
John Ruskin
A XIX. század viharfelhője
Typotex Kiadó, 2018, 345 oldal, 3900 Ft

Votisky Zsuzsa emlékére
Ruskin életművéből elsőként azt emeljük

ki, aminek a napi életünket gazdagító

hatását azok is érzik, akik soha a nevét sem

hallották. Szellemi kútfője volt két, egyen-

ként is meghatározó jelentőségű áramlat-

nak: az Arts and Crafts mozgalomnak,

amely célul tűzte ki az igényes minőség és

az esztétikai érték iránti kereslet felélesz-

tését a felemelkedő tömeggyártás hitvány

termékeivel szemben, valamint az utolsó

nagy stílusnak, a szecessziónak. Utóbbi

hozta a nagy áttörést a művészet világa és a

tömegek mindennapi élete között. Célul

tűzte ki, hogy alkotásaival a tárgyi világ-

ban a szükségest esztétikai élménnyé, a

hasznost élvezetessé tegye, hogy a kia-

lakítás emelje a tárgy értékét, a tárgy pedig

büszkén hirdesse azt. A nagy stílusok közül

elsőként, hirdette is a haszonelvűséget, azt

hogy a tárgyaival hasznos célokat akar

megfelelő formákkal szolgálni. Mindezzel

az Arts and Crafts és a szecesszió életre

hívták a továbbiakban mind nagyobb

jelentőségre emelkedő ipari formater-

vezést. Mindennek a hatása ma is sokban

meghatározó a cégek gazdasági tevékeny-

ségében, az épített környezetünk kia-

lakításában, szintúgy a dízájn- és tárgy-

kultúránkban. Íme Ruskin öröksége a mai

gazdaságban!

Róla, a minden tudások klasszikus kút-

fője, az Encyclopaedia Britannica szó-

cikkéből: „Angol művészet- építészet- és

társadalomkritikus, tehetséges festő, pró-

zai írásaiban stílusművész. Fontos példája

a viktoriánus Bölcsnek vagy Prófétának.

Vitairatok szerzője, amelyek széleskörű

kulturális és társadalmi változások életre

hívására törekedtek.” (kiemelések tőlem –

OP) A Typotex ajánlójából: „Ruskin, a XIX.

század legnépszerűbb angol műkritikusa

és művészeti írója olyan befolyással ren-

delkezett, amely napjainkban már teljesen

elképzelhetetlen. Túlzás nélkül állítható,

hogy a modern festészetről szóló munkái

alapvetően határozták meg az akkori

művészeti közgondolkodást.”

A kötetet Gyenge Zoltán értő, színes és

érdekes tanulmánya vezeti be, amely még

némi malíciától sem mentesen segíti az

olvasót megérteni, milyen volt Ruskin az

ember, s milyen volt életműve, és annak

igazán széleskörű hatása. Pl.: „John Ruskin

bár teljesen a viktoriánus kor szülötte volt,

egy tagadhatatlanul érdekes alak, aki

egyszerre képviseli a korszakot és lóg is ki

belőle. Személyes élete és elméleti

működése egyaránt.” Idéz Ruskin nagy

felfedezettjétől, William Turnertől egy

mondatot, amely nagyon sokat elmond

róla, a törekvéseiről és csalódá-sairól, és

alighanem örök igazság: „Ő tudta, jobban,

mint én, hogy hiábavaló dolog olyasmiről

beszélni, amit a tömeg saját magától

észrevenni nem bír.”

A kötetben szereplő írásai természete-

sen elsősorban a kultúr- és a művészet-

történet iránt érdeklődők számára jelen-

tenek csemegét. Megállapításai és követ-

keztetései viszont ennél sok-kal szélesebb

figyelmet is érdemelnek. Egy példa erre:

Gyenge így összegzi egy meghatározó

jelentőségű tételét, amely – reméljük! – ma

is érvényes: 

„A művészet úgy változtathatja meg a

mindennapok életét, úgy alakíthatja át a

közönséges világot, hogy beleképződik,

azaz a használat során annak díszítőele-

meként jelenik meg. Nem várható el egy

liverpooli szövőnőtől, egy manchesteri

bányásztól, hogy Botticelli-képeket imád-

jon szabadidejében, de az igen, hogy teás-

készlete, széke, ágytakarója stb. a használ-

hatóságon túl a szépet (is) kifejezze. A

művészet a gyakorlatban (...) az ipar-

művészet létjogosultságát teremti meg.

Ruskint lefordítva: ez a szép a használat-

ban. Persze ezzel a ’magas művészet’ nem

veszíti el mindenek felett álló prioritását.

Ám az alacsonyabb rendű vezet el a ma-

gasabbhoz: »Isten éppúgy jelen van a falusi

házakban, mint a templomokban.«”
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