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Az eltűnt idő

A huszadik század felé hajló Európa mintha elérte volna a világi
nagykorúság csúcsát. Az emberi értelem teljesen felsza,badult egyház
és állam gyámsága alól a demokratikus, polgári fejlődésben. Óriási

. tudományos fe1fedezéseket tett, melyekkel maga körött megváltoz
tatta az életet. Sok minden egyszerűbbnek, megoldhatóbbnak tűnt,

ami korábban rejtélynek látszott. A diadalmas értelem már-már
arra készült, hogy az életet egy matematikai képlet alakjában meg
ragadja.

A képletet azonban nem találta meg. A technikai találmányok
kal kényelmessé varázsolt élet alján maradt valami kevés, amit nem
lehetett megmagyarázni. A változásról volt szó, a világ jelenségeinek
mozgásáról, mely egyszerre úgy tűnt fel, mint a szilárd és változat
lannak hitt anyag végső alapja. A század végére, éppen akkor, mi
kor az élet már úgy tűnt, mint egy tökéletes és szabályos óramű,

mely az emberi értelem készséges szolgájaként működik - éppen
ekkor, a tudomány kénytelen volt tudomásul venni, hogy a fizikai
jelenségek távolról sem viselkednek úgy, ahogy az értelem azt meg
követelné. Rá kellett jönni, hogy az élet kiszámíthatatlan. A mate
matika szelleme elhalványodott kissé. A törvények, a szilárd alapok,

. melyeket a tudomány felállított, egyszerre gyanúsakká. esetlegesek
ké váltak. Az emberi értelem, mely önnön világosságát az állandó
ságban látta, valami mást, valami újat és nyugtalanítót kényszerült
észrevenni: a mozgás állandóságát.

A látható megtestesülések alapjáról, a világot éltető fényről ki
derült, hogy végső eleme megfoghatatlan. Sem tapintással, sem em
beri aggyal. nem lehet követni. Van idő, mikor testekből áll, és
anyagnak lehet tekinteni. De szeszélyesen megváltozhat, s ekkor
már nem anyag többé, csak hullámmozgás.

Mi a hullámmozgás? Senki nem tudta megmondani. A tudo
mány csak nevet talált, fogalmat alkotott, melyet nem tudott élet
tel megtölteni. Nem csodálatos, hogy a biztos alapnak hitt fogalmi
gondolkodás is gyanúba került. Az élet, mely kezdett már egy sivár
számtanpéldához hasonlítani, egyszerre titokzatos és emberfeletti
lett újra.

A német szárazság szelleme, mely Kant óta megfeküdte Euró
pát, oszladozni kezdett. Élam. vital - mondta ez élet új lendületéről

egy francia. A hulIámszerűen terjedő mozgás,' mely a fizikában
úgy tűnt fel, mint a jelenségek végső, titokzatos szerkezete, valami
általános érvényességet kapott. Bergson a huszadik század elején
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azt írta, hogy ez maga az élet, melyet a fogalmi gondolkodás nem
ragadhat meg.

Az emberí fogalmak szegényes korlátai mögött megint zúgni
kezdett a végtelenség. Szabad volt ismét arra gondolni, hogy nem
az emberí értelem a létezés legmagasabb rangja, s túl rajta, felette,
titokzatos szépségek rejlenek, melyek még friss árammal tölthetik
meg a kiszáradt életet. A fogalom-alkotás rangesése egy másik, ko
rábban észrevétlen ismeretszerzésnek hozott becsületet: a művészi

intuiciónak. A hideg, matematikai spekuláció mellett feltünt a sze
retetben való megismerés.

Bergson a mozgásnak két tartományát tárta fel. A mechanikus,
és a kiszámíthatatlan mozgást, mellyel visszaadta a lélek rangját.
Kiderült, hogy az ember nem sorolható mindenestől a mechanikus
mozgású fizikai tünemények világába. A mechanizmus csak a lélek
telen testekre jellemző. Az ember csak mint test tartozik abba a ki
számítható, térszerű kiterjedésű külső időbe, mely Kant óta egyedül
uralkodott, s mely a természettudomány világa volt. Az intuició va
lami újat tanított. Felfedezte a belső időt, mely a gondolkodó emberi
lélek világa... Ez kiszámíthatatlan, mert egyetlen pillanat sem azonos
az előzővel, vagy az utána következővel. Itt nem mennyiségi, hanem
minőségi különbségek uralkodnak. A pillanatok nem különálló ré
szek, hanem összekapcsolt, egységes folyamatot adnak. Minden pil
lanatban benne egész életünk.

E belső idő az emlékezés, mely ugyancsak hullámzó, de kiszá
míthatatlan mozgás: az élet és a szabadság maga. Mert kiszaba
dulni a tudomány mérhető, matematikai idejéből - erre csak az
ellenőrizhetetlen, szabad akaratú emberi lélek képes. A Zola-féle
naturalista regény, mely tudományos alapon az emberi élet mecha
nizmusát kereste, már nem volt modern. Egy másik francia írni
kezdte az ifjú század új regényét, központi élménnyé avatva az el
tűnő időt: az emlékezést. A la recherche du temps perdu (Az eltűnt

idő nyomában) ...
Franciaország a nagy forradalom után most új ajándékot adott

Európának: a kiszámíthatatlan, a titokzatos mozgás és az eltűnő

idő észrevevését, ami úgy jelent meg, mint a halhatatlan emberi
személyiség rangja.

Míg Bergson megjelentette könyvét: a L'évolution créatrice-t
(A teremtő fejlődés), s míg Proust lélekzete fogytáig kereste az el
tűnt idő nyomát, addig Párizs utcáin egy fél vak aggastyán bolyon
gott, aki botjával ütemesen kopogva a kövezeten, ugyancsak az el
tűnt idő nyomában járt. Edgar Degas nem a fizikai időt, hanem az
eleven testek eltűnő idejét kutatta. Nem a láthatatlan emlékezést
akarta megragadní, mint Proust, az író, hanem - festő módjára 
az eleven test mozgásának látomását. Egy közvetítőt tehát, mely
hidat jelent a mechanikus világból a kiszámíthatatlan felé. Az
impresszionisták nemzedékéhez tartozott, akik még a pozitivista tu
domány diadala idején, elsőnek ámultak el az eltűnő idő és az el
tűnő fény fájdalmas, mozgó tüneménye előtt.
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A fény, mint mozgó tünemény

Bergson előtt a művészet még semmi megnyugtatót nem tudott
az intuicióról. A festészet a technikávallátszott méltatlan versenyre
kelni, mikor a tizenkilencedik század feltalálta a fényképezést. A
festők is a valóság könyörtelen reprodukálását kezdték hirdetni. Ez
a reakció valójában a mesterségen belül: a klasszicizmus és roman
tika akadémíkussá merevedett festésmódjára válaszolt. De vállvetve,
ugyanazt a célt tűzte ki, mint a fotográfia: a jelenvaló élet egy eset
leges darabját a lehető leghívebben rögzíteni.

A művészet az emberiség kezdeti korszakában kultusz volt: a
láthatatlan legfőbb Szépség látható, szimbólíkus kifejezése, papi
funkció, mely varázslat is volt egyben, míkor a láthatatlant láthatóra
változtatta át. A későbbi korok mint az öncélú, az értelmétől meg
fosztott szépség megvalósítóját ünnepelték. Az emberi értelem di
adalmas századában mintha mindkét szolgálatát megtagadta volna.

Az egyház, mint emberi intézmény régóta megszünt a művé

szet patrónusa lenni, mint isteni szimbólum pedig már nem volt
ihlető a világi nagykorúság századában. De a klasszicizmus unalom
má merevedett pedantériája magát a szépséget is gyanússá tette. A
művészet elfordult mindkettőtől, hogy új, állandó tárgyát találjon.

A diadalmas, pozitivista század nem ismert állandóbbat a lát
ható valóságnál. A realitás igényét jelentette ez az új vágyakozás.
A klasszicizmus és a romantika túlságosan mesterkéltnek, élet-elle
nesnek tűnt. El kellett jönni az időnek, mikor az ember nem a vér
telen ideákat, hanem magát az életet szereti, mely körülveszi: a tár
gyi létezést. A polgári jólét általánossá válása, kényelme külön sar
kalt erre. Volt mit szeretni az életen. Úgy tünt viszont, mintha a
szépség a klasszicizmusban azonossá vált volna az élettelennel, a
mozdulatlannal. Ezért nem kellett többé, s a művészet - a szépség
szolgálata - szenvedélyesen a rút, a torz felé fordult.

Nem tagadhatta meg azonban, ami lényege. A rútat csak a
tartalmába engedhétte be: a formálás örökké szép marad. Különben
megszűnik művészet lenni. Hisz értelme éppen az, hogy más, mint
az eredeti bűn által megrontott földi realitás, mely mindig tartal
maz valamit a rútból. A művészet, midőn a látható nyomán formál,
elhagyja e rút elemet, s egyedül a szépségben alakít.

Az új irányzat tehát művészetellenes volt. Veszélye akkor nőtt

meg, mikor kezdte elvetni a kiválasztás elvét, és az élet utáni vágy
arra sarkalta, hogy szorosan az élethez símuljon, azonosulni töre
kedjék vele. Ez már naturalizmus. A Courbet realizmusával elin
duló új, francia festők erre az útra léptek.

A naturalizmus a köznapiság igénye. Köznapi látást követelt
volna a festőktől is, de ők, mint művészek, nem lehettek képe
sek erre. A festés elmélete és gyakorlata közt furcsa azétválás kez
dett mutatkozni. A festők nem azt tették, amit mondtak. Az elmé
let művészetellenes volt, de a titokzatos géniusz, a művészi intuició
nem engedte magát eltéríteni a fogalmi gondolkodástól.
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Az új elmélet a természettudomány nyomán indult el. Hogy a
szilárdnak hitt valóságot teljesen megközelítse, először magát a lá
tás módját vették bírálat alá. Felboncolták a szem szerkezetét, és
megállapították a recehártya tulajdonságait. S ekkor megpillantot
ták a mozdulatlan realitás alján a szeszélyesen változó fényt, mint
mozgó tüneményt.

Azt látták, hogya szilárdnak és változatlannak hitt anyagszerű

megtestesülések egy furcsa, megfoghatatlan jelenségnek, félig
anyagnak, félig viziónak : a fénynek szeszélyes parancsára állandóan
változtatják színüket, alakjukat. A kézzelfoghatóság biztonsága el
tünt. Ez már az álmok bizonytalan, sejtelmes birodalma volt: az el
tünt idő. Ezt kezdték hát festeni, mint legigazabb valóságot. A tudat
nem vette észre, hogy hídra léptek, mely a realitás kézzelfogható
ságából az anyagtalan sejtelme felé vezet.

A tudományos látás tragikus csodálkozássá mélyült a rnulan
dóság kikerülhetetlen bánata előtt. A naturalízmusba líra lopózott,
mely éppen akkor zavarta meg, mikor könyörtelen akart lenni. Moz
gás, élet és halál - e problémák szorosan összefonódva tűntek fel.
A mozgás jelentette az eleven, törvények közé nem szorítható éle
tet, s a gyorsan tűnő, vissza nem térő pillanatok sírbahullását, a
halált.

Az értelem dicsősége tehát elvétetett a polgári haladás józan,
materiális álmokba fulladó világától. Ahelyett, hogy a földi realitást
a hatalmába keríthette volna, a törpeséget bizonyító életáramot
pillantotta meg, és a halál arcát, mely most már vigasztalás nélkül
várakozott. Nem maradt más, mint a mozgó pillanat üdve: az im
presszió, mely a lélekben adódott, s elmélyülve, a belső idő le nem
mérhető kiteljesedése lett az eltűnő, külső időben. A Goethe-féle
Augenblick der Ewigkeit - mert a világi nagykorúság százada más
örökkévalóságot nem ismert.

A francia vonal

A pillanatnak ezt a mozgó időtlenségét élték át az impresszío
nisták és azok, akik az ő törekvéseikkel kapcsolatban eszméltek ön
magukra.

Az impresszionizmus igazi területe a tájfestészet volt. Követői

úgy jártak el, mint Monet, aki a vibráló fény- és színjelenségeket a
szétbomlasztott, vonaltalan formákkal mozdulatlanná bűvölte. A
mozgó pillanat állandóságát ragadták meg, tragikus erőfeszítéssel.

Azok, akik nem tartoztak hivatalosan az impresszionisták közé,
vagy csak rövid időre, hívek maradtak az absztrakt elemhez: a vo
nal hagyományos, bájos Iranciaságához. Ezek a mozdulatlanná bű

völt pillanat helyett inkább a változás folyamatossága felé fordul
tak, s ábrázolni törekedtek magát a mozgás tüneményét.

A mozgás ábrázolása is a realizmus programjából fakadt. A
fiatal Manet már Couture-nél tanulva kikelt az akadémizmus sab
lonos, élettelen műtermi beállításai ellen.•Érezte, hogy a teatrális
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taglejtések meghamisítják az embert. Ezért lemondott arról, hogy
"beállítsa" a modellt. Felfedezte, hogy a festő nem szinpadi rendező,

hanem alázatos megfigyelő. Csak így ragadhatja meg a realizmus
programját: a korszerűt és a jellegzetest.

A mozgás az intellektus útjára visz, mert legmagasabb rangját
az emberi mozdulatban találja meg. Ez jellemzi az embert. De amire
ét realizmus kora nem figyelt: ez jelenti is. Mint legmagasabb földi
szimbólum, a halhatatlan emberi személyiséget tükrözi..

A Guerbois-kávéház asztaltársasága, mely Manet körül csopor
tosult, nem gondolt ilyen messzire. A világi nagykorúság diadalá
nak kellős középén nekik sem volt metafizikai igényük. Csupán kor
szerűek akartak lenni, s megelégedtek azzal, ha egy hát vonalával a
társadalmi osztályt fejezik ki. A művészi intuició azonban messze a
fejük fölé nőtt.

A vonal, a megtestesült ritmus. közvetlenül adódott mint leg
alkalmasabb eszköz a mozgás kifejezésére. Degas volt az, akit a
mozgás tűneménye a legjobban elvarázsolt, s ő volt leghívebb tisz
telője a vonalnak.

Míg nem ismerte Manet törekvéseit, a hagyományos utakon
járt. Szigorú, lelkiismeretes tudás. de már ekkor is jellemezte a
vonal különleges tisztelete. Legfőbb példaképe Ingres. Olaszországi
tanulmányút, szép, gondos portrék, imponáló mozdulatlanságba ál
lított alakok. A technika is ehhez alkalmazkodik: súlyos olajképek
ezek. A színek sötétek. Nem is nagyon érdeklik. Ekkoriban mondja
önmagáról: "Arra születtem, hogy rajzoljak."

Ez a hivatás sorsszerű szava. Mit jelent a rajzra születni?
Egy titokzatos, absztrakt elem bűvöletét. A vonal: az élő, rit

mikusan hullámzó. odaadó és kifejező, birtokló és ítéletosztó. lát
hatatlanból láthatót varázsló, rejtélyes vonal szolgálatát, rnely az
intuitív emberi értelem elvonatkoztatása: a valóságban nincsen vo
nal soha. A színek valóságosabbak. közvetlenebbül adódnak, a kis
gyermek is a színeket veszi észre először. A vonal titkának ismerete
finomabb lelki emóciót takar.

De nem mindenki ismeri ezt a varázslatot, aki rajzol. E titok
zatos. nagyszerű absztrakciónak külön francia hagyománya van. Ere
dete a hellén tisztaságra, Európa bölcsőjére nyúlik vissza, a szépség
világos, dallamos rajzára. mely a latin szellemen átömölve, magába
szívott valamit a germán irracionalizmusból is. De csak annyit,
amennyi éppen kell, hogy az értelmes tagolás mellett megjelenjék
az érzelmi gazdagság: a francia világosság mellett a francia báj. E
vonal valami mozgékonyságot hord, s csakugyan, zenei megfelelő

jét a latin táncritmusban találiuk meg, mely a tizennyolcadik szá
zadban európaszerte diadalmaskodott.

Arra kell gondolnunk, amit a mozgás újbóli felfedezője. Berg
son mondott a bájról: "A mozgékony szimpátia, mely mindig azon
a ponton van. hogy odaadia magát ..." Ime" a francia vonal egy
testvér a bájjal az odaadó mozgásban, a táncritmusban. A rajz a



könnyed elhagyás és ki-nem-mondás előkelő művészete lett ezen a
földön, s mindenütt, ahol rokon szellemre talált.

Más ez, mint a német fajtájú, száraz és szígorú kontúr, mely
semmit sem hagy el, sőt részletez, mert nem ismeri a kiválasztás és
megkülönböztetés fölényét. Az előkelő, francia vonal mögött nincs
annyi munka és lelkiismeret: nem grafikai vonal, nem az anyag
fájdalmas kövülete, amit ismételni lehet. Nem, ez festői vonal, me
lyet csak egyszer lehet megvonni, erőlködés nélkül, egyedül a ti
tokzatos intuició kegyelmes ajándékából.

Ezt jelentette hát a rajzra születni. Degas ugyan Ingres meghű

vösödött vonalait csodálta, melyeket már befolyásolt kissé a kl asz
szicizmus feszessége, mégis az előző hagyományt keltette életre, mely
a nagy forradalom idején Fragonard dallamos viharzásával lobbant
ki. Igaz, hogy Degas nem újította fel a rokokó játékosságot: leegy
szerűsitő, erőteljes, szinte puritán vonalvezetéssel rajzolt - mégis,
Ingres hűsössége messze tűnt innét. Ezekben az erőteljes vonalakban
nem volt semmi keménység és feszesség. Oldott volt, és laza. Realis
ta vonal, melyen a titkon izzó szeretet melegedett át.

E titkolt lirájú vonal lett első eszköze arra, hogy kifejezze azt,
amit lát.

A játszó Párizs

Mit látott Degas ?
A liberális polgári társadalom messzevilágító metropolisát: Pá

rizst. Más nem is érdekelte. Tájat alig festett. A nagyváros moz
gása volt az, ami elbűvölte és lebilincselte.

Ez illett a korszerűséghez. A nagyváros volt Degas korának
egyik legjellegzetesebb megnyilvánulása. Az élet, a demokratikusab
bá és örvénylőbbé vált általános, polgári élet kelyhe, a világi nagy
korúság megtestesülése.

A vidék hagyományhoz kötöttebb: a természettel való kapcsolat
nyugalomra, állandóságra int. A társadalom átalakulásának forra
dalma a modern nagyváros életében tükröződött. Mintha a harma
dik rend a megsemmisített királyi udvart akarta volna pótolni az
új korszakban a nagyváros reprezentatív kifejlesztésével.

Az udvar fénye a szertartások és a szórakozások esztétikai já
ték-jellegében rejlett. A szertartás nem felelt meg többé a de
mokratikus, polgári életmódnak, de a szórakozás továbbfejleszthető

nek bizonyult. Sőt, ebben a szertartás is helyet kapott, szerényebbet,
mint az udvarban, de általánosabb érvénnyel.

A játék az ember legfedetlenebb arca. A felnőtt ember játéka
árulkodóbb és tragikusabb, mint a gyermeké, mert nem veszi ko
molyan azt, amit szépnek talál, s nem hisz abban, aminek örül. A
nagyvárosi szórakozás csak átmeneti állapota a világi nagykorúság
Istentől függetlenült, árva századának, mellyel öntudatos józanságát
szakítja meg. "Időtöltés", mely közömbösíteni akarja a percek mú
lását, vagy meg akarja állitani a pillanatot. Valami állandót ke-

331



resne a magárahagyott emberiség a tűnő percekben, valami vigasz
talást. Minden játék, minden szórakozás mélyén a boldogságot ke
reső Augenblick der Ewigkeit gondolata kisért, az örökkévalóság
titkos vágya - mert a kijózanodott kor más örökkévalóságot nem
ismer. Menekülés a halál elől, mert a felnőtté árvult emberiség nem
volt képes szembenézni a halállal.

Míg az állam egyre jobban kiépíti személytelen hatalmát e szó
rakozó polgárság fölé, és sajtószabadsággal, véleményszabadsággal
ajándékozza meg, valójában a játék egy kendőzöttebb. nagyképűbb

fajtáját nyújtja neki. Az emberiség, mely korábban, a végső kérdé
sekben az egyházba fogózott, most, kijózanítva, nem ismer végső

kérdéseket. Pótlékot kap: a politikával való játszadozást. Szabad bí
rálni a kormányzatot, szabadon választhatja meg azokat, akiket a
parlamentbe küld. A hatalom illúzióját élvezheti, míközben a moz
gás örvénylő forgatagában menekül a halál elől. A mozdulatok ezer
színű tarkasága jellemzi a diadalát élvező nagyvárost.

A látvány csillogó, és a mozgó embertestek zenélő körvonalai
az utcán, a kávéházban, a szinpadon, a versenypályán, a munkapad
mellett, vagy az otthon rejtekében, titkos hidakat alkotnak a moz
gás mechanikus és kiszámíthatatlan tartománya között: a láthatat
lan és örökkévaló emberi lelket fejezik ki, a testükön át. Egy tit
kos, rejtett örökkévalóságot, melyről nem tud senki, melyet nem
becsül senki.

Degas sem elmélkedik ezen, miközben a titokzatos géniuszra
bízza magát, s képein hirtelen megjelenik a legvalóságosabb korsze
rűség: a nagyváros mozgása. Elővarázsolódik a cilinderes gróf és a
konflislovak, a munkájuk fölé görnyedő vasalónők, akik már ke
vésbé mámoros, kevésbé örömteljes játékot űznek. De a mosónők

is oly zenélő ritmusban emelik kosarukat, mintha messzire tűnné

nek a hézköznapok. A kávéházban egy nő éhekel, az abszintivók
csüggedten merednek maguk elé, és a lóverseny előkelő közönsége
halk beszélgetést folytat.

Ezt nézte Degas, A halhatatlanságot tagadó, s mégis, öntudat
lan-szomjasan arra vágyakozó lelkek hullámzó, titkos jelentésű kör
vonalát, akiknek értelme elhomályosult, s akarata rosszra hajló
lett. így pillantotta meg a változások hullámmozgása mögött az em
ber örök, mozdulatlan arcát.

A megtalált szín

Manet forradalma oszlatta el a babonát a színek mozdulatlan
sötétségéről is. Kiderült, hogy a változó fény hatására a szín is vál
tozik, mozog. Az éltető, hullámzó, sugarakra bomló napfény szín
kévéje elkergette a sötét, súlyos lokálszíneket. Még világosabban!
- ez lett a jelszó, s az élet forrása, a nap, szabadon ömlött végig a
művészi látomáson; Ami él és mozog, az nem lehet sötét.

Degas is felismerte, hogy az egymás mellé rakott, ragyogó de-
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rűjú, váltakozó színel1entétek a mozgó felület hatását keltik. Nem
csak a vonal adhat ritmust, hanem a szín is.

Ettől kezdve kereste a színek bűvöletét.

A játszó Párizs látomása megfelelt a derült színek e felszaba
dult, lobogó ritmusának. De az olajfestésű technika súlyosnak bi
zonyult a könnyed, már-már személytelen lebegéshez. mely a festő

szemei előtt megjelent. Manet a plakátstilus felé hajló, a lényeget
sűrítő egyszerűségig jutott el a világos színek derűjében. Degas, a
rideg agglegény, aki utálta a virágokat, más úton haladt. Bár vé
gül ő is az egyszerűséget közelítette meg, előbb egy, keleties, japá
nos színpompájú korszakon kellett keresztülmennie: szétszóródó, lo
bogó színei a virágokhoz hasonlítottak, s kerülték az összefoglalást.

Ezek a látomások más technikát kerestek, mint a súlyos olaj,
így találta meg, negyvenedik évén túl, a temperát és a pasztelt.

A tempera, az ősi, hűvös festésmód, elsősorban megint rajzos
élményt idézett. Itt lehet leginkább rajzolni az ecsettel, követni a
ritmus bűvösen mozgó vonalát. Igaz, hogy a színek nem izzanak
olyan mélyről, de valami finom tompítottságot kapnak cserébe, mely
előkelő. A világosság derűje pedig fokozódik.

A színek izzását, záporozó ragyogását százszorosan visszakapta
apaszteIben. Melléje kapott még valamit, mely éppen ellentéte volt
a tempera hűvösségének: az intimitást. A pasztel hangulatában van
valami nőies. Csakugyan: ez modern technika, s a megelőző század:
a nő századának ajándéka. Lírai anyag. Itt is kísért ugyan a rajzos
rokonság: az eszköz nem ecset, hanem kréta, a vonalvezetés jelen
tősége azonban elvész. A színek ragyogása és az átmenetek sejtel
mes, fínom fátyolozottsága uralkodik.

E két technika a festői lélek kettősségére is rávilágít. Az egyik
arc a vonaltisztelőé, mellyel az örökletes francia multba is néz. Hű

vös, világos rajz, puritán vonalvezetés. A másik arc a lobogó szí
nek, a káprázatok lírai álmodója, aki témában és technikában a
legmerészebb modernséget vállalja.

Konzervatív és forradalmár. Nem szereti a virágot, de képei
virágokra emlékeztetnek. A tempera hűvös józanságát gyakran ve
gyíti a pasztel nőies bájával.

Vajon hová vezet bennünket Degas realizmusa?

Az elrejtett líra

A szépség, melyet a realizmus száműzött, s melyet Degas is tuda
tosan, gondosan került, csak a tartalmat hagyhatta el. A formába
rejtett líra átölelte a játszó Párizst, és a halhatatlan személyiségek
halandó testében mozgás és örökkévalóság kapcsolatát élte meg.

A festő csak kifejezni és jellemezni akart, csak a korszerűség

pillanatát akarta, s nem vette észre, hogy többet talált. Amit kife
jezett, az jelentett is: a belső idő összeütközését a külső, eltűnő pil
lanattal, az örökkévaló tragédiáját az időben.

Baudelaire ekkor talált rá egy szimbólumra, mellyel kifejezte
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mozgás és örökkévalóság -kapcsolatát. Az ütemesen visszatérő moz
gás zenéje volt ez, a szökőkúté, melynek változatlan ívelése millió
vízcsepp körforgását hordja felfelé, lefelé. A lírai költeményben
szimbólum lesz, mély, emberi szimbólum, mely a szerelem időtlen

pillanataihoz hasonlít:
Ezer virágot ont ki
s ezer lepét,
rnelyekre Phébe hinti
ezer színét ;
nagy könnyeit úgy önti
záporba szét,

Így a te lelked, melyet hően

a gyönyörök villáma gyujt,
kirebben górsan s vakmerően

szárnyat nagy, bűvös égbe nyujt,
De majd lehalva, szárnyelejtőn

bús bágyadásba márt az ár,
amely egy Iáthatatlan lejtőn

lelkemnek is mélyébe száll.

A szavak zápora, mint a suhogó vízcseppek zenei hulláma.
Baudelaire és követői valóban a zenére vágynak,s ezt óhajtja a
festő-kortárs Van Gogh is, aki a színskálát a zenei hangsor mintá
jára képzeli el. Az új században, mikor Proust keresi majd az el
tünt idő nyomát, a regény visszatérő motívumai is zenei hasonló
ságból születnek. Mit jelent e vágyakozás a zene felé? A mindent
akarás feloldódását: a változás összekapcsolását az állandósággal.

Baudelaire-nél az örökösen visszatérő szerelmi vágy is úgy sze
repel, mint zenei motívum, mely a szertehulló vízcseppek ívelésére
szárnyal és lankad el. Degas, akinek személyi kapcsolata volt e
szimbolista lírával - Mallarmé baráti köréhez tartozott, s titokban
érzelmes verseket is írt. - ugyancsak hozzányúlt egy festményén a
szerelmi témához.

De ő nem a zenei mozgás és állandóság, hanem a korszerű és
időtlen kapcsolatát jeleníti meg, változót és változatlant egyesítve.
Ö realista, aki kívül marad a témán, s az időtlent csak tudtán kívül
valósítja meg. Kíméletlen, illúziótlan pillantása a szerelemben is a
.Jcorszerűt" a jellemzőt keresi, és szándékosan azt, ami nem szép.

A festmény címe: Le viol (Az erőszak). A polgári társadalom
egy sivár hotelszobáját ábrázolja. Virágtapétás fal, rojtos terítővel

takart vaságy, az üres falon elvétve egy-egy kép és nagy, keretes
tükör. Középen kis, kerek asztal, rajta felnyitott útitáska. A le
eresztett ernyőjű lámpa mellett egy nő vetkőzik,esett, melankólikus
mozdulattal, mintha nemének minden kényszerű odaadását össze
gyűjtené. De nincs benne semmi tragédia, vagy pátosz: oly termé
szetes, oly mindennapi az egész. Háta mögött, a betett ajtóhoz tá
maszkodva áll a férfi. Zsebébe mélyesztett kézzel, lábát hanyagul
szétvetve szemléli a magasgalléros, mellényes úr a nő vetkőzését. Az
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ernyős lámpa mély, éles árnyékokat borít arcára a kietlen szoba
félhomályában, s ennek az arcnak eltökélt tompasága félelmetes. Itt
sincs semmi hatásvadászat, Mint fehér gallérja sejteti, a férfi való
színűleg kifogástalan úriember, aki csak erre a pillanatra változott
szörnyeteggé. De az is lehet, hogy azok a szörnyű árnyékok csak a
lámpa leeresztett ernyőjének köszönhetők. Az üres padló, rajta egy
elhullott ruhadarab fehérlő foltja, az üres falak olyan köznapiak,
olyan valóságosak, hogy - ijesztő. Az esti világítás félhomályában
az állati kéjvágy minden nyomorúsága: örök téma, szigorúan, lel
kiismeretesen korhoz és társadalomhoz rögzítve. Egyszerre mondja
el az időtlent és a korszerűt: a változót és a változatlant.

Degas modern kibontakozásának elején festette ezt a képet. A
festésmódban még nincsen semmi forradalmi: komoly tudással meg
munkált, nehéztónusú kép. De vallomás: a negyvenes férfi illúziót
lan, tárgyilagosság mögé rejtett, keserű vallomása az életrőL Realiz
mus. De micsoda realizmus az, melyben elfojtott keserűség lappang?
Micsoda realizmus az, melyben, a földi régiókon túl, valami látha
tatlannak titkos megrebbenését érezzük?

A nő, mint mozgó tünemény

Az elrejtett líra egyre a száműzött szépséget akarta. Mintha
harcba szállt volna a realizmussal, kiszámíthatatlan utakra vitte a
festőt. A rideg agglegény, aki nemcsak a virágokat, a nőket sem
szerette, a játszó Párizs tarka forgatagából kiemeit egy örök motí
vumot, melyhez haláláig hű maradt: a nőt, mint mozgó tüneményt.

A francia művészet mindig szerette, bálványozta és dédelgette
a nőt: mintha édes rokonát ismerte volna fel bájában és könnyed
ségében. Mindig úgy szerepelt, mint a szépség, a finomság és a mér
ték, de a szerelem és a mámor szimbóluma.

A francia szellem születésétől a nőiességgel van eljegyezve. Két
legnagyobb kiteljesedése, mikor Európának általános érvényű aján
dékot adott, a nőiességen át vált formáló-erővé: a kőzépkor lovagi
kultusza, és a Lajosok korának társasági életstílusa. A forradalom
eltörölte e bájos; eleven hatóerőt, s az impresszionizmus kora vissza
sóhajtotta az ancien régime idejét: a nő századát. Verlaine gáláns
ünnepekről álmodott, és nagy, karcsú szökőkutak sírását hallotta.
Renoir Watteau-t és Fragonard-t szerette, egyszer pedig bevallotta
saját művészetéről: "Ha nem lennének nők, sohasem választottam
volna ezt a mesterséget."

Az illúziótlan század emlékezésében egy bájos, mesterkélt világ
holdas visszfénye dereng. Szinpadi világ volt, melyben az emberek
még ismerték a szertartás méltóságát és szimbólumát. Még tudták,
mit jelent a társalgás és a mozgás előkelő szépsége, mely egy letűnő

társadalmi osztály utolsó, legfinomabb ajándéka volt.
Nem véletlen, hogy e század eleven öröksége a szinpadon élt

tovább, s az sem, hogy ez éppen az ünnepi mozgás, a tánc művészete

volt..A balett a nő századában bontakozott ki, s hiába táncolták elő-

335



ször mindig férfiak, jellegzetesen a nő művészete. Mint festői téma,
Degas képein jelenik meg először.

Ime, idáig kellett hát követnünk e könyörtelen reálistát. A való
ságos élet fanatikusa, aki a szinpadra menekült. A nők ellensége, aki
a mosóasszonyok és divatárusnők realista témája mellett egyszerre a
balettet választja, mely a női mozgás legszebb, ünnepi kiteljesedése.

De a művész még most is ellenáll a szépség csábításának. A té
ma nem oldotta meg a szívét, Mintha csak azért választotta volna,
hogy megmutassa, mennyire nem esik kísértésbe. Tűnékeny, virág
kehely-alakú, illanó bájú táncosnőit következetesen rút, sokszor ál
lati fejekkel látja el. Mintha öröme telnék a furcsa nőgyűlölőnek,

hogy megzavarja az összhangot. Mintha figyelmeztetné a nézőt, hogy
ne a nőt csodálja, csak a himporát. Sohasem tett olyan vallomást,
mint Renoir. Csak élete végén mondta egyszer: "Lehet, hogy téved
tem, mikor túlságosan állatnak néztem a nőket."

De nemcsak a nő szépségéről mondott le Degas, hanem a ba
lettmozgás szépségéről is. Mintha a realista szégyenkeznék a lírai
téma miatt, igyekezett a legkevésbé szép helyzeteket kikeresni.
Bár a szakszerűségre mindig nagyon vigyázott, s erre külön büszke
is volt, a balett nem mint szinpadi produkció érdekelte. Igazi natu
ralista módon, a kulisszák mögül szemlélte, ahonnét csak részlet
felvillanásokat látni. A jellegzetes, csak itt adódó pihenő pózok sok
szor jobban érdeklik, mint maga a tánc. Ha ábrázolja is a táncoló
mozgás lebegését, nem törekszik arra, hogy a pózok szépségét ér
vényesítse.

A festő tehát ellenáll a téma minden csábításának, hogy vissza
fojtott Iíráját egészen a mesterségnek adja. A vonal sokszor elsik
kad már a káprázatos, lobogó színlátomásokban. A képek csak de
koratív foltok. A téma [elentőségét csökkenti a komponálás módja
is. Degas nem ügyel az egyensúlyra. Nem békíti ki a kép ritmusát
valami végső megoldásban, hanem hagyja egyoldalra zuhanni - el
bájoló egyoldalúságban. A realizmust teljesen kimélyítő naturaliz
mus ez, de nekünk valami mást is az eszünkbe juttat. Az egyensúly
felbomlása a szépség érdekében - ez a rokokó dekoráció egyik leg
bájosabb vonása.

Tehát mégis a szépség. Igen, a formálás megőrzi a szépséget, s
felfogja az ember visszafojtott érzelmeit. A titokzatos géniusz vezeti
a festő kezét, mikor megjeleníti a nőt, a titokban csodált, mozgó
tüneményt.

A tánc, a térben és időben folyó művészi alakítás megjelenik a
képsíkon, s örök látvánnyá bűvöli a mozgás megfagyott ritmusát.
Képein, mint az egyiken is, ahol egy balerina magényos szinpadi
jelenetét ábrázolja - Danseuse sur la scéne - egészen feloldódik tér,
külső és belső idő kapcsolata. Hol itt a realizmus? Hol a Kant-féle,
szilárd szemléleti forma: tér és idő? A balerina maga még a leg
testibb látomás, forgásának elkapott pillanatában. De környezete
más, mint amit a szinházi közönség lát. Nem a megszokott, szinpadi
látvány jelenik meg, hanem az, amit maga a táncosnő él át. A for-
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gás szédületében összefolyó kulisszákat látunk, a mögöttük vára
kozó balettszoknyákat, egy fejetlen szmokingost, s mindezeken túl
csak színek, lobogó foszlányok, szeszélyes tónusok örvénylő kavar
gását. A forgás időtlen pillanata ez, ahol szemünk előtt folyik össze
a kétféle idő: a szinpadi jelenés külső ideje a táncosnő emlékeze
tében felvillanó belső idővel. Ez már nem impresszió, nem egyetlen
pillanat megragadása, hanem egységben látás: a széthulló pillanatok
összeolvadása egyetlen vízióban, a mozgás egészében. A színek, mint
titokzatos tüzek lobognak a háttérben, s a magasba tekintő táncosnő

esdeklő mozdulattal tárja szét a karját, mintha másra vagyna. Zöld,
irreális, szinpadi fények villannak a testén, s a foszforeszkáló tüll
szoknyán át. Mintha valami panaszos sóvárgás intene a forgás e ré
vületéből. Pedig e táncosnő már elérte az ember rangját: kiszabadult
a mérhető idő börtönéből,

Valamennyi kép új és új, hősi erőfeszítés a szépség pillanatá
nak megállítására. A csillámló színkévék rejtélyes ritmusban vált
ják egymást, hogy körülhimbáljanak egy dús, hajkoszorús fejet, s
ünnepi szertartássá avassanak egy semmiséget: egy lecsúszó vállpánt
megigazítását. Az eltitkolt líra kitör a formából, végigsuhan tartal
mon és témán át, hogy könyörtelenül leleplezze a realista művészt.

Micsoda realizmus az, mely metafizikai sovárgást takar?
A mozgás egészének víziója, mely mágikus hatalmat adott tér

és idő felett, volt Degas útjának legmagasabb ívelése.

A kortársnő, mint időtlen látomás

A szinpad világa álarc Degas számára, hogy fedezze útját a
realizmusból a költészet álomvilága felé. A nő, mint mozgó tüne
mény, tovább vezeti ezen az úton az öregedő művészt, s munkássága
utolsó szakábari a legköltőibb, s egyben a legidőtlenebb formában
mutatkozik neki.

A női akt ábrázolása ez a legpoétikusabb állomás.
A görög művészet látta meg először az emberi test esztétikai

értékét. A nő testében, melyet kezdetben alábecsült a férfié mellett,
a hellénizmus kora a könnyedség, a báj, a zenei ritmus dallamát:
magát a megtestesült lírát ismerte meg.

E test, mely Éva teremtése óta nem változott, időtlen lírát aján
dékozott a képalkotó művészeteknek,Az örök téma örökös motívum
lett. A klasszikus ókor pillanata időtlenné válva terült a századok
feje fölé, s a festők, ha a köznapiságtól menekülve, ünnepi témát
akartak és bensőséges lírát, a női test ábrázolása felé fordultak.

Degas tehát megint egy szépségre, és most már időtlenségre is
hívó témát választott, hogy a realizmus és a korszerűség tekinteté
vel nézze. Csak fürdő, öltözködő nőket ábrázol: osupa természetes
alkalom a ruhátlanságra az állig felöltözött században, mely egyben
a mozgás problémáját is megőrzi. De a mozgás most már egészen
emberi, s melegen nőies lesz: nincs ruha, mely idegen elemeket
keverne bele.
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A szépség mintha itt is hiába kísértené a festőt: nem a re
naissance óta szokássá vált mitológiaí alakokat, nem a klasszikus nő-,

ideált festi. Ezt ugyanis az unalomig nyúzza korának hivatalos,
akadémikus francia festészete, a századvégi "tárlati aktok" formájá
ban. A klasszikus eszményből élettelen, mesterkélt pózok lettek, ol
csó erotikával szolgálva a laikus nagyközönség alacsony izlését. Ez
már nem művészet. Valóban: a realizmusra és a korszerűségre való
törekvésnek kellett visszaadni a művészet rangját.

Degas gondosan kerüli a görög világot, mely pedig ifjúkorában
őt is lelkesítette. Nem Aphroditét és a nimfákat, hanem kortárs
nőit ábrázolja. S ekkor derül ki, hogy a ruhák a korszerűség bélye
gévellátták el a nő változatlan testét. A görög nőnek csupán egyet
len, könnyű leplet kellett levetnie, mely teste formáihoz alkalmaz
kodott. A nő Degas korában hordja a legtöbb ruhát, melyek a test
teljes elzárására, és a formák erőszakos megrontására tőrnek, A
női test a satnyulás, a deformálódás jeleit viselte magán ebben a
korban, és messzire távolodott a klasszikus szépségtől.

A művész nem bánkódik ezen, mint Baudelaire egy költemé
nye, hiszen a korszerűség jeleit látja, melyeket nem is mulaszt el
híven feltüntetni az időtlen témán.

De a fűző páncéljától elnyomorított kortársnő mégis időtlen lá
tomássá tisztul a formaadás szerető dajkálásában. A festő nem tud
ta eltitkolni a szeretetet, melyet a formálásba adott, mellyel e testek
kontúrjait elővarázsolta, és a sírnógató fényeket és árnyakat, mely
lyel betakargatta őket. Hogy is titkolhatta volna? Hiszen ez a sze-
retet volt a géniusz. .

Szénrajzai is őrzik ezt a lírát. Pedig. itt még kevésbé követi a
női test körvonalainak szépségre csábító, részletező ritmusát. Nem
játszik el egy domború kar, vagy dallamos csípő hajlásával. Könyör
telenül, puritánul egyszerűsít. Határozott, erőteljes, egységbefoglaló
vonalakat húz, mellyel azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy mértani
egyenesre változtatják egy comb formájának hullámzását. És még
sem. Micsoda varázslat él itt, mely a rideg külsőn át is sejteti a
nőiesség finom lényeget ? Az élet, a valóság szeretete izzik itt, és a
lényeget felismerő, nagyszerű fölény.

Degas, aki korábban ihletéseit a sokaság örvénylő kavargásától
kapta, most, élete végére beéri egyetlen, időtlenül mozgó alakkal.
A nagyvárosi szórakozás zajai lassan elhalnak a nőnek, e mozgó tü
neménynek egyszerű látomása előtt. Az alakok egyre világosabbak,
egyre fénylőbbek lesznek, egyre derültebb színekben ragyognak.
Mintha a festő mosolyogva fogadná a szemére boruló homályt.

Az eltűnő fény

Degas élete végére megvakult. Mielőtt rátörne a teljes sötétség,
még hősi erőfeszítéseket tesz. Kis agyagszobrocskákat mintáz, tán
cosnőket, lovacskákat. Játszik, mint a gyermek. Ha nem láthatja,
legalább tapintani akarja a valóságot. A nagyváros mozgása, melyet
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valaha vázlatkönyvvel a kezében, a párizsi omnibusz tetejéről fi
gyelt, még félvak aggastyán korában is nyugtalanítja. Gyakori sé
tára indul a világháborús Párizs utcáin, botjával kopogtatva a kö
vezetet.

Mintha keresne valamit. Mit is keresett? Az életet kereste. Ö
volt a festő, aki mesterségénél jobban szerette az életet, melyet az
eltűnő fényben és időben, a mozgás szünetlen változásában ismert
meg. S hozzáj árult, hogy pozitivista kora is megtanulja ezt.

A közönség ekkor, élete végére, szeretett már tanulni tőle. Vagy
csak gyönyörködni? Képeiért hatalmas összegeket fizetnek a műke

reskedő-píacon. Megkapja a legnagyobb honoráriumot, melyet odá
ig festőnek valaha kifizettek.

Az aggastyán azonban születésétől kezdve jómódú polgár, nem
érdekli a pénz. Képeit elrejti, és nem szívesen adja. Ú nem, mintha
szerette volna őket. Egész életén át kisebbségi érzés kínozta, lenézte
saját műveit. Hiszen nem érte el, amit akart. Csak a mesterséget érte
el, a szépség formálását. A realista pedig az életet akarta. Az egy
kor változatlan valóságnak hitt földi realitást, mely csillogó, mozgó
tüneménnyé oldódva a szeme előtt, előbb elkápráztatta, aztán meg
vakította. S végül kisiklott az ujjai közül is ...

CSÚNAKON
Kék gömb az ég és zöld az ág,
habzó ezüst a parti fák,
s a napsugár a lombon át
nyilazza rám a záporát.

Szívemre száll a csönd, a csönd,
gémek riadnak odafönt,
s míg szárnyuk lágyan elsuhog,
tudom, hogy rémük én vagyok.

A vízre hajló fűzfaág:

fürdőző drága szép menád;
s hiába futna! - faun-szemem
elől nem menti semmisem.

A mélybe lent a hűs moszat
halakat rejt és titkokat,
s mig testét egy-egy fölveti,
az égre hullnak gyöngyei.

Varázs, varázs! - ez igy megyen,
ezüst füzek mértföldeken,
mert kék az ég és zöld az ág 
szakadj szívem! csitulj világ!

Géczy József
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