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STJIZER.

Alis. Theor. Art.

Künste.)

J$Jxép.Mesterségek
a1 hajdani Napheletieknél.

: M kell a' fzép Mesterségekről azt vélni, hogy
* J ezek, mint a' gépelyes lelemények, vagy fierentsés
eset által, vagy a' regula fzerént való efzeskedésnek
segedelmével elmés Férjfiaktól találtattak-fel, és hogy
azutánn fzületéseknek helyéből más Orfzágokba által
terjedtek légyen. Hazabéli palánták ezek minden tartományban, hol az éfz ki fejtődni kezd: fáradságos
dajkálás nélkül nőnek, de,' valamint a' földnek gyiimöltsei, az ég-vonásnak minémflsége fzerént, meily
alatt ki-tsiráznak, és a' nevelés fzerént, melly azoknak adatik, külömb-féle formákat veíznek magokra,
és a' kietlen vidékekben virágzás .nélkül maradván,
kevésre betsültetnek.
Valamint most a' Földnek akár-mellyik Népe,
xnellynek annyi efze volt, hogy magát az elad vadságbál ki-fejtse,a*Muzsikát, Tántzot,Ékesen-fzóllástés

Lásd aas elSbbi Negyedet.
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Poézist esméri: fzinv azon-képp* isinéVt&*
Nem/etek az ri/ibbeni efztendík-esírwiekben-Is",-'
A7 einherrk tízesen -Imélkedni kezdettek. "Sem Via
séges uii nía.uuk a' Vi«;re, hogy a* SUf Mesterséget- „,",
nek első eredeteket és nyers áliapottyokat MMIA*,,,
Emberség' történeteina által a'
ségekbe hatnunk; ollyinok voltak exek a'
Égyiptusbélieknél és Görögöknél,
a' Hurónoknál. Az embereknek hajlandóságokat 'arra,
hogy az érzékeny érdekléseknek tárgyait, mellyek '7
hatalmokban vágynak, meg-fínomíttsák és keltemére- ;, t
sebbekké tegyék, ki-ki esméri, a' ki az emberi elmé» ,,
nek járását meg-visgáka. Miképp'tette meg ez, terméfzet-fzerént-valő és történetbéli alkalmatosságoktól
vezéreltetvén, a* mesterségnek miadenik ágában az
első nyers próbákat? könnyű által-látni, és majd, ha
idővel a' Poézist, Kép-Írást, Tántzot, és Építő-mesterséget eggyenként elöveflziik, meg is írom bővebben,
a 1 mint a 9 Muzsikáról már meg tselekedtem.
A' íz ép Mesterségeknek nem tsak fó ágaikat, legalább első zsengéjékben, hanem még eggyes tsemetéjiket-is fel-találni olly' JJépjeknél, mellyek között soha
semmi-féle fzövetség nem volt. Tudgyuk, ho^y a'
Khínabélieknek komédiájok és tragyédiájok vagyon,
és hogy a' néző játéknak e' kétféle fc eme még P e r u Bak régi lakossinál is esméretes volt, kik az eggyikben Inísásiaiknak tetteit, (Histoire des Yhcas de Qar€il. da rega Lib. II. ehap. 27.) a' másikban pedig a*
közönséges életnek jelenéseit állították elő. A' Görö-

ét ftetazctí büfikesíg Mgy ditíekedésekre
t, föraecí omnla jua in immentum teliunt. MaKMÍ, ístorjt X= Ji s. 24 J Talanviinyi fzép Mesterségdmek fel találását magoknak, tulajdoníttyák; de a'
jíiaa-gondolkodású Görösölinek egyike meg int benpiiaket, hofty az ó leg-rt-Ricbb fi-'-í'síttásaiknak vigyáz«» bidjsyünk. *) Könnjii által I mi, hogy a* Görög3k, kik még akkor, n.i.'Gn m.U Nfemzetek már nagy
Virágzásban vőltik, nidkk.il r!tcn;k; nem voltak az
elsők, kik a' l/i-p meslrr,éj> ktt ,"zték.
Jól-lehet bizonyos az, hogy a' fzép Mesterségeknek
etsd zsengéjét minden-féle ISemzeteknél fel-talállyufc;
az út mind-az-által, mellyet az embereknek az els5
próbáktól fogva, mellyeket tsak a' nyers terméfzetnek kell tulajdoníttani, egéffz' addig, mikor azoknak
gyakorlása regulákra vonattatik, és a' Mesterek ezt
meg-tanúltt mesterség gyanánt űzni kezdik, meg-járniok
kellett, olly hoffizú, hogy méltán meg lehet még azt
a' kérdést tenni: mellyik Nemzet volt, melly ezena
&z útonn leg-eldlTzör által-esett?
De a' legrégiebb Népeklek eredetekről, rend-tartásaiktól, és mesterségeikről kevesebbek a' hozzánk
érkezett tudósíttások, hogy sem ezen kérdésre meg*
felelhessünk. Közönségesen, de mégis tellyes hitelesség nélkül, a' Khaldéusok, vagy ollykor az Égyi-

b) S T R. A B 0 : a* ki felettébb okosan azt jegyxi-fel, Hogy a*
tudósításoknak leg-régibb gyujtoji a' Görög mythologia
által sok valótlanságokra tsábíttattak. Libro $.
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ptusbéliek tartatnak eliSkaekrinf:
l-rsiveknek kiilömb féle ágait nteíhodief
b , o r n<. ho^y vaUmint e* két Nemzetnél úgy*
TJ irúri^1 íli.knélis a* fíép Mesterségek anaz
l . n . ir""vel-rc az, a* mit az embeiekaefc
ti<i':nk, semmi érezhető
már virágozlak. Ábrahám* idejében
zoló-Mesterségek a'Kháldéusoknál ki-ütöttLk
első bimbójokat; és Egyiptusbaa Sesostri*'
M a* Zsidó Törvény-fzerzönek, Mózesnek,
volt, az Építtö - mesterség nagy virágra jutott vií't.
Lásd W í r ? K E I M , Gesch. éter Künste des Altertkums
I. Th. I. Cap.
Mennyire vitték légyen e* Nemzetek a* Görö^" 1 ,
előtt a* fzép Mesterségeket, meg nem határozhattyuk.
Az Égyiptusbélieknek és a' Persáknak ollyan épületeik és kertyeik voltak, mellyek legalább a' kiüsd
pompára és nagyságra nézve mindent fellyül-haladtak T a' mit az-utánn a' Görögök tsináltanak. £s a'
Zsidó nép az Ekesen-fzóllásból és Foézisból nevezetes darabokat mutathat, mellyek az efféle görög
munkáknál régiebbek.

2. §. jf Garogöknét.
Úgy látfzik, hegy a* tulajdon-képpen való GörögOrfeág a' fzép Mesterségeket ama' Kolóniájitól yette»
mellyek Iőniában és Itáliában elterjedtek. Az Ióniabéliekre minden bizonnyal a 1 fzomfzéd Khátdéusok-

^^8||^^|(^l|y6gotból ízármazott légyen, réfzént pedig Nap•ppDe jól-lehet a' fzép Mesterségek mint küi-foldi gyüjpőItSQk plántáltattak-által a' görög földre: bizonyos
jfnég-is, hogy ezen fzerentsés ég-vonás alatt, és a*
tsudálkozásra méltó Görög Elmének dajkálása által,
olly fzépségre és olly ízre jutottak , a' minémüre
más tartományban sem az-előtt, sem azutánn fel
nem emelkedhettek. Görög-Orfzág a' fzép mesterségeknek valamennyi ágait leg-felségesebb virágzásokban és leg-tokélletesebb fzépségekben látta, és ebben
fzázadokik fenn-is tartotta; söt bizonyságul ezer példákat lehetne elö hozni,'hogy azokat eggy ideig igas
tzéllyokra fordította. Mire nézve e* Tartományt a'
fzép mestersége kiváltképpen való hazájoknak méltán
nevezhetni,
Minekutánna e' lelki és fzívbéli ritka adományokkal bővelkedő Nép, űsabadságát el-vefztvén, a' Rómaiak1 igája alá jutott, a' fzép mesterségeknek fénnyekis el-alkonyodott. A9 Rómaiaknak elméjek, kik
a' Görög birodalomnak esete utánn egynéhány fzázakig a' Világonn uralkodó Nemzet voltának, nyersebb:

vól-, hogy-tem •* fiép
tar''-.if.-i volna; jelieket a'GörSg meftcrvL &
ral-k U"kbe püntJUattak Ugycn. 2* Bép M
i<-n e z n k t.'.ktlletes áüapodásával, igint a' £3f8p . ^ . <soha sem bírhatott, mirel cAaMetwEb
c, KV lonto^b he'\ct az uralkodásra való
i v'.a'ta el. A' Uép mestersígeknsk mivelése teUil; **.
I'.ómai.il-n.i1! /.';':.•'; ,'J :.', nn l'yhci Utleiket atíciS-'^.
•

nui/laitd\, pie; netn e i . r n r t l , • ' . !^v i'Kupa esrtro lnp\ tít 'tutt.

A* Mi/sík [•vóm.ítv. i»U\ s?m uiéz-

t'ltck. i'.ii'tin U.LV ÍV; i/envfiltutlelc mcj, n.ir.t oiíi-

jüvsvfnxvk.

romladékiból támadott Orfiágokban,
a' JTF/. fzázadig.
Ügy látfzik ugyan,, hogy azokat A u g u s t u s az orfzáglás' flinumába fel-fogadta légyen. De a' bélsd
pezsegés miatt, melly a' fzabadsághoz való fzeretetnek el fojtásától a' Rómaiak' elméjikben okoztatott,
nyughatatlanabbak váltak &z idők,. hogy-sem a' fzép
Mesterséged a' görög tündöklést viffza- adhatták
volna. A' mi azonn kivül az emberi léleknek erejéből
fenn-marada, az mind más tárgyakra intéztetett,
mint-sem az elmének pallérozására. Az uralkodó felekezetnek elég dolga volt, hogy hatalmát a' kéznéll^vö kiilsS erőltetések által fenn-tarthassa; azok, a*
kik a' le - nyomatait belső háborodással érzették»

gondolkodhattak egyébril, hanem ezen hata'omílattomban való vo&tegetéséxöl; a' harm .ilik
felekezet pedig, melly e* féJelmes |>?7scgJsni!t ne.f v a & , tsak azonn v o l t , hogy az £ll.-j.-:i I..-A iliy
suMftoha környOl állási küiött a' luhet
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lombas maradhasson, h.ztii -.lól-ú i ^ti/ei" iV Vezeíbea va!a a' mesterségre való elme, és pénzért
adatott v d b ti. Azok, a' kiknek hatalmok még nem
•léggé erői l.ilonn áll vala, az el-adó Mestereknek
fáradbj^ai' .iir-i fordították, hogy a' kéj fzerént való
iiialkodást kellemetességekkel felruházzák; és az ö
paiantsolattyokra,

ama' Nép' réfzének, melly

l.it'vedö v a l a , egéfz

figyelmetessége

tsak

a' Izabadság-

röl el-vonattatott, és a' mulatságokra

vezettetett.

Ebből fzükség-képpen

következni,

aanak kell vala

hogy a'lzép Mesterségek nem tsak igaz tzéllyokről elűtasíttassanak, hanem még ama' f5 regulájikra nézvei s , mellyekenn egélz tökélTetességek nyugCtik, megvefztegettessenek.
Ezen idötSl fogva tehát napról napia

alkonyodá-

nak, míg amaz alatsonságra le-döltek, mellyben olly
sok fzázadokbnn által hevertenek, 's mellyböl magokat mind eddig fel nem emelhetik.
Igaz ugyan, hogy ezen egéfz idö alatt a'külső láttatra nézve néműnémfl virágban maradtak; gépelyes
réfze mindenik mesterségnek a' Mestereknek mühellyeikben feltaláltatott, de a" lélek és az íz el-enyé*fzett lassanként

belallek; a' Mestereknek

rendgye,

akármellyik nemét tekéntsük a' fzép mesterségekaek,

fi H-e nrm fakadt; a? pogány tstenaegeknck lei
1 .•'.„! i templomai helyeit egyházak építtettek; ftz
i . ^ ' - i u k us ti .jnokoknak itátnájík' helyébe &'Szeut •],'. L 1 '•: TI íróknak képei tétettek. A* Mflzaika
..* il. • •'•"• ul ui' templomba » i s az ékese*-&6IU*
a£ i o ./• V lí.'-^rrtl a 1 prédikálta fittekbe vitetett.
A' !--'|> Mesiei;«.'c'^n«.r. eczv Aga sem esett-le; d e
l.i".<- ii I J'.t P 'in1 •' ! Lr...i'iji , míj; el \é»re olly totn • ! -i i'1 >''• " ' i • ir.l .•'rböl tli.bbtni Izéps^geket
in ,.• :IVP i1. SCIMII1 I1'-1 o i le nem ki'^ivli^ltj, "ifc.

i ; l ' \ iii \ ilt .i/ <• 5iisi<k, mint b / > m \ ü s ;iniepl£*
s t l . e , m«.l!,tt.L crriicilyck 1 kor.ib tn íoclosuk e s !iisé«

pn-tzol.i.ik vnll-k , ' lj^sanként ped;<r ully f/u..í*
•üLká vj-io.'tíli. mi-'ljilnek. sem utiAat nem dilh.ittyuk, sem értelmeiket ki nem njomozhattyuk. Szint*
azok voltak ezen időkben a' ízép Mesterségek a' régi
időbeliekhez képest, a' mik most a' Viléz Rendek a 1
hajdaniakhoz képest: tsak a* külső jelek, a' pántlikák, és a'-tsillagok maradtak fenn- Ez volt az o k a t
hogy a' fzép Mesterségek nem tsak a' külső ízépség*
xe, hanem még a' belső erőre nézre-is meg-fogyatkoztak.
Némelly KÖnytr-fzerzök ólly móddal írják-meg a*
fzép Mesterségeknek történeteit, melly nekünk hihe«
tővé tehetné, hogy egynéhány fzázadokig egéffzen el*
vefztek. De ez a' történetbéli valósággal ellenkezik.
A u g u s t u s ' idejétől fogva egéfz' X L e o Pápáig egy
fzázad sem yólt, melly Poétákat, Képírókat, Képfaragókat, Rő-metfzöket, Muzsika-Vérzőket, és Néző.

se Mutattam. SOt ügy láttok, hogy *
Mestmlgekbea ánitt amott tpy LterentsíOi
iAw. még a' épségnek és jé fenek a1 mt.'Urs' k1 ••
w l ő Tií&a tíríttésérc nézve-is. próbákat lítt i'._ . n.
*} D« fáradságának fos;an.iUya nem r . •.-. ;•• e. • •.
Valamint az erköltsöknefc. ruml.í.t a' \ll és ..-•ne
fcáoy kövctkfiö íiázadi-kb.111 n-g •..•(Jh_i..i.,i_ ^-r—»
tsig lement, úgy a* fzép Mesterségekkei való élés is
sokkal méllyebb alatsonságra dőlt, mist a' minőt
most magunknak tsak képzelhetnénk-is. A' fzent és

*) Itt SÜLZER illy jegyzést téüen: „ Egynéhány értendők előtt
Hervordiában í r Henrik Csáfzátnak egy Biplómáját láttam,
mellynek petséttyén a' Csáfzár' feje olly fzép, mint-ha aa
elsS Csáfzárok' idejében metfzetett volna. És a' légi egy.
házi könyvekben, mellyek Nagy Károiynak *s az 5 utánna
oifzáglott Fejedelmeknek idejéből valók, olly metfz.ett köveket találni ollykor, mellyek nem minden fzépség nélkül
fzükölködnek. Még ennéUis váratlanabb vélt a' tudósíttás
egy Tát-fzármazásík éjfzaki népnek, a' Vendusoknak, kik
az-elött íomerániátan laktak , a' rajzoló mesterségekben
való alkalmasságáról. Egy fzinte nem rég' közié jött munka*
ban (Thunmannst
XTntersuchungen Uber die Gesehichfc
einiger nordisclien Vülker. Berlin ifji, %. Seits 290. 291.)
a' következendő tudósíttást olvasom , melly a' Bambergs*
Püspöknek, Ottónak, régi Életéből van véve: Stettiaíen
*4gy\
templomok voltak. De az eggyiktezek közül tsuddlkozásrameltó mesterséggel vált építve és fel-ékesitve.
Valamint
belől, úgy kívül a' vés$-mesterségnek mSdarabjai látfiatnak
benne, (seulptura: relievo: Schnitziverk.) mellyek a* falakból ki-állottak, és embereket, madarakat, 't más állatokat képeitek, a' terméfietttt olly fzorossan követvén, ho^y
az ember majd nem eleveneknek tartotta. A' Történet-író,
a' ki ezt befzélli, a' templomot maga látta, és olly Férjfiá
volt, ki a' Csáfzári udvart ismert*; a' kinek t«hat méltáa
hitelt adhatunk.

ait-itus lí'Dyvekiwk képeiben, és juns9 faragott
%L:M ,,'ban, í s nu-ifzdsekbea, melljektel «' t e m p V
,-- k i . príi'-V..: 1" Izékelr fel ékeitttettenek, ollj gy*-_
\i- .-^ • r i/n!.í<i<)k voltak, mcllyek most még ax ol1, ,n h lu 1 ' ern r. hol a"ieg gorombább bujaság űzettet,V.. iioirán>"Wt itt r. vrili,.ín^k. Hihető a z o n b a n , l » g y
c í m b.'l !/••'.-* i - m >' ! : - ! " t t , mjvrl a" mesterségntk ilHetín « iL
! iii >i: - • i II> m ! m A.stheticákéli
.iij

t.ieffCl

tro i .l1--! ! ".i.Mk 'J L . .

4 §. A1 A l'I. f,.Zíi.Utíl /•'£,> a mostariig.
K* i/nii'O'ú vaí's.'sndk kizcpctte a'onbdn, nifp haaadt imitt amott a' fzép .Mesterségeknek egjneliány
ágaira nézve a* jobb ízlésnek fiürkfllettje, a* mint
ezt majd idővel, a' Poézisnak és az Építtésnek történeteit röviden meg-írván, elö-adandom. De tsak a*
XVI üázadban jött-fel ismét a' világos nap, melly a'
maga' fényét a'fzép Mesterségeknek egéüz környékére
M-terietztette. Már régen ez előtt íigyelmetesekké
tett a' fzép mesterségeknek egynéhány ágaira némelly Olafz fzabad Városokat a' gazdagság, mellyet
magoknak a' kereskedés által fzerzettenek. A' Gölög fipittésnek és Kép-faragásnak egynéhány darab'
jai Pízába, Florentziába, és Genuába hozattak; mellyeknek fzépségét az ott vslók érezni, az-utánn pedig
hellyel-közzel követniis kezdették. De még fontosabb foganatúak voltak a' Görög Költésnek és Ékesen-fzóllásnak darabjai, mellyek nem sokára az ntána
Nap-

^Hlplfppl^PMlPÍi^^a ágaira néivé az
I M H É H Í I Í ^ * * kezűejiek; a*' mi az Olafzo*
^ ^ ^ ^ ^ ö ^ í ^ f c j g y rnjÉg ázokat-is, a' mik a*
tít ágakból imitt amott fenn-maradtak, fzomorú
píöladékaikból ismét előkeress ék. A' Mesterek' ízlése újólag élesedni kezdett; a' ditséret és ditsosség,
g|í|lyéÍ némellyék a' régi mü-daraboknak követése
Sftaínyertek, a' büzgóságot másokbanis fel-gerjelz^ t t e : és így a' mesterségek a' pofból ismét fel-émel»
pedtek) és Olafz-Orfzágból lassanként egéfz Nap-nyú*
gótra j söt még aa Ejfzaki réfzekre-is ki-terjedtek,
Kfzte vétetett eggy-áltatlyában mindenütt > hogy a*
régi Mesterségnek darabjai a* legjobb példák, és
hogy ezekhez kell magokat azoknak tartani, a* kik
valamennyi tkép mesterségek' darabjaiaak leg-tbkéU
létesebb formát akarnak adni> Mivel pedig egyfzer-*s»
mind a' józanabb Politika nagyobb nyágodálmatiá
hozott az Orízágokba, melly ezeket állandóbb lábra
tette, ez által a' fzép mesterségekhei való fzeretet-is
meg-gyarapodott. Így jutottak ezek lassanként ama'
Virágzásra, mellyben Sket most lenni láttjuk.

