze. A drágakövek tüzében égő, túlfűtött 
helyi színek, melyek rejtelmes kíséretből törnek elő, az egész képet szinte a 
lázálom hőfokára emelik és szimbolikus erővel felruházva egyetemes értelmet 
és jelentőséget kapnak. 

Rubens élete végén, tájképein és búcsúképein egészen közelférkőzött 
fajához és a honi tájhoz. Képzelete ott kereng az alkonyi napfény aranypírjá-
ban fürdő steeni mezők fölött. Rembrandt képzelete sas módjára a felhők közé 
emelkedik s onnan öleli át az egész mindenséget. Minél magasabbra emelke-
dett, annál mélyebb lett. Az örök emberi problémakörének azok a magasságai 
ezek, ahol Rembrandt és Goethe, Michelangelo és Beethoven találkoznak. 

A részérdekek szolgálatában elaprózódó mult műfaj kultuszával szemben 
Rubens is, Rembrandt is az univerzalitást jelentik. De amíg Rubensnél az 
egyetemesség főként az ábrázolás tárgykörére vonatkozik, addig Rembrandt 
egyetemessége a művészi kifejezés számára egészen új, eddig ismeretlen dimen-
ziókat nyitott meg. Művészete nem az érzéki világkultúra diadalmas fel-
magasztalása, hanem vizionárius erejű hitvallás az élet egészéről, az ember-
ről s a látható és láthatatlan misztikus összefüggéséről. 

«Ha szellemét pihentetni akarta — mondja róla Houbraken, — akkor 
nem tiszteletet, hanem szabadságot keresett». Ez a szabadságszomj a sors-
szerű keretektől való függetlenség vágyát is magában foglalja. Hatalmas 
teremtő szelleme e vágytól tüzelve emelkedett a sorsszerű problémakörök 
szintjéről az örök emberi magasságaiba és lett egyik legnagyobbszerű kép-
viselője annak az atektonikus lángelmetípusnak, melyet saját kora meg nem 
ért, melynek megnyilatkozásaihoz azonban az önismeret és világismeret útjait 
járó ember újra meg újra visszatér. 

Hekler Antal. 
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