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A dolgoz6 test 6ppen rigy t6rul-
kozott ki el6tte, mint korribban
a szerelmes test. Az 6let rij
kinyilatkoztatdsa ez. Am e" u"
alkot6 annyira a maga dolgai
kcizt 61, annyira a saj6t miivei
m6lys6g6ben, hogy kinyilatkozta-
t6sokat nem is k6pes felfogni
mdsk6nt, mint sajrit miiv6szete

egyszeril eszkrizeivel.

Ui 6let, ez az 6 sz6m6ra v6gs6

fokon: csak rlj feh.iletek,

rij mozdulatok. Igy v:ilt
egyszeriiv6 kortilcitte minden.
T6bbe miir nem tdvedhet.

Rodinnak ez a fejl6d6se ftmutat6s
ebben a tandcstalan korban
minden mtiv6szetnek. '

Egyszer majd felismerik, mi tette

olyan naggyd ezt a nagy miivdszt:

az, lnogy munk6s volt' s nem

.vdgyott mdsra, csak arra, hogY

minden erej6vel behatolhasson

szerszy'rma kbzcins6ges es kem6nY

munk:ij6nak titkaiba. Ebben volt

n6mi lemond6s ts az 6letr6l;
de 6ppen ezzel a tiirelemmel
nyerte el az eleteti mert v6s6j6hez

odasereglett a vil6g. / R. M. Ru-re



Az iR6K SZAVAKKAL HATNAK...

A SZOBRASZOK VISZONT TETTEKKEL

Pomponi.us Gauricus

DD SCULPTURA

(1504 tdjdn)

THE HERO IS HE WIIO IS IMMOVABLY CENTRED

(A H6S Az, AKI cENTRUMAB6L KIMoZDITHATATI-AN)

Emerson
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Rodin mag6nyos volt, miel6tt hiress6 v6lt. Es a dics6s6g jdttd-
velo {rgy lehet, magdnya fokoz6dott. Mert a hlrndv v6gtdre is
csak felre6rt6sek halmaza, felgyiileml6ben egy-egy tj n6v kd-
rtil.

Nagyon sok ilyen tdvedds tapad Rodinhoz, s hosszir, ffuad'
s6gos munk6ba keriilne tiszt6z6slk De erre nincs is sztiksdg,
mindez a ndv s nem a mfi kcir6 fon6dik; a mfi m6r messze

tr1ln6tt e ndv cseng6s6n ds keretdn, niwelenni t6gult, ahogyan
ndvtelen a slks6g is vagy a tenger, amelynek egyedtil a t6r-
kdpen van neve, a kiinyvekben, az emberek k<lzdtt - a val6-
s6gb an azonban kiterj edds, hull6mz6s,- milys6g csup6n.

Evek sor6n 6t n<ivekedett ez a sz6ban forg6 mii, s ma is
naponta n6, akdr az erd6, 6rfu6l 6rdra, szakadatlanul. El-el-
bolyongunk ezernyi dolga kcizt, titleteinek, leleminy6nek g,az-

dags6gi lenyiigiiz, s dnk6nteleniil is kutatni kezdjiik, kinek a
kez6b6l sarjadt e vil6g. Esztinkbe jut, mily kicsiny az embeti
kdz, mennyile friradikony, s milyen keves ideje adatott a tev6'
kenysdgre. Es l6tni v6gyjuk azt akitkezet, amely szdzhelyett
dlt, kezek sfirii n6pekint kerekedve fcil, napkelte el6tt, e mii
messzi iultjdra. Az 6rdekel, aki ura ennek a kdznek. Ki ez a
fErfi?

Aggastydn. Es 6lete az elbesz€lhetetlen iletek koz6, tatozik.
Valaha elkezd6d<itt, s az6ta is tart, hatalmas ciregs6g mdly6be
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r. Auguste Rodin; rBBo.



36-37. Rodin az Isten tenyer€ben cimti szobr6val.



20. Victor Hugo-emldkmii; r8g7.
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zr. Balzac-eml6kmii; rB9B.



B. A pokol kapuja; r88o-rgr7. g. A pokol kapuja (r6szlet); r88o-rgr7.


