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Úti cél: Európa

Az Ír Nemzeti Galéria
tematikus kiállításai

és azok dokumentálása
(ARTseARCH adatbázis)

1. Utazások Turnerrel (1775–1851)
Egy nagy festõ dokumentációs

technikája, jegyzetek és jelzetek

Az Ír Nemzeti Galéria, az alapítványtevõ és aján-
dékozó rendelkezése értelmében, minden évben egy
teljes hónapra kiállítja Joseph Mallord William
Turner angol festõ akvarelljeit, nyomatait és met-
szeteit. Vaughan Bequest mecénás és mûgyûjtõ
1900-ban megfelezte gyûjteményét Dublin és Edin-
burgh között, többek között 31 vízfestményt, nyo-
matokat és metszeteket ajándékozva az Ír Nemzeti
Galériának. Ezek mellett az idei tárlaton bemutat-
ták a galéria újabb szerzeményeit is, továbbá szá-
mos metszetet, nyomatot, Turner vázlatfüzeteinek
egyikét-másikát, valamint néhány kortárs mûvész
ábrázolását arról, ahogyan õk látták a mestert, a
katalógus szerint ötvenre növelve a kiállított tár-
gyak számát.

A 2006. évi kiállítás központi tematikája az

utazás kérdésköre volt. Turner életében az uta-
zás életforma, élménygyûjtés és állandó megbí-
zásokat is biztosító, fontos, sõt meghatározó je-
lentõségû tevékenység volt. A Royal Academy
kiállításainak évadzárása adta meg számára a jelet
május elején, ekkor felkerekedett, és egészen a
késõ õszig (az októberi esõkig) járta a világot.
1790 és 1840 között több mint 56 nagyobb uta-
zást tett belföldön és Európa számára kedves vi-
dékein. A napóleoni háborúk miatt az 1790-es
években fõleg a brit szigeten utazgatott, különö-
sen szerette Skóciát és a walesi tartományokat.
Ebbõl ad ízelítõt a kiállítás néhány kivételesen
gyönyörû akvarellje, így Edinburgh látképe a vár-
ral. Már ezeken a korai képeken is látszik, hogy
célja nem a látvány másolása volt, sokkal in-
kább a színek és a hangulatok visszaadása, sze-
mélyes élményeit, érzelmeit jelenítve meg. Ez
fontos és jelentõs ábrázolásbeli változás volt kor-
társaihoz és elõdeihez képest.

Utazásait, képi élményeit szorgalmasan do-
kumentálta, késõbb ezeket használta fel a kiadói
megrendelésekhez.

Könyvtártörténeti kiállítás.

Könyvbeadó ablak.

Tuusula könyvtárának épülete.

A szakmai program mellett megtekintettük az
1,5 km széles és 8 km hosszú Tuusulanjärvi
(Tuusula-tó) partjának jeles múzeumait, a Lotta
Múzeumot (világháborús emlékhely, a veteránok
kirándulásának célpontja), Pekka Holonen festõ-
mûvész lakóházát, amelyben emlékmúzeumot
rendeztek be. A tó környéke a huszadik századi
finn kultúrtörténetben jelentõs szerepet játszik,
írók, zeneszerzõk építettek házakat és telepedtek
le e csendes-békés vidéken. Itt töltötte életének
utolsó éveit a nagy finn író, Aleksis Kivi, itt
lakott Juhani Aho író, J. A. Erkko költõ és itt élt
Jean Sibelius zeneszerzõ Ainolában.

(Nagyobb képanyag található a www.vacon
line.hu/vilagjaro címen, ahol két kisebb össze-
foglaló jelent meg!)

Mándli Gyula

Fotók: Jansson Timo, Mándli Gyula
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Waterloo után elhárultak az akadályok, sokat
és szenvedélyesen utazgatott Európában. Legfon-
tosabb úti célja Svájc volt, ehhez a tájhoz igaz,
mély szeretet fûzte, és egészen addig, míg az
öregség otthon nem marasztalta, ha csak tehette,
ellátogatott szeretett hegyeihez, de szívesen utaz-
gatott Hollandiában, a német fejedelemségekben,
Luxemburgban, Dániában. Járt Franciaországban,
Olaszországban, de felkereste Csehországot,
Ausztriát is. Egyik gyönyörû képén az Inn és a
Duna találkozását örökítette meg Passaunál. Ér-
dekes módon sokkal kevésbé vonzódott az ak-
kor oly divatos úti célokhoz, mint Spanyolor-
szág, a Szentföld vagy Kis-Ázsia tájai.

Utazásait gondosan elõkészítette, forrásokat
bújva, adatokat gyûjtve és értékelve, többek
között például John Murray Utazási kézikönyvét
is szorgalmasan tanulmányozta. Zsebében min-
dig ott volt a jól kezelhetõ méretû vázlatfüzet,
amelyben a ceruzarajzok mellett úti feljegyzé-
sek, kronológiák és praktikus információk is
helyet kaptak, egészen különös módszerrel,
gyorsírásszerû jelzeteléssel örökítve meg egyéb,
a festés, a megfesthetõség szempontjából szá-
mára fontos adatokat, körülményeket, színekre,
hangulatokra való utalásokat. Egyik kortársa,
John Ruskin (1819–1900) külön figyelmet szen-
telt vázlatainak, sajátos és érdekes „szín-emlé-
keztetõ rendszerét” emelve ki. 1813-ban egy új-
ságíró, Cyrus Redding, Devonban tanúja volt
Turner vázlatkészítésének, s így fogalmazott: „a
ceruzavázlatok sokkal inkább emlékeztetnek egy
sajátságos gyorsírásra, mint kézi rajzra. […] A
grafikus memória megerõsítését szolgálják.”
Ezzel a technikával lehetõvé vált, hogy akár évek
múlva is pontosan felidézze a látottakat. 1843-
ban William Lake Price egy gõzhajó fedélzetén
tanulmányozhatta Turner technikáját, amint egy
miniatûr vázlatfüzetbe örökítette meg önmaga
számára a Comói-tó szépséges, hegyekkel borított
katlanának fontosabb vonulatait és látta el jelzé-
sekkel a színekre vonatkozóan, húsz-harminc ár-
nyalatot is feltüntetve. A kiállított vázlatfüzetek ebbe
is betekintést engednek. Készített magának egy
egyszerû, kisméretû, könnyen hordozható palettát
is, ha hosszabb ideig tartózkodott egy helyen, váz-
lattekercsein már színes formában, nagyobb for-
mátumban is megörökítette a látottakat.

Vázlatfüzetei egész életén át hûséges társai
voltak, jelentõségük a festõ életmûvében nem
becsülhetõ túl. Kortársai feljegyezték, hogy mi-

lyen fontosságot tulajdonított a személyes be-
nyomásoknak, a helyszín felkeresésének stb., de
az egyszer elkészített vázlatból dolgozott, nem
igazodott a változásokhoz, és évtizedek múltán
is ehhez a belsõ képhez ragaszkodott. Kevés levél
maradt utána, nem vezetett hagyományos napló-
kat sem, de a vázlatfüzetekbõl sok minden – a
körülményekre utaló adat – rekonstruálható.
Találunk szöveges összefoglalókat csakúgy, mint
utazási terveket, utazási kézikönyvekbõl kigyûj-
tött adatokat, távolságokat lehetséges tartózko-
dási pontokkal, idõzítéssel, a tartózkodás becsült
idõigényével. Gyakran találunk a vázlatokon
dátumot is, bár ebben nem volt következetes. Az
elsõ (cím) oldalon rendszerint feltüntette a na-
gyobb tájegységet és az utazás idõpontját, pl.
„Rajnai utazások, 1817.”, vagy „Milánótól Ve-
lencéig”, „Utazások a Szajnán (1834/35)”. Há-
romszáz ilyen vázlatfüzet maradt fenn több, mint
tízezer vázlattal.

Ezekhez nyúlt vissza ihletért és memóriája
támogatása érdekében az otthoni munkás hóna-
pokban, amelyeket október és április között
mûtermében, a nyomdában, illetve a metszõmû-
helyben töltött. Keményen dolgozott egész éle-
tében, szinte hivatalnoki figyelemmel. Nem by-
roni romantikus alkat volt, s bár kortársa, John
Constable dicséri szárnyaló szellemét a Royal
Academy egyik vacsoráján találkozva, Delacroix-
ra kifejezetten rossz benyomást tett. Mint írja
csalódottan: „kifejezetten unalmas ember, inkább
egy farmerre, mint mûvészre emlékeztet nagy
cipõjében, rosszul szabott ruhájában, ügyetlen
beszédével és nyers modorával”. Szó, ami szó,
nem volt elegáns jelenség, és élete végéig meg-
õrizte „cockney” (tanulatlan angol) akcentusát.
Képei azonban személyével ellentétben légiesen
könnyûek és lágyak, színei romantikusan túlzó-
ak, a fények és árnyak csodálatos játékát közve-
títve és elõlegezve meg, amit a század második
felében azután az impresszionistáknál látunk
viszont. Kedvelt technikája az akvarell volt, olyan
gyönyörû sárgás, narancsos árnyálatokat, mint õ
varázsolt a képekre, nem nagyon lehet látni.
Kortársai incselkedése szerint „leginkább mus-
tárral és tojássárgájával szeretett festeni”, hab-
könnyû árnyalatokkal érzékeltetve a mélysége-
ket és magasságokat. Képeinek nagy részét ké-
sõbb elkészítette és közreadta metszet formájá-
ban is, hogy nagyobb közönséget tudjon szol-
gálni és megérinteni.
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Kevés olajképe van közforgalomban, pedig
akkorra már „Az olajfestéket, hogy a festõ

könnyen fessen, / Feltalálta a jeles Jan van Eyck

mester” – tudjuk meg Jan Baptist Cobert (Ant-
werpen, 1566–1628) Az olajfestés feltalálása

címû képének szöveges kommentárjából (1580–
1590), ami a Budapesti Szépmûvészi Múzeum
kiállításán volt látható. Humora az évszázadok
távlatából is elszórakoztat. (Kép a képben, mû-
vész és közönség öt évszázad grafikus mûvésze-
tében Burgkmairtól Picassóig. Szépmûvészeti
Múzeum idõszakos kiállítása, 2005–2006.)

Kortársait is lenyûgözte különleges idõjárás-
ábrázoló képessége. Utazásai alkalmával gyak-
ran találkozott félelmetes természeti jelenségek-
kel, s megörökítette a természet erõivel dacoló
embert, aki szembeszáll a fergeteggel, hóvihar-
ral, záporral, forgószéllel. Számára az utazás
kevésbé romantikus, inkább kihívás jellegû. Tré-
fásan el is keresztelték Mr. Avalanche Jen-
kinsonnak (Jenkinson Lavina úrnak).

Élete elsõ szakaszában tanúja és részese volt
az utazás egy lassúbb, szemlélõdésre lehetõséget
kínáló formájának, ló vontatta eszközökön, las-
sú hajókon, de ez sem volt kevésbé veszélyte-
len. A XIX. század elsõ felének technikai vív-
mányai között – hivatásos utazóként – legjob-
ban a gõzhajó nyûgözte le, áldásaiból többször
is részesült gyakran ábrázolva a vitorlások és
gõzhajók kettõsségét hangulati elemként is.

A nagy tekintélyû kiadó, Charles Heath 1833-
ban meghirdette új kiadványsorozatát Európa
nagy folyói címmel, és a rákövetkezõ évben, ha-
talmas közönségsikert aratva, megjelent az elsõ
kiadvány Turner metszeteivel (Séták a Loire
mentén, huszonegy metszettel), majd 1834-ben
és ‘35-ben két kötetben a Szajnai utazások látott
napvilágot húsz gyönyörû, nagyméretû képpel.
Turner illusztrációi több utazási és romantikus
munkában láthatók. Nagy utazási kedvet indu-
kált, de kifinomult metszetkészítési technikája a
„karosszékben” utazó ínyencek gyönyörködteté-
sét is szolgálta.

Turner megújította a metszetkészítés igényes-
ségét és színvonalát érdemben emelte meg, le-
hetõvé téve, hogy a nagyközönség is igazi esz-
tétikai élményekben részesüljön. Megszállottan
dolgozott, naponta tíz-tizenkét órát a metszõmû-
helyben vagy a nyomdában.

Igényes és állandó megújulásra kész mester
volt, 1808-ban így vallott egy vázlatkönyvében

a legnagyobb festõi kihívást jelentõ élmények-
rõl: arra törekszik – írja –, hogy megidézze
„[…] a mozgásban lévõ levegõt, amit többnyi-
re »szélnek« mondanak […] megjelenítve a
szél okát is, nem csupán eredményét”. Ez, lás-
suk be, nem könnyû vállalkozás, de amikor a
festményt nézve az a benyomásunk, hogy gon-
dolázunk a Grand Canalon, a Rialtó hídja alatt,
látjuk Velence gyönyörûséges épületeit és érez-
zük a víz csillogását, vibráló melegét, a leve-
gõ arany párával teli leheletét, akkor készség-
gel elismerjük, sikerült neki ez a lehetetlen-
nek tûnõ vállalkozás. A kiállítás katalógusa
Niamh MacNally munkája.

Tájképek a galéria gyûjteményébõl

Ehhez a tematikához kapcsolódott egy õszi
tárlat is. Több mint ötven akvarell és ceruzarajz
mutatta be, hogyan változott a tájképfestészet sze-
repe, technikái valamint jelentõsége a közönség
ízlésének alakításában.

Háromszáz éven keresztül követhettük a táj-
kép készítésének technikáit, az idealizált antik
tájábrázolástól (Claude Lorrain stílusában) a nagy
utazások tájképekben megörökített élményein át
jutottunk el a XIX. század végének képeihez,
amelyekrõl a földrajzi hûség mellett már leol-
vashatók a mûvész hangulatai, személyes él-
ményanyaga, benyomásai, látásmódja.

A XVIII. században meglehetõsen általános-
sá vált az arisztokrata ifjak körében, hogy nevel-
tetésük részeként nagyobb utazásokat tettek ne-
velõik, néha a felkarolt mûvészek társaságában.
Ez akkor még kevesek kiváltsága volt, és élmé-
nyeik megörökítéseként készültek a tájképek,
amelyek bizonyos „bizonyítékként” elkísérték
õket egész életük során.

A századforduló (és a napóleoni háborúk) után
azonban átrendezõdött a világ, egyre többen érez-
tek kedvet idegen világok felkutatására, amiben
jelentõs szerepet kapott az akvarellek sugallta
szép európai táj látványa, az útikönyvek megje-
lenése (pl. Angliában a Murray Kiadó, német
földön a Baedecker cég jóvoltából). Ezeknek a
kiadványoknak az illusztrációs anyagát jeles mû-
vészek készítették, ahogyan erre Turner megbí-
zásainál is utaltunk. Sokat lendített a turizmus
elterjedésén ez a képi élményvilág, továbbá per-
sze a gõzhajó és a gõzmozdony megjelenése.
Hogy képet nyerhessünk a viszonylatokról, áll-
jon itt egyetlen összehasonlító adat: a Rajnán
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1827-ben gõzhajóval utazó
látogatók száma kb. húsz-
ezer volt, ez 1850-ben hat-
százezerre nõtt.

Megszületett az iparsze-
rû turizmus, és ennek az
áramlásnak egyik jól meg-
határozható célja Olaszor-
szág, illetve éppen Velence
volt, amiben nagyon jelen-
tõs szerepet játszottak Tur-
ner képei (valamint Byron
hõskölteménye!).

Elsõ (1819) és második
(1833) látogatása között Ve-
lence divatba jött, ahogyan
Ruskin (a már idézett festõ)
fogalmazott egy elragadtatott pillanatában: „Kö-
szönöm, Istenem, hogy itt lehetek […] ez a vá-
ros a földi paradicsom.”

Az akvarell különösen alkalmas hordozó a vál-
tozatos fényviszonyok, valamint nagyszerû szí-
nek és hangulatok ábrázolására. A vizes háttérre
felvitt színek összefolyatva a levegõ mozgását,
izzását, „jelenlétét” is érzékeltetik. A tárlat nagy-
szerû képekkel kápráztatta el látogatóit, Thomas
Gainsborough ceruza- és krétarajza mellett
Samuel Prout, H. Brabazon Brabazon, Walter
Osborne és a többiek képei hozták közel a szép-
séges tájakat, varázslatos színekkel és technikák-
kal. Ezen a kiállításon is szerepeltek vázlatfüze-
tek, pl. Thomas Manly Deane képeivel, az em-
lékezet segítésére. Turner csak egy kisebb mére-
tû képpel, fekete kréta- és ceruzarajzzal volt je-
len.

A XIX. század végének mûvésze már a látás
élményét és saját hangulatát is „belefestette” a
képbe. Nem képi hûségre törekedett csupán,
hanem hangulatábrázolásra is vállalkozott. Eze-
ket a szépséges képeket nézegetve az ember szíve
összeszorul arra gondolatra, hogyan változik a
világunk, hogy a mûvészi megnyilatkozás ezen
formáit hogyan írja át a világ és a technika
mozgása azzal, hogy megjelenik a fényképezõ-
gép, a videokamera. A mai utazó az élményeit
más módszerekkel rögzíti, reméljük sok örömet
adóan, de valószínûleg kevesebb mûvészi
igénnyel, mint mûvész elõdei, és sajnos kevésbé
úgy, hogy abban mások is megmerítkezhessenek.

A kiállításhoz az ismertetõt Anne Hodge és
Niamh MacNally készítette.

Turner és a tradicionalisták

Az újabb Turner-kiállítás azt mutatja majd be,
hogyan vitte tovább és egyben fejlesztette is
Turner hûségesen elõdei mûvészi értékeit és
milyen nagy és hosszantartó volt hatása kortár-
saira, illetve a festészet egészére. Életmûve meg-
újította a vízfestékkel való megjelenítés témáit,
anyagait, technikáit és társadalmi funkcióit, a
nagyközönség számára is közvetítve a természet
adta szépségeket.

Turner fontosnak tartotta a tradíciók megõr-
zését csakúgy, mint képességei szerinti tovább-
fejlesztését, ami nagy hatással volt kora festõis-
koláira, így különösen a Royal Academy mûvé-
szeire. A kiállítás tematikusan rendezi össze
ezeknek a hatástényezõknek megfelelõen Edward
Dayes, Copley Fielding, William Alexander és
Nicholas Pocock munkáit, bemutatva a technikák,
hatások és szándékok továbbélését a vásznon.

Ehhez készített útmutatót Adrian Le Harivel.
A Ír Nemzeti Galéria adatbázisaihoz és kü-

lönbözõ archívumaihoz nyújt hozzáférést  az
ARTseARCH adatbázis. A nagyközönség leg-
utóbb Orphen leveleinek feldolgozását, illetve a
Yeats-archívum egy részét élvezhette. A kiállí-
tások elõterében több számítógépen tanulmányoz-
hatók a dokumentumok, csakúgy, mint a kép-
gyûjtemény egésze. A galéria weboldalán
(www.nationalgallery.ie) is sok hasznos infor-
máció található, de az adatbázisok interneten még
nagyrészt nem elérhetõk.

Bobok Bea
A kép forrása:

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/turner/


