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aki az izomkolosszusokat, a gigantikus embertípust divattá tette a művé-
szetben. Hiszen Flandriában is ugyancsak egy századdal előbb Brueghel 
dolgozott, akinél nyoma sincs ennek a hatalmas testű embertípusnak — 
egyszerűen azért, mert ő még nem került a michelangelói szépségideál be-
folyása alá. 

Michelangelo tehát, a klasszikus ókori szobrászat hatás alatt századokra 
kiható divatot kreált az emberábrázolásban. Erre is céloztam fentebb, fejte-
getéseim elején, amikor azt mondtam, hogy a divatkreátor lehet lángelme is. 
És ha nem is volna igazságos Michelangelót felelőssé tenni a mai akadémikus 
szobrászat termékeiért, de tény, hogy még ma is megmaradt az izomkolosszu-
sok divatja a művészetben ; a mai szobrász is egész természetesnek tartja, 
hogy az államférfit, aki az életben sovány, közepes testi erejű ember volt, 
az emlékszobron, melyet róla készít, olyan nehézsúlyú atlétának ábrázolja, 
hogy annak a ruháján keresztül látható, duzzadó izomtömegeit akármelyik 
világbajnok, Hackenschmid, Czája vagy Schmeling is megirigyelhetné. 
A divat tehát, melyet Michelangelo az emberábrázolás terén kreált, igen 
maradandónak bizonyult, legalább is a monumentális plasztikában már kb. 
400 éve mondhatni változatlanul tart. Ilyen tartós divatra nehezen talál-
hatnánk más téren példát. 

Fentebb arra a jelenségre utaltam, hogy az újító, aki valamiben eltér 
a tömegtől, az állatvilágban, valamint az emberek közt is gyakran gyűlölet 
s üldözés tárgya. Bármennyire igaz ez, mégis ez is olyan megállapítás, amely-
nél óvakodni kell az általánosítástól, amelyet csak fenntartással, minősítés-
sel állíthatunk fel szabály gyanánt. Főként pedig azt kell hozzá tennünk, 
hogy e tekintetben korunk igen erős változást mutat, az újítástól való félelem 
sok tekintetben az újdonság nagyfokú értékelésének adott helyet. Igy jóban, 
rosszban a határtalan lehetőségek képét mutatja a kor, melyben élünk. 
Az ipari forradalom (hogy ezt a nem nagyon szerencsés kifejezést használjuk), 
a találmányok, a technika óriási rapid fejlődése korunkban természetszerűen 
hozta magával az újítást, a divatváltozás nagyban meggyorsult s egyre 
gyorsuló tempóját. A világháború is igen sokban kihatott erre ; ma már 
a létfenntartás, a megváltozott viszonyokkal való leszámolás is kényszerít 
bennünket arra, hogy feladjuk a változással szemben érzett idegenkedésün-
ket. Maradiság azért kétségtelenül van még nagyon sok a világon ; mégis 
tény, hogy ma már szokásban, divatban oly nagy változásokat vettünk s 
veszünk be, hogy az még néhány emberöltővel ezelőtt elképzelhetetlen 
lett volna. 

KÖDDEL KÜZDŐ KÉK HEGYEK. 
Kék hegyek húztak, ködbe vesztek, 
De fény várt félszáz év után. 
Az alkony pírja félve reszket. 
Kék hegyek húztak, ködbe vesztek. 
A hívő szív sohase veszteg. 
Egy-egy kék hegy tovább fut ám. 
Kék hegyek húztak, ködbe vesztek, 
De fény várt félszáz év után. 
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