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1 Párizs, Musée du Louvre, Cabinet des dessins, R.F. 3814. A rajz hát-
oldalán Adalbert von Lanna gyűjtői pecsétje (Lugt 2773). Első ismert 
említései: Heinrich Röttinger: Hans Wechtlin. Jahrbuch der Kunst-
historischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 27. 1907–1909. 
23–24, 51, 54. A rajz ekkor már Lanna tulajdonában volt, bizonyára az 
ő személyes közlése alapján jelölte meg Röttinger a Lippmann-gyűj-
teményt korábbi őrzési helyként. Röttinger adatait veszi át az első 
publikáció, amely a lapról – fakszimile igényű – reprodukciót is közöl: 
Handzeichnungen alter Meister aus der Albertina und anderer Sammlun-
gen, XII. Hg. von Joseph Meder. Wien, Gerlach & Schenk, 1908. Nr. 
1386. A két első publikáció párhuzamosan jelent meg, kölcsönösen 
hivatkoznak egymásra, és ahogy Röttinger tanulmányának utolsó 
lábjegyzetéből kiderül, a Szerelmespár-rajzra Meder hívta fel Röttinger 
figyelmét. A lap a Lanna-gyűjtemény árverési katalógusában: Katalog 
der berühmten Sammlung des Herrn Barons Adalbert von Lanna in Prag, II. 
Handzeichnungen alter Meister und Kupferstiche… Ver steigerung zu Stutt-
gart, 6. bis 11. Mai 1910. (H. G. Gutekunst’s Kunst-Auktion in Stuttgart, 
67.) [Stuttgart, H. G. Gutekunst, 1910.] Nr. 593, 65. Beszámoló a Louvre 
vásárlásáról: Paul Leprieur: De quelques dessins nouveaux au Musée  
du Louvre. La Revue de l’art ancien et moderne, 28. 1910. 164–166. A rajz 
további irodalma: The Vasari Society for the Reproduction of Drawings 

by Old Masters. Second Series, Part IX. Oxford, Oxford University Press, 
1928. No. 16. (Karl Theodore Parker), 13–14; Louis Demonts: Musée du 
Louvre. Inventaire général des dessins des écoles du Nord: Écoles allemande 
et suisse. Paris, Musées nationaux, 1937. No. 272, I. 58; Die Renaissance 
im deutschen Südwesten. Ausstellungskatalog, Schloß Heidelberg. Hg. 
von Volker Himmelein. Karlsruhe, Landesbildstelle Baden, 1986. Kat. 
E8. (Monika Kopplin), I. 321–322; John Rowlands: Drawings by German 
Artists and Artists from German-Speaking Regions of Europe. The Fifteenth 
Century, and the Six teenth Century by Artists born before 1530. London, 
British Museum Press, 1993. 231; Alice Klein: Hans Wechtlin, peintre à 
Strasbourg à la  veille de la  Réforme. (Doktori értekezés) Université Pa-
ris-Sorbonne, 2014. 690–691. Ezúton is köszönöm a szerzőnek, hogy a 
2019-ig titkosított disszertációnak a párizsi rajzzal foglalkozó oldalait 
olvashattam.

2 Az 1500 körüli német chiaroscuro-rajzokról vö. Iris Brahms: Zwi-
schen Licht und Schatten. Zur Tradition der Farbgrundzeichnung bis Alb-
recht Dürer. Paderborn, Wilhelm Fink, 2016.

3 Az udvari szerelem korai ikonográfiájáról lásd Markus Müller: 
Französische Minnedarstellungen des 13. und 14. Jahrhunderts. (Pictu-
ra et poesis, 7.) Köln–Weimar–Wien, Böhlau Verlag, 1996. A késő 
középkori német városok művészetében megfigyelhető recep-

Friedrich Lippmanntól, a berlini Kupferstichkabinett 
egykori igazgatójától került Adalbert von Lanna prágai 
gyűjteményébe, majd innen vásárolta meg 1910-ben 
a Louvre azt a rajzot, amelyet az alábbiakban be sze-
retnék mutatni (1. kép).1 A rajz 193×146 mm nagyságú, 
sötétbarna színnel alapozott papírra készült tintával 
– tollal és ecsettel, részben lavírozással –, valamint fe-
hér festékkel, amelyet ecsettel vitt fel a művész. Köny-
nyen felismerhető, hogy a lap hozzávetőleg 1500 körül, 
Dél-Németországban vagy annak vonzáskörzetében ké-
szült. Ahogy az ebből az időből, erről a területről fenn-
maradt hasonló chiaroscuro-rajzok esetében nem ritka, 
ez a lap is teljes kompozícióként, befejezett képként 
van kialakítva.2

A néző elé táruló jelenet szabad ég alatt játszódik. 
A jobb oldalon messzire ellátni, a középtérben egy bi-
zonytalan fajtájú vízfelület egy részben beépített szi-
getet vagy földnyelvet ölel körül, e mögött egy lapos 

domb és egy meredek hegylánc zárja le a látóhatárt. 
A képmező bal oldalának nagy részét két vastag, gö-
csörtös, kanyargó törzsű fa foglalja el, mögöttük véko-
nyabb fák takarják el a kilátást. A vastag fák tövében, 
egy keskeny ösvény mellett fiatal pár ül. A nézőtől távo-
labb helyet foglaló, hivalkodóan öltözött, hosszú hajjal 
és virágkoszorúval ábrázolt férfi az ölében tartott lan-
ton játszik, a lant félig nyitott tokja a lába előtt, a kép 
jobb alsó sarkában hever. A nő zárt főkötőt és hosszú, 
a kép peremeiig szétterülő szoknyát visel, tekintete a 
kezében tartott – minden bizonnyal hangjegyes – pa-
pírdarabba merül.

A szabadba, erdőszélre elvonuló szerelmespár 1500 
körül délnémet területen kedvelt képtéma volt, amely-
nek példái sokféleképpen kapcsolódnak az udvari szere-
lem irodalmi és képi ábrázolásainak az érett középkorig 
visszanyúló hagyományához.3 Ebből a hagyományból 
ered az udvarlás helyszínének locus amoenusként való 
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MS mester: Kies tájban muzsikáló szerelmespár
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1.  MS mester: Zenélő szerelmespár,  1500–1510 körül. Párizs, Musée du Louvre, Cabinet des dessins
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ciójához vö. többek között Keith P. F. Moxey: Chivalry and the 
Housebook Master (Master of the Amsterdam Cabinet). In: Live-
lier than Life: the Master of the Amsterdam Cabinet or the Housebook 
Master, ca. 1470–1500. Exhibition catalogue. Compiled by Jan Piet 
Filedt Kok. Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 1985. 65–78; Jah-
reszeiten der Gefühle. Das Gothaer Liebespaar und die Minne im Spät-
mittelalter. Ausstellungskatalog, Schloßmuseum Gotha. Hg. von 
Allmuth Schuttwolf. Ostfildern-Ruit, Verlag Gerd Hatje, 1998. 
A párizsi rajz közvetlen típusbeli rokonaihoz: Thomas Noll: Alb-
recht Altdorfer in seiner Zeit. Religiöse und profane Themen in der Kunst 
um 1500. (Kunstwissenschaftliche Studien, 115.) München–Berlin, 
Deut scher Kunstverlag, 2004. 381–429. A párizsi rajzot is érinthet-
né Noll tézise, mely szerint a hasonló szerelmespár-ábrázolások 
témája általában férjes asszonyok elcsábítása lenne, és olyankor is 
pejoratív, intő tartalmúak volnának, amikor ennek nincs a modern 
szemlélő számára is nyilvánvaló jele. Ez a tézis azonban nem meg-
győző. A főkötőt, amelynek alapján Noll házas asszonyoknak tartja 
a nőalakokat Dürer 1498 körüli rézmetszetén (uo., 416), Altdor-
fer 1508-ra datált tollrajzán (uo., 393) és 1511-es fametszetén (uo., 
381), az öltözködést szabályozó késő középkori városi rendtartások 
szerint hajadonok éppúgy viselték, mint férjes asszonyok; vö. Lise-
lotte Constanze Eisenbart: Kleiderordnungen der deutschen Städte 

zwischen 1350 und 1700. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des deutschen 
Bürgertums. (Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft, 32.) 
Göttingen, Musterschmidt-Verlag, 1962. 152. Noll következteté-
sének problematikussága rögtön szembeszökővé válik, ha Mária 
Magdolna számtalan egykorú ábrázolására gondolunk, amelyeken 
az említett lapokon láthatókkal egyező formájú főkötők jelennek 
meg. A párizsi rajzon a férfi fejét díszítő virágkoszorú sem segít a 
két szereplő viszonyának meghatározásában, ez ugyanis egy olyan 
divatkellék, amelyet a korban sokféle családi és társadalmi státu-
szú ember viselt (Eisenbart 1962. 154–155, 157).

4 Jellemző, hogy Israhel van Meckenem szerelmes- és házaspárokat 
ábrázoló, a szerelem idilli és a nemek közötti harc szatirikus bemu-
tatásának hagyományából egyaránt merítő rézmetszetsorozatának 
tizenkét lapjából hármon is zenél az egyik vagy mindkét szereplő, és 
ez a három esetben – úgy tűnik – három különböző módon jellemzi 
a viszonyukat. Vö. Brigitte Lymant: Die sogenannte „Folge aus dem 
Alltagsleben” von Israhel van Meckenem. Ein spätgotischer Kupfer-
stichzyklus zu Liebe und Ehe. Wallraf-Richartz-Jahrbuch, 53. 1992. 25–31.

5 Bartsch 93; vö. Rainer Schoch–Matthias Mende–Anna Scher-
baum: Albrecht Dürer, das druckgraphische Werk, I. München, Prestel 
Verlag, 2001. Nr. 3. 32–33. A rajz és a metszet közötti kapcsolatot 
már Kopplin 1986 (lásd 1. jegyzetben) is megállapította.

látható egy-egy szúrt lyuk, az égbolt közepe táján pe-
dig egy gombostűfejnyi méretű benyomódás. A lapot 
egyszer vízszintesen kettőbe hajtották, de ennek nyo-
mai alig látszódnak az előoldalon. A rajz alsó részén, 
középtájt piszkosfehér, a lant tokján pedig szintén vi-
lágos, rózsaszínes árnyalatú szennyeződés figyelhető 

jellemzése, valamint a lanton játszó férfi, illetve a kö-
zös zenélés motívuma is; a zene a csábítás eszközeként 
vagy a szerelmeseket összekötő harmónia érzékletes 
jeleként a középkorban többféle árnyalatot adhatott a 
párok ábrázolásának.4 A Louvre rajzával szorosabban 
rokonítható szerelmespár-ábrázolások 1500 körül kép-
szerűen befejezett rajzok körében és főleg a nyomta-
tott grafikában találhatók meg. A párizsi rajz közvetlen 
mintája is egy rézmetszet volt, Albrecht Dürer korai, 
Szerelmi ajánlat címen ismert lapja (2. kép).5 Bár a rajz 
és a metszetelőkép viszonya laza, és a közöttük lévő 
hasonlóságok egy része – a képmező, a táj és a figurák 
egymáshoz viszonyított arányai, a háttér kettéosztása 
– a képtípus további egykorú példáin is megtalálható, 
a figurák beállítása és testtartása mégis egyértelműen 
tanúskodik arról, hogy a rajzoló Dürer lapját tartotta 
szem előtt. Nem lehet ugyan teljesen kizárni, hogy a 
párizsi rajz egy táblakép előtanulmánya lett volna, en-
nek az esélye azonban csekély, és valószínűbb, hogy 
az autonóm rajzok egy korai példájával van dolgunk.

Ebben a kérdésben a lap fennmaradási állapota, tör-
ténetének nyomai nem nyújtanak további támponto-
kat. A papír (rektó oldalról nézve) bal szélénél egy vízjel 
töredéke, hétágú csillagot formáló felső része vehető 
ki; ez nem elég az azonosításhoz. Ez alatt, a hátolda-
lon egy kisméretű, vonalas tollrajz látható, amely a lap 
mai peremén túl is folytatódott; az ábrázolt motívum 
a vázlat töredékessége miatt nem határozható meg 
(3. kép). A vízjel és a tollvázlat között egy hosszú, ívelt 
vonalú betépődés húzódik. Ettől eltekintve a papír álla-
pota jó, csak a két alsó sarkon és a bal perem közepénél 

2.  Albrecht Dürer: Szerelmi ajánlat,  1495 körül
New York, Metropolitan Museum of Art
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6 Röttinger 1907–1909 (lásd 1. jegyzetben). A Wechtlint említő forrá-
sokhoz lásd Hans Rott: Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen 
und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert, 3/1. 
Stuttgart, Strecker & Schröder, 1936. 219–224.

7 Ahogy Parker fogalmaz: „eine Reihe von größtenteils minderen Ar-
beiten der Dürerschule”. In: Karl Theodore Parker: Elsässische Hand-
zeichnungen des XV. und XVI. Jahrhunderts. (Die Meisterzeichnung, 2.) 
Freiburg im Breisgau, Urban-Verlag, 1928. 14.

8 Curt Glaser: [Recenzió Röttinger tanulmányáról.] Monatshefte für 
Kunstwissenschaft, 1. 1908. 561–563; Martin Weinberger: Nürnber-
ger Malerei an der Wende zur Renaissance und die Anfänge der Dürerschu-
le. (Studien zur deutschen Kunstgeschichte, 217.) Straßburg, J. H. Ed. 
Heitz, 1921. 231–234; Heinrich Röttinger: Dürers Doppelgänger. (Stu-
dien zur deutschen Kunstgeschichte, 235.) Straßburg, J. H. Ed. Heitz, 
1926. XI. Ez utóbbi könyv ugyanarra a kérdésre kínál teljesen más, 
de éppúgy sikertelen választ, mint a Wechtlin-tanulmány. A Max 

J. Friedländer recenziójában (Jahrbuch für Kunstwissenschaft 1927. 
269–270) világossá tett módszertani problémák az 1907-es publikáci-
ót is terhelik.

9 Parker 1928 (lásd 1. jegyzetben); Heinrich Röttinger: Wechtlin 
(Wächtle, Wechtel u. ähnlich), Hans, I. In: Allgemeines Lexikon der 
bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart [Thieme–Becker], 
XXXV. Hg. von Hans Vollmer. Leipzig, W. Engelmann, 1942. 234; 
Rowlands 1993 (lásd 1. jegyzetben).

10 Elutasítja Wechtlin szerzőségét Demonts 1937 (lásd 1. jegyzetben) és 
Kopplin 1986 (lásd 1. jegyzetben). A bizonytalan attribúciók között 
veszi számba a rajzot Klein 2014 (lásd 1. jegyzetben).

11 Ez az ellenérv a biztosan Wechtlinnek tulajdonítható fametszeteket 
figyelembe véve is megáll, függetlenül attól, hogy az összehason-
lítás során Kopplin egy Zürichben őrzött, Parker által Wechtlinnek 
adott üvegfestmény-előrajzot helyezett előtérbe – egy olyan rajzot, 
amelyet szintén a problematikus attribúciók közé kell sorolnunk.

elhalványulása miatt különösen a figurák arcvonásai 
váltak homályossá.

A rajz Hans Wechtlin műveként vonult be a művé-
szettörténeti irodalomba. Egyike volt ugyanis annak a 
számos rajznak, amelyet Heinrich Röttinger 1907-ben 
a levéltári forrásokban festőként említett straßburgi 
művész szignált fametszetekből kiindulva összeállított 
œuvre-jébe sorolt.6 Röttinger eközben azt is szerette 
volna kimutatni, hogy Wechtlin jelentős időt töltött 
Nürnbergben, Dürer műhelyében. Ez magyarázza meg 
az általa összegyűjtött – amúgy igen sokféle művészi 
kézjárást mutató – rajzok közös nevezőjét: Röttinger 
a korai Dürer közeléből merített, olyan művek köré-
ből, amelyeket, úgy tűnhetett, sem a mesternek, sem 
a név szerint ismert Dürer-tanítványok valamelyiké-
nek nem lehet megnyugtatóan tulajdonítani.7 Ezeket 
az attribúciókat és a velük fantasztikus dimenziókba 
tágított œuvre-t hamar elvetette a kutatás, és idővel 
maga Röttinger is elhatárolódott korábbi kísérletétől.8 
Az 1907-ben összegyűjtött művek között csak egy van, 
amelyik valamennyire megragadt a Wechtlin-kutatás-
ban, és ez éppen a szerelmespárt ábrázoló párizsi rajz.9

Ennek a rajznak az esetében sem lehet azonban a 
Wechtlin-attribúciót többségi véleménynek nevezni.10 
Találó Kopplin megfigyelése, hogy a párizsi lap figu-
ráinak kissé finomkodó testbeszéde, játékosan mozgó 
ujjai idegenek Wechtlin emberalakjaitól, amelyeket in-
timebb jeleneteken is inkább megfeszülő testtartások 
és merevnek ható gesztikuláció jellemez.11 Ezt ki lehet 
egészíteni azzal, hogy a tájábrázolás szerkezete egy-
általán nem Wechtlinre vall (4. kép). A Louvre rajzán a 
jobb oldalon megnyíló távlat mélységét úgy érzékelte-
ti a művész, hogy az egymás mögötti térrétegek kö-
zé a szokatlanul kanyarodó vízfelületet felhasználva 
mintegy szünetjeleket tesz, és a tekintetet cikcakk-
vonalban vezeti. Wechtlinnél ezzel nem találkozunk, 

meg. A bal felső, illetve a jobb alsó sarok környékén a 
lap előoldala kissé kopott. A sötét tinta elhalványult: 
bár a lavírozott felületek és az ecsettel megerősített 
kontúrok ma is jól láthatók, a vékonyabb, tollal felvitt 
modelláló vonalkázás csak nehezen kivehető, helyen-
ként szinte egybeolvad az alapozás színével. A tinta 

3.  MS mester: Zenélő szerelmespár,  1500–1510 körül (hátoldal)
Párizs, Musée du Louvre, Cabinet des dessins
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12 Vö. Franz Winzinger: Die Zeichnungen Martin Schongauers. Berlin, 
Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, 1962. 16. A Schongauernek 
tulajdonítható rajzok kérdése ma vitatott, az azonban nem, hogy 
nincs egy olyan Schongauer-rajz sem, amelynek esetleges monog-
ramja eredeti lenne. A kutatás állásához lásd Fritz Koreny: Martin 
Schongauer as a Draftsman: A Reassessment. Master Drawings, 34. 
1996. 123–147; Stephan Kemperdick: Martin Schongauer. Eine Mono-
graphie. Petersberg, Michael Imhof Verlag, 2004. 60–76.

13 Demonts 1937 (lásd 1. jegyzetben). Ehhez igazodik a Louvre kur-
rens gyűjteményi adatbázisa is: http://arts-graphiques.louvre.fr/
detail/oeuvres/2/16112-Un-couple-damoureux-faisant-de-la-mu-
sique-dans-un-paysage, letöltés dátuma: 2016. szeptember 28., 
legutóbbi frissítés: 1993. február 20. Nem foglal állást a kérdésben 
Kopplin 1986 (lásd 1. jegyzetben). Klein 2014 (lásd az 1. jegyzetben) 
ugyancsak megállapítja a monogramhoz és a rajz fehér kiemelései-
hez használt festék azonosságát.

Éppen ellenkezőleg: a betűkhöz használt fehér festék 
– amennyire szabad szemmel, illetve nagyítóval meg-
állapítható – színét, sűrűségét tekintve teljesen egyezik 
a lap többi részén használt fehér festékkel. Vonalvastag-
ság és rajzi duktus szempontjából sem ugrik ki a monog-
ram az összképből. Így az sem meglepő, hogy éppen a 
gyűjtemény kritikai katalógusában található a  Louvre 
rajzának egyetlen olyan említése, ahol nem merül fel 
kétely a monogram eredetiségével kapcsolatban.13  

az ő több dúcról nyomtatott chiaroscuro-metszetein 
ellenben rendszeresen visszatér egy másik megoldás: 
a horizonthoz közeli térrétegek a legsötétebb színnel 
nyomott dúcon már nincsenek meg, a táj formái itt 
csak egy középtónusnak és a papír világos színének a 
használatával jönnek létre, így a középtér és a háttér 
erős kontrasztjával egyfajta levegőperspektíva jelenik 
meg a metszeten. Ez a megoldás még egyszerűbben 
kivitelezhető lett volna egy chiaroscuro-rajzon, a pári-
zsi lapon azonban nincs lényeges különbség a középtér 
és a háttér modellálásának módja között. Nem figyel-
hetők meg jelentős hasonlóságok a tájak részleteiben 
sem: a Wechtlin metszeteinek látóhatárán általában 
feltűnő meredek, fogazott szélű sziklák helyett a rajzon 
lágy, konkáv ívű hegylánc zárja le a horizontot, a straß-
burgi művésznél szinte védjegyszerűen ismétlődő, sű-
rű, kicsi fodrokkal körbeírt felhőket itt hiába keressük.  
A Wechtlin-attribúció érdekében korábban felhozott ér-
vek kevéssé tűnnek meggyőzőnek. Többen hivatkoztak 
az előtér növényeinek ábrázolására, számomra azon-
ban úgy tűnik, hogy itt a hasonlóságok nem mennek túl 
olyan motívumokon, amelyeket a korai Dürer rajzaitól 
és fametszeteitől is származtatni lehet. A részletformák 
összevetésekor már, minél közelebb fókuszálunk, annál 
nehezebb egybecsengéseket észrevenni a párizsi rajz és 
Wechtlin metszetei között.

A Wechtlin-attribúció legnagyobb akadálya azonban 
mindettől független. A szerelmespárt ábrázoló rajz al-
ján, középen, a nőalak lábai alatt ugyanis fehér festék-
kel, ecsettel fel van írva egy monogram: két, a betűk 
középvonalában elhelyezett pont között egy M és egy  
S betű (5. kép). Röttinger és az őt követő szerzők ezeket a 
betűket nem meglepő módon egy utólagos Schongauer- 
monogramnak tekintették. Valóban nem ez lenne az 
egyetlen rajz, amelyre egy gyűjtő vagy műkereskedő 
jóhiszeműen vagy a megtévesztés szándékával Mar-
tin Schongauer monogramját írta volna fel.12 A párizsi 
rajz esetében azonban ezt és egyáltalán a felirat utóla-
gosságát egyedül annak alapján feltételezték, hogy a 
monogram ugyanazokat a betűket tartalmazza, mint 
a colmari rézmetszőé. Technikai jellegzetességek nem 
utalnak arra, hogy a monogram későbbi lenne a rajznál. 

4.  Hans Wechtlin: Madonna a Gyermekkel körbezárt kertben,  1510 körül
New York, Metropolitan Museum of Art
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14 Az esztergomi Keresztény Múzeumban, a budapesti Magyar Nem-
zeti Galériában, a hontszentantali plébániatemplomban és a lille-i 
Palais des Beaux Arts-ban őrzött táblák irodalmában a legalapve-
tőbb: „Magnificat anima mea Dominum”. M S mester Vizitáció-képe és 
egykori selmecbányai főoltára. Kiállítási katalógus. Szerk. Mikó Árpád–
Poszler Györgyi. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 1997. Az azóta 
megjelent irodalomhoz vö. A restaurálás művészete. Kiemelkedő res-
taurálások a Magyar Nemzeti Galériában. Szerk. Boda Zsuzsanna et al. 
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2014. http://mng.hu/data/res-
tauralas_vegleges.pdf, 24–29, letöltés dátuma: 2016. szeptember 28. 
Az eddigi kutatásban felvetett azonosítási és attribúciós javaslatok 
egyikéhez sem tudok csatlakozni, ennek indoklása mindazonáltal 
túllépne jelen közlemény keretein.

15 Röttinger 1907–1909 (lásd 1. jegyzetben) egyik érve, amely akár meg-
győzőnek is tűnhetne, éppen az éneklő szerelmes és Wechtlin Krisztus 
élete sorozatából a Bemutatás a templomban-jelenet előterében tér-
deplő nő szoknyája közötti összehasonlításon alapult. (A fametszet-
hez vö. M. Consuelo Oldenbourg: Die Holzschnitte des Vrs Graf zur 
Passion und die des Johann Wechtlin zum Leben Jesu. Ein bibliogra-
phisches Verzeichnis ihrer Verwendungen. In: Festschrift für Josef Benzing 
zum 60. Geburtstag. Wiesbaden, Guido Pressler, 1964. 295. Nr. 8. A soro-
zat datálásához: Alice Klein: L’édition strasbourgeoise des poèmes de 
Benedictus Chelidonius « Passio Jesu Christi Salvatoris Mundi »:  
une contrefaçon de l’édition nurembergeoise de 1511. Anzeiger des Ger-
manischen Nationalmuseums 2014. 69–76.) Az, hogy a két redőstílus kö-
zött milyen nagy a különbség, valóban csak akkor válik világossá, ha  
a selmecbányai oltár festményeit is látóterünkbe vonjuk.

zött látható mesterjegy a rajzon hiányzik ugyan, de a 
betűk formája lényegében egyezik, és mindkét helyen 
megvan a betűk melletti két pont. A monogram felveti 
tehát a kérdést, hogy a párizsi rajznak és a selmecbá-
nyai oltárnak a stílussajátosságai is összeegyeztethe-
tők-e egymással.

Erre a kérdésre igennel lehet válaszolni. A rajz elő-
terével kezdve: az ülő nő ruhájának redőkompozíciója 
teljes egészében olyan elemekből épül fel, mint Mária 
öltözete MS mester Vizitáció-képén (6. kép). A szoknya 
comb alatt földre omló részének belső kontúrjai 60 fo-
koshoz közelítő szögekben rövid, egyenes szakaszokra 
törnek – mintha a drapéria felülete kristályszerkezet-
be rendeződne, vagy redői egy egyenlő oldalú három-
szögekből álló vonalhálóra illeszkednének. Ugyanilyen 
formát öltenek a Vizitáción Mária rózsaszín ruhájának a 
jobb kéz alatti, vagy – még inkább – a két lábfej közötti 
gyűrődései. Az éneklő nő szoknyájának hátsó, a figura 
derekától a lap bal alsó sarka felé tartó, kívül töretlen 
ívű, belül mély benyomódások sorával tagolt széle a 
Mária jobb lába mögött hátravetődő ruhavégről isme-
rős. A rajzon a térd alatti hajtűredő formáját többek 
között Mária kék köpenyének rajzolatán látjuk viszont. 
Természetesen MS mester más tábláin, más figuráin is 
bőséggel lehet támpontokat találni a párizsi rajz és a 
selmecbányai oltár redőstílusa közötti azonosság meg-
állapításához. Jól megkülönböztethető ez a redőstílus a 
Hans Wechtlin metszetein látható drapériák éles szög-
ben találkozó, nem egymáshoz kapcsolódó, hanem egy-
másra metsződő belső kontúrjaitól, amelyek a szilánk-
szerű töredezettség hatását kölcsönzik a felületnek.15 
A párizsi rajzon a kottát tartó és a lanton játszó kezek 
formájukkal és főleg a behajlított ujjak finom ritmusú 
elrendezésével, fürge mozgásával ugyancsak MS mes-
terre vallanak, a Vizitáció megfelelő részletét vagy a Ke-
resztvitelen a katonák kezét idézik fel. A rajzon az arcok 
vonásai közül a nőalak hullámzó körvonalú, előreálló, 
nagyon duzzadt ajkai ütnek el leginkább a kor ábrázolási 

Ez a belátás mindazonáltal nem vezetett közelebb a 
művész meghatározásához, mert azok, akik elutasí-
tották a Wechtlin-attribúciót, ennek mégis hatása alatt 
maradván, továbbra is a Felső-Rajna-vidékre helyezték 
a rajzot – itt pedig nem ismert olyan MS monogramú 
művész, aki ennek készítőjeként szóba jöhetne.

A párizsi lapon lévő monogramnak nemcsak a tartal-
ma, hanem az írásképe is megfelel annak az MS monog-
ramnak, amely a selmecbányai Szent Katalin-templom 
egykori főoltárából fennmaradt szárnyképek egyikén, 
a Krisztus feltámadását ábrázoló táblán látható egy 
1506-os évszám mellett.14 A festményen a két betű kö-

5. MS mester monogramja: a) Zenélő szerelmespár, 1500–1510 
körül. Párizs, Musée du Louvre, Cabinet des dessins – b) Krisztus 
feltámadása a selmecbányai Szent Katalin-templom főoltáráról, 
1506. Esztergom, Keresztény Múzeum
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6.  MS mester: Vizitáció a selmecbányai Szent Katalin-templom főoltáráról,  1506. 
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
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konvencióitól, tekinthetők egyéni sajátosságnak, egy-
úttal itt látszik feltűnő egyezés a selmecbányai képek 
fejtípusaival, különösen a Vizitáció Erzsébet-alakjával.

A selmecbányai tábláknak nincs olyan részlete, ame-
lyet a rajz feltűnő motívumával, az előtérben kanyargó 
fatörzsekkel közvetlenül össze lehetne vetni. Ha azon-
ban a festmények középterében – a Keresztvitelen vagy 
a Vizitáción – felbukkanó elhalt, száraz fatörzseket fi-
gyeljük meg, akkor nemcsak a szerelmespár mögötti 
fatörzsek tekeredésének vonalát, hanem a rajz jobb ol-
dalán felülről belógó vékony tölgyágat is MS mesterre jel-
lemzőnek találhatjuk. A fatörzs emberi izomkötegekre 
emlékeztető modellálása, vagy az olyan részletformák, 
mint a kitört ágak gumószerű csonkja a Keresztvitel-táb-
la keresztfáján tér vissza. A fák előtt a bal oldalon lévő 
virág, ennek fodros szélű levelei a Vizitáció előterének 
növényeire emlékeztetnek. Amikor Wechtlin metsze-
teinek előterében, hasonló elhelyezésben jelennek meg 
növények, akkor ott a levelek változatos beállítását, 
erős rövidülését használja arra a művész, hogy a mo-
tívum testességét, ezzel együtt az előtér mélységét 
érzékletessé tegye. A párizsi rajzon a növény részeinek 
dekoratív, kárpitszerű elrendezése ezzel szemben újfent 
a selmecbányai oltárral mutatott rokonságot erősíti.

A zenélő pár mögött megnyíló tájnak szinte pontos 
megfelelője van a Vizitáció-tábla hátterében. Igaz, hogy 
mindkét tájháttér olyan ábrázolási konvenciókból indul 
ki, amelyek a 16. század elején, elsősorban Nürnbergből 

kiindulva, számos helyen hasonló formában elterjedtek. 
Mégis, a széles, kanyargó vízfelületből, a középtérben 
ebbe belógó földnyelvből, a háttérben lapos dombok-
ból és ívelt kontúrú hegyekből felépített tájábrázolás 
szerkezete, a víz és az épületek tértagoló szerepe, a 
part vonalvezetése, a dombok hosszú, párhuzamos 
ecsetvonásokkal való modellálása mind olyan jelleg-
zetességek, amelyek meggyőzhetnek a Szerelmespár és 
a Vizitáció szorosabb összetartozásáról. Végül vannak 
a rajznak olyan pontjai – a középtérbe vezető ösvény 
tekervényes kontúrja, a nőalak feje mögötti hervadt 
virágok és számos más részlet –, ahol egy-egy gyors, 
kanyargó, ideges ecsetvonás spontaneitása, vibrálása 
önálló kifejezőerőt nyer. Ezeken a helyeken a technika 
és a méretek óriási különbsége ellenére is felismerhe-
tő ugyanaz a kézjárás, amelynek hasonlóan érzékeny 
elevenségű nyomai a selmecbányai szárnyképek leg-
sajátabb vonzerejét adják.
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Master MS: Seated couple making 
music in the open air

A drawing of two lovers, executed in pen and ink with wash, 
along with brush and white heightening, on brown prepared 
paper (Paris, Musée du Louvre, R.F. 3814), has been attributed 
by Heinrich Röttinger and others to the 16th-century Strasbourg 
painter Hans Wechtlin. In this paper, I join the voices sceptical 
of this attribution. The monogram MS near the lower edge 
of the sheet is not a false signature of Martin Schongauer, as 
previously supposed, but an authentic part of the artwork, 
for it is drawn in the same paint as the white heightening of 
the figures and the landscape. The content and shape of this 
monogram match another monogram MS on one of the seven 
surviving wing panels from the former high altarpiece of the 
Church of Saint Catherine in Banská Štiavnica (Selmecbánya, 

Schemnitz). A detailed stylistic analysis shows that the Paris 
drawing has much more in common with these paintings, 
dated 1506, than with the woodcuts of Wechtlin. Besides the 
Banská Štiavnica altarpiece, the Seated couple making music is 
the only work known so far by this painter.
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