
22 

A H Á R O M S Z Á Z É V E S V E L A Z Q U E Z . 
Irta : Farkas Zoltán. 

DIEGO Silva y Velazquez, a legnagyobb spanyol festő, nem mindig ál-
lott abban a nagy megbecsülésben, mint ma, amidőn a XVII. szá-
zad egész festészetét áttekintve, kételkedés nélkül állítjuk őt az élre, 

Rembrandt és Rubens mellé és ezzel a világ legnagyobb képzőművészeinek 
sorába. Világhíre késésének részben az is oka volt, hogy működése, két itáliai 
útjától eltekintve 1623-tól, egészen haláláig 1660-ig, tehát 37 éven át a spa-
nyol királyi udvarhoz kötötte és műveinek túlnyomó része a XIX. század 
elejéig a nagy európai áramlatoktól mindjobban félreeső hazájában maradt, 
amaz arcképének kivételével, amelyeket IV. Fülöp spanyol király családja 
tagjairól a vele rokon vagy összeköttetésben álló udvaroknak ajándékba kül-
dözgetett. 

De ennél fontosabb okok is közrejátszottak. A barokknak ama hatal-
mas stilizáló lendületéből, mely Rubens káprázatosan pompázó művészetét, 
vagy az olasz építészetet áthatotta, nincsen benne semmi, hallatlan józansággal 
alkot egy fölötte mozgalmas korban, melynek izgalmairól nem tud beszélni. 
Műveiről nem árad olyan csodálatosan mély lelkiség sem, mint Rembrandt 
alkotásairól. Akárhogyan iparkodnánk is, hogy műve mögött valami gazdag 
és sokrétű egyéniséget fedezzünk fel, ez nem sikerül. Lionardo vagy Michel-
angelo lelki nagyságának nyoma sincsen benne és nincs benne olyan démoniság 
sem, amilyent honfitársának, Goyának műveiből nem nehéz kiérezni. Udvari 
festő volt, sőt évek hosszú során át udvari szolga, aki alázatos tisztelettel vette 
körül urát és nem kevesebb alázattal volt híve hitének, vallásának, de 
nem kevésbbé a legszigorúbb kasztbeli elzárkózást jelentő sapnyol nemesség 
minden megkötöttségének is. Magánéletében nincsen semmi olyan kilengés, 
mely bárminemű lelki küzdelmet árulna el. Fiatalságában szorgalmasan 
tanul, fiatalon házasodik, példás családi életet él, nem tudunk olyan szokásá-
ról vagy még csak vágyáról sem, amely egy pillanatra is kizökkentette volna 
környezete szigorú erkölcsi és társadalmi törvényekbe bilincselt életéből. 
S ha mint embernek sem voltak problémái, nem voltak a művésznek sem, 
művészpályája minden rázkódás nélkül és idegen hatásoktól majdnem tel-
jesen mentesen játszódik le, olyan szervesen, olyan egyszerű szükségszerű-
séggel fejlődik, folyton tovább és tovább tökéletesedve, mint a természetnek 
valamely dús gyümölcsöket ajándékozó teremtménye. 

Egyszóval nem volt úgynevezett hányatott lelkű, érdekes ember. 
Ránk maradt kétségtelen arcképein, amelyeket ő maga festett, tehát nagy-
szerű jellemábrázoló tehetsége miatt feltétlenül hívek, olyan, mint amilyennek 
emberi élete mutat ja . Ezek a portrék nem árulnak el semmi különösséget. Tar-
talmilag nem sugározzák az ábrázolt zsenialitását, csak megfestésük zseniális. 
Nem mutatnak olyan megszállottságot, mint az öreg Rembrandt önarcképei, 
nincsen bennük semmi sejtelmesség, semmi titokzatosság. Józanul, egy kissé 
vizsgálódva tekintő szemek néznek reánk, nyugodt, inkább zárkozott, mint 
közlékeny arcból. Ha nem tudnók kétségtelenül, hogy kinek portréját szem-
léljük, egészen bízvást úgy jelölhetnők meg a festményt, hogy ismeretlen 
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spanyol úr arcképe a XVII. századból, amit a haj, szakái, bajusz és ruhavi-
selet, valamint az arc határozottan spanyol jellege tanácsol. 

A XIX. század romantikus felfogása a művészegyéniségről, amely még 
ma is irányítja a közönség ítéletét és a művészt bizonyos mértékig a lelki-
beteg közelébe helyezni, sehogysem tudott összebarátkozni Velazquez életé-
nek érdektelen egyszerűségével. Szinte elképzelhetetlen volt neki, hogy a 
világ egyik legnagyobb festője ennyire hijával volt minden különösségnek. 
Ha ma élne, nyárspolgárnak neveznék, akinek életéből a lélek lázai teljesen 
hiányoznak. E romantikus, majd később a patologikus művészszemléletnek 
megfoghatatlan volt, hogy ilyen nagy festő miképen tölthetett be a spanyol 
udvarban évek során majdnem szolgai szerepet az uralkodó mellett s hogyan 
foglalkozhatott később évtizedeken át a legnagyobb szorgalommal és lelki-
ismeretességgel, mint udvari marsall, a királyi szolgák, a palota, az ünnepségek 
és az utazások fárasztó ügyeivel, hiszen művészi munkájának mindez útjá-
ban állott. 

És amiképen Velazquez nem volt hálás téma azoknak, akik egy mű-
vész jellemzésében világfelfogásának ábrázolásával festik alá művészi tel-
jesítményei értékét, azonképen nem hálálja meg azok fáradozását sem, akik 
az ősi emberi érzelmek, harag, szeretet, rajongás, kétségbeesés, fájdalom, 
öröm megnyilvánulásait kutatják a művész alkotásáiban. Velazquez teljesen 
hangulattalan, sőt hűvös, nem árul el érzelmeket. Nem mintha rejtegetné, 
vagy titokzatosságba burkolódznék, nincsen haragja és nincsen nevetése, 
nincs iróniája és nincs humora. Érzelmi szempontból egészen tartalmatlan. 
Sőt futólagos szemléletre úgylátszik, hogy nincsen átalakító képzelete sem, 
amint nincsen a tükörnek, mely a jelenségek képét visszaveri. 

S ha ennyi minden hiányzik belőle, amit mások esetében ünnepelni 
szoktunk, vajjon mi lehet az a ritka és kivételes tulajdonság, amely a XIX. 
század második felében arra csábította a művészet értékelőit, hogy odaállít-
sák a képzőművészet legnagyobbjai mellé, mi ébresztett iránta Manet-ban 
akkora lelkesedést, mi állította meg mindhosszabb időre festményei előtt a 
bécsi, párizsi és londoni képtárak látogatóit és mi vonzotta szinte ellenáll-
hatatlanul mind nagyobb tömegekben a madridi Pradóba a képzőművészeti 
élvezet világjáróit ? 

Erre a kérdésre röviden lehet válaszolni: ábrázolásmódjának festői 
tökéletessége. Egy olyan kornak kellett a XIX. században elkövetkeznie, 
amely, minden egyéb vonatkozástól eltekintve, elsősorban a festés módjának 
tökéletességéért lelkesedjék és ebből a szempontból is teljes igazságot szolgál-
tasson Rembrandtnak, Brouwernek, Frans Halsnak és mindnyájuk előtt 
Velazqueznek. Ez a kor a francia naturalizmus és impresszionizmus kora, 
melynek kialakulására Velazquez Manet művészetén át fölötte nagv hatás-
sal volt. 

A Szépművészeti Múzeumnak angol magángyüjteményből származó 
Velazquez festménye fiatalkori mű és így természetesen nem árulja el a 
mester későbbi nagy értékeit. Bár egyik igen fontos és jellemző hajlandósága, 
erőteljes naturalizmusa már feltűnően megnyilvánul benne. Keletkezésé-
nek idejét 1616 tájára teszik s egy tizenhét év körüli fiatalembertől minden-
esetre meglepően jó teljesítmény. Tele van pompásan megfigyelt élettel, a 
magyarázó fiatalember valóban bravúros ellesése a természetnek. Persze 
festésmódja még erősen hozzákapcsolódik a megelőző spanyol realizmus 
zsíros színeihez és erősen árnyékolt modorához. Ehhez hasonló és mind töké-
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letesebbé váló zsánerképszerű alkotásokkal kezdi Velazquez pályafutását, de 
első nagy sikerét egy arcképnek köszönhette, melyet pártfogója a királynak 
bemutatott. Ez a különben elveszett arckép a kortársak feljegyzése szerint 
meglepően élethű volt, éles megfigyelőképességének pompás terméke. Ez 
elkísérte őt egész életén át, az életjelenségek meghökkentően éleslátó és hű 
ábrázolásához mindvégig ragaszkodott, ha később pályája harmadik har-
madában mind nagyobb érvényesülést engedett mellette a színbeli kom-
ponálásnak is. 

De milyen is volt Velazquez naturalizmusa ? 
Ma ennek a művészi stíluskörülírásnak nincs a legjobb csengése, na-

gyobb a hitele annak a művészetnek, amely képzeletével erősen átalakítja 
a látottakat, vagy emlékeket. De Velazquez nagyszerű festményeinek láttára 
lehetetlen a naturalizmus művészeti egyenlő értékűségének elismerése elől 
elzárkózni, mert ez a naturalizmus hallatlan erejével és igazságával illúzió-
keltés szempontjából éppen olyan meggyőző, éppen olyan nemes és az emberi 
lélek mélyébe markoló, mint a nagy stilizálok művészete. Csodálatosan igaz 
és eleven életet varázsol elénk. Az az eszközeiben legtöbbnyire igen egyszerű, 
de életigazságában valóban megrendítő arcképsorozat, melyet környezeté-
ről, de legfőképen a királyi család tagjairól festett, a világ legnagyobb arc-
képfestői mellé állítja, sőt van egy festménye, melyet sokan és nem is túlzás-
sal az egész arcképfestészet legkiemelkedőbb remekének mondanak. 

Amidőn 1649-ben másodszor utazott Itáliába, hogy ott királya szá-
mára műkincseket gyüjtsön, Rómában megfestette a Budavár felszabadí-
tását támogató X. Innoncent pápa képmását. Ez a portré ma a római Palazzo 
Doriában látható, egy tanulmány hozzá, vagy ismétlés a pétervári Eremitage-
ban volt. Ez a pápaarckép amaz alkotások közé tartozik, amelyek felejthe-
tetlenül vésődnek bele a szemlélő emlékezetébe. A pápa, aki darabos arcú, 
ritkás szakállú, gyanakvóan néző, vörösarcú öreg, vörös bársonyszéken ül, 
rőtszínű függöny előtt és bíborszín föveget, selyemgallért visel, melyet fehér 
karinge rikítóan emel ki. Ezekből a színekből csodálatosan egybehangzó szín-
skálát épített fel Velazquez, de ennél a harsogó színhatásnál is hatalmasabb 
az arc és azon a pápa jellemének, életének nagyszerű megjelenítése. Ez a fest-
mény volt az, amely Justit, a kiváló német tudóst arra ösztökélte, hogy Spa-
nyolországba utazzék, mire évek fáradságos munkájával megírta alapvető 
monografiáját Velazquezről és koráról. 

De nemcsak ez pompás festmény, hanem a spanyol udvarról, a ki-
rályról, első és második feleségéről és gyermekeiről festett, vagy az udvar 
szörnyű bolondjairól és nyomorékjairól készített portrészerű ábrázolások is 
mind arról tanuskodnak, hogy Velazqueznek csodálatos valóságérzéke volt. 
Ez a valóságérzés ellenállhatatlan hatással van festményeinek minden szem-
lélőjére, akármilyen festői irány híve vagy művelője. Még Raphael Mengs is, 
a vértelenül klasszicizáló és mindenáron nagystílű komponálásra vágyó, de 
unalmas műsze a XVIII. századvégnek, elragadtatással írt Velazquez festési 
módjáról, megállapította, hogy a Pradóban csak Velazquez képei igazak, a 
többi kép csak befestett vászon, hogy Velazquez keze feltétlenül követi aka-
ratát, mert biztos szemmel látta meg a természet legtitkosabb rebbenéseit is. 

Ez a természethez, ez a modellhez kötöttség mindennémű tárgyi kör-
ben alkotott festményein elömlik. Ha vallásos tárgyú képet festett, ha nagy-
ritkán mitológiai kompoziciót alkotott, akkor is szigorúan ragaszkodott 
a modellhez. Krisztusai, madonnái, ókori istenei élő spanyol emberek hű ismét-
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lései, eszébe sem jutott, hogy a természeti jelenséget a típus szépsége felé 
megnemesítse, az eszme felé elvonja azt, amit maga előtt látott. Nagyobb fel-
fogásbeli különbséget, mint a vele egyidőben alkotó Rubens és az ő felfogás-
módja között alig lehetne elképzelni. A Pradóban őrzött remek festménye 
Vulkán műhelyéről jó példa erre. Ugyanazok az izmos, inkább rút, mint szép 
és erőteljes férfialakok szerepelnek rajta, mint többi művein, ugyanazzal a 
kegyetlen megfigyeléssel festve, amely a természeti rút és szép között semmi 
értékkülönbséget sem ismer. 

Velazquez mindenütt az esetlegesen jellegeztest látta, mely minden 
arcnak, minden testnek különösen igaz életet ád. Együtt élt éveken át azok-
kal, akiket lefestett, harminchét éven át figyelte a királyt és családját. A ki-
rály órákon át elüldögélt műtermében és leste, hogy legkedvesebb festője mi-
képen dolgozik, de sem neki, sem a festőknek nem jutott eszébe, hogy más 
legyen a kép, mint jól ismert valóság. Van ebben az álláspontban valami jó-
zan büszkeség, sem a király, sem a művész nem szorultak rá, hogy a valósá-
got kendőzzék. 

És nagy tévedés volna, ha nem látnók meg Velazquez műveiben és 
éppen az ő művein át, hogy a naturalizmus is mennyire tud komponálni, 
mennyire tud alakítani, hogy a naturalizmusban mennyi tere van a képzelet 
játékának is. A rossz naturalizmus szolgai módon csak külsőségeket másol és 
ismétel, de van olyan naturalizmus, amelynek képzelete mélyre lát, meg 
tudja éreztetni az emberi lélek mélységeit s amidőn érzésvilágunkat hozzá-
bilincseli a természet tüneményeihez és alázattal hajlik meg előttük, hogy 
művészi igazságot is csak bennük keressen, olyan eddig meg nem látott voná-
sokat fedez fel bennük, amelyek feltárása éppen úgy magával ragad és éppen 
úgy gszdagít, mint az a művészet, mely szabadjára ereszti az emberi képzelet 
átalakító hatalmát. 

Hogy pedig Velazquez következetes naturalizmusával a legmagasabb-
rendű komponálás magaslatára is fel tudott lendülni, arra kiváló tanubizony-
ság remek történelmi kompoziciója, a Breda átadása, melyet a rajta baloldalt 
meredező lándzsaerdőről Las Lanzas néven is neveznek. Ez a festmény azt a 
fontos pillanatot örökíti meg, midőn Nassaui Justin, a vár parancsnoka, a 
győzelmes ostromlónak, Spinola spanyol hadvezérnek meghódolása jeléül 
mély meghajlással átnyujtja a vár kulcsát. Alig húsz arc van a nagyméretű 
képen, ezek közül alig öt kiemelt és hangsúlyozott. A kompozició nagyszerűen 
egységes, minden eleme a kulcs átnyujtásának jelképes tényét hangsúlyozza. 
A két parancsnok mögött óriási tömegek tolongását érezzük, pedig csak né-
hány alakot látunk, baloldalon egy háttal álló, félreforduló hatalmas ló ta-
karja el a sűrű tömeget, melyből lándzsaerdő emelkedik ki. Justi nagy mű-
vében nem kevesebb, mint tíz oldalt szentelt e kép beható és kitűnő jellemzé-
sének. Én ismét Mengset idézem : «E mű minden tökéletességet tartalmaz, 
amit a tárgy nyujthatott és mindezt a legtökéletesebb remekeléssel fejezi 
ki.» Ismét nem túlzások azok álláspontja, akik ezt a festményt a világ leg-
nagyszerűbb történelmi festményének ítélik. Kompoziciójának, zárt monumen-
tális egysége, az alakok, az anyagok pompás jellemzése, a megfestés és a szín-
beli felépítés egyaránt naggyá teszik ezt a kivételes alkotást. 

Mert nemcsak naturalizmusa, amellyel eddig foglalkoztunk, fényes 
tulajdonsága Velazquez művészetének, hanem nagyszerű és úttörő festőisége 
is. Ennek teljességét élete harmadik szakában érte el, sőt még szűkebbre 
szabta az időt, életének utolsó tíz esztendejében. 
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Az átalakulás, mely a kezdeti zsánerképszerű festmények mélyen ár-
nyékolt, meleg tónusú, sok és zsíros festéket használó módjától az utolsó tíz 
év remekeihez, a kis infánsnők és a király ezidőben festett arcképeihez, a Las 
Meninas-nak és a Las Hilanderas-nak, a remete Szent Pálnak könnyen szár-
nyaló és játékosan biztos festéséhez vezette, lassú, de következetes volt. 
Évről-évre könnyedebben, lazábban, világosabban és levegősebben festett. 
Mindinkább megérezte a teret, a levegőt és mind színesebben látta maga 
körül a világot. Kezdetben meleg színskálájába mind több fölötte finom hideg 
szín vegyült, az erős árnyékok és erős fények mind jobban tünedeztek ké-
peiről. Első olaszországi útján Rómában felfedezi a szabadtéri világítás fel-
bontó erejét, aminek emlékét két remek tájképvázlata őrzi. Hazatérve, egy-
kori nehéz és sötét színeit ezüstös szürkés tónusokkal váltja fel. Ecsetje mind 
könnyedebb és szélesebb vonásokkal fut. Második római tartózkodása X. 
Innoncent arcképével ismét fordulópontot jelent, a lehető legkevesebb fes-
téket használja, képeinek túlnyomó részét alla prima, tehát az első ízben 
véglegesen felkent festékkel és tegyük hozzá, legkevesebb festékkel festi meg. 

Ugyanaz a látási folyamat játszódott le benne is, mint az öregedő 
Rembrandtban és a vén Tizianóban: egyrészt sokrétűbben, másrészt össze-
foglalóbban látott, ami az évek hosszú során át szerzett biztossággal páro-
sulva szinte, szédületes optikai csillogást és elevenséget adott alkotásainak. 
Egymással össze nem olvasztott színeket vet egymás mellé, átlátszóan vi-
lágító gyöngéd és finom színértékekből, a szemlélőre bízva azok összefog-
lalását. A kép felületét színek játékos élete szövi be, amelyből csodálatosan 
finom és könnyed harmóniák születnek. A tárgyak testisége színképpé ol-
dódik fel, amelyben addig elképzelhetetlen színösszeállítások oldódnak fel 
gyönyörű összhanggá : ő volt az első mai értelemben vett valeurfestője a 
világnak, akit azóta is csak kevesen értek utól. Utolsó éveinek festészetébe 
mindjobban beléhatolnak a valóság fényének átalakító játékai. Két remek 
kompoziciója a Las Meninas, mely őt magát, festés közben, az udvarhölgye-
ket és a kis infásnőt egy törpével és a kedvenc kutyával ábrázolja, de tü-
körből visszaverten a királyi párt is beleszövi a kép egészébe, valamint a 
Las Hilanderas, mely egy szőnyegszövő műhelynek életét festi, a térnek és 
az azt modelláló fénynek és benne átalakuló színek olyan pazar festői megoldá-
sát adja, amely párját ritkítja az egész világ festészetében. 

Száznál alig valamivel több kétségtelen festménye maradt reánk, sok 
elkallódott, vagy királyi paloták égésében pusztult el. Műveinek mintegy fele 
és éppen a legcsodálatosabb alkotások túlnyomó része ma is Spanyolország-
ban van, a többi megoszlik az európai múzeumok között, a legtöbbet az 
angolok szerezték meg maguknak. A madridi Pardő őrizte legremekebb ké-
peit. Ott voltak ötven között IV. Fülöp arcképei, Don Carlos infáns remek 
képe, a Medici-villában festett és a kort több mint kétszáz évvel megelőző 
tájképváltozatok, Vulkán műhelye, Baltazar Carlos herceg vadászaton, IV. 
Fülöp nagyszerű lovasképe, IV. Fülöp vadászruhában, a törpék és bolondok, 
a Las Meninas, a Las Hilanderas, ott Breda átadása : csupa felejthetetlen 
remekmű. Mi lett, vagy mi lesz ezeknek a pótolhatatlan festményeknek 
sorsa ? Ez a kérdés nem csekély mértékben izgatja a művészet rajongóit. 
Mert hogy mennyire pótolhatatlanok és pusztulások mennyire helyrehoz-
hatatlan kárt jelentene, azt nem csekély mértékben az a meddő küzdelem is 
mutatja, amellyel még a legtehetségesebb másolók is vívnak, ha Velazquez 
festményeit próbálják fáradságos munkával ismételni. 


