A RÉGI M AGYARORSZÁGI FESTÉSZET NÜRNBERGI
KAPCSOLATAI.
A régi magyar művészetre vonatkozó kutatások tekintetében az utolsó
dobén nagy és örvendetes változást észlelhetünk. Míg azelőtt csak
néhányak lelkesedése tartotta életben ezt a tudományágat, most az ál
talános érdeklődés fordult feléje. Ennek köszönhető, hogy tudásunk e té
ren nagy lendülettel haladt előre.
A z egyetlen hiány, amit az ezirányú kutatásoknak szemére lehet
vetni az, hogy vizsgálódásait nem terjeszti ki elég széles körre és nem
veszi eléggé számba a környező népek művészetének szerepét. Sőt nem
dolgozik kritikával abban a tekintetben sem, hogy különválassza a Ma
gyarországon készült művészeti emléket a véletlenül magyar földön talált
idegentől. Ezért van az, hogy míg más népek művészete úgy áll előttünk,
mint egy szerves és zárt épület, a mi emlékanyagunk egy halom külön
böző színű és minőségű tégla képét nyújtja s a benne felhalmozott za
varó és idegen elemek, mint megannyi robbanó anyag nem engedik öszszeforrni a valóban összetartozót. Noha a gondos mérlegelést alapul ve
vő tisztító munka, az idegen elemek ésszerű kiválasztása elvezethetne
oda, hogy lassan tisztázódjék a magyarországi munkák különleges jelle
me. Mindenekelőtt fontos volna az osztrák-magyar kérdés tisztázása, de
mivel értesüléseim szerint ez irányban osztrák részről döntő publikációk
várhatók, célszerűbbnek látszott bécsi tanulmányutam eredményeinek köz
zétételétől egyelőre elállnom és inkább a nürnbergi kapcsolatokra kiter
jeszkednem.
Hogy a külföldi kapcsolatok felkutatása művészeti emlékeinkre néz
ve mennyire nélkülözhetetlen, arra az alábbiakban kifejtendő két példa
tiszta világot vet. Mind a kettő igen fontos műemlékre vonatkozik s ezért
a valóban jelentékeny képanyagot érinti.
A z egyik a besztercebányai Szent Borbála oltár.

A hátlapján levő

rendkívül érdekes festmények egyike „a pogány bölcsekkel vitatkozó szent
B orbáláit ábrázolja. E képen az alakok meglepően újszerű architektúrába
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vannak állítva, melyről világosan látszik, hogy az az architektúra inspirálta,
melyet Dürer „Mária élete“ című fametszet-ciklusának angyali üdvözleté
ben (B. 83) alkalmazott. A z épület a maga egészében egyszerűsítve, sok
tekintetben változtatva van, de minden esetleges kétségünket eloszlatja az
a magasban elhelyezett medaillon, mely Judithot Holofernes fejével á b 
rázolja s mind a két kompozíción azonos.

Ezt az önmagában

kevéssé

feltűnő esetet fontossá a datálás kérdése teszi. A z oltárról eddig úgy tud
tuk, hogy hátlapján a következő módon van keltezve: 1502 an dem Tag
sanct Ypoliti ist geendet worden diese Tafel.1 Dürer fametszete nincsen
keltezve. A régebbi irodalom 1504-re vagy 1505-re tette keletkezését, Flech
sig2 Dürerről megjelent legújabb könyvének három évi különbséggel meg
jelent két kötetében először az 1502-es, utóbb az 1503-as évszámot gon
dolja helyesebbnek. Előbbre semmiképen sem tehető. Akármelyik évszá
mot fogadjuk el, mindenképen fontos következtetéseket vonhatunk le belőle.
Ha a besztercebányai oltár valóban 1502-re volna keltezve, eldönthetné a Dürer-oeuvre egyik legfontosabb fametszetsorozatának keletkező
si idejére vonatkozó,

évtizedek óta tartó vitát,

mert a lapnak

minden

esetre 1532. aug. 13., azaz Szent Ipoly napja előtt kellett volna készülnie.
De hogy Dürer művére és a besztercebányai oltárra nézve is elfő
gadhassuk az 1502-es évszámot, fel kellene tennünk, hogy az érintkezés
Nürnberg és Magyarország között oly élénk volt, hogy úgyszólván azon
nal elérkeztek hozzánk az újabb művészeti termékek. Ez esetben e fa
metszetnek első kimutatható felhasználásával" — minden németországi
oltárnál korábban — Magyarországon találkoznánk. E mellett páratlanul
gyors munkának kellett volna folynia a műhelyben. A z 1502. év folyamán
megjelent lap felhasználásával oly oltáron találkoznánk, mely ez év aug.
13-án megfestve, szobrokkal és domborművekkel
állt. Mindez, valljuk be, nem valószínű.

bőven ellátva

készen

Ha azonban Dürer fametszetének keletkezését Flechsig utóbb han
goztatott véleménye szerint 1503-ra — vagy még későbbre — tesszük, a
besztercebányai oltár évszámának olvasása csakis hibás lehet s nyilván
való, hogy az 1502-es kombinációt el kell ejtenünk.
Ipolyitól tudjuk, hogy az oltáron szúrágások és repedések mutat
koztak s hogy restaurálásra szorult, ha nem is nagy mérvűre. De épen
a helyreállításnál csúszhatott be az évszámba hiba, egy apró vonás, mely
a keltezés időpontját néhány évvel előretolta. Valószínű, hogy 1502 he
lyett 1509-et vagy még inkább 1512-őt kellett volna olvasni.
E feltevésünket stiluskritikai szempontok is alátámasztják. A z oltár
a dunai iskola stílusának félreérthetetlen nyomait viseli magán.

E

stílus

1 Ipolyi A. A besztercebányai egyházi műemlékek. Bpest. 1878. 97. t.
2 E. Flechsig. A . Dürer. Berlin. I. 1928. 450. és 458. I. II. 1931. 561. 1. 328. szám.
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B e sz te rc e b á n y a

legkorábbi megmozdulásai a német művészetben az 1502 körüli évekre
tehetők, de határozottan ott is csak pár évvel később lép fel. Ha tehát
az 1502-es évszám olvasása helyes volna, a besztercebányai oltár e stí
lus legelső termékei közé tartoznék, azaz Felsőmagyarországot azon te
rületek közé szabadna számítanunk, ahol ez a stílus alakot öltött. Erre
azonban semmi más nyom nincsen. Ellenkezőleg, dunai stílű oltáraink
mind későbbi keletűek. A Szépművészeti Múzeum oltára 1514-ben, a j e zernyicei oltár8 1517-ben, a héthársi oltár 1518-ban vagy az után,4 a leibici oltár 1521-ben keletkezett.

De ettől eltekintve is

egész formanyelve

1502-nél későbbi stílusfázist mutat, annyira, hogy még akkor is bizonyos
ra vehetnők az évszám hibás olvasását, ha nem volna kezünkben a fa
metszettől nyújtott döntő bizonyíték. A besztercebányai oltár a maga
1509-es vagy 1512-es évével még mindig az élen halad, de szervesen s o 
rakozik a többi mellé és nem áll érthetetlenül magában.
A másik darab, melyre nézve szintén a külföldi anyag szolgáltat
fontos felvilágosítást, a „Mária halálá“-t ábrázoló csütörtökhelyi oltár.
A z erlangeni egyetemi könyvtár rajzgyüjteményének egyik rajza,
mely szintén Mária halálát ábrázolja,

a 15. századi nürnbergi művészet

egyik legfontosabb terméke s minden jel szerint pontos tanulmány egy
festményhez, melyről nem tudjuk,

hogy kivitelre került e.

Annak a mű

vésznek legközvetlenebb környezetéből, talán műhelyéből került ki, ki a
nürnbergi művészetet a század közepén egyszerre fölvirágoztatta s meg
ajándékozta a Dürer előtti korszak legjelentékenyebb művével, a Frauenkirche-ben levő Tucher-oltárral. A művész egyike azoknak a kimagasló
egyéniségeknek, kik nyugatról jövő hatások alatt 1430— 1445 ben szobor
szerű alakjaikkal,

friss természetlátásukkal

új stílust teremtettek Német

országban s törekvéseiben Conrad W itz és Lucas Moser mellé állítható.
A z 1450 körül készült erlangeni rajz annyira rokon a Tucher-oltár képei
vel, főleg az egyes alakok és drapériák rajzában, az arctípusokban, az
angyalok elhelyezésében, stb. oly közel áll

a mester sajátkezű munkái

hoz, hogy voltak, kik neki tulajdonították ezt a munkát is. S ha ez az
attribució nem is állja meg a helyét, annyi bizonyos, hogy a rajz a mes
terhez való közelségével szerves tartozéka a régi nürnbergi művészetnek,
minden vonása oda utalja és
3

semmilyen más művészet termékei között

Az oltár két képe (az angyal megjelenik Joachimnak és a Találkozás az aran

kapunál) figurális, illetve építészeti részleteiben Altdorfer két fametszetére (Bartsch 4. és
5.) támaszkodik.

* A z Olajfák hegyéi ábrázoló képen Jézus alakja a Springinklee fametszeteivel il
lusztrált Hortulus Animae-ből (Nürnberg 1518) van kimásolva. A z oltár keltezésére nézve
tehát nem egy 151ö-iki W . Traut-féle fametszet másolása az irányadó, mint régebben gon
doltam (Die Verwendung von Stichen im Kunstbetrieb Ungarns. Der Kenner. 1931. 70.1.),
hanem az 1518-as Hortulus Animae.
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el nem helyezhető. Annál meglepőbb, hogy épen a magyarországi mű
kincsek között találunk olyan darabot, mely vele szorosan összefügg.
Ez a

darab

a

csütörtökhelyi Zápolya-kápolna

említett oltárképe,

Dí

váid szerint a legszebb és legfejlettebb középkori kép a Szepességben.*
Kompozíciója minden részletében megegyezik a rajzzal, azzal a különb
séggel, hogy bizonyos nem fontos apróságok, díszítmények, melyek a ké
pen láthatók, a rajzon még el vannak hanyagolva. Ilyenek az imazsá
moly részletes kiképzése, az ágytakaró mustrája, az angyaloktól hintett
rózsák, az égből aláhulló sugarak, stb. A csütörtökhelyi kép többek vé
leménye szerint valamikor egy egész oltárhoz tartozott,
sincs bizonyítva,

mert nem kerültek elő

de ez semmivel

Magyarországon

hasonló stílű

darabok. E kérdés tisztázásában nincs segítségünkre a német festmény
vagy rajzanyag sem, mert abban sem találunk olyan darabokat, melyek
rajzunkhoz tartozhatnának s egy oltár rekonstrukcióját lehetővé tennék.
Helytállónak látszik azonban az a szintén többektől hangoztatott
vélemény, hogy a festmény az eredetileg temetkezési kápolnának szánt
épület első felszereléséhez tartozott, amire ábrázolásának tárgya is mutat.
Annál inkább, mert a kápolna csak szánva volt temetkezési helyül, va
lójában ide soha sem temetkeztek, s ezért a kép alkalmazásának szük
ségességét csakis az eredeti elgondolás vethette fel. De hogy erre a fel
szerelésre, sőt magára az építkezésre mikor került sor, arra nézve a kút
fők hallgatnak, s csak a hozzá nagyon hasonló szepeshelyi Zápolyakápolna 1493-as évszáma ad keltezésére nézve némi támpontot. Divald
minden indokolás nélkül 1473-ra,6 azaz a szepeshelyi kápolna elé teszi
keletkezését, de ezt későbbi munkájában nem ismétli meg, s az egész
egyéb irodalom mint későbbi munkát említi. Meddő hozzávetésekbe nem
akarván bocsátkozni, vegyük alapul az 1493 körüli időt s a továbbiakat
próbáljuk magáról a műről leolvasni.
A rajz és a festmény közötti meglepő összefüggést

különféleképen

lehet magyarázni. A z első és legtermészetesebb feltevés az volna, hogy
az erlangeni rajz a csütörtökhelyi festményhez készült tanulmányul s mi
vel a festményt eddig felső-magyarországi helyi munkának tartottuk, a
rajz is magyar.

Ennek ellene szól az,

amit a rajzról előbb mondottam,

hogy t i. szerves része a nürnbergi festőművészetnek. A festménynek vi
szont Magyarországon semmi előzménye nincs s mindeddig egyike volt
azoknak a daraboknak, melyek megmagyarázhatatlanul magukban álltak.
S még amit Divald a 15. századi felső-magyarországi képekre gyakorolt
hatásáról látni vél, az is téves, mert a kassai és bártfai Mária halálát
ábrázoló képek azon kívül, amit a közös tárgy megkíván, egészen más
6 Divald K„ Szepes vm. művészeti emlékei. Bpest. ti. 1906. 58. 1.
6 Divald K.. Id. m. I. 62. 1.
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kompozíciót és felfogást mutatnak. A közös magyar eredetet tehát el kell
vetnünk.
De megdől az a lehetőség is, hogy a kettő —

ha nem is magyar,

— de egy kéz munkája, ha a képet és rajzot gondosan összehasonlítjuk.
A z arctípusok mindenekelőtt feltűnően eltérőek, ami csak egy idegen kéz
átírásában lehetséges, mert az arctípus az, amihez öntudatlanul a leg
erősebben ragaszkodik a művész. Ezenfelül a festmény lényegesen gyen
gébb kéz munkája, mint a rajz. E szempontból elég a drapériákat szem
ügyre vennünk, melyek mindig lágyítva,

néha értetlenül és érthetetlenül

jelennek meg. Idegen kéz másolásával állunk tehát szemben

s csak az

a kérdés, mely módon kell ezt képzelni. Feltehető volna, hogy a nürn
bergi rajz, mint később annyi sok metszet, a 15. században Magyaror
szágra került, hol festménymásolást készítettek róla s aztán az idők fo
lyamán újra visszavándorolt Németországba. De ennek ellene szól az,
amit a rajz történetéről tudunk. Igaz, hogy erédetét csak a 17. századig
tudjuk visszafelé követni, de akkor viszont az ansbach-bayreuthi őrgró
foknak Ansbachban levő gyűjteményében merül fel, mely város Nürnberghez igen közel fekszik.7 Különös véletlen volna, hogy egy nürnbergi rajz
a 15. században Magyarországra kerüljön s e messzi ország festőműhe
lyeiben való hányattatás után 200 év múlva, épen Nürnberg közelében
kerüljön újra felszínre. Ez a magyarázat erőltetettnek látszik s a legkevésbbé sem meggyőző.
Valószínű az,

hogy az erlangeni rajz egy Nürnbergben tényleg el

készült festmény vázlata

s hogy a csütörtökhelyi festmény ennek az el

veszett nürnbergi festménynek

—

az elmondottak után most már bizo

nyosan a helyszínén, Nürnbergben készült másolata. Nyilvánvalónak lát
szik az is, hogy a másolat nem egykorú, azaz nem 1450 körül készült.
Mint már emlitettem, a drapériák stílusa más a festményen és más a
rajzon. A századközépi kemény és szögletes gyűrődések szigorát feloldó
tendencia — természetesen nagyjából mindig szem előtt tartva a máso
landó kép formarendszerét — a század utolsó negyedének felel meg in
kább, s ez az az időpont, melyet a megrendelés körülményei is való
színűvé tesznek. Magától értődik, hogy a század vége felé épült kápolna
felszerelésére csak épülése vagy elkészülte körül gondolhattak.
Sem a festmények másolása,

sem a képeknek

egyik országból

másikba való küldése nem volt ritkaság ebben a korban.

a

Hány olyan

15. századi festményről tudunk, melynek kompozíciója az eredetin kívül
több másolt példányból is ismeretes, vagy mely csak másolatban maradt
fen n ! Nürnberg pedig már a század közepe óta dolgozott külföldi export
7

E. Bock, Die Zeichnungen in der Universitätsbibliothek Erlangen. Frankfurt a. M

1929. Vili. I. és 112. szám, 52. tábla.
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számára. Boroszlóban is egy sereg fontos emléke maradt a nürnbergi fes
tészetnek s pl. az ottani Borbála-templom őrzi épen a Tucher-oltár mes
terének köréből származó legterjedelmesebb oltárművet.
A csütörtökhelyi oltárban Magyarország és Nürnberg művészeti öszszeköttetéseinek legrégibb emlékét bírjuk, azaz csak stílusra nézve a leg
régibb emléket, mert ha elfogadjuk azt a feltevést, hogy a festmény a
15. század utolsó évtizedeiben a kápolna építtetésekor és annak díszéül
készült, pontosan megkapjuk azt az időt, melyben a sváb és frank mű
vészet hatása magyarországi műveken először kimutatható. Ez a hatás
a 16. század első harmadában éri el tetőfokát, amikor az importált met
szetek másolása oltárképek számára nagyban megindul s a főforrás épen
Nürnberg. Innen indulnak útra Veit Stoss, Dürer, W . Traut, Springinklee,
Schäufelein, S. Beham metszetei Felső-Magyarország és Erdély felé, hogy
ezentúl a festőműhelyek nélkülözheietlen tanulmányanyagát képezzék és
megkönnyítsék azt a nagy termelést, melyet a polgárok gazdagsága és
áldozatkészsége lehetővé tettek.

Hoffmann Edith.

