
Január 6-ig Bécsben is lehet tőle képeket látni, utána már Belgiumig 
kell utazni, ha a rejtélyes flamand festő életművének az utókor számára 

megmaradt részére vagyunk kíváncsiak.

Németh István

JAN VAN EYCK ÉS  
A KÖZÉPKOR ALKONYA

Jan van Eyck: Madonna és a gyermek a szökőkútnál, 1439, olaj, fa, 
19 x 12 cm, Royal Museum of Fine Arts, Antwerpen
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Az utóbbi időben, nem utolsósorban  
az éppen aktuális évfordulóknak kö-
szönhetően, több nagyszabású, a német - 
 alföldi festészet valamely nemzetközi 
hírű nagymesterének életművét közép-
pontba állító monografikus kiállítást is 
rendeztek Európában. 2016-ban előbb 
a festő szülővárosa, ’s-Hertogenbosch, 
majd a madridi Museo del Prado adott 
otthont a Hieronymus Bosch vizioná-
rius képi világát bemutató izgalmas tár  - 
latnak,1 ezt követte 2018-ban a bécsi 
Kunsthistorisches Museum közelmúlt-
ban zárt, tömegeket vonzó Bruegel- 
ki  állítása.2 Ugyancsak szenzációsnak 
ígérkezik a genti Szépművészeti Múze-
 um (MSK Gent – Museum voor Schone 
Kunsten) 2020 februárjában nyíló Van 
Eyck. Een optische revolutie (Van Eyck. 
Optikai forradalom) című kiállítása. 
Jan van Eyck (1390 k. – 1441) vitatha-
tatlanul a korai németalföldi festészet 
legismertebb alakjának számít. A tár-
lat helyszínének kiválasztását az is in-
dokolhatta, hogy a mester és testvére,  
Hu  bert egyik főművét, s egyben leg-
rejtélyesebb alkotását, az 1432-ben fel-
szentelt „genti oltárt” (hivatalos nevén:  
A Bárány imádása) ma is eredeti helyén, 
a genti Szent Bavo katedrálisban őrzik, 
s ennek közelmúltban restaurált külső 
táblái az előrejelzések szerint szerepel-
 ni fognak az említett monografikus 
ki  állításon.3 A táblaképeket, szobro-
kat, rajzokat és miniatúrákat egyaránt 
felvonultató tárlat nem titkolt célja, 
hogy Jan van Eyck alig több mint két-
tucatnyi alkotást számláló életművét 
tágabb keretbe ágyazva mutassa be a 
közönségnek, érzékeltetve a korai né-
metalföldi festészet jeles képviselői, az 
úgynevezett „flamand primitívek” és 
a korabeli olasz, francia, német vagy 
éppen spanyol és portugál mesterek kö -
zött létrejövő hatások és kölcsönhatá-
sok sajátos szövevényét, mely jelentős 
mértékben meghatározta a 15. századi, 
illetve 16. század eleji európai képző - 
művészet összképét.
Hogy az olyan ismert főművek, mint 
például a hagyományosan önarcképnek 
tartott londoni Vörösturbános férfi, az 

ugyancsak a National Gallery gyűjtemé-
nyében őrzött, 1434-ben festett Arnolfini 
házaspár, a nem sokkal később készült, 
louvre-beli Rolin kancellár Madonnája, 
az 1437-ben a genovai Giustiniani család 
egyik tagja számára festett, s kis mére-
tei ellenére is monumentálisnak ható 
Drezdai Triptichon, vagy éppen a berlini 
Gemäldegalerie 1438–40 tájára datált 
remekműve, a Madonna a templomban 
szerepelnek-e a genti kiállításon, illetve 
hogy milyen alkotások láthatók majd  
a több mint száz műtárgyat felvonulta-
 tó válogatásban olyan híres korabeli 
flamand festőktől, mint például Robert 
Campin, Petrus Christus vagy éppen 
Rogier van der Weyden, az részben még 
kérdéses. Érdemes egyébként megem-
líteni, hogy 2002-ben, amikor Brugge 
volt Európa kulturális fővárosa, már ren - 
deztek egy sok szempontból hasonló 
tematikájú, nagyszabású tárlatot Fland-
riában; hogy a 2020-as genti kiállítás 
mennyiben tud majd ehhez képest va-
lami mást, újat vagy többet nyújtani a 
szakmának, illetve a nagyközönségnek, 
az hamarosan ki fog derülni.4

Van Eyck korabeli hírnevét, a művei 
iránt megnyilvánuló osztatlan csodála-
tot nem utolsósorban annak az alakját 
övező legendának is köszönhette, hogy 

– ahogy erről többek között Giorgio Va - 
sa ri, majd később Karel van Mander élet - 
rajzgyűjteményében is olvashatunk –  
hagyományosan neki tulajdonították 
az olajfestés feltalálását, melynek „tit-
kát” sokáig gondosan őrizte.5 Ma már 
tudjuk, hogy az olajfestés technikája 
már akkoriban sem volt teljesen isme-
retlen, nem kellett felfedezni, tehát Jan 
van Eyck legfeljebb továbbfejleszthette, 
még inkább tökélyre vihette azt.6 A mai 
nézőt is méltán nyűgözi le a híres fla-
mand festő alkotásainak mesteri szín- 
és fénykezelése, illetve a miniatúraszerű 
aprólékossággal kidolgozott részletek 
szinte mágikus realizmusa. E markáns 
stílusjegyek, formai sajátosságok mellett 
azonban nem szabad megfeledkeznünk 
a tartalmi szempontokról sem, hiszen 
már Erwin Panofsky egyes publikációi 
ráirányították a figyelmet a 15. századi 

flamand mesterek, köztük Jan van Eyck 
képeinek rejtett szimbolikájára.7
Mint kiderült, szinte egyetlen olyan rea- 
lisztikusnak vagy teljesen hétköznapi-
nak tűnő motívum sincs ezeken a korai 
németalföldi táblaképeken, melyeknek 
ne lenne egyúttal valamilyen mögöttes 
jelentése. Lényegében realizált abszt-
rakciókról van szó, ahol az Ige testet  
öltésének, a Megváltásnak vagy éppen 
Isten mindenütt jelenvalóságának misz - 
tériuma kap érzékekkel is felfogható, 
szinte tapinthatóan valóságos képi for-
mát. Azt is mondhatnánk, hogy minél 
inkább elmerülünk e képek apró rész-
leteinek tanulmányozásában, annál in - 
kább feltárul előttünk a misztérium. 
Ne feledjük, hogy Van Eyck és a korai 
németalföldi mesterek alkotásai olyan 
időszakban készültek, amikor Európa- 
szerte egyre elterjedtebbé váltak a magán-
ájtatosság céljára készült házioltárok  
és egyéb kegyképek, s bár ezek a műal-
kotások korántsem veszítették el szakrá  - 
lis funkciójukat, mindinkább az esztéti - 
kai élvezet tárgyaiként tekintettek rájuk.  
A tehetséges, olykor népes műhely élén 
tevékenykedő művészek kiemelkedtek  
az ismeretlenség homályából, s a nevük-
höz köthető művek már nem csupán 
uruk, megrendelőjük vagy városuk, de 
saját hírnevüket is öregbítették. Az éb-
redező művészi öntudat egyik jeleként 
értékelhető az is, hogy Jan van Eyck 
nemritkán már „szignálta”, névjegyé-
vel látta el műveit, illetve hogy képeinek 
eredeti keretén olykor a mester híressé 
vált jelmondata is olvasható: „Als ik kan”, 
ami úgy is fordítható, mint „legjobb tu-
dásom szerint”, de azt is jelentheti, hogy 
„ahogy (csak) én tudom”!8

Egyesek szerint Jan van Eyck még a pol - 
gári megrendelők számára készített vi- 
lági portrék esetében is az ikonok (hi-
teles képek) ideáját vette mintaképül.9 
Mint arra többen is rámutattak, a mes-
ter egyik főművének számító, 1434-
ben festett kettős portré, az Arnolfini 
há  zaspár is tele van rejtett (vagy nem 
is olyan rejtett) szimbolikus utalások-
kal.10 Feltűnő, hogy Van Eyck mennyi-
 re személytelenül, mennyire objektív  
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AZ ARNOLFINI HÁZASPÁR

A Van Eyck legismertebb alkotásai közé tartozó, s egykor Ausztriai Margit, majd Magyarországi Mária 
birtokában lévő kettős portré, az Arnolfini házaspár több szempontból is rejtélyes műnek számít.  
A festményről sokáig úgy vélték, hogy a luccai kereskedőcsaládból származó, Brugge városában élő,  
s Jó Fülöp burgundi herceggel is üzleti kapcsolatban álló Giovanni di Arrigo Arnolfinit, illetve feleségét, 
Giovanna Cenamit ábrázolja házasságkötésük alkalmából. Újabban előkerült dokumentumok alapján 
azonban fény derült rá, hogy az említett pár csak több évvel a festő halála után, 1447-ben lépett házas-
ságra. Így a kép nyilván nem őket, hanem az Arnolfini família egy másik tagját, Giovanni di Nicolao 
Arnolfinit örökíti meg felesége, Costanza Trenta társaságában, aki viszont már 1433-ban, egy évvel  
a festmény készülte előtt elhunyt, ez esetben tehát posztumusz portréval állunk szemben, mellyel  
a megrendelő talán 1426-ban kötött házasságuknak kívánt örök emléket állítani.
A festmény, illetve a képen látható motívumok értelmezési lehetőségeit illetően ugyancsak megosz-
lanak a vélemények, abban azonban szinte mindenki egyetért, hogy többről van szó egy ünnepélyes 
házasságkötési ceremónia realisztikus ábrázolásánál. Valójában a házasság szentségének miszté-
riuma tárul fel a szemünk előtt, egész pontosan azt láthatjuk, amint Arnolfini és fiatal hitvese az Úr 
színe előtt fogadnak örök hűséget egymásnak, és a házasság szent kötelékébe lépnek. Bár a jelenet 
helyszíne nem egy templom, hanem egy 15. századi polgári enteriőr, mégis megszentelt helyen járunk, 
erre utal a kép bal alsó sarkában felfedezhető levetett lábbeli. A feleség lábánál kuporgó bozontos 
kiskutya hagyományosan a hűség szimbólumának számított, adott esetben pedig talán a férj egé-
szen a sírig, sőt azon túl is tartó házastársi hűségét hivatott érzékeltetni. A mindent látó Isten, illetve 
Krisztus jelenlétét jelzi a képen a díszes flamand csillár az égő gyertyával. Ez a motívum ezúttal akár 
az elhunyt feleség lelki üdvéért gyújtott gyertyaként is értelmezhető. A szoba hátsó falán domború 
tükör lóg, melynek faragott keretén apró domborművek formájában Krisztus passiójának egyes 
stációi fedezhetők fel. E tükör fölött olvasható a sokat idézett latin nyelvű felirat: „Johannes de eyck 
fuit hic”, azaz „Jan van Eyck járt itt”, alatta pedig a kép készülésénék dátuma, 1434. Az elmondottakat 
figyelembe véve mindenesetre kérdéses, hogy a festő valóban a megrendelő egyik házassági tanúja 
lehetett-e, mint ahogy azt egyesek korábban feltételezték.

Jan van Eyck: Arnolfini házaspár, 1434, olaj, fa,  
82 x 59,5 cm, National Gallery, London

Forrás: Wikimedia Commons
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mó don örökítette meg modelljeit. Alak-
jai  szinte szoborszerűek,  az arcokról  
nem lehet leolvasni semmilyen érzel-
met, s bár nagyon is létezőnek, jelen-
valónak tűnnek, valójában időtlenek, 
az örökkévalóság számára készültek. 
Képei olyanok, mint valamiféle kinyi-
latkoztatás vagy látomás.
Ha már a kerek évszámoknál tartunk, 
érdemes megjegyezni, hogy idén éppen  
a századik évfordulóját ünnepeljük an -
nak, hogy 1919-ben Haarlemben kiad - 
ták a neves holland történész,  Johan 
Huizinga (1872–1945) immár világhí-
rűvé vált kultúrtörténeti művét, A kö -
zépkor alkonyát,  mely érzékletes képet 
nyújt Jan van Eyck koráról, Németal-
föld 15. századi, úgynevezett burgundi 
korszakáról. (Nem árt tudni, hogy egy 
ideig Van Eyck az Aranygyapjas Ren-
det alapító burgundi herceg, Jó Fülöp 
udvari festője volt.)

Könyvének egyes fejezeteiben a hol-
land történész nem csupán Van Eyck-
ről és más kortárs mesterekről ír rész-
letesen, hanem korabeli krónikákat 
és egyéb forrásokat idézve, megbízó-
ikról,  a korszak jeles mecénásairól és 
műpártolóiról,  így többek között Jean 
Chevrot tournay-i püspökről (1395 k. – 
1460), a burgundi hercegek szolgálatá-
ban álló, befolyásos Pieter Bladelinről 
(1408–1472) vagy éppen Nicolas Rolin 
kancellárról (1376–1462) is sok min-
dent elárul. Kiderül például, hogy Jan 
van Eyck Rolin kancellár Madonnája 
címen ismert híres művének megren-
delője, aki oly ájtatos arccal imádko-
zik az 1435 táján készült festmény bal 
oldalán, valójában korántsem lehetett 
olyan jámbor férfi, mint amilyennek 
láttatni szeretné magát a képen. Mint 
Huizingától megtudjuk, Nicolas Rolin 
élete során – nem egészen gyanún felül 

álló módszerekkel – hatalmas vagyont 
harácsolt össze. Telhetetlen kapzsisá-
 ga és gőgje miatt közutálatnak örven-
dett a kortársak körében, gyűlölték és 
megvetették, s még utolsó éveiben tett 
jótékonykodásaival sem sikerült iga-
zán jobb színben feltüntetnie magát.11 
Érdemes lenne alaposabban megvizs-
gálni, hogy a kor ismert mecénásainak 
egészségi állapota, egyre súlyosbodó 
betegsége  vagy  éppen  bűntudata  és  
halálfélelme  (legalábbis  esetenként)  
milyen közvetett vagy közvetlen kap-
csolatban állhatott emlékezetes meg-
rendeléseik,  illetve adományozásaik 
időzítésével.
Amennyire tudni lehet, Huizingára re-
velációként hatott az 1902-ben Bruggé-
ben  megrendezett  nagyszabású  Les 
Primitivs Flamand à Bruges  (Flamand 
primitívek) című kiállítás, s nem kis 
mér tékben ez a tárlat inspirálta, hogy 

Jan van Eyck: Rolin kancellár Madonnája, 1435, 
66 x 62 cm, olaj, fa, Musée de Louvre, Párizs

Forrás: Wikimedia Commons
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később megírja ennek a rendkívül iz -
galmas korszaknak a kultúr-, illetve 
mentalitástörténetét.12 A kötet hallatlan 
népszerűségét önmagában is jól érzé-
kelteti, hogy már a szerző életében több 
tucat kiadást ért meg, s számos nyelvre, 
így többek között magyarra is lefordí-
tották. A hazai olvasóközönség Szerb 
Antal immár klasszikusnak mondható 
fordításában ismerhette meg a művet.13

Könyvének megírásakor a holland tör-

ténészt az a felismerés vezérelte, hogy 
ellentétben  az  akkoriban  Courajod,  
Fierens-Gevaert,  Karl  Voll  és  mások  
publikációi  nyomán  egyre  szélesebb  
körben elterjedt nézettel, mely szerint 
a 15. századi flamand festők bámulatos 
realizmusa már az úgynevezett északi 
reneszánsz művészetet képviselné, ez 
valójában nem egészen így van, mivel 
– legalábbis Huizinga álláspontja sze-
rint  –  a  korai  németalföldi  festészet  

stiláris  és  ikonográfiai  szempontból,   
il  letve szellemiségét tekintve még sok-
kal inkább az előző stíluskorszakhoz, 
a középkor kései korszakához köthe - 
tő.14  A kötet holland címe, a Herfsttij 
der Middeleeuwen – az évszakok és nap-
szakok változásának analógiájára, az 
őszre, illetve az alkonyatra utalva – jól 
érzékelteti, hogy Németalföld burgundi 
korszaka egy sajátos, sok szempontból 
ellentmondásos, átmeneti időszak volt,  

JOHAN HUIZINGA (1872–1945)

A már életében világhírűvé vált holland történész, akinek déd- és nagyapja anabaptista prédikátor volt, 
Groningenben született 1872. december 7-én, s később itt járt egyetemre is. Érdeklődése kezdetben 
inkább a nyelvészeti kérdések, a keleti nyelvek és kultúrák felé irányult, idővel azonban mindinkább az 
európai civilizáció, s ezen belül is főleg Hollandia, illetve Németalföld történelme és kultúrtörténete 
képezte fő kutatási területét. 1905-ben a groningeni, 1915-ben a leideni egyetem professzora lett, s 
már 1916-ban a Holland Királyi Akadémia tagjai közé választották. Kultúrtörténeti, illetve kultúrkritikai 
művei nem utolsósorban annak köszönhették hallatlan korabeli népszerűségüket, hogy Huizinga mind-
végig, még a náci fenyegetettség árnyékában is az európai humanizmus, illetve a hagyományos polgári 
értékrend következetes védelmezője és szószólója maradt. 1942-ben a Hollandiát megszállva tartó 
németek fogolytáborba zárták, mivel szót mert emelni a zsidó származású professzorok egyetemekről 
való eltávolítása miatt. Bár a nemzetközi tiltakozó hullámnak köszönhetően idővel kiszabadult, Lei-
denbe sosem térhetett vissza, s már nem érte meg hazája felszabadulását. 1945 februárjában hunyt el.
Huizingának magyar értelmiségi, főleg irodalmár és történészi körökben is számos méltatója, illetve 
követője akadt. Bóka László, Dercsényi Dezső, Domanovszky Sándor, Halász Gábor, Horváth Henrik, 
Szerb Antal vagy Passuth László, hogy csak néhány nevet említsünk a sok közül, egyaránt a hatása 
alá került. A nemzetközi hírű holland kultúrtörténész 1936 júniusában a magyar szervezőbizottság fel-
kérésére még a Népszövetség Szellemi Együttműködési Bizottságának budapesti összejövetelére is 
eljutott, 1939-ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választották. A középkor 
alkonya mellett, melynek a világhírt köszönhette, számos további fontos műve, így többek között a 
Patriotizmus és nacionalizmus, A holnap árnyékában, a Homo ludens, az Erasmus, A Hollandia kultúrája 
a tizenhetedik században, illetve válogatott tanulmányai is olvashatóak  magyar fordításban.

Johan Huizinga és A középkor alkonya borítója
Fotó: Wikimedia Commons, © Artmagazin
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a középkori világszemlélet és a lovagi 
ideálok utolsó felvirágzásának idősza ka, 
a maga ezernyi színével, fényeivel és 
árnyaival. Huizinga nem a korszak fon-
tos eseményeinek történetét írta meg 
(ezekre legfeljebb csak utal), sokkal in- 
kább a késő középkor mindennapjai - 
ba enged bepillantást, azzal a céllal, 
hogy a mai olvasó jobban megérthesse 
a korabeli emberek gondolkodásmódját, 
szokásait, viselkedéskultúráját, illetve 
a világról, Istenről, életről és halálról,  
a szerelemről, a becsületről, a hírnévről 
vagy éppen a képek, illetve a művészet 
szerepéről alkotott képzeteit. A kö  zép-
kor alkonya egyes fejezetei olyan ke -
ret   témák köré épülnek, mint például  
A magasztos élet eszménye és a pesszi-
mizmus, A lovagi eszme, A halál víziója, 
A hitélet típusai, A gondolkodás formái 
és a mindennapi élet, Kép és szó stb.15

Itt érdemes megjegyezni azt, hogy a 
kö  zelgő jeles évfordulót a hollandok  

A középkor alkonyának minden koráb-
binál gazdagabban illusztrált, Anton 
van der Lem által gondozott kritikai 
kiadásával ünnepelték, melynek végén 
még a világhírűvé vált kötet keletkezés-
történetét, illetve utóéletét ismertető 
részletes tanulmányt is találunk.16 Töb-
bek között olyan személyes vonatkozá-
 sú információkat is megtudhatunk itt 
például Johan Huizingával kapcsolat-
ban, hogy talán azért is sikerült művé-
ben a középkori embernek a halálhoz, 
az elmúláshoz való viszonyát olyan ár- 
nyaltan, érzékletesen és átélhető mó - 
don bemutatnia, mivel néhány évvel  
A középkor alkonyának befejezése előtt, 
1914-ben gyógyíthatatlan, rákos meg-
betegedés következtében elveszítette 
szeretett feleségét, gyermekeinek any-
ját, a mindössze 37 évet élt Mary Vin-
centia Schorert (1877–1914), akinek a 
vonásait a történész barátja, Jan Veth 
meg is örökítette, már a nő halála után 

néhány évvel készült ceruzarajzán.17

Csak remélni lehet, hogy mindazok 
szá mára, akiknek 2020 tavaszán mód-
juk lesz elzarándokolni Gentbe, hogy 
megtekintsék a Van Eyck életműve 
köré szervezett nagyszabású tárlatot, 
ez a kiállítás is legalább olyan revelá-
ciószerű hatást fog majd gyakorolni 
rájuk, mint annak idején a holland tör-
ténészre a már említett 1902-es brug-
gei Flamand primitívek. Aki pedig már 
előre szeretne ráhangolódni erre az él -
ményre vagy egyszerűen csak többet 
szeretne megtudni Németalföld bur - 
gundi korszakáról, az feltétlenül olvas - 
sa el Johan Huizinga remekművét,  
A középkor alkonyát. 
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