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A MŰHELY 
1. A műhelyi szempont. 

Mester 1528. április 6-án 
halt meg Nürnbergben, ab-
ban a házban, melyet apja, 
Ajtósi nemes Ay thóssy Albert, 
az 1427-ben Ajtósíalván szü-
letett gyulai vándorló ötvös-
míves-legény — minekutána 
a nürnbergi polgárok lajstro-
mába felvétetett és ottani 

ötvösmíves-mester lett és ettől az időtől Torrer, Dor-
rer, Durerus, Thürcr és Dürer néven szerepelt — 
1475. május 12-én vett meg, adós maradván egy a 
házat illető évi négy rajnai forintnyi teher fizetési 
kötelezettségével. E tehertől fia, a Mester szabadí-
totta meg a házat, 1507-ben egy összegben kifize-
tett 116 rajnai forinttal váltva magához a telek s a 
ház tulajdonjogát. Ez a ház volt tehát az, melyben 
az apa folytatta az ötvösi mívet, a benne levő mű-
helyben oktatta fiát, az »ötvösapród«-ot — mint 
egykorú régi magyar mesternyelven, magyar-
országi konyhalatinsággal pedig »aprodianus«-nak 
nevezték a Lelirjunge-t, az inast. I t t»tanulta ki az 
mívet« a geniális ötvösinas, apjától tanulva el az 
ötvösművészet, vagyis »az aranykovácsok művé-
szete«, az » Ars aurifabrorum artificium«, németül a 
»Goldselnniedekunst« elméletét, vagyis műhelytit-
kait: a trébelő szuroktőke, véső és kalapács, a cizel-
lálótű és ráspoly műhelyfogásait, a mívesség apró 
díszítő »virágocskáitd, vagyis »fioriturá<(-it, flos-
culusait, minden apró »csínját-bínját«. 

Ez az a máig fennálló ház, melyet a nürnbergi 
kegyelet»Dürerhaus« néven őriz máig, lévén itt a 
képíróműhelye a Mesternek haláláig. Innen indult 
o el a korszerű céhbéli élet által előírt tanuló- és 
vándorlóútjaira s ide tért meg geniális fantáziáját, 
öröklött tehetségében adott művészi intuícióját, az 
apa ötvöskultúrájának eltanult formaérzékét, plasz-
ticitásra való hajlamát, a helyes tér el osztásra vo-
natkozó érzékét a Michael Wohlgemuth képíró és 
képfaragó-mester közvetítésével magára szedett 
flamand, rajnavidéki stílusragadványokkal, a né-
met renaissance-nak nevezett kifejezési forma-
nyelv modorával színesítve. Innen indult el isme-
retes két itáliai útjára is, ide térve meg a késői 

olasz rinascimeiito cinquecentójának szellemével 
is, naturalizmusával is, de a bolognai tudálékosság 
geometrizáló formalizmusának lefelé hanyatló ta-
nultságaival is megrakodva. 

Ide hozta magával a Lombardo-Veneto lagunái-
nak maláriáját is, Itália titkos rémét, mely ott set-
tenkedik a Benozzo Gozzoli és a Fra Filippo Lippi 
kék ege alatt, mely megölte a hosszúszakállú longo-
bardokat, Nagy Lajos erdélyi magyarjait, francia 
királyok inusquetaire-jeit, német császárok Lands-
knechtjeit, Radetzky hadosztályait s a Piave s Ta-
gliamento mocsaraiban harcoló öreg magyar bakát. 
A Mester felvirult Itáliában, tánciskolába járt, bol-
dog ifjú módjára élt. »Oh hogyan fogok én dide-
regve vágyni a nap után! Itt úr vagyok, otthon csak 
egy kis bogár !« — írja barátjához, Pirekheimerhez 
hazautazása előtt. Itália napja megihlette, malá-
riája megölte. A Műhely házában állandóan gyö-
törte a láz: az alkotás és a malária láza. 

E ház azonban nemcsak egy közbeneső nürn-
bergi állomása annak az útnak, melyen át a geniá-
lis kis ötvösinas apjának, a gyulai ötvöslegényből 
lett nürnbergi mesternek, Aythóssy Albertből lett 
»Albrecht Duerer der aelter«-nek műhelyén át és 
nagyapja, Ajtósi nemes Aythóssy Antal gyulai öt-
vösmesternek ottani műhelyén át is Ajtósfalváról 
jővén a késői német nürnbergi renaissance-ba, 
ötvösinasi, majd képíróinasi útszakaszán a Genia-
litásba lendült, mint e házban dolgozó képírómes-
ter. E ház a műhelyi ténykedéseken túl kort jelző 
szimbóluma, lóváltó, stílusváltó postaállomása an-
nak az útszakasznak is, melynek egyik oldalán mér-
földjelző kőnek a hanyatló, túlburjánzó, a saját 
ornamentikájának túltengésébe vesző nehézkes 
német gótika áll, a másik oldalára mutató kezű út-
jelző tábla azonban a piros élettel teljes új , kavargó, 
forrongó, bizonytalan »jött-ment stílus« (a »stylus 
peregrinus« — mint a Mester itt bővebben tárgya-
landó művében nevezi azt a stílust, melynek ebben 
az időben még neve sem volt: a renaissance-ot) 
irányába mutat. 

E ház tudniillik gótikus, keskeny, magas dupla 
mansarde-tetős, csapott oroinpadlásszerkezetű 
tipikus német gótikus modorú kispolgári lakó-
ház. Ódonná műpatinázott gótikájával ott áll a 
»Vadaskert Kapuja« nevezetét viselő torony-
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kapura s a városi toronybástyás falak pedáns his-
tóriai szentimcntalizmussal kiképzett fagalériás 
Mordgangjára, gyilokjárójára nézvén. E ház a 
Gótika: az a műtörténeti milieu, melyből a Mester 
elindult s a német művészetet a renaissanee-ba ve-
zette át a— Kapun, melynek boltíve azonban a sziin-
bolumok teljessége okából mérmííves rómaiaskodó 
modorú olasz renaissance stílusú. 

A Mester apja az ajtósfalvi nemesi kúria gótikus 
címerajtóján lépett át Nyugat-Európába, a XV. szá-
zad ragyogó magyar gótikus ötvöskultúráját hozta 
magával Nürnbergbe, a fiú a gótikus ház csúcsíves 
boltú ötvösműhelyéből indult s a renaissance-on át 
érkezett be abba a Halhatatlanságba halálával, mely-
nek eme negyedik centennáriumán a Magyar Ipar-
művészet jelen cikkében a Mestert mint a szó mo-
dern XIX. századi értelmében veendő iparművészt 
óhajtjuk tekinteni. 

Mindezen képek után a tényeket kívánjuk 
láttatni. 

A gazdag Dürer-irodalom rész-
letekbe menő tudós és értékes ana-
lízissel dolgozta fel a Mester sok-

2. A Mester 
és a Műhely. 

fejlődésére, művészi alkotása egyetemleges össze-
gének egységes: fejlődéstörténeti, családtörténeti, 
stílustörténeti magyarázatához új kulcsot ad. 
E műhelyi szempont nem keresztmetszete a Mester 
fejlődésének, hanem kiindulópontja. Nem elvont 
niagasságbeli nézőpont, hanem a Műhely padlójá-
ról néző reális szemlélet. Stílus — összefogó, kife-
jező és históriai egységet adó korszerű színek — 
kedvéért ezt ódonosan m ű h e l y i s z e m p o n t -
n a k nevezzük, alatta a késői, modern szót: ipar-
művészit értve. E szó : M ű h e l y korszerűen fogja 
lehatárolni a Mester alkotó korszakául az olasz 
rinascimento késői német változatát, a német cin-
queeentónak a német sccentóba átmenő XV—XVI. 
századi tényeit: átmenetét a gótikából a renais-
sance-ba. 

Az európai Dürer-irodalom a Mester 
művészi termelését elsősorban mint 

3. Az Apa. 

ágú tevékenységét, megállapítva erről, hogy ez a 
korszak műhelyi életformáinak jellemző ténye, de 
ennek az iparművészetinek nevezhető működésnek 
a Mester művészi egyéniségérc döntően kialakító 
szerepét nem hangsúlyozta eléggé, a Mester művészi 
egyéniségét kialakító döntő tényezőt nem ebben a 
műhelyi környezetben kereste s találta meg. A Mes-
terre vonatkozó hatalmas tömegű történelmi, mű-
vészettörténeti, stíluskritikai és technikatörténeti 
irodalomban a Mester iparművészeti tevékenysé-
gére vonatkozó irodalom csak második helyen, mű-
helyi szempontunk pedig egyáltalában nem szere-
pel. Ugyanígy az»Undervveysung der Messung mit 
dem zirckel« címmel Nürnbergben 1525-ben meg-
jelent művére nézve sem hangsúlyozta az irodalom, 
hogy ebben a Mester a szó XIX. századi eredetű 
modern értelmében vett iparművészet elméletét 
adja, nem pedig geometriát és a mérés fogásait, 
ellenben: az iparművészi grafikus szerkesztés s az 
iparművészeti stílus elméletét, ha elnagyolt voná-
sokban is, de előrevetett inegérző-meglátó intuíció-
val sejtve meg az anyagszerűség soha ineg nem ha-
ladható hellén-római eredetű klasszikus elvét. 
Azaz: a mai iparművészet soha meg nem halad-
ható lényegét és legfőbb irányelvét. 

Alábbiakban nem részletekben kívánunk a Mes-
ter iparművészi, műhelyi termelésével foglalkozni, 
mivel nem az erről mások által megirottakat kí-
vánjuk ismertetni, hanem azt a szempontot vetjük 
fel, mely a Mester műhelyi termelése s az erről szóló 
irodalom mélyrehatóbb vizsgálata közben önként 
jelentkezvén a Mester művészi egyéniségének ki-

festőit és grafikusit tekinti s ezt a rajnavidéki festői 
modor közvetítésével a flamandból vezeti le aRajna-
vidék, Schongauer és Wohlgemuth mesterek útján. 
Ez az irodalom alig veszi tudomásul a Mester élő 
reális embervoltának örökletes tényezőjét: az apát 
és a gyermek első benyomásainak milieu-tényeit. 
Mintha tudatosan nem akart volna e kérdéssel fog-
lalkozni, mintha a Mester magyar származásának 
tényeiben rejlő problémát: sebezhető magyar Achil-
les-sarkot érzett volna meg. Alábbiakban a Mester-
rel magyar eredetű családi ötvösmíves-kultúráján 
keresztül akarunk foglalkozni. E szempont a Mester 
egész művészi termelését — a képíróit s a rajzolóit 
is beleértve — műhelyi termelésnek tekinti s így 
megfelel a Mester élete históriai dátumok sorozatá-
val azonos művészi fejlődésének: ötvösinas, kép-
íróinas, legény, majd mester. Megfelel — tehát az 
életrajz s a művészi fejlődés vonalával is egybeesik 
— származása tényeinek. Nagyapja és apja, vala-
mint nagybátyjának, Aythóssy László gyulai szíj-
gyártómesternek fia, az öreg Albert mester nür-
bergi műhelyében a Mesterrel együtt inaskodott 
M i k l ó s , — később M a g y a r M i k l ó s néven 
kölni ötvösmíves — valamint öccse András teszik 
ki az Aythóssy-család XV. századi gyulai ötvös-
mí ves-kultúr á j át. 

Mindez tehát megfelel a XV—XVI. század át-
menetén a mestermívesi műhelyből differenciá-
lódó, művésszé — iparművésszé kialakuló mester-
ember-típus művelődéstörténeti tényeinek, de e 
típus társadalmi helyzetének is: a festő ebben az 
időben még nem a mai értelemben vehető szabad 
művész, hanem képírómester. A Műhely szem-
pontja fedi a Mester sokoldalúságának tényét is, 
vagyis a képíróműhelyben folyó változatos műkö-
dés egységének tényét is. Ennek a Műhely a fizikai 
egységet megadó kerete, de a Mester szellemi egy-
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ségcé is. A niello-dúe vésése, a kútterv, az üvegfes-
tés vagy a napórakészítők számára adott oktatás 
egy szinten, a Műhely asztalán jelentkezik. A festői 
és a grafikusi termelés nem mint külön test, eorpus 
separatum mutatkozik, hanem mint a sisaktaréjra 
alkalmazott edzéssel egységes megjelenési formája 
egyazon alkotó művészi egyéniségnek, egyívású fe-
jezete egyazon egységes lelki fejlődésnek. A »fac-
tura«, vagyis a schongaueri, wohlgemuthi tények 
így nem »témának«, hanem oly eltanult kultúrlior-
daléknak jelentkeznek, melyeket a vándorló legény 
s mester felszedett. 

. . .... , A Mester — mint a korszak min-4. A Művész. . 
den nagy egyénisége — éppen a 

XV—XVI. század átmenetén tépi ki magát a 
Műhelyből. Műhelyi szempontunk a Mester egész 
művészete magyarázó elvéül mélyül ki s nemesak 
ötvösinasi éveire vonatkozik, ellenben iparművé-
szeti-elméleti vezető szempontul egészül ki. Ez-
által a sokoldalúság — mint lelki tény — egységbe 
foglalódik, mint műhelyi tény: korszerű terme-
lési forma egyívású, egymás mellé rendelt jelen-
ségeiül mutatkozik, tehát a Mester távlati érzéke, 
a plasztikus formák iránti hajlama, a részletek 
iránti kedvtelés, az összefogás nagyvonalúsága oly 
ötvösgyökerű lelki tények, melyeknek maradandó 
hatásai végigvonulnak a Mester egész fejlődésén. 

E szempont nem tépi szét a Mester művészi 
alkotásai egyetemét »festők és »nem festők 
csonkokra s alkotásai egyetemleges összegét nem a 
»főmű«, a »Chef d'oeuvre« népies-naív-primitív 
szemléletéből nézi. E felfogás, mely a geniális al-
kotókat »főművek« és »kisebb jelentőségű művek« 
iskolás latjával méri le, a geniális elmeműködés 
elemi félreértése. A Mester valóban esak Goethe-
hez hasonlítható, aki — mint tudva van — nem-
csak a Faust-ot írta meg, hanem geniális meglá-
tással jött rá a színképelemzésnek, a ködfoltok ke-
letkezésének és a koponya fejlődésének elméletére. 

A Mester oly míves, ki egyazon műhely kere-
tein belül geniális elméje megnyilatkozásait több-
féle formanyelven élte ki: festett temperával 
fára s vászonra, festett s tervezett üvegablakot, 
trébelt niello-dúcot s ezüstlemezt, tervezett ék-
szert, kutat, páncélt, rajzolt s metszett rézre, 
savval maratott rezet s vaslemezt, tervezett s 
faragott rómaias modorú olasz renaissance oltárt, 
rajzolt könyvkötődúcot, illusztrált könyvet és em-
lékérmet tervezett, nyomtatott és kiadott könyvet, 
elméletet oktatott asztalos, kőfaragó, betűvéső, 
építőmester, esztergályos, stucco-, terazzo- és intar-
siarakó, szobafestő, drágakőcsiszoló és üvegfestő 
számára, vagyis sem festő, sem grafikus, sem író-
teoretikus nem volt, hanem olyan Géniusz, kiből 
geniális szelleme számtalan irányban, ámde min-

dig egységesen nyilatkozott meg műhelye korszerű 
termelési formáiban. Mestermívesi lelki kultúrája 
gyökereit azonban egy oly műhelyben bírta, mely 
számára családi, korszerű céhi hagyomány volt. 

Hogyha a Mester művei a gótikának a renais-
sance-ba való átmenetére nézve iskolapéldák, ak-
kor a Mester maga iskolapéldája annak a történeti 
folyamatnak, hogyan megy át a Mívesből lett mű-
vész a műhelyből a műterembe. 

A Mester pályája kezdetén a piktúrát a gót 
templom falán, a kódex miniaturáin és faragott 
oltárok kazettáinak haut-reliefjein, ezek festett 
íigurine-jeinek színében találja. 

De 5 a falról leemeli ezt az építészeti függ-
vényt, a pergamenről felemeli a miniaturát, 
az haut-relief-et síkká lapítja s a plasztikát 
távlattal pótolja, a piktúrát, mely »ancilla Archi-
tecturae et Sculpturae«, építészet és szobrászat 
szolgálóleánya volt, felszabadítja, önállósítja: 
azaz a képírót-képfaragót kivezeti a Műhelyből. 
Vagyis: oly lázadó e g y é n i s é g e Mester, 
mint a kornak minden reformátora vagy forra-
dalmára : lázadó paraszt vagy Hutten Ulrich 
lovag, Giordano Bruno vagy Luther, Macchiavclli 
avagy Galilei. A Mester a szertartásos Céhet 
zúzza szét egyéniségével. Ez: a Renaissance. 

Szempontunk a Mester kü-
lönböző alkotásait a Műhely 
közös nevezőjére hozza. A Mes-
ternek van egy született, ajtósfalvi s egy szerzett, 
kulturált, stílusbeli nürnbergi összetevője. Ennek a 
kettőnek eredője: a Mester művészi egyénisége. 

Műhelyszempontunkban a kettő egyesül: a 
magyar apai örökség s az anyai német kultúra 
nürnbergi hozománya. A német műtörténcti 
szempont csak egyik, analitikus fele a Mester 
fejlődésének, a tárgyi tényező túlzásba vétele. 
A leszármazási szempont, hacsak genealógiai, 
de nem a művészi egyéniség fejlődéstényét 
festi alá, csak regényes, irodalmi, lírai reflexió. 
A műhelyi szempontban benne van a tények 
fegyvertára is, de az emberi Élet és idegzet 
titkos rezzenéseinek, álmainak, szenvedélyeinek, 
vágyainak, nosztalgiáinak, örömeinek, bánatai-
nak, örökletes tényeinek irodalmi meglátása is. 
Az ötvösnagyapa és ötvösapa utódjának felisme-
rése ez a magyar műhelyi szempont, mely szinte-
tikus. 

A Mester művészete egyetemes összességének 
legáltalánosabb összefoglaló szempontja az, hogy 
őt mint az egykorú céhi-mívesmesteri műhelyfor-
mák kereteiben dolgozó mestermívest tekintve mai 
értelemben vett iparművészi termelésében és az 
iparművészetről szóló elméletében keressük egész 
művészi egyénisége és alkotásai problémájának 

5. A műhelyi kész-
ség mint a Mester 
uralkodó tehetsége. 

» 
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nyitját. Vagyis más szóval — az Hyppolitc Taine dítottam. De engedett nekem és amikor a Krisztus 
szavával — élve: egyénisége vezető, uralkodó te- születése utáni 1486-ik esztendőt számolták, Szent 
hetségét, »la faculté maitresse«-ét keressük családi, András napján clszerzett engem inasi időre Wohl-
apai, gyulai magyar őtvőskultúrájában. gemuth Mihályhoz, hogy inaskodjam ennél három 

ő. Ax Ötvösinas. A Mester családi krónikájában csztendőket.« A tizenötéves ötvösinas tehát képíró-
így ír ötvösinasi éveiről: »És inas lett. Inaséveiből származik ismert ezüstcrayon-

különösképpcn kedve tölt az én atyámnak énben- rajzú önképmása, melyet a bécsi Albertina őriz. 
nem, mivel látta,hogy szor-
galmas vagyok én a tanu-
lásnak gyakorlásában. És 
mikor megtanultam írni és 
olvasni, kivett engem az 
iskolából, oktatván engem 
az ötvösmívcsségben.« 

Az ötvösinas szorgalma-
san tanult. Állítólag mes-
terkedett is egy a Krisztus 
kálváriáját tárgyazó ezüst-
relief-sorozaton. Ugy lát-
szik — apja előtt titkolva 
e hajlamát — rajzolgatott 
is. Thausing ilyen dugva 
készült rajznak tart ja a 
British Museumban őrzött 
ismert krétarajzot — a 
burgundi főkötős hölgyet a 
sólyommal —, melyen ez a 
felirat olvasható:»Ez is régi 
rajz, Dürer Albert rajzolta 
nekem, mielőtt festőinas-
nak ment volna, Wohl-
gemuth házában, a felső 
padlásszobában, a hátsó 
udvarban , a boldogult 
Lomayer Konrád jelenlété-
ben. «A fiútól az apa gótikus 
folyondárdíszt várt volna, 
de a fiú suttyomban figu-
rális rajzot rajzolt. Az apai 
céh-tudat ötvösi hagyomá-
nyossága nem nézte jó 
szemmel a dolgot, de a fiú 
ambíciója győzött. »És — 
írja a Mester emlékiratai-
ban -— mikor már az 
ötvös-mühelyben tisztessé-
gesen tudtam dolgozni, a 
képíráshoz vitt engem az én 
kedvem, inkább mint az 
ötvösmívességliez. Elébe tár-
tam én ezt atyámnak, de ő 
bizony nem örvendett ennek, 
mert sajnálta az elvesztege-
tett időt, amit én az ötvös- A „ L a n d a u e r i s p o t á i y « renaissance o l tá ra . — Renaissanee-Altar des »Landauer Spltals« 
mesterség kitanulasára for- _ A u t e i de ruópitai de Landau . 
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Mik a részletei ezeknek a gyermeki éveknek s az 
ötvüsinasi benyomásoknak, nem tudjuk. Ámde az 
apa hatalmas ötvöskultúrát hozott magával Gyulá-
ról — ez a »tisztaéletíí és művészemben, mint a 
Mester írja » ein reiner und kuenstliclier Mann« és ö 
adta meg a gyermek-inas lelki kultúrájának alap-
jait, melyek tehát ötvösmívességbeliek, bármi csa-
pódott hozzájuk később s bármi lett kifejezési for-
mája. Thausing a plasztikus ötvösmívesi foglalko-
zás korai műhelygyakorlatában látja meg a Mes-
ternek a testi formák, a finom mintázás, a helyes 
távlat és a térelosztás iránti érzékét. De tagadja, 
hogy a fémen való trébelö munka vitte volna to-
vább a fémen való rajz — a rézmetszés — felé. Ez 
állításának bizonyítására arra hivatkozik, hogy az 
egykorú német ötvösök réz-
metszői kísérletei oly primití-
vek, hogy a Mester gyermeki 
műhelytanulmányai sem lehet-
tek rajzolókészségének alapjai: 
ennek igazolására o Israel von 
Mecken durvarajzú rézlapjaira 
hivatkozik. Ámde ez a tény 
csak ezen alkalmasint spanyol-
holland eredetű zsidó »arod-
ser«-re, vagyis aranyművesre 
állhat, másra s így a Mesterre 
nézve sem lehet bizonyító 
analógia. Az ötvösség lapos 
síkékítményeit a fémre felvá-
zoló rajzok igenis lehettek alak-
jai a Mester rézmetszésre vonat-
kozó készségének, sőt annak 
előiskolái is,hiszen ezek a fémen 
készült rajzok a rézmetszés első 
ütemeit teszik ki. Ámde az 
apai műhelyhatásnak nem ez 
a lényege, hanem az, hogy a 
Mester művészi egyéniségében 
jelentkező geniális kompozíció 
— finom mintázás, érzék a 
formák iránt, távlati érzék, 
ösztönösen jó térelosztás — 
ötvösi eredetű és így műhelyi, 
mesterségbeli eredetű. Az át-
öröklés a e q u i v a l e n t i á -
j á n a k ismert törvényszerű-
sége mutatkozik abban a mód-
ban, ahogyan a Mester apja 
ötvöskultúráját festői-grafikai 
irányba váltotta á t : éppen 
úgy, mint ahogyan például egy 
geniális apa túlfejlett idegélete 
az utódban mint degenerációs 
tünetet mutató epilepsziás haj-

A mester 
műhelyi termelése. 

lam egyenértékűje mutatkozik, vagy mint aho-
gyan egy talmudista apa kicsiszolt elméje a fiú — 
egy Barucli el Spinoza gondolkozó lángelméjében, 
vagy egy másik utód kereskedői tehetségében lesz 
aequivalens. 

1. A Mester, mint Michael 
YVohlgemuth mester legényé-
ből lett ifjú mester, képírói mű-
helyt nyitott a már leírt apai házban. A képírók mí-
vessége a remektevés kötelezettségét ebben az időben 
már nem ismerte s a Mester— mint ezt több oldalról 
megállapították — »nem tött remeket«. E műhely-
ben kezdte meg a Mester vállalkozásait, melyekben 
hűtlenkezű legényei sok anyagi kárt okoztak neki, 
mint emlékirataiban írja. Mint ismeretes, több 

Könyvkötő számúra való nyomódúc . — Drucks tock lü r Buehbinder . — Estampllle 
pou r rel leurs . 
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Könyvillusztráció a Scliedel Világkrónikájához. A Mátyás-kori Buda vedutája. Fametszet. — Iliustration aus Schedel's 
Wel tchronlk . Die Olncr Burg zu Mathlas Corvinus Zeit. — Vue de Bude au temps de Mathlas Corvin. 

o l t á r t festett, egyről azonban bizonyos, hogy an-
nak képfaragói részét is maga tervezte, sőt alkal-
masint maga is vállalta. Ez a híres Landauer-féle 
oltár, melyet Mattliaeus Landaucr, nürnbergi vörös-
rézöntőmester és Erasmus Schildtkrot 1508-ban egy 
nürnbergi Elaggottak Háza, a »Landauer-ispotály« 
számára rendeltek meg a Mesternél. Míg a Heller-
féle oltár számára csak vázlatot készített, addig ez 
az oltár teljesen az ő műve, az teljesen az ő műhe-
lyében készült. Az oltár a renaissance antikizáló 
epitáfiumainak modorát mutatja, a velencei San 
Zuanpolóban levő egyik doge-síremlélc — a Pas-
quale Malipieroé — stílusában. Mint ilyen merész 
és pompás újítás a régi gótikus szárnyasoltárok 
után: román formákat mutató oszlop, a gótikus 
kiképzésű gally és lombrnű s a 
római formák a renaissance 
pompás »stylus peregrinusán 
mutatják. 

2. K ö n y v k ö t ő k számára 
készült dúcterveket mutat a » Hat 
csomózás«, melyeket a német 
irodalom Lionardótól átvett 
vonalornamcntíkának, Szendrei 
János gyulai eredetű magyar 
gombkötő - paszományos motí-
vumnak tart. Ezeknek a sorok 
nak írója oly magyar eredetű 
motívumnak tartja, melyeket a 
Mester — ha nem is gyulai, apai 
forrásból — de a Lionardo ismert 
milánói boltívékítményeiből me-
rítette, akkor is magyar forrásból 

Ötvös-nlellomü dúcáról levont lap. 
(Gomblej.) - Abdruck eines Nlelloknoples. 

— Empreinte d'une gravure niellée. 

kaphatta, mert Lionardo bolognai, sienai, padovai 
és salcrnói magyar diákközvetítéssel juthatott hoz-
zájuk, mivel a magyar vitézkötés — mint zsinór-
páncél — régebbi a Lionardo ornamenseinél. 
A kérdést csak az döntheti el, sikerül-e a régi 
magyar zsinórpáncélra nézve kimutatni, hogy a 
Lionardo burkolásai a XVI. század előtt is szere-
pelnek-e rajtuk hazánkban. 

3. Modern iparművészi értelemben vett k ö n y v -
i l l u s z t r á c i ó k n a k tekinthetők a könyvalak-
ban megjelent nagy sorozatok (Mária élete, A János 
Jelenései), a Miksa császár imakönyvének sokszor 
pajzánkedvű, gótikus kedélyű és renaissance-osan 
dévaj furcsaságai, lapszél-, lapfej- és lapzáró-díszei, 
főleg a Mester keresztapja, Koburger könyvnyom-

tató által kiadott világhírű, 
Schedel tudor által írt Világ-
krónika a Mátyás-kori Budát 
ábrázoló fametszete, melyet sok 
mással együtt a Mester metszett 
e könyv számára. Szendrei ezt a 
Mester apja vándorlókönyve váz-
lataiból merítettnek hiszi. Isme-
retes a Mester egy n i e 11 o -
s t a n z á j a , mely kardmarkolat-
gombnak vagy valamely más 
gombnak készült. Ismeretes több 
ö t v ö s m ű-t e r v e , melyet And-
rás öccse vagy mások, így egy 
TommassoBombelli nevű barátja 
számára kardcsat, antwerpeni 
ötvösök számára liomlokdiadéma 
alá készített, továbbá hat gótikus 
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liólyagserleg-terve, egy fantasztikus lovast, egy 
kakast, egy oroszlánon ülő lovagot, egy kutyán 
álló nőt ábrázoló brelocque-terve. Állítólag o ter-
vezte a nürnbergi Sebaldus-kápolna Miksa császár 
által festetett ablakát, tőle való egy finom művű 
kis ólomkeretű ablakdíszítő ü v e g t r a n s p a r e n s e 
is. Érett s egészen renaissance-os egy k ú t t e r v e 
is. Határozottan iparművészi vonatkozásúak a 
r é z m e t s z e t t e c h n i k á j á n végzett változ-
tató kísérletei és ötletei. E kérdés részletes tár-
gyalása messze ve-
zetne, itt esak annyit 
említhetünk meg, 
hogy ámbár a réz-
lapra való rajzolás 
grafikus, művészi 
alkotás, a rézlap sav-
val való maratása, 
a kész lap felmelegí-
tése, a festék bedör-
zsölése, a nedves 
papírlap préselése 
mégis oly technikai 
műveletek, melyek 
végső eredményük-
ben ipari sokszoro-
sító eljárást jelente-
nek s így a Mester ezen bőirodalmú technikai 
újításai a legszorosabban az iparművészet történe-
tébe vágó érdekességek, az ötvösmívesi tervfelrajzo-
lások már érintett kapcsolatai szempontjából is. 

4. Érdekesek v a s e d z é s ű páncéltervei. Az 
olasz fényűzés Németországban is lábrakapott s 
finom díszítésű, lovagi tornákon használt dara-
bokat termelve, az acélmetszés és vésés techni-
kája helyett olcsóbb technikát keresve, ilyet a 
savval való maratásban talált is. A »Radierung« 
technikájának ötlete feltétlenül a Mestertől szár-
mazik. 

Rendkívül jellemzőek a Mester egész egyéniségére 
c í m e r e s á b r á z o l á s a i , főleg a korszak ked-
velt könyvdíszei céljaira szolgált úgynevezett »Ex-
I i b r i s-«e i n e k címerei. Ezeket már csak azért is 
iparművészieknek kell tekintenünk, mert célzatuk 
dekoratív s mivel ma is az a címerfestésnek kimon-
dottan iparművészi gyakorlata. A címer a közép-
kor idején ténylegesen viselt harci és tornafegyver-
kellék : kis, karon hordott jelvény pajzs és a sisakra 
alkalmazott plasztikus sisakdísz. Stílusát a könnyen 
előállíthatóság és a messzelátliatóság adja meg. 
A középkori, az úgynevezett élő heraldika korából 
való címeres ábrázolások stílusa még magán viseli 
az élő fegyverzetkellék stílusát: távlat nélküli sík-
ékítmény, abszolút leegyszerűsítettségű körvona-
lakkal, a takarók a tényleges színes vászonlam-

brequin formáit mutatják (a nap melege ellen a 
páncélt védő középkori burnus). 

A renaissance idején még él a lovagi torna, a címe-
res ábrázolás azonban kezdi dekadens könyv- és mű-
vészi heraldikai stílusát felvenni: pompás, naturális 
rajz, ámde rossz heraldika: naturális sisak finom 
részletekkel, növényszerű takaró, naturális pajzson 
naturális plasztikus ábra. A Mester címerei ilyenek: 
s mivel egy abszolút stílusos dolognak, a gótikus 
címernek renaissance-os naturalizálását jelentik, 

egyéniségére vég-
telenül jellemzőek. 
Vagyis: remek raj-
zok a klasszikus gót 
s a dekadens renais-
sance heraldika át-
menetében. 

A H a l á l C í m e -
r e egyike a Mester 
leghatalmasabb kom-
pozícióinak: az erdei 
ördögszerű (Wald-
teufel, erdei faun 
egykorú rómaiasko-
dó változata) Halál 
csókjára a Hölgy 
azonnal meghal s 

már alél, mikor a Halál még öleli. Teste balra dől, 
karja éppen lehullani készül, szeme lehunyva, de ajka 
még mosolyog. A Halál még öleli, de már ölelő karja 
támogatja is. A címerpajzs a rajta ülő nehéz sisakdísz 
súlya alatt jobbra dől s megfeszíti az ezek naturális 
fegyverpáncél-kellék voltát hangsúlyozó függesztő 
szíjat, mely a Halál fütykösét is jobbra rántja. 
A kép drámai mozgalmasságú, az Enyészetnek a 
balra-jobbra hulló képfeleket s az élettelen női alakot 
s az élettelen címerpajzsot a csókos Halál által ösz-
szetartó képénél csak a rajz finomságai s a Mester 
művészi fejlődését jellemző tényei múlják felül: a 
paizs reális tornatárcsa, a koponyán anatómiai rész-
lettanulmányok, a sisak naturális rajz a fény és 
árnyék fémes játékaival, a sisakdísz pontos címercs-
levélszerű, heraldikaszerű gótika, a takarók — bár 
dúsak a renaissance értelmében — de még a gó-
tikus heraldikai stílus modorában vászonszerűek s 
karélyozottak, nem növényszerűek, hanem a reáli-
san rongyosszélű takaróhoz közelállóak. E címer 
metszőbben mutatja a Mester átmeneti jegyeit, 
mint bármely más alkotása, éppen mivel a legmere-
vebb gótikus stílusnak, a heraldikának renaissan-
ee-ba való oszlásáról van szó. A megoldás drámai 
és modern, a gondolat a korszak összeomlást váró, 
századvégi halálfélelmének, a nagy parasztlázadá-
sok, a török s a reformáció előszelének komor Toten-
tanz s Ars Moriendi — a Halál Módja — modorá-
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ban, tehát félig a sejtelmes gótika, félig a társa-
dalmi forradalom renaissance hangulataiban 
fogant tragikus realitású, leírhatlanul lendülő és 
mozgalmasan képszerű korkép is. 

A Mesternek több p l a s z t i k u s alkotást tulaj-
donítanak, de csak az Imhoff-féle czüstöntvényfi bas-
relief: egy női akt, alkalmasint egy nászajándékszek-
rényke dísze látszik hitelesnek. Hamisak a Mesternek 
tulajdonított érmek , viszont bizonyos, hogy a Mes-
ter rajzolta az V. Károly emlékére vert vasérmeket. raj 

5. Érdekes, hogy a Mester mint k ö n y v n y o m -
d á s z , sőt mint kiadó is működött. Második itáliai 
útja után, anyagilag is meg-
erősödve, nyomdát rendez 
be s maga nyomja sorozatos 
kiadványait, a Mária Élete, 
A Nagy Passió, a János Jele-
nései és a Kis Passió címűe-
ket. Az 1511-ben megjelent 
kötetek nyomdai jelzése ez: 
»Nyomatott Nürnbergben 
Dürer Albert festő által.« A 
kötetek végén félelmes kor-
szerű fenyegetésekkel inti a 
császári privilégiumát meg-
törni szándékozó utánnyomó-
kat. A négy mű ép s teljes 
példányai rendkívül ritkák. 
A Mester könyvnyomó mű-
helyében készült címlapokon 
sok ízlés látszik: a címck fába 
metszett dúcokról (Block) 
készültek, még magukon 
viselik a festett kódex stílu-
sát, de betűtípusaik rómaia-
san tiszta olasz vonalakat 
mutatnak; gótikából renais-
sance-ba való átmenetet itt 
is, mint mindenütt. 

6. Iparművészi tevékeny-
séget jelentenek még a nürn-
bergi Rathaus ismert f a l -
f e s t m é n y e i : a Lukianos 
alexandriai dekadenskori 
görög író leírásában fenn-
maradt, Apellestől származó 
híres festmény: a Rágalom 
allegóriája, melyet Leon Bat-
tista Alberti firenzei kiadású, 
a festés elméletéről írott 
könyve népszerűsített, ennek 
alapján Botticelli, Mantegna, 
Raffaello, Rembrandt s a 
Mester is festettek hasonló E z ü s t ö n l v é n y . K e l e n g y é s 
allegóriákat. Az erre vonat- e I n e r T ruhe . s i ibe rguss 

kozó 1521-ik évi szerződés a hivatalos festőtaksát 
írja elő. A szamárfülű bíró trónon ül, előtte a rágal-
mazók hada, hátul azonban divatos burgundi ru-
hában az Igazság jelenik meg. A Mestertől szár-
mazik alkalmasint a Tanácsterem táncosjcleneté-
nek kartonja is, a Miksa császár Diadalkocsijának 
falfestménye az 1522-ben elkészült óriási méretű 
fába metszett lapok után készült. 

1. A szóban levő munka 1525-ben 
jelent meg első, még a Mester éle-
tében napvilágot látott kiadásá-

A mester mint 
iparművészeti 

szakíró. 

ban. Közkeletű német elnevezése a »Die Mess-
kunst«, amit magyarul a 
»Mérés művészetéinek ne-
vezhetnénk. Teljes címe 
magyarul: Útmutatás a kör-
zővel és a mérőléccel való 
mérésre, a vonalakra, síkok-
ra és az egész testekre 
vonatkozóan, Dürer Albert 
által röviden összefoglalva és 
a művészetek kedvelői szá-
mára és hasznára idevágó 
rajzolatokkal együtt sajtó 
alá bocsátva 1525-ben. Mai 
németséggel átírva: Unter-
weisung der Messung mit 
dem Zirkcl und Richtschcit 
in Linien, Ebenen und gan-
zen Körpern durch Albrecht 
Dürer zusammengezogen 
und zu Nutz allén Kunstlicb-
habenden mit zugehörigen 
Figuren in Druck gebracht 
ím Jahre 1525. 

1538-ban jelent meg má-
sodik kiadása Nürnbergben 
a Mester hagyatékából szár-
mazó" egyéb fametszetekkel 
bővítve. Ezek közé tartozik 
két metszet: egy gyakorlati 
távlati szerszámmal (üveg-
lap, zsinór és látótér-közép-
pontot rögzítő állvány) 
kannát rajzoló ötvösmester, 
valamint egy fonalrács segít-
ségével »skurz«-ban fekvő 
nőt rajzoló másik mester. 
Ugyanez a kiadás szószerinti 
utánnyomásban 1604-ben 
Arnheimban is megjelent. 
Párizsban két kiadása jelent 
meg, 1532-ben és 1535-ben, 

. . . . . , „ „ ., , mindkettő latinul. Érdekes 
ládikó dísze. - Reliel „ „ 
. - iteiiei en argent. a m u egykorú felfogasára 
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az 1535-i párizsi kiadás 
címe, melyet így adunk 
vissza latin eredetiből: 

»A nürnbergi Dürer 
Albert, a jelen kor-
szak legnevesebb festője, 
német nyelvről latinra 
fordítva: felettébb szük-
séges ez képírók, fém-
ben avagy fában dolgozó 
mívesek,kőfaragók, kép-
faragók, végezetül pedig 
mindenek számára, kik 
az ő mesterséggel csi-
nált míveiket körzővel, 
mérőléccel, avagy víz-
szintezővel szerkesztik, 
vagyis pontosan szól-
va : ezen Mester az ő 
geometriai tanításainak 
négy könyveiben a vona-
lakat, a felületeket és a 
tömör testeket tárgyal-
ta meg, az itt mondott 
dologhoz igen alkalma-
tos rajzolatokat adván, 
jelen alkalommal vég-
tére is a Mester keze 
által írott darab hiteles-
ségéhez mérctten utána-
vizsgáltatott és ezáltal 
most bővebben kerül a 
napvilágra e niű.« 

Á műnek barátjához, 
Pirkheimerlicz írott elő-
szavában Dürer alábbia-
kat mondja: »Kegyes 
Uram és Barátom! Ami 
német földünkön eled-
dig sok nagytehetségű 
mesterlegényt tanítottak 
a festés művészetére, 
akiket minden alapvetés 
nélkül és csupán a min-
dennapos szükségletek 
szerint oktattak. Ezek 
azután tudatlanságban 
nevekedtek fel, mint 
valamely elvadult s nye-
setlen fa, noha közülök 
egynéhányan az állandó 
gyakorlás révén könnyű-
kezűek lettek (»eine freic 
hand erlangt«), úgyhogy 
ők ámbátor míveiket 

E p í t o m e í n d í v a e p a r t h e n í c e s m a r í 
AE H I S T Ó R I Á M A B ALBERTO D V R E R O 

N O R Í C O P E R FIGYRAS DIGES 
TAM CVM VERSÍBVS A N N E 

X I S C H E L Í D O N Í f 

Quifquis fortuntccorrcptus turbínc.perfers 
Quam übi íadluram fara Gniftra ferunt. 

Aut anims dclifla gcmis.Phlegahonris «ígnes 
Anxius aacrnos corde tremente paucs. 

Quifquís 8C vrgeris íam iam decedere vita 
Álterius:mígran5:ncrdushofpiri(. 

Huc ades:auxüium:pcte:conanuoq; rogabo 
Pro tetqucm paui laftc:tulicpEnu. 

Ille deus rcrum mihifubdidit aftratdcoícp. 
tlcctitur ilic weís O homo fuppb'a'js. 

A. D ü r e r : A Mester könyvnyomdájának terméke. A "Mária Életei című Szent Illstórla 
c ímlapja : lametszetú címlapvignetta és cím, accidensszedésú, olasz renaissance-típusú betújü 
motto. — Titelblatt des »Marlenlebens«. Druck der Druckerel Albrecht Dürers. — Front l -

spice de La vie de Marié. Imprimée dans l ' imprimerie de Dürer. 
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derekasan (gewaltig), mégis gondolat nélkül (un-
bcdacht) és az 8 kedvök járása (Wolilgefallen) 
csinálták.« 

2. Először is a geometriai fogalomalkotás elemeit 
»a mindenekfölött éleselméjű<( Eukleidész ismert 
elmélete alapján vezeti le a pontból, mint a sík ki-
terjedésnélküli, teliát végtelen kicsi részéből. A 
»mozgó pont nyoma« alapján kifejtett vonalelmélet 
klasszikus tisztaságú és modernül cseng. A Mester 
már bevezetésében jelzi mnnkája célzatát: »Eucli-
des, ezen igen jeles író megírta a geometria elemeit. 
Annak teliát, aki az ő írásait megértette, nincsen 
szüksége az én írásomra, mely mesterlegények szá-
mára Íratott s olyanok használatára, kiknek ta-
nítómesterük nincsen.« íme, a mű iparművészi-
elméleti és pedagógiai célzatának programmja, 
mellyel a Mester nem geometriát ad, hanem a geo-
metria elemeit mint az iparművészi grafikus szer-
kesztés bevezető műhelyelméletét adja. »Mcssung« 

tehát nem mérést, hanem szerkesztő méretezést je-
lent, amit a Mester szavai félreismerhetetlenül iga-
zolnak: »Ki is a legényeket geometriára oktatja, 
elsőben is a mérésnek alapmibenlétét adja elő, 
vagyis mindazt, minek alapján mérünk: akár va-
lamely általunk már megrajzolt dolgot, akár vala-
mely készülőben levőt, akár valamely mások által 
elkészültet.« Reális józan gondolkozását mutatja 
az, amikor így ír: »Mindazt pedig, mit itt előadok, 
ábrázolatokkal világosítom meg, hogy lássanak 
mindeneket a legények az o szemeik előtt.« 

Az »illusztráció« konyhalatin kifejezése szósze-
rint »megvilágosítás«-t jelentve ment át a köztu-
datba s az úgynevezett»illusztratív anyag« kivitele 
valamely nyomdaterméken máig is iparművészi 
termelés, illetve az már a Mesternél is, számos ál-
tala »illusztrált« köteten: a Schedel-féle Világ-
krónikán, a Mária Életén, az Apokalipszisen 
és Miksa császár Imakönyvén. Ezután a műhelyi 

Maoíiakímítaí 

Illusztráció a Miksa császár dicsőségét megörökí tő diszalbumlioz. (A »Diadalszekér« előiogatának 
részlete, a Bátorság és a Nagylelkűség allegóriás nőalakjaival.) — Illustration zu Kaiser Maximilians 
Prachta ibum. Teil des Vorspanns des Tr lumphwagens mit den allegorlschen weibl. F iguren »Mut« 
und »Edelmut«. — Illustration de l'album de l 'empereur Maximiilen. Fragment . Chevaux de relals avec 

deux ligures représentant le Courage et la Généroslté. 
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rajzon előfordulható ornamentika vonalainak szer-
kesztőfogásait: szabályos görbéket, csigavonalat, 
»jóképű tojáshoz hasonlatosak, valamint a mai 
szerkesztő síkgeometria ismert fogásait (körív vagy 
vonal felezése, három pont köré kör szerkesztése) 
adja elő. 

Csillagászati tükörcsiszolók számára parabola-
szerkesztést ad, a renaissance legkedveltebb orna-
mensének, a kagylónak szerkesztésére vonatkozik 
»a pók lábához hasonló idom« szerkesztése és egy 
ilyenre alkalmas újmódi körző terve is. 

3. A síkidomok szerkesztésének fogásai magyará-
zatánál a Mester a minden műhelyi tervelésnél elő-
forduló díszítő felületek modern szükségleteit tartja 
szem előtt, a hatszögekből képezhető idomokról 
megjegyzi, hogy »ezekkel írhatók oly alakzatok, 
melyek alkalmasak a padimentomra s az épületek 
mennyezeteim. Ilynemű szerkesztésekről azt 
mondja, hogy a sokszögek érintkezésénél mutat-
kozó tereket »jeles vonalakkal« lehet kidíszíteni, 
melyekből sokféle ornamensek vehetők«. Mint ké-
sőbb írja »mindezekből jeles kidomborodó szer-
kesztések szoktak előállani a mennyezeteken s a 
padlókon.« Látszik, hogy itt a terrazzorakókra, 
intarsiásokra és ólomfoglalatos ablaküvegezésekre 
gondol. Tisztán látja, hogy a műhelyi tervelés-
nek két forrása van: a fantázia, mely ötletét 
utólagos méretezett szerkesztési rajzba realizálja s 
a szerkcsztőrajz közben előálló változatok kombi-
nációja. » Végtelen sok változás lehetséges, — írja — 
miért is kiki maga merítsen az ő gondolkodásából 
is.« A méretezett rajzból kiszámítható felületi 
anyagszükségleti számítások céljaira adja az 
egyenlő területű sokszögek szerkesztésének módo-
zatait, a»Qudratura circuli«, a»körnégyszögűsítés« 
megoldatlan illúziójára s a Pythagoras tételére is 
utalva. A geometriai testekkel foglalkozva ácsokra 
gondol, amikor a hasábokkal s a gúlákkal kapcso-
latban megjegyzi, hogy itt tornyokról és torony-
sisakokról lesz szó, alkalmasint bádogosokra is 
gondol ugyanitt. A hasábokkal foglalkozva — osz-
loptcrvező építőmesterre és kőfaragóra utalva — 
rendkívül érdekes megjegyzéseket tesz, melyek 
műve legértékesebb fejezeteit alkotják. 

A szerkezet felépítésbeli, architektonikus szem-
pontjainak fontosságára, valamint az anyagszerű-
ség döntően súlyos, modern problémájára utal, 
amikor azt írja, hogy »a tcherhez szabandó az 
arány«, mint a latin kiadás mondja »secundum 
onus . . . est sumenda proportio«. Viszont szigo-
rúan előírja a kőfaragók számára, hogy szerkezeti, 
méretezett rajz nélkül munkájukhoz hozzá ne fog-
janak, »illendő dolog, hogy először rajzoljon az 
ember, azután vezesse át a rajzot a műbe«, írja a 
Mester szószerint így. Vagyis, ha az alkotásban ki-

fejezett artisztikum a fantázia elképzelésének (den-
ken, cogitatio), a rajznak (auff reyssen, designatio) 
s a kivitelnek (werck, opus) rendjében oldatik meg, 
»akkor leszen az ilyes holmiból szokatlan újszerű 
és igen kecses mű, mely móddal a szellemes (inge-
niosus) építomívesmesterek élnek, ezt igen szorgos 
móddal tartván be«. Az egyéni — az »opus inso-
lens«, a kecses (venustum) renaissance gondolat, a 
gót szabvány elleni forradalom: a renaissance, 
vagyis a Mester egész művészi jelentőségének lé-
nyege, ami itt mint írott, evangéliumszerű hitval-
lás jelentkezvén, bizonyítéka műhelyi felfogásunk 
igazának, illetve annak, hogy a Mester lelke gyöke-
reit itt, a Műhelyben, apja örökében, magyar 
gyökerében keresse az, ki őt megértvén, magya-
rázni akarja. Az anyagszerűség meghaladhatatlan 
ősi hellén eredetű eme alapgondolatának a deka-
dens rómaikori Vitruviusnál megőrzött, a renais-
sance rómaias alapú újjászületésekor a korszak 
humanistái által hamvaiból kiásott gondolata ez, 
melyet az ékítmény, a rocca, roccaille túlburjánoz-
tató túltengetésében lehanyatló silány stílus, az 
olasz által bolondosnak,»un cosa haruffata rocca«-
nak,»ba'rocea«-nak csúfolt stílus alacsonyított le a 
dekadens, gúnynéven »rococo«-nak nevezett stílus 
laposságáig. 

4. Vagyis: a Mester fenti szavaiban— ha óhellén-
órómai gondolat renaissancekori reprise-ében is — 
de ott van az egész modern iparművészet éppen 
úgy, mint erődítésművészeti terveiben az egész mo-
dern erődítéstan alapgondolata, forgótalapzatú 
ágy újában a forgó páncéltorony, naturalizmusában 
a Corot, Whistler, Manet, Monet, Dupre, Rousseau, 
Miilet, Goya, vagyis az egész Barbizon s az egész 
modern naturalista-impresszionista művészet lelke. 

A szerkesztés szükségének hangsúlyozása a mun-
kának gondolkozás és kultúra nélkül szekercével, 
faragóvésővel barbárul, paraszti módon nekimenő 
kontárt és a titoktörőt, a Geheimbrechert, a »liim-
pellér«-t a Műhely rajzolóasztala felett becsületesen 
szerkesztő mesterművestől határolja el. Olyan 
aranyigazságok ezek, melyekkel minden iparmű-
vészi előadásnak kezdődniök kellene s melynek 
minden iparművészi Iskola — ifjú Míveslegények 
Herbergjének oktatóterme — falán ott kellene ra-
gyogniok. 

A Mester egyénisége műhelyi gyökereit, tehet-
sége s alkotásai műhelyi »faculté maitresse«-ét, 
művészi»grandé oeuvre«-jénck döntően iparművé-
szeti arcélét — vagyis műhelyi szempontunk igazát 
— mi sem mutatja jobban, mint egy »újmódi«, 
vagyis ez alatt renaissance-modorú oszlopszcrkcsz-
tésröl írott szavai és rajzai. Itt sem konkrét, egyedi, 
»piéce unique« oszloptervet ad — ily silány iskolás 
példatári mintalapot csak az láthat e szellemes ötle-
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teiben, ki a Mestert meg nem értette —, hanem a 
műhelyi elméletre vonatkozó ötleteinek csillogó 
genialitását sűríti egy oszlopterv köré. Ez a genia-
litásnak, a renaissance szellemétől átitatottságnak 
iskolai példája: a szerkesztés legmagasabb stílus-
elmélete, válogató szeszélyesség olaszos eapriccio-
sója, a rinascimento válogatása: egykorú mester-
szóval : e k l e k t i c i z m u s a ( e k l e g e i n 
görögül: kiválogatni), vagyis éppen az, amit ma 
renaissance-nak nevezünk, amit maga a Mester 
stylus peregrinusnak, jött-ment, vándorló stílus-
nak nevez. És pedig mivel a »peregrinus, peregri-
nans« a korszerű vándorló, egyetemről egyetemre, 
városról városra, műhelyről műhelyre járó, ku-
tató, kereső, tanulni vágyó, a renaissance kultúrá-
jától mámoros, az új felfedezések világkörüli, ame-
rikai, indiai útjaitól ihletett diákot és mesterlegényt 
jelent, amikor a Mester a »renaissance«-ot érti ez 
alatt ( a s z ó ekkor még nem volt meg!), itt is a 
céhbeli műhelyi élet mesterszavát használja. 

A Mester a szóbanlevő oszlop ideális, semmiféle 
stílus szabványába bele nem sorolható fantasztikus 
olla potrida-ján, pot-pourri-ján (vegyes illatú 
fazekán) mutatja be a szerkesztés, az arányok, az 
anyagszerűség s a gazdaságosan alkalmazott orna-
mentika renaissance-szellemű alapelveit: a magáét. 
Ezek — hogy az eredeti vitruviusi műnyelvet hasz-
náljuk a Mester durva, nehézkes németsége helyett 
— a » f i r m i t a s (erősség, tartó-, hordozóképes-

ség), u t i l i t a s (hasznos teljesítmény) és az o r-
n a m e n t u m (ékítmény) elveire való hivatkozás 
egy ideális » peregrinus stílus«-ú oszlopon bemutatva. 
Már csak azért is latinul fejezzük ki a Mester ezen 
gondolatait, hogy a Műhely stílusában megírott jelen 
studiumunk e része stílusosan fejezzcki a renaissance 
gondolatból fakadt modern gondolat óhellén-római 
klasszicizmusát: a vitruviusi anyagszerűség elvét. 
Az oszlopról így ír a Mester: »Midőn pedig a legé-
nyek gyakorlása céljából ilyen vagy olyan oszlopot 
próbálnék megszerkeszteni, eszembe jut nekem a 
németek ízlése (animus, gemueth), kik is midőn 
valami újat akarnak építeni, az építésnek vala-
mely új módját is kívánják (eine newe fatzon), 
olyat, amilyet senki sem látott. Miért is én azt fo-
gom tanítani, miképpen lehet valami mindenfelől 
összeszedettett csinálni, melyből kiki, ami neki 
tetszik, azt veheti ki s azt alkalmazhatja. Sok szép 
dolgot csinálhatunk az ilyen változatosság révén, 
amit csak az érthet meg helyesen, aki azt a maga 
kárára megpróbálta. Mindezt nem azért mondom 
el, mintha szükséges volna ezt így csinálni, hanem 
azért, hogy abból valamit — bármit is el lehessen 
venni. A kötelező szimmétriával azonban minden 
mesterember éljen, nagy műhöz nagy ornamenset, 
kicsihez kicsit adjon.« 

Utóbbi mondat az ékítmény okkal-móddal való 
alkalmazásának aranyszabálya s a renaissance túl-
tengésre irányuló hajlamának fékje. A barokk az 
ékítmény túltengésében lezüllő renaissance. A Mes-
ter e folyamatot mintegy előre érzi. 

A Mester további rajzaiban már a későbbi barokk 
motívum sűrítése, ékítménytúltengetése is felcsen-
dül, mintha lendülő renaissance szelleme itt már 
előre a barokkba csapna át. Ilyen a csavaros oszlopon 
kívül egy majdnem barokk-roceaille-nak ható pillér-
köteg-keresztmetszet. Ez esztergályosok és kőfara-
gók számára készült útmutatás. 

5. Anyagszerűséget hirdet egy magában álló 
torony proíilrajzán is, mert elmondja, hogy ez a 
városi toronyőrlakás — tulajdonképpen a mai érte-
lemben vett tüzérségi és tűzoltói megfigyelőhely — 
és harangtorony céljait is szolgálja az artisztikumon 
kívül. Érdekesek a magasságmérésről szóló feje-
zetben megemlített középkori csillagászati-optikai 
műszerek (astrolabium, quadrans, Jákob botja), 
melyeket az egykorú építőmester rendszeresen 
használt. A jelentős nürnbergi órásmívesség (hor-
logarius) céljait az akkor még igen divatos és épü-
letek falain dús kőfaragó- vagy képírómunkával ki-
képzett napórák szerkesztési, sőt csillagászati raj-
zaival is szolgálja, zsebnapórát is bemutat elefánt-
csontban dolgozó esztergályosok számára. Szoba-
festők, kőmívesek, kőfaragók, építőmesterek szá-
mára szólnak a »sastávlat«, a ma madártávlatnak 
nevezett »vue d'aigle«-nek ellentétéül szerepeltetett 
»békatávlat« geometriai szerkesztésileg levezetett 
elemei. Külön hatalmas fejezetben rengeteg példá-
val mutatja be a »latin« betűk szerkesztését. Itt 
olasz példákból indul ki. Ez az az új betűtípus, 
melynek használata az írónád stílusával adott gó-
tikus majusculát leváltotta éppen a könyvnyomta-
tás haladásával együtt. Gótikus (verzális) betű-
típusait kimutatottan vette át a mai német betű-
metszőipar. E fejezet kőfaragók, építők és betű-
metszők számára készült. 

A testekkel foglalkozva a gimnáziumi testmérés-
tanból ismert hálózatok rajzait adja, ezeken azon-
ban lehetetlen fel nem ismernünk az egykorú ötvös-
mívességben használt rómaias egyszerűségű lela-
pított szélű, négyszögalapú, alul foglalt, tehát nem 
átlátszó, »brillanté* foglalású gyémánt, zafir és 
topáz csiszolására vonatkozó mintatestek — faz-
zetta, facette, minták — célzatát. 

Ezután a távlat kérdéseivel foglalkozik, geo-
metriailag vezetve le az árnyékvető test s az árnyék 
síkidomának arányosságát, mint a fényforrásból 
kiinduló kúpszelet metszeteit, ami magasfokú geo-
metriai készségét mutatja. A kötet legvégén két ér-
dekes műhelyjelenetet ábrázoló metszeten egy-egy 
távlati műszerrel dolgozó képírómestert rajzol. 
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I l lusztráció az »Underweysung«-hoz. Fonalasráccsa l ak to t ra jzo ló kép l rómes te r . — I l lus t ra t ion zur »Underweysung«. Mit 
I l i l le des quadra t l schen Netzes ze lchnender Künst ler . — I l lus t ra t ion de l 'oeuvre »Underweysung«. Pe in t r e desslnant avec 

le Illet quadr i l lé . 

A művet barátjához, Willibald Pirkheimerhcz 
intézett búcsúzója — korszerű»lelépőheszéd«, apo-
batéreion, apostrophus, utol járó-beszéd íejezi be, 
mely mintha élete végén, lázas betegsége alatt 
gyors egymásutánban kiadott, mintegy élete re-
summációját gyorsan, sietve, elnagyoltan írásban 
megörökítő sietségére vonatkozna: 

»ímhol, kitűnő és barátian oly igen hívséges 
Bilibaldusom, véget vetek az én írásomnak és ha a 
legjobb s legnagyobb Isten is úgy akarja, felgyűr-
kőzöm, ha majd erre sor kerül, a maga idejében 
azon s más idevágó könyvek napvilágra bocsájtá-
sára, melyeket az emberi test arányairól írtam.« 

ÖSSZEFOGLALÁS 
E munka — mint láttuk — renaissance jelenség. 

Visszatérés a hellén-római klasszicizmushoz, az 
anyagszerűség klasszikus princípiumához. Mivel 
pedig a modern iparművészet lényege sem egyéb, 
mint aiiyagszerűség, lényegében ez is római klasz-
szicizálás, oly klasszicizmus, melynek kapuját a 
szélső modernség expresszionista-futurista kilen-
gései döngetvén, tulajdonképpen nyitott ajtón dö-
römböl, hiszen túlzó síkjai-felületei a vasbeton 
anyagszerűségét, tehát órómai és renaissance elvet 
harsonázzák. Ma még talán naivan és exaltáltan, 
később lehiggadtan — azonban ők is oly zártnak 
vélt kaput döngetnek, melynek kulcsát e Mester a 
római klasszicizmusból hozva a renais-
sance kapujául nyitotta meg. 

A Mester művészi alkotásainak egye- <m 
temes fejlődésének kiinduló gyökerén és j 
műhelyi kultúrájából származik, ez nyi- /Jj 
latkozik meg műhelyi alkotásain is és II 
elméletén: mely éppen úgy renaissance 
szellemű, gótikából újba átmenő, kapu-

nyitó, egy új világ ajtónálló ajtósa, mint a Mester 
minden alkotása. 

Véggyulavár a Nyugat kultú-
ráját védte s falai tövén a király i 
vár ajtóőrző ajtósainak falva, 
Ajtósokfalva állott a renaissance idején. A Mester 
magyar ősei ily ajtósok voltak, nevük Ajtóssy volt, 
mint a Mester apjáé. Címerük, az idősebb Albert 
Mesteré-e csak vagy az Aythóssyaké, nem lehet 
tudni: korszerű beszélő címer: cimicro parlante, 
armoir parlant, redender Wappen : hármas halmon 
ülő nyitott, két kapubálványos, szömöldökfás, zsin-
delyes-koporsós magyar kiskapu, amilyen a mai 
Ajtósfalva minden kis mohos-nádfedelű magyar 
házának kisajtaja, máig. 

A Mester apja egy ilyen kiskapuból lépett át a 
Nyugat kapuján, fia a Dicsőség kapuján lépett ki. 
Ámde a Mester a gótika ódon világából a rinasci-
mento itáliai napfényének özöne elé nyitott ajtót. 

Legyen ez a rinascimento modorában szerzett 
halmazolt szimbólum emléke ezen Mesternek, 
régen volt nemes magyar eöttvves mesterek virtus-
sából lött norinbergai mesteri virtussának kisdég 
magyar Epitáfiomja. 

Miért is: emlékezzönk regiekkrül, Ajtósfal-
ván szülöttckrűl, Norinbergbe kimcntekrűl, liirös 
eöttvves Mesterekrűl: Antalról, aki eöttvves volt, 
Gyulán élt és Ajtóson holt, derekas Mestermíves 

volt. Albertről, az ő fiáról, aki kimene 
Gyuláról, s midőn Nürnbergbe bémene, 
Dürer lőn ott az o neve, áldassék Emlé-
kezete. Emlékezzünk apródjárói, Albert 
nevű küs íijáról: kicsiny eötwes inassá-
ról, e Világnak tsudájáról, ki született 
Norimbergben, ezernégyszázhetvenegy-
ben, holt hatodik áprilisbann, ezerötszáz-

Apobatériom 
vagyis utóversezet. 
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Illusztráció*'az »Underweysung«-lioz. Rajzoló ötvösmester a távlati készülékkel. — Illustration aus der »Underweysung«. Eln 
Goldschmledmelster mit dem perspektlvischen Apparat. — Illustration de l 'oeuvre »Under\veysung«. Un orlévre avec 

l 'appareil perspectil. 

huszonnyótzbann. Tudja ínég hát niindeu ánglus, 
burkus, talján meg hollandus, cseh meg oláj meg 
frántzija: Ejrópának minden fija: hogy az Ajtós 
familija, Magyar Ilonn és Gyula fija. írtam ezt 
Véggyulavárbann, annak jó öregtornyábann, annak 
számszöríjjas résén, Ajtósoknak falvát nézvén. 
Hirös falu, tudd meg Világ ! (Irta eggy Vén Iródiák, 
Adalbcrtus Abstemius, talliánból lőtt Hungarus, 
peregrinus historikus, ódon holmik tsudálója, ujdon 
holmik mögrovója, Magyar Virtus széltolója. 
Finis.) 

IRODALOM ÉS JEGYZETEK. 

A M ű h e l y i . 12. sor.: Tliausing : Dürer. Leip-
zig 1876.29.128. Thieme-Becker: Lexikon d. bild. 
Künstler. Dürer. * 30. s . : csínja-bínja: törökös 
eredetű és jellegű kicsinyítő kettőzés: a mester-
mívesek apró ornamentikája, olyasvalami, mint a 
székely és a kalotaszegi magyar népi mesterkedő 
művészet »mütyürke« nevű apró ornamense: vala-
mely »lóggós« dísz, mely architektonikusan nem 
tartozik a vele díszített tárgyhoz. * 32. s. Rée: 
Nürnberg. 1922. Dürer. * 37. s. Bevilaqua Béla dr.: 
Dürer. In Memóriám Hungaricam. Magyar Emlé-
kezésül. Bp. 1928. Ranscliburg. * 48. s. U. a.: 
Dürer Albert lóábrázolásai és a gyulavidéki lótípus. 
Szent György. 1928. 7. 8. 9. * 54. s. Dr. Adalbert 
von Bevilaqua: Die epidemisclic Quellen der Mala-
ria in Montenegro. Wiener Klinisclie Wochen-
schriít. 1918. Tliausing i. m. 491.; a Mesternek a 
malária kachexiásokra jellemző lépdaganata, il-
letve sajátkezű rajza a fájdalmas léptáj megjelölé-
sével u. o. 492. o., e kevésbbé ismert portraitján a 
maláriás habitus felismerhető. Vő. In Memóriám 
Hungaricum. * 59. s. A tánciskolára nézve: Tliau-

sing : Dürers Briefe. Wien 1872. 21 o. * 63. s. u. o. 
22. »bogár« az eredeti szövegben: schmarotzer. * 
65. s. Nem lehetetlen, hogy élete utolsó éveinek 
majdnem lázas irodalmi tevékenysége a maláriá-
soknál és tuberkulotikusoknál tapasztalható izga-
tott cselekvési vágy, vagy talán a felfokozott beteg-
ségtudat által kiváltott halálsejtelem sietsége. 
E betegállapotban töltött évek (1522—1528) ha-
sonlítanak a tuberkulotikus Chopin utolsó éveire. 
Gyógyszerészszámláit lásd: Tagebueli der Reise in 
d. Niederlande. Briefe. 76—133. * 2. A magyar 
Dürerirodalom: Szendrei—Szentiványi. Magy.-
képz. lexikona, ugyanitt jó külföldi irodalom; 
Dürer-Literatur in Ungarn. 1800—1928. A m. kir. 
vallás- és közokt. min. kiadása. Bp. 1928. Albrecht 
Dürer. A Fővárosi Könyvtár ünnepi kiadványa. 
1928.; a magyar származás irodalma; Dr. Bevil-
aqua: Pester Lloyd 1928. 41.; v. ö. Dürer-Littera-
tur in Ungarn 13—15. és Albrecht Dürer: 8. és 19. 
oldalakon e sorok írójának cikkeit. * 4 s. Tliausing : 
Dürer. 29. * 3. 11. s. A német irodalom éppep a 
Mester apjával kapcsolatosan absolute tájékozat-
lan a XV. század rendkívül magas színvonalú öt-
vösmívesi kultúráját illetőleg. Gyula hét gótikus 
templomáról, ezek 1561-ben Kassán elárverezett 
ötvöskincseiről, ötvösmestereiről nem tud. V. ö. 
Karácsonyi: Békés várni. tört. 1896. 6.1. s. Tliau-
sing : Briefe. 73. o. * 10. s. 73—740.* 35 s. 
Ismert rajz, közli Felvinczi Takács Zoltán is: 
Dürer. 1928. A rajzon markánsan jelentkezik a 
Mester jellegzetes magyar orra, melyre a német 
irodalom (von Habich: Kunstforschungen d. preuss. 
Akad. 1906. Hans Schwarz XVI. századi ismert 
medailleur egy faplakettje és egy bronzérme 
alapján. Scherer: Dürer. 386.) a kétségtelen ma-
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gyar néprajzi típust állapítja meg. * 47 s. i. m. 
29.o.* A M e s t e r m ű h e l y i t e r m e l é s e . 
1.2. sor. Thausing: Dürer. i. m. 128. o. * 6 s. u. o. 
128. o. * 9. s. Általában irreálisnak látszik; aján-
dékozó kedvű, nobilis, nagyűri, németalföldi útján 
borravalókat osztogat, mindenki megrövidíti, a 
császári kegydíjért harcolnia kell, legényei meg-
csalják, a hű s a hűtlen barátról verset ír (Tliau-
sing : Briefe . . . Beimen.), vállalkozásaira ráfizet, 
barátainak Velencében tett vásárlásai miatt izgal-
mában egy éjszaka fürtjei között ősz hajszálakat 
talál, pénz nélkül marad, mert tánciskolára adja 
ki azt, amije van; adósságok nyomják. (Briefe.) 
Mindez mintha nemcsak a pénzzel bánni nem tudó 
álmodó, fantaszta (Balzac, Jókai, Eötvös) voná-
sait, de magyar lelki habitust is mutatna. Kicsinyes 
pontosságú kiadásjegyzékei (Briefe) nem takaré-
kosságra, hanem arra mutatnak, hogy ezzel pró-
bálja ellenőrizni önmagát. Borra sokat költ. * 19 s. 
Thausing 305. 23 s. A»San Giovanni e Paolo« nevű 
templom. 2. 38. s. Schercr. i. m. 223—225., Thau-
sing i. m. 174.; Szendrei: A. D. Abstammung und 
Kunsttatigkeit. Ung. Revue. 1888. 279. A Szendrei-
féle hagyatékban előkerültek ugyan ilyes rajzok, 
azonban nem a tavaly elhunyt tudós által i. m.-ban 
megnevezett gyulai gombkötőmesternek eredeti, 
hanem Szendrei János saját mentéjére sajátkezű-
leg tervezett rajzai. A tudós jóhiszeműségében nem 
kételkedünk, noha ő nem a gombkötő rajzait kö-
zölte, illetve gyulai motívumokat nem közölt. Az, 
hogy a magyar sujtáson a XVI. század után is sze-
repelnek a Lionardo hurkolásai, nem bizonyítja 
ezek magyar eredetét. A magyar »attila« mint kosz-
tűm-történeti tünet nem magyar s nem középkori, 
az »Attila« szó biedermeierkori alkotás, mint a 
»Hadur«. »Un vestito attilato« olaszul opaszomá-
nyozott« ruhát jelent. T ó t h B é l a : Magyar rit-
kaságok. 108—116. o. * 3. 12. s. i. m. * 13 s. Sche-

rer. 149., Thausing: Dürer. 339. 15. s. u. o. 325. * 
22. s. u. o. 325. 374. * 26. s. u. o. 507. o. * 4. 1. 
Rée. Dürer, Thausing. D. 313. * 35 s. Scherer. 
111. * 69 s. Dr. Bevilaqua: Albrecht Dürer. 20. o. 
a századvégi Totentanz hangulatokról.* 75 s. Tliaus. 
305. 5. 1. s. Thausing. 313 o. * 13 s. u. o. * 28. s. 
Schercr. 322—9. A M e s t e r m i n t i p a r m ű -
v é s z e t i s z a k i r ó l . 19. s. Scherer. 335 o. * 
Az »Underwcysung« új kiadása Ilans Thoma elő-
szavával (A. Peltzer, Münehen 1908) átmoderni-
zált, kihagyásos, kritikátlan kiadás. 45 s. YVilIi-
bald Pirckheimer, a jeles humanista, a Mester 
gyermekkori barátja, Á francia kiadás az özvegy 
Mesterné kiadói jogainak megsértésével készült. 
Thausing. 491. o. * A mű beosztását állítólag Luca 
Pacioli olasz vándorló matematikus »La divina 
proporzione« című »Az isteni arányosságrók szóló 
művéből merítette. (U. o. 273. és 317.) 3. 24. Erre 
vonatkozhat Tscherte császári építész egy levele. 
Briefe 4. Etliche undcrricht zur befestigung der 
Statt 1527-ben megjelent világhírű műve ez. Dr. Be-
vilaqua: Dürer mint erődítéstervező és tüzérter-
vező és a török probléma. Hadimúzeumi Lapok 
1928 május és In Memóriám Hungaricum. * 49 s. 
A vándorösztön a renaissance tünete. Prof. Wölff-
lin a nürnbergi centennáriumon 1928. április 11-én 
a Mester vándorhajlamát magyar apai örökségnek 
mondotta. 5. 5 sor. A nürnbergi Luginsland torony-
gondolata és a velencei Campanile profilja ez a 
rajz. A p o b a t é r i o m 5. s. A címerről csak 
annyi bizonyos, hogy a Mester azt használta. Az 
apja portraitjának deszka hátán levő címerét (Gal-
Ieria Uffizi) e sorok írója nem a Mester kezeművé-
nek tartja. A címer — bár faktúrájának naturaliz-
musa a renaissance heraldikájának korszerűségé-
ben gyökerezik — oly egyszerű, hogy feltehető, 
miszerint már a nagyapának, Antal mesternek is 
ötvösbélyege lehetett. 

Hogy egy iparművészeti alkotás minden tekintetben kifogástalan legyen, múlhatatlanul szükséges, hogy 
külső megjelenése, tehát formája és jellege kifejezője legyen a* alkotás idejében uralkodó 

áramlatoknak és életérzésnek. Ezért a ma még oly lendületesen és lelkiismeretesen meg-
csinált rokokó gyertyatartó nem fogadható el igazán kvalitásos munkának, mert 

egy régmúlt élet érzéseinek kifejezője s ezért megjelenésében éppen 
az hiányzik, amit egy jelenkori műtől jogosan megkövetelünk. 

* 

Minden forma, szín, minden árnyalat érzéseket 
ébreszt az ember lelkében; majd kemény, 

majd lágy, hajlékony, tetterős és lanyha 
hangulatokat. A körülöttünk lévő 

tárgyak hatnak reánk. 
Lelkük van. 
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A, Düre r : Heraldikai díszítés. A {Dáma és a Halál a címerrel . — Heraldlscher Sclimiick. Uie Dame und der Tod. — 
Composition décoratlve. La Dame et la Mort. 
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Tóth Gyula: Bronzveretes és intarziával díszített ékszerdoboz. Készítette Molnár János Imre . — Schmuckküstchen mit 
Bronzbeschlag und Intarsien. — Écrin avec garni ture en bronzé et décorée avec marqueterie. 
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SWetwlrí̂-TAPSA 
Vt/Ó-UTOA? 

Kiss Pál (Párizs). Kovácsolt s ezüstözött vasból készült t intatartó, papírvágókés és ellenző. — Versilbertes schmiedeisernes 
Tintenzeug, Papiermesser und Wandschirm. — Écri toire et paravent en íer iorgé argentée. 
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Kiss Pál (Párizs). Kovácsoltvaslámpák és hadiemlék részlete. — Sclimiedeiserne Stelilampen und Teli eines Ileldendenkmals. 
— Lampes en ler lorgé et détail d'un monument commémoratif de la guerre. 
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