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N égyszáz esztendeje, hogy Albrecht Dürer meghalt : 1528-ban. Két 
évvel azután, hogy Magyarország megérte a mohácsi vészt és 

alighogy megindult fényes műveltségi korszakának megsemmisülését. 
Ugyanakkor Olaszország nyolc évvel volt Raffaello halála után, de 
még javában alkotott Michelangelo és nyomában a viharzó új nemzedék. 
Németországban már németül hirdették az igét Luther és követői ; de 
szavukra még csönd felelt, nem a fegyverek zaja. Senki sem érezte ott, 
hogy a kőlap, mely Szent János nürnbergi temetőjében egy sírnak a 
száját elzárta, a német művészet leghatalmasabb korszakának is záró
köve volt. Dürerrel megszakadt a német renaissance-festésnek alig
hogy megkezdődött folyamata, minekelőtte hagyománnyá erősöd
hetett volna.

Dürert honfitársai a legnémetebb művésznek vallják. A  faji szár
mazás érvein ebben az esetben könnyű szívvel túlteszik magukat; s ha 
maga Dürer meg nem örökítette volna családi krónikájában apjának 
magyar származását, ilyen föltevésnek bizonyára a lehetőségét is elutasí
taná a német tudomány. A  franciák már nem mulasztják el észrevenni 
Dürer fájdalmas vágyódását Olaszország és az olasz művészet felé és 
rámutatni az ellentmondásra, mely a »legnémetebb német« meghatározás 
és Dürernek idegen földre, idegen ég alá vágyódása között mutatkozik.

Teljes elfogulatlansággal mérlegelve a kérdést, nem kétséges azonban 
Dürer valóságos és gyökeres németsége. A  temperamentum — az egyet
len, ami eldönti a kérdést —  német temperamentum; temperamentu
mának formai kifejeződése német. Olyan, mint a kora-középkor német 
festőié és képfaragóié : patetikusan ünnepélyes. Másik nyilvánulási 
módja képzeletének a természete : egyrészt a fantasztikusságra való 
erős hajlandósága, másrészt a lassú beszédű, részletező, érdekesnek 
érző apró motívumokért ki-kitérő mesemondás. Dürer ebben ugyan
annak a^elki talajnak terméke, mint a német népmese. Emberi és 
művészi lénye annak a fogalomnak megtestesülése, amely sajátosan
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német fogalom s melynek a nevét is a németek találták meg más ember
fajták használatára : a kedély.

De amennyire szín-németek ezek a lelki nyilvánulások, ugyan
annyira eredendően német érzés és hagyomány Dürernek Olaszország 
felé való nosztalgiája is, melyet ő maga olyan meghatóan fejez ki egy 
röpke felsóhajtásában : »Oh, mennyire didergek majd a nap után . . . 
itt úr vagyok, otthon csak semmiházi«. Egyik legkorábbi írott emléke 
ez a mondat annak a meghasonlottságnak, melynek, úgy látszik, szintén 
a német lélek az eredő helye és melynek lényege : az ősi terheltségből 
kifelé, a szabadságba és ragyogásba, a tisztaságba és szépségbe vágya
kozás. A  Dürer-korabeli művészetben ennek az érzésnek az olasz 
művészet felé vágyódás felelt meg. Az olasz művészet a formakultusz 
világa, benne minden a formai szép keresésének, a kereknek, a lágynak, 
az egyensúlyosnak, a harmóniásnak rendelődik alá. Míg az olaszok a 
látható szépnek kifejezésére törekedtek, a velük egykorú németek a 
láthatatlan szép, az érzelem szépsége számára keresték és erőltették a 
formai kifejezést. Hogy ez az utóbbi alapjában véve művészetellenes 
törekvés, azt Dürer már korán megsejtette ; de tudatára csak Olasz
országban ébredt. Mikor a maga eltorzult kifejezésű emberábrázolásait 
Mantegnának a fájdalom paroxysmusában is mértéket tartó, nemes 
ábrázolásaival összemérte, vagy mikor Giambellino képein a szelíd 
színharmóniák és a lágyan áradó világosság lehetőségeit megismerte, 
bizonyára azt érezte, hogy van az ő művészeti törekvései fölött a 
művészetnek egy magasabbrendű világa, melyben nem a fájdalom gör
csös kifejezése az ideál, hanem minden földi indulatok kiengesztelése és 
minden keménységnek, minden zordonságnak harmóniában feloldása.

Ismerjük Dürer kísérleteit, sokszor kétségbeesett erőfeszítéseit, 
melyekkel a fölismert új ideál felé igyekezett közeledni. Úgy akarta 
látni és ábrázolni az embert és a világot, ahogyan az olaszoktól látta. 
Meg akarta szépíteni őket. De a torzító terheltség erősebb volt akaratánál 
s az ember és a világ nem szebbé lett a keze alatt, hanem esetlenebb, 
tenyeres-talpasabb, keményebb. A  küzdelmet azért nem hagyta abba s 
kísérletei művészpályája egész folyamán meg-megismétlődnek. Önmagá
val való meghasonlottságának ez volt az oka és egyben a nyil- 
vánulása is.

Dürer volt a németek első »problematikus« művésze, az, kiben a 
belső vívódás, öröklött természetének az irányító akarattal való vias- 
kodása láthatóvá lett. Vannak művei, —  főként a grafikájában —  
melyek jelképesen és elfátyolozva bár, csaknem nevén nevezik meg- 
hasonlottságát. A  »Lovag, a Halál és az Ördög« vagy »Melanchólia« című
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rézmetszete tartalmának megmagyarázását igen sokan megkísérelték. 
Pedig tiszta és érthető rajtuk a művész beszéde. Mind a két lap Dürer 
meghasonlottságának szimbolikus kifejezése. A  lelke tele volt fájdalom
mal, —  milyen vigasztalan hangú az az emlékezése, melyben családjá
nak történetét foglalja egybe, vagy az a följegyzése, amelyben apjának 
és anyjának a halálát beszéli el ! —  a fájdalom mellett keserűséggel és 
olykor lázadó érzéssel. A  halálfogalom csontvázas alakja fontos rekvizi- 
tuma volt képzeletének. A  művészit benne mindig különös erővel von
zották és ihlették meg az olyan feladatok, melyeken az emberi fájdalmat 
kellett megérzékítenie ; bizonyára azért, mert önmaga léteiének fájdal
masságát annyira érezte és mert ennek az érzésnek a tudata annyira 
foglalkoztatta.

A  probléma, amely élete végéig nyugtalanította, az volt, hogy miként 
szabadulhatna meg kínzó fájdalomérzésétől, vagyis hogyan tudná azt 
kibékítő világszemléletté alakítani. Töprenkedő lelke a mélyben és a 
magasban kereste a megoldást, kereste önmagában és önmagán túl. 
Volt úgy, hogy szinte azt hihette : már rajta van. Vannak képei, de 
főként rézmetszetei, melyeken egészen közelébe jutott annak a szépség- 
ideálnak, mely rajta túlról, a fenséges édesség hazája felől hívogatta 
vágyódását. Egyik lépésével közelébe jutott hozzá, a másikkal eltá
volodott tőle. S elmúlt belé az élete.

De az a viaskodó élet termékeny élet volt. A  pihenéstelen önkritika 
és a szakadatlan fölfelétörés minden képességét a fölszínre kényszerí
tette ki: láthatóvá tette és alakot adott neki. Képességei között a leg
tovább fejlett és a legértékesebb az a tehetsége volt, hogy a valóság jelei 
közül a legfontosabbakat tudta meglátni és a maga eszközeivel nyoma
tékosan kifejezni. Különösen képmásain beszédes ez a tehetsége. 
Ami az ember mélyben rejtőző énjéből a fölületre kivetíthető és ami 
belső láthatatlanságából a forma közvetítésével érzékelhetővé tehető, 
az Dürer arcábrázolásain hatalmas erővel szólal meg.

Férfias, nyilt, határozott lénye nem ismerte a henye órákat és 
bennük a kedvteli játékot. Műveit sohasem érzi az ember boldog pilla
natok önfeledett alkotásainak, villanásszerűen keletkezett képeknek 
vagy rajzoknak, hanem inkább lassú és kemény munka eredményének. 
Az akarás feszültsége szinte szemmel követhető rajtuk. Erre a művészre 
nézve mintha minden műve az élet-halál kérdése lett volna. Mintha 
minden feladatnak azzal az elhatározással esett volna neki, hogy éle
tének főművét alkotja meg vele.

A  valóságot részleteiben élvező, a részleteket ízeire szétbontó 
szemlélő módjának a vonal volt a megfelelőbbik kifejező eszköze, nem a

1*



188
szín. S a vonal is folttá ki nem szélesedő szálas mivoltában. Az ilyen 
természetű szemlélő-mód a grafika területén érzi magát legotthonosab
ban. Valóban a grafika volt Dürer művészetének az igazi hazája. 
Mondanivalóját fán és rézlapon sikerült legteljesebben kifejeznie —  
inkább, mint színnel. Fametszetei ennek a műfajnak utolérhetetlen 
remekei és örök példái a kevéssel sokatmondás művészetének. A  réz
metszet lehetőségeinek is csaknem a határáig jutott el ilyen lapjain. 
A  nagy német szív dobog bennük és a német mesék szivárványa tükrö
ződik rajtuk.

abriel Faure : A  hirdetés elhatalmasodása ellen most már nincs mit
tenni, mert a közönség egyre műveletlenebb és egyre több az olyan 

kiadó, aki máról-holnapra akar meggazdagodni. Örüljünk rajta, ha talál
kozik annyi művelt olvasó, hogy a jó könyvek kiadására se kell ráfizetni.

Léon Frapié : Nincs mit tenni az ellen, hogy a kereskedelem teljesen 
hatalmában tartja az írás művészetét. Az irodalom ezt is ki fogja bírni, 
mert ami csak szó, szó, szó, szellemi akrobataság, lélektelen dolog, rövid 
időn semmivé válik, a jó pedig megmarad.

Jean Gaument és Camille Cé : Sokat érne egy olyan irodalmi újság 
vagy folyóirat, amely nem állana semmiféle irodalmi szövetkezés szol
gálatában, nem törődnék a klikkek érdekével, nem adna ki hirdetést, — 
amelybe csupa jóhiszemű ember írná a kritikát, csupa olyan bíráló, aki 
nem adja el dicséreteit egy tál lencséért. A  kritikának kellene újjászület
nie ; olyan írók — költők, regényírók és színpadi szerzők — helyett, akik 
a »kéz kezet mos« elve alapján kritizálgatják vagy inkább dícsérgetik 
egymást, olyan kritikusok kellenének, akik csakis kritikusok.

(Micsoda álmodozás ! Ilyen állapotokat csak regényírók képzelhet
nek el, ha olyan tehetségesek, mint Gaument és Cé.)

Charles Géniaux : Olyan normális írókkal, akik nem kereskednek 
bűnökkel és nem akarják pénzzé tenni vallásos vagy hazafias érzéseiket, 
nem törődik sem a kritika, sem a közönség.

Gustave Kahn : Az a hirdetés, amelyik bejelenti a könyv megjele
nését, címét, szerzőjét, meg azt, hogy melyik kiadónál, hol kapható, 
szükséges. De visszaélés, ha a kiadó kritikát játszó reklámokat irat és ha 
még ismert író is találkozik, aki pénzért dicséreteket ír.

A KÖNYV ÉS AZ ÜZLET
Í RTA  A M B R U S  Z O L T Á N
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