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Ferenczi László
A burgund hercegség politikai és művészeti 

koncepcióinak összefonódása 
Merész Károly korában

J
ohan H uizinga/4 középkor alkonya (1919), és Georges Duby/1 katedrálisok kora 
(1975) alapvető munkái nyomán ismeijük a késő középkori Nyugat-Európa 
14-15. századi társadalma és a művészeti jelenségek közötti kapcsolatokat. E 
munkák azonban a kapcsolódási pontok felderítése mellett átfogó jellegüknél 

fogva arra is kísérletet tesznek, hogy a sokszor és sokféleképpen értékelt, egyesek 
által hanyatlónak, mások által virágzónak minősített késő középkort a történeti 
és művészettörténeti jellemvonások párhuzamba állításával megfelelően értel
mezzék. Jelen dolgozatunk célja csupán az, hogy e társadalmi-művészeti össze
függés keretében a társadalom egy szegmensére, Merész Károly 15. századi ud
varára, konkrétabban az udvari politikára és szellemiségre tekintve vizsgálja a 
művészet helyzetét, szerepét, illetve bizonyítsa a politika és művészet korábbinál 
szorosabb összekapcsolódását. Ugyanakkor félretesszük a fenti munkákban benne 
rejlő kérdést, jelesül hogy a megfigyelt folyamatok fejlődésként, reneszánszként, 
avagy hanyatlásként értelmezendőek-e. Kiindulásként a következő szempontokat 
rögzíthetjük:

Mivel az udvar művészeti megrendelései a polidkai törekvésekkel együtt 
vizsgálandók, a megrendelések körét értelemszerűen a hercegi megrendelésekre 
szűkíthetjük, tekintve, hogy a herceg személye ötvözi igazán e két fogalomkört, 
hiszen a megrendelők közül egyrészt egyedül ő a polidkai döntéshozó, másrészt 
a hercegi személy, illetve a hercegi udvartartás, hőtel tagjainak kéréseire született 
művészeti megrendelések közötti bármiféle megkülönböztetés nem tükrözné a 
valóságot. Az udvartartás tagjai a hercegi megrendelések mintáját követték mind 
tematíkai, mind formai és stílusjegyek vonatkozásában.

A feldolgozandó anyag még ezen előbbi kitétel mellett is igen terjedelmes. A 
történeti előzmények, a  kitekintés szükségét tekintve még inkább. Célszerű ezért 
vizsgálatunkat néhány illusztrisnak vélt írott vagy tárgyi forrás segítségével végezni, 
ezek köré rendezve a művészi és politikai magatartásjelenségeit. Hogy e kulturális 
központ termékeit beillesszük történeti kereteibe, mind művészeti, mind politikai 
szempontból logikus rendben először az alkotások keletkezési körülményeit, azaz 
az udvari megrendelések körülményeit, az udvar és művész, illetve udvar és 
művészet viszonyát kell tisztázni, amelyek magukból a tárgyakból nem deríthetők 
ki, de amelyek feltétlenül keretezik a műalkotások tematikus és formabeli sajátosságait.

Sic I t u r  a d  A s t r a  j&> 1999. 2—4. sz. 195-235.



A  b u r g u n d i  u d v a r  k ia la k u lá s a

A középkori művészet alkotásai mind-mind előkelő világi udvarokhoz, vagy az 
egyházhoz kötődnek. A világi és egyházi megrendelések művészeti hatásukat, 
jellegüket tekintve bizonyos fokig megkülönböztethetőek, egyeznek azonban abban, 
hogy a művészet korabeli fejlődésére egyaránt befolyást gyakoroltak. A megren
delések száma, volumene ugyanis mindkét oldalon felerősödött a korábbi száza
dokhoz képest.

A művészet fejlődésének késő középkori szakaszát valóban a „palota” szóval 
jellemezhetnénk röviden -  ahogy Duby is tette, ugyanakkor ez alatt nem a világi 
megrendelések kizárólagosságát kell értenünk, gondolva itt elsősorban a pápai 
hatalomjellegének átértékelődésére, melyet jól szemléltet az avignoni pápai kúria, 
palota építtetése.

A 14-15. század történelmi változásai azonban a művészeti megrendelések 
minősége mellett feltétlenül hatottak azok mennyiségi eloszlására is, m ár egyér
telműbben visszatükrözve az egyház relatív gyengülésének folyamatát. Ettől az 
időszaktól kezdve az egyház „sorsát” nemcsak az udvari stílus, az udvar által diktált 
művészeti ideálok dominanciája pecsételte meg, annakjelképéül, hogy a pápai 
udvar királyi befolyás alá került, hanem az udvari megrendelések térnyerése, 
számszerű növekedése is.

E változások okát azokban a lehetőségekben kereshetjük, melyeket az udvar 
kínált a művészek számára. Nagyon röviden: biztosabb és állandóbbjövedelemfor- 
rást. Különösen fontos ez a városok 14. századi viszontagságai, belhapcai kapcsán, 
melyekben jogi, politikai képviseletek révén a művészek is részt vállaltak. A városok 
-  melyekhez ekkor már szervesen kapcsolódtak egyházszervezeti központok -  
kedvezőtlen és bizonytalan alkotói térnek minősülhettek az itt tevékenykedő 
mesterek számára, akik fokozatosan ott kereshettek munkát, ahol megfelelő vagyon 
összpontosult, a művészek számára megrendeléseket és megélhetést biztosítva.

Ha a formálisan független, nagyfokú önállóságot élvező nemesi udvartartások 
fokozódó tevékenységét tekintjük, egyértelmű e folyamat. A burgundi ház -  mint 
ilyen nemesi udvar -  szerepe azonban megkülönböztetést kíván, mivel jelentőségét 
tekintve különösen kiemelkedik társai közül. Meg kell válaszolnunk, milyen körül
mények tették lehetővé, hogy néhány évtized alatt a királyi udvarral vetekedhessen.

Az 1363-ban alapított apanázshercegség1 és a királyi udvar között természetesen 
kezdettől fogva kulturális rokonságot találunk, Ennek forrása nemcsak a herceg-

1 II. (jó) János (1350-1364) negyedik iia, Merész Fülöp kapja Burgundiát 1363-ban, amely 
1361-ben szállt vissza a királyi házra. Berry, Anjou hasonló hercegségek voltak, melyeket, 

János fiainak, a királyi hercegeknek osztott ki apanázsként.
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ségekformális függése, illetve az őket együttesen érintő azonos kulturális örökség volt, 
hanem az a szándékos törekvés, amellyel mindenáron követni próbálták a mintának 
tekintett uralkodói udvar művészetét. E vezető hercegi udvarok között állandó 
versengés folyt, hasonló megrendelésekkel, hasonló beruházásokkal, egymást 
mintegy utánozva.2 A hercegségek virágzása és művészeti fejlődése, a királyi ud
varnál nagyobb dinamikája valószínűleg annak a politikai jellegű különbségnek 
köszönhető, amely a királyi udvartól eltérő külpolitikai, illetve belpolitikai helyzetük 
alapja is volt. A királyi hatalom árnyékában meghúzódva ugyanis egy szuverén 
hatalmat érintő aktív külpolitika, az ezzel já ró  felelősség nem feltétlenül, nem 
mindig terhelte őket. A százéves háború kapcsán jogilag az angol és francia uralkodó 
viselt hadat egymással a 14-15. század fordulójáig. A földrajzilag is nyugodtabb 
helyzetet élvező Burgundia így csak a francia monarchia szorult helyzetbe kerülé
sével vált fontossá, sokáig élvezve a hátországi helyzet, a zavartalanabb kereskede
lem előnyeit, A hercegségek -  amellett, hogy csak közvetve szembesülhettek a 
háború terheivel -  nagyfokú belpolitikai önállóságot is nyertek, s ez kedvezhetett 
az egyes udvarok gazdasági prosperálásának. Míg az apanázshercegségek korai 
szakaszában e tehermentesség jelenthette a fejlődés mozgatóját, addig a királyi 
udvar V. Károly halálát (1380) követő hanyatlásával e virágzás közvetett oka immár 
pontosan a politikai teher lehetett: az udvarok eddigi művészeti tevékenysége 
hivatalosabb színezetet kaphatott, azaz a művészet és kultúra támogatása a foko
zottabb poliükai igénybevétel propagandaeszköze lehetett. A hercegségekre szállt 
a királyi központ politikai-kulturális feladata, többlettartalmat adva meglévő mű
vészetijelentőségüknek.

A politikailag és gazdaságilag egyaránt hatalmas burgund hercegek külpolitikai 
konfliktusokba való bekapcsolódása idővel mindenestre törvényszerű volt, hiszen 
sem az angol, sem a francia uralkodó nem hagyhatott figyelmen kívül egy korabeli 
gazdasági nagyhatalomnak is mondható támogatót.3 A francia monarchia és a 
hercegség között az 1410-es évektől az arrasi szerződésig tartó ellenséges időszakot 
követően a két kulturális központ korántsem baráti viszonya tartóssá vált. Burgundia 
túljutott a politikai szerepvállalás kezdeti szakaszán, s ez a hercegség életének

2 M a r o s i , 1997. 137-147. -  A 14. század utolsó harmadában kifejezetten párhuzamosan 
zajlottak a király és a hercegségek építkezései, gyakran közös mesterekkel: 1361-1402 
között VincennesV. Károly megbízásából, 1367-1385 között Mehun-sur-Yévre, 1382-1388 
között Poitiers, 1390-től Bourges Jean de Berry megbízásaiból, 1377-től Díjon Merész 
l-'ülöp megbízásából.

3 Pakavicim, 1989. 14.- A  Burgundiában is jelenlévő, jól tájékozott itáliai kereskedők becslései 
alapján Burgundia 1410-es, 3 millió dukátos jövedelmével csak Aragónia vetekszik. A 2-2 
millió dukát éves jövedelemmel rendelkező Franciaországot és Angliát mindketten maguk 
mögé utasítják.

197



további belpolitikájára is rányomta a bélyegét. A hercegek szervezőmunkára kény
szerültek a gyengülő monarchiával párhuzamosan és immárvele szemben. Ez olyan 
fontos belpolitikai lekötöttséget jelentett, amely szimbolikusan a fáradhatatlanul 
munkálkodó Merész Károly (Charles le Téméraire) alakjában köszön vissza, aki 
már nem szentföldi keresztes hadjáratokat tervezget, mint elődei, hanem elsősorban 
országot épít.

A művészet is ebben a 15. század eleji időszakban, ettől kezdve telítődhetett 
politikával, tekintve, hogy tartós politikai célkitűzések is e választóvonalat követően 
merültek fel. Jő  Fülöp és Merész Károly udvarát ezért m ár egyfajta „kulturális 
hadviselés” jellemzi, amely a francia király formális hűbéruraságával szemben ekkor 
már nem az utánzás, hanem az autonóm hatalom bizonyítása érdekében fogant.

Látható, hogy a burgund udvar jellege alapvetően kettős: egyfelől magában 
hordozta a politika és kultúra örökségét, másfelől viszont történelmi változásokon 
ment keresztül, melyek mind politikai, m ind művészeti m agatartását megvál
toztathatták. Művészeti szerepét e kettősség kontextusában kell továbbgondolni, 
célszerű tehát külön vizsgálni az udvart az udvari művészet hagyományainak, illetve 
sajátos politikai helyzetének, változásainak tükrében.

V á lto zó  u d v a r  a  1 5 .  s z á z a d b a n

A burgundi ház és a királyi udvar konfliktusa a 15. század elején a hercegséget 
politikai öntudattal ruházta fel. B urgundia-azzal hogy önálló politikai szerepet 
vállalt -  bizonyította veszélyességét. A kulturális vetélkedés politikai síkra helyeződött, 
miközben ez azzal járt, hogy a hercegségek kül- és belpolitikai státusza, tevékeny
sége közeledett egymáshoz, hiszen a függetlenség elismertetése követelte a belső 
stabilitást, „államhoz méltó” rendezettséget, szuverenitást. Burgundia esetében 
ennek szüksége -  a széttagolt területeket és a vegyes etnikumokat tekintve -  még 
sürgetőbb volt.

Jó  Fülöp és Merész Károly politikai törekvései ezt illusztrálják: a hercegek 1435- 
ben Arras-ban, majd 1468-ban Péronne-ban is sikert könyvelhettek el a francia 
uralkodóval szemben.

Károly m ár nyíltan elutasította XI. Lajos hűbéijogi felsőbbségét, az oklevelek 
intituládójában sem nevezte „korlátlan hatalmúnak” a királyt4 Törekvése: lehetőleg 
német birodalmi cím segítségével önálló államot szervezni, kiszakadni a francia 
hűbérbőí. Ennek tükrében válnak egyértelművé a közigazgatást, bíráskodást, had
sereget, udvartartást érintő változtatásai -  melyeket a mellékelt táblázat tartalmaz.

4 Vö. Paravicini, 1989. 42. és 61. -  A „inon suverain seigneur” formulát az 1470-es években 
veszi át, a francia mintát így saját magára alkalmazta.
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Peter Arnade: Realms ofRitual. Burgundián Ceremonyand Civic Life 
in Laté Medieval Ghent. London, Cornell UP, 1996. 20.
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Merész Károly jelentősebb belpolitikai intézkedései*

Közigazgatás és bíráskodás H adügy

1468 Az ún. „prevot des Marechaux” 
tisztségének létrehozása, aki sza
badon ítélhet és végrehajtathat bár
milyen ügyben. A nyilvános audien
cia bevezetése. (3x/hét) Aperonnei 
szerződésben a flandriai bíróságok 
kikerülnek a párizsi parlament elle
nőrzése alól -  a francia befolyás visz- 
szaszorítására való törekvés jegyében.

1473 A thionvillei rendeletben önálló 
parlamentet hoz létre, amely a 
Nagytanáccsal szemben nem csu
pán ítélkezési funkciót tölt be.

A trieri rendeletben szabályozza 
a zsoldot, szigorú hierarchiát hoz 
létre, eltörölve a személyes címe
ket, A hadseregre fordított kiadá
sok növekvő tendenciát mutat
nak.

1474 A közös „parlament” első ülése
Mechelenben, egyetlen központba 
vonva össze több regionális 
parlamentet.

Központosítás, bürokratizálódás, Regulárísabbáválás; akiadások
teljhatalom, a jövedelem szempont- finanszírozása a közigazgatás
jából fontos városi privilégiumok rendszeresített adóiból történik,
érvénytelenítésével összefüggésben.

* Paravicini, 1989. alapján 
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Pénzügy Udvartartás

1468 Helytől független pénzügyi kamarák, 
hivatalok felállítása. A bevételek és 
kiadások kezelésének szétválasztása, 
az ún. „receveur generál”, illetve „ar- 
gentiner” hivatalainak létrehozásával.

Károly rendtartása ebben az 
évben csak 620 fő -  köztük 101 
kamarás, lööfegyvernök,
7 udvarmester.

1473 A mecheleni parlament létrehozása De la Marche adata alapján 1860
kapcsán a brüsszeli és lillei számvevő fős udvartartásról tudunk, -  köz
kamarákat ide vonja össze, élükre „el- tűk már 177 kamarás, 206 fegy- 
nököt” állít, kinek hatásköre Burgun- vemök, és 23 udvarmester talál- 
diára nem teijedt ki. Szétválasztja a ható. Ebben az időszakban a ko- 
rendszeres birtokj övedelmek -  vámok, rábbi hercegek alatt is fennálló 
járadékok és a rendkívüli adók ke- négy nagy udvari hivatalt (quatre 
zelését. états) számszerűleg egységesíti

(40-40 főre), és bevezeti az 1/2, 
1/3,1/4 éves szolgálatot, és szigo
rítja az etikettet.

1474

X: Új források keresése -  bankárok,
városok, tisztviselők -  a helyi par
lamentek, illetve a rendek ellenke- 
kezésének kiiktatásával.

A számszerű növekedéssel párhu
zamosan a növekvő nyilvánosság
gal, és a rendezettség igényével 
kell számolni. E tendenciák 
ellensúlyozását jelenti a fokozott 
ellenőrzés megvalósítása, a mili- 
tarizálódás, egységesítés.
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Értelmezve a röviden összefoglalt intézkedéseket könnyen kikövetkeztethetők 
Károly részletesebb elképzelései hercegsége jövőjéről. Elsősorban a központi hatalom 
megvalósítása, külső elismertetése érdekében volt fontos a kontroll, a városok, a 
közigazgatási rendszer, de akár az udvar felett is. Témánk szempontjából különösen 
fontosak ebben a vonatkozásban az udvartartással kapcsolatos változtatások. 
Adataink ugyanis rámutatnak az egyéb politikai tevékenységgel -  hadügy, pénz
ügy, közigazgatás -  való párhuzamosságra. Az udvar tudatos, ezekkel összefüggő 
megváltoztatása ugyanis azt jelentheti, hogy konkrét politikai szerepet szántak neki, s 
ezért kapott helyet Károly reformtevékenységében.

Az udvar a herceg személye köré épült, s a herceg személyes jelenlétének 
mindenütt, mindig jelentősége volt. Ezt támasztja alá az audiencia bevezetésének 
keresztülvitele, még annak ellenére is, hogy Károly teendői mellett gyakorlatilag 
kivitelezhetetlennek bizonyult, s működése később le is állt.

A „magmficences" („nagyszerűségek”), azaz Károly személyes jelenlétéhez kapcso
lódó ünnepségek, melyekről Chastellain és Molinet udvari történetírók is tanús
kodnak,5 még sokkal élőbb tanúságai a fejedelmi személy e „kifelé” való nyitott
ságának. \

Az ugyancsak ünnepélyes keretek között szervezett „ örömteli bevonulások” (joyeuse 
entrée) kifejezetten az udvar, a ceremónia és a városi társadalom hármasságának 
szoros kapcsolatát világig'ák meg.

Mindezek -  ti. az audiencia, a nagyszerűségek és az örömteli látogatások -  ré
vén a herceg személye a nyilvános szféra felé nyitottá, kommunikációra képessé 
tette az állam központi irányítását is jelentő udvart.

Az információáramlás jelentőségére -  a jelképes rendezvényeken kívül -  
feltétlenül bizonyító erővel bír a dijoni és mecheleni levéltárak anyaga: a tömeges 
okleveles anyag szerint az alattvalók informálását az udvar kifejezetten fontosnak 
tartotta6 -  nem véletlenül. Az udvar és a helyi hivatalok által lebonyolított állandó 
hivatalos levelezés, és e kapcsolatfenntartás által involvált kontroll -  ebben a tar
tományokra szabdalt, hűbéri kötelékektől kevésbé összetartott országban -  a hi
ányzó feudális kontroll megtestesítője lehetett. Annak ismeretében, hogy a her
ceg a városokat és hivatalokat kötelezte is az állandó levélváltásra, mintegy könnyítve 
az udvar adminisztrációs feladatait, kizárható, hogy a levelezés spontaneitására, 
esetlegességére, mellékes szerepére tévesen gondolva megfosszuk azt eredeti

5 P a r a v ic in i , 1989. 60. -  Tizenkét, tételes listát készítve-a „magnificenses" néven említett 
ünnepélyes alkalmakról. Ebben szerepelnek: az 1467-es uralomra lépés ünnepségei, az 
1468-as esküvő, Ghent kiváltságleveleinek ünnepélyes összetépése 1469-ben, az 
Aranygyapjas Rend ünnepsége Valenciennesben, az 1473-as trieri találkozó a császárral, 
az 1474-es mecheleni parlament és Neuss város 1475-ös ostroma is.

6 P a r a v i c i n i , 1989. 58.
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jelentőségétől. Emellett tudjuk, hogy Károly -  az informáló jellegű hivatalos 
levelezéstől függetlenül -  kifejezetten igényt tartott arra, hogy az alattvalók 
rendszeresen fejezzék ki hódolatukat levélben. Úgyszintén az ellenőrzés -  egyfajta 
„belső” és legszorosabb jellegű -  formája lehetett a hivatalnokok és tanácsosok 
kiválogatása is: Károly adminisztrátorai már nem nemesek voltak, mint Fülöp 
idején ,7 hanem  inkább alacsonyabb származású bizalmi emberek, rokonok, 
szakemberek, nemegyszer itáliai származásúak, akik könyvelési, matematikai, 
tudományos képzettséggel rendelkeztek. Károly udvara ebből a szempontból „kö
nyörtelen” a nemesi társadalommal szemben, akikkel Károly -  udvari történetírók 
szerint -  többször rendkívül nyersen, alattvalóként bánt.

A fenti példákban megnyilvánuló szoros kapcsolattartás távlati célja egyetlen dolog 
lehet csak: az adók és egyéb jövedelmek folyamatosságának biztosítása. Károly 
minden más, gyakorlati tevékenysége az adóra épült. Ebből finanszírozta főleg 
hadserege, de közigazgatása, kulturális tevékenysége, udvartartása kiadásait is. 
Következésképpen a financiális változtatások lehettek a legmélyrehatóbbak, s 
jelentőségük miatt érdemes részletesebben ismertetni ezeket, illetve röviden 
megvilágítani az összefüggéseket az egyéb reformokkal.

A 15. század adóügyi szempontból a birtokbevételektől való függetlenedést és a 
rendszeres taxációra való áttérést: azaz a herceg nem saját birtokainak jöve
delméből, hanem  állami adókból oldotta meg finanszírozási problémáit, ugyanis 
a megnövekedett költségek már Jó  Fülöp alatt sem voltak fedezhetőek a birtokok 
jövedelmeiből. Az un. beden, a Flandriában létrehozott négy kerületre arányosan 
elosztott, a városi központok által összegyűjtött, és a hercegnek fizetett adófajta 
volt. Ennek kivetése azonban nem volt akadálytalan, a városi tanácsok ellenállásába 
ütközhetett, összege függött tehát a városok politikai erejétől. A közigazgatás 
központosítása, a rendek egyetlen parlamentbe való tömörítése pontosan e 
rendszeresített adók kivetésének könnyítését, azaz akadálytalanabb elfogadtatását 
célozta. Ezzel szorosan rokon az a törekvése, hogy egyszeri kivetéssel több évre 
előre szedje be az adót; ebbe 1470-ben és 1473-ban egyeznek bele először a 
németalföldi tartományok. Részben e reformok, részben a területi nyereségek 
következtében Jó  Fülöp és Merész Károly idején az állam teljes évi bevétele 350 
ezer livrés-ről több mint a duplájára emelkedett, de hozzá kell tennünk, hogy a 
beden aránya már Károly előtt is tetemesen nőtt a teljes bevétel viszonylatában.8 
Mindez azon túl, hogy egy átfogóan új és stabil pénzpolitika bizonyítéka, szemlé

7 Paravicini, 1989. 54. -  Chastellain megjegyzésére hivatkozik.
8 N icholas, 1992, 339. -  Az arányszámok a következők: A taxa Merész Fülöp alatt a birtokok 

bevételeinek 1/3-a, Jó Fülöp idején 1439-49 között már a 84%-a, 1454-ben viszont már 
több is, mint a birtokok összes jövedelme! Ez utóbbi jövedelemforrás mindazon taxatív 
bevételtől független bevételt jelenti, ami elsősorban a vidékről származott -  a hercegi
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letes és nyilvánvaló tartalmi háttere annak a centralizációnak, melyet Károly re
formintézkedései egyenként hordoznak.

Az adópolitikával szorosan párhuzamos kontrollal összefüggésben fontos volt 
az is, hogy a biztonságot, stabilitást jelentő gyakorlati és ideológiai kontroll szálait 
lehetőleg valamiféle központ fogja össze; bármilyen ellenőrzés csak így maradhatott 
tartós. E központ kézenfekvőén az udvar, s ha politikai változtatásokról beszélünk, 
az következésképpen kisebb-nagyobb mértékben az udvart is érintette. Az udvar
tartás funkcióinak, feladatainak kiterjesztését pedig egyértelműen jelzi a számszerű 
növekedés, amit fokozandó Károly lehetővé tette a rövidebb szolgálati időt, így lé
nyegében propagandául használva a hercegi szolgálatot az vált lehetővé, hogy 
minél többen birtokolhassanak udvari címeket.

Az udvar azonban nem csupán a hivatalok megsokszorozása révén változott. 
Károly tevékenységének legfőbb -  művészeti vonatkozású -  hatásának azt kell 
tekintenünk, hogy reformjainak következtében a burgundi udvar egész természete 
alapvető módosuláson ment keresztül. Funkcionálisabbá válhatott, szerepe hatá
rozottabban körvonalazódott. Nem csupán a növekedéssel já ró  természetes ten
denciákat kiküszöbölendő volt szükség egy szigorúbb, szabályozottabb rendre -  
amely egyébként a művészek pozíciójára is hatott - , hanem azért is, m ert évtize
dek során maga az udvartartás a politika, míg a feudális, hübérúri propaganda az 
„országos”, „nemzeti" propaganda eszközévé forrtak a függetlenséget kívánó 
hercegek kezében.

Az 1430-ban alapított Aranygyapjas Rend, vagy az 1468-ban Angliából átvett 
Térdszalagrend az udvar tagjainak szervezését megkönnyítette, annak keretet adott. 
Duby a következőket írja III. Edward 1344-ben szervezett Térdszalagrendjéről: 
„Zárt társaság, élén a királlyal. Tagjait a vitézségben való versengés alapján 
toborozzák, és mint minden konfraternitás ebben a korban, egy kápolna körül 
szerveződik. Egy védőszent, Szent György, a győzedelmes harci játékok hőse. Egész 
életre szóló elkötelezettség bizonyos erények gyakorlására. Egy dísz, a bátorság 
jeleként, egy jelszó, s végül egy évente megtartott ünnep a védőszent névnapján, 
hogy a hölgyek előtt a legjobbak számot adhassanak ügyességükről.”9 Ha e kép 
túlzottan romantikus is, lényegét tekintve érzékeltetheti a 14. század valóságát. 
Károly udvarára azonban e rövidke képlet mégsem érvényes. Az udvart sohasem 
szabad egyszerű „háztartásként” felfognunk, m ert már régóta egyfajta politikai- 
társadalmi-kulturális hálózatként funkcionál. Károly lovagrendi udvara azonban

birtokok saját jövedelmén kívül eső, egyéb mezőgazdasági jellegű forrásokat is ide kell 
számítanunk. (Megjegyzendő, hogy a városokra rendszeres szándékkal kivetett „taxa”, azaz 
,tbeden"(kérés) százalékos aránynövekedésének következtében Flandria -  mint a legjobban 
urbanizált terület -  képezi majd a fő jövedelemforrást.)

9 Duby, 1998. 208.
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még ennél is határozottan több, főleg nem „zárt társaság”. Sokkal inkább eszköz 
volt a herceg kezében, nem csupán a méltóságát kifejező, ahhoz szorosan tapadó 
jelenség. Szükség volt etikettre, szabályokra, rendtartásra hiszen egyre több személy 
integrálódott az udvar köré. Ez a pragmatizmus lehet a reformok azon jellemvonása, 
melyet egyben a változás fő szentenciájaként is értelmezhetünk, hiszen az udvar 
meglévő kulturális összetevőinek, az etikettnek, a lovagi rendnek stb. új, funk
cionális feladatkörben való szándékos felhasználásátjelentheti.

Feltétlenül megjegyzendő, hogy az udvar effajta nyitottsága -  és véleményünk 
szerint a változások egyik leginkább korszakalkotó vonása -  összhangban van a 
várösokkal való szorosabb politikai-kulturális kapcsolattartással is. E „király nélküli 
királyság” -  m ert eszmeiségében, céljaiban m ár annak kell tekintenünk -  
legitimitását akkor igazolhatta kifelé és befelé egyaránt, gazdasági bázisait úgy 
szilárdíthatta, ha a szuverenitás elismertetését állandó kontroll alatt tartotta, azaz 
újra és újrajelképesen elismertette.10 Ha az aktus jelképes is, nem  szabad je len
tőségét lebecsülni, gondolva itt a középkori rituálék mindenkori, komoly funk
cionalizmusára.

Az udvar és a lovagi kultúra öröksége

h  változó udvar bemutatását követően a hagyományokra térve elmondható, hogy az 
udvar jellegének átalakulása semmiképpen sem jelenthette annak teljes átszer
vezését, és ezzel a korábbi jelleg elvesztését. Ahogy eddig tapasztaltuk, a változás 
csupán funkcionális volt, a funkciók mögött azonban a régi tartalmi háttér állt. így 
például az ún, „új” rendtartást teyes biztonsággal említhetjük úgy is, mint az udvar 
hagyományos, örökölt összetevőjét, hiszen kétségkívül a korábbi szokásokat rendszerbe 
szedve hordozza továbbra is -  tartalmilag -  a lovagi életmód évszázados szimbo
likáját. A változatlan összetevők természetüknél fogva más jellegűek, nem gyakor
latiak, hanem az udvar mélyebben gyökerező társadalmi, kulturálisjelentőségében 
foglalhatók össze. Ezért törvényszerűen nem is érintheti őket semmiféle változás. 
A lovagi kultúra alapvető elemeiről van itt szó, melyeket nem lehet elválasztani 
egyik nemesi udvartól sem, és amelyek változatlan természetükből fakadóan annak 
a királyi udvar örökségét hordozzák. Minden udvar egy közösség, ami a társas 
életmód lovagi magatartásformáira épül, az alapvető magatartásformák, hagyo
mányok tekintetében pedig a hercegi udvar a királyival teljesen azonos lehetett. A 
továbbiakban ezen udvarok elsősorban a művészeti szempontból fontos jellem 
vonásait szükséges áttekintenünk.

10 F, törekvés tökéletesen egyértelmű jelképe az „örömteli bevonulások” alkalmával egy-egy 
város kulcsának a király „belépésekor” történő, ritualízált átadása.
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A lovagi kultúrának a művészetekre gyakorolt hatását nem kell bizonyítanunk, 
viszont e hatásban a lovagi kultúrának, értékrendnek, mentalitásnak több fogalmi 
összetevője vesz részt, és ismerhető fel. Az udvar egyes magatartásformák utánzása 
révén példamutató ideálokat teremtett, s e folyamatban a lovagrendek szertar
tásrendszerei jártak élen, Duby szavaival élve „egy kollektív játék segítségével”.11 Az 
a lovagi kultúra, amely kezdettől fogva a gesztusok, a mozdulatok vizuális 
kifejezésére épül, természetesen hívja segítségül a képi ábrázolást. A művészeti 
alkotások témaválasztásait tanulmányozva rögtön felismerhető a képzelt, de főleg 
múltból kiragadott, s a „jelen” kultúra igényeire átformált ideálok népszerűsége, 
legyenek azok a vizuális ábrázolás bármely eszközével megjelenítve akár kastélyok 
falain, akár könyvek miniatúráin.12 A „palota” vizuális művészeti térnyerése a 
„templommal” szemben, azaz a megrendeléseik számának növekedése jobban 
érthető, ha e játék kapcsán, melyben tehát domináns az ideálok szerepe, tekintetbe 
vesszük a művészeti alkotásokra való igény kifejezett fokozódását. A lovagi 
társadalom és kultúra ezen ideálkeresés fokozott igényével egyrészt meghatározta a 
művészet témáját, másrészt inspirálta, termelékenységre késztette a művészeteket.

Az inspiráció szempontjából azonban nagyobbjelentőségű volt a lovagvilág másik 
jellemvonása; az adakozás, a. bőkezűség, amelyet a megrendelések honorálásában 
gyakorolt, s amely nemcsak mint az egyéni karizma része, személyes lovagi erény 
volt jelen, hanem mint csoportmentalitás is.13 Egyszerre jelenthette a csoport el
különülését a társadalom többi részétől a gazdagság külsődleges jegyei által, de 
ugyanúgy szerepe volt a kontaktus kialakításában gazdasági, kulturális téren. 
A bőkezűség motívuma az uralkodó ünnepélyes rendezvényeinek, „örömteli 
bevonulásainak” is elengedhetetlen része. E korábbi eredetű rituálék intézmé
nyesülésének a burgundi udvar lovagi kultúrájának megközelítése kapcsán kie
meltjelentése van: ideális példája lehet a hagyományok új keretbe foglalásának, a 
privát szféra, az arisztokratikus önmegmutatás ugyanis a korábbinál erőteyesebb, 
hivatalosabb, nyilvánosabb szerepet nyert. Ezt a tendenciát többek között Norbert 
Éliás ésjürgen Habermas ismerte fel, akik Max Weber nyomán, a késő középkori 
és kora újkori udvarokat inkább személyi, mint hivatali jeliegűként határozták 
meg. (Az egyértelmű fejlődés a hivatali jellegű udvar felé csak később jelentkezett.) 
Az udvar e sajátossága mindenesetre a privát és nyilvános szféra összemosódását 
jelenti,14 ami a hivatali jellegű udvar irányába mutató tendencia lehet. Ezen újféle

11 Duby, 1998. 207.
12 A rnade, 1996. 30. -  Jó Fülöp például intézkedett Gedeon és Nagy Sándor történetének 

lefestésérol. Ld. Paravicini, 1989. 3. fejezetét! -  Merész Károly fordíttatásokat készíttetett 
a maga számára Quintius Curtius Nagy Sándor életrajzáról és Caesar Gall háborújáról,

13 VÖ. Duby, 1998.209., ill. 210. -  „A jó földesúr volt a legnagylelkűbb is...”, „(a lovagság) a 
hatalom gyakorlását és a Fegyverforgatást mindig pazarló környezetben képzelte el.”

14 Arnade, 1996. 13,
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udvar ideológiai keretein belül a személyes karizma tudatos politikai eszközzé vált, 
melynek sikere a városokban tartott ünnepségsorozatok révén a várostól is függött. 
E kapcsolódás félresöpri a városi és udvari kultúra szembeállításának tradicionális 
elméleteit, még akkor is, ha ezt a történetileg dokumentált politikai ellentétek 
alátámasztják. A város és vidék viszonya csak politikailag lehetett egyöntetű, az 
udvari ünnepségek által,,intézményesített” bőkezűség összefüggésében azonban felmerül 
az udvar magatartásának ambivalenciája: egyszerre gyűjtőterület és ütköző zóna, 
egyszerre kapcsolattartás és elzárkózás. Vagyis a gazdagság és hatalom által kí
nált szerepkör -  az adományozás saját jellegénél fogva a többi társadalmi réteggel 
való kapcsolatteremtés eszköze, a középkori információáramlás tekintetében 
egyfajta kommunikációs csatorna is, s nem csupán az arisztokrácia identitásának 
önkényes megjelenítője és körvonalazója.

A lovagi kultúra egyes összetevői -  az ideálkeresés, a bőkezűség stb. -  az 
ünnepélyesség fogalomkörébe gyűjthetők össze, ennek rendelhetők alá, és meg
fordítva: az ünnepélyesség fogalma és rituáléja mindezekben, de mindenekelőtt a 
lovagi bőkezűségben és az ezt kísérő díszítésben, dekorációban válik kézzel
foghatóvá. Erre a nemesi életmód minden cselekménye (vadászat, lovagi torna, 
lakoma stb.) alkalmat adott, azaz állandó jelentőséget biztosított a művészetnek, 
de emellett minőségileg determ inálta is.15 A továbbiakban a lovagi kultúra által 
ekképp meghatározott művészetfogalom megközelítésével próbálkozunk meg.

A művészet minősége az ünnepélyesség lovagi hagyományának tükrében, az 
ünnepély szerepénél fogva -  amely az önmegmutatás -  szükségszerűen díszes, 
pompás. Ez magyarázza, hogy esztétikum alatt is díszt, és pompát értettek. A pompa 
elnyomja a tárgyat, Huizinga szerint „túlnő rajta, szinte fojtogatja”.16 17 A lovagi 
kultúra művészetértelmezése emellett sajátosan alakult, az esztétikum gyakorlati 
szereppel ötvöződött. E funkcionális dekoráció a művészet három olyan területén 
nyilvánult meg, amelyeket -  egy ünnepséget elképzelve -  magától értetődőnek 
gondolunk: a tárgyakban, zz öltözködésben és a mozgás-viselkedés művészetében. Mind
mind vizuális érzékelést érintenek, intenzív vizuális élmény kiváltására törekednek. 
Tekintve a lovagi kultúra „térnyerését” korszakunkban, valóban a korábbi művé
szet mindenütt jelenlevő, általános elvilágiasodásáról, „érzékivé” válásáról be
szélhetünk. 17Általános, tehát nem csak a hercegséget érintő jelenség az, amit a 
fényűzés, pompa eltúizásának, féktelenségnek szoktak értékelni korszakunkban, 
ezért nem lehet egyszerűen a hercegek politikai céltudatosságának következ-

15 Vö. 9. lábjegyzet!
16 H u i z i n g a , 1996.
17 Vö. D u b y , 1998. 209. „Az arisztokrácia fokozatos nyitása az újgazdagok felé magával 

hozta az értékrendnek a birtoklás örömével való bővülését." „A földi öröm feláradása, jelzi a 
civilizáció el.viiágiasadását."
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menyeként vizsgálni. Bár ami ennek anyagi alapjait illeti, Burgundia kedvező 
anyagi helyzete kétségkívül közrejátszott a művészet minőségében, de egészében 
nem ez határozta meg. A funkcionalizmus -  mint az udvari művészetben jelenlé
vő cél -  elegendő-e az esztétikum anyagias voltának magyarázatához, vagy érté- 
kelhetjük-e a jelenséget önkényes túlzásként, amely a „primitív” társadalmak 
összetartozást erősítő jellegéből, az egyéb kulturális lehetőségek hiányából, a „közös 
örvendezés” iránti igényből eredt, s „különcködés" volt csak — ahogy Huizinga 
fogalmazott?18 Ennek megítéléséhez téljünk röviden vissza az esztétikum fogalmára.

Az esztétikum -  Huizinga és Duby előtt is nyilvánvaló jelenségként -  erősen 
összeforrt az anyagelvűbb, gyakorlatibb pompával. Ez a kapcsolat az esztétikai 
ítélet, ízlés anyagivá válását feltételezi. Jó  példa erre Olivér de la Marche udvar
mestermegjegyzése Merész Károly 1468-as nászünnepélyéről: . .ésbizony nagyon
szép entremets volt, mert több mint negyven ember volt benne, ”19 Tehát de la Marche 
egyértelműen nagysága és mérete alapján bírálja el az esztétikum minőségét, 
ugyanis nyilvánvaló e rövid részletből, hogy nem egyszerűen az ünnepség mér
céjéről, mértékéről beszél. A minőség itt voltaképpen mennyiségi, azaz „szám
szerűsített szépség”; „szép, mert több mint negyven ember volt benne”. Közelebb 
visz e problémához, ha párhuzamba állítjuk vele Chastellain udvari történetíró -  
számunkra hasonlóan furcsa -  gondolatát, amelyben nem az államhatalom teó
riájával fejezi ki a herceg nagyságát, hanem  a „nagyszerűségeket”, a hercegi 
megjelenéseket említi. Itt éppen a nagyság érzékeltetésére nem tényeket, számo
kat, hanem „nagyszerűségeket”, azaz az előbb esztétikusnak vélt ünnepségeket 
használja.

E gondolkodásmód nyilvánvalóan szimbolikus. Huizinga szerint pedig a kö
zépkori szimbolizmusnak általában az a lényege, hogy nem koncentrál szorosan 
az ok-okozati kapcsolatra, hanem ajelentést, célt tekinti elsődlegesnek. Amikor 
hasonlóságokat keres, akkor voltaképpen hasonló célokat keres.20 A nagyságból 
mai elképzeléseink szerint már nem következik szépség, de a példánkul szolgáló 
esztétikai ítélet elsősorban azért lehet jogos a saját korában, m ert az ünnepség 
hercegi nagyságot hordoz, célja a hercegi nagyság, és célja a megnyerés művészete 
-  ahogy a szépség fogalmának is. A nagyság és szépség tehát egyaránt esztétikum. 
Ha elfogadjuk ezt az értelmezést, akkor Olivér de la Marche megjegyzése helytálló. 
Az általa megfogalmazott esztétikum nem különcködés, nem perverzió, nem túlzás. 
A mai szóhasználat szerinti túldíszítettség így nem egy egészséges esztétikum kóros

18 Huizinga, 1996. 193.
19 H uizinga, 1996. 193.
20 H uizinga, 1996. 153-155. -  Huizinga szerint a középkori szimbolizmus megközelítésében 

célravezetőbb a középkor „realizmus” kifejezése (amely abból fakad, hogy csak a képzeletben 
létezőt ismeri el valósnak), mintsem a platóni idealizmus.
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halmozása, hanem  korabeli fogalmak szerint maga az esztétikum. Az értelmezés 
következménye, hogy nincsen esztétikumtólfüggetlen gazdagság- vagy nagyságfogalom. 
így válhattak a hercegi ünnepségek az államhatalom kifejezőjévé egy politikus 
írásában: „Nem tudom, hogyan írjam le, csak annyit mondhatok, hogy egy hatalmas 
herceg öltözete volt.” -  íija ugyanő Jó  Fülöp öltözékéről, az 1454-es Lille-i Fácán 
Ünnepség alkalmával. (Ismét tanúsítva a fogalmak egybeforrását -  nem foga
lomzavart! ugyanis a „hatalmas herceg öltözete” nyilván a gazdagság esztétiku
mát kívánja kifejezni.)

A lovagi kultúra művészetének minősítését annak szükségszerű díszítettségével, 
feladatszerűségével kezdtük; az udvar szimbolikus rendszerében a „nagyság”, a 
„gazdagság” uralkodói feladat, következésképpen a művészeti ábrázolásokon e 
nagyság-esztétikum feltétlenül funkcionális, mert az erő, az alkalmasság (idonei- 
tás) alapján megfogalmazódó szuverén és legitim hatalom tevékenységének 
hirdetője. A jelenség általánosabb voltából kiindulva azonban meg kellett álla
pítanunk, hogy az intenzív dekorációt nem szabad kizárólag az udvari ünnep
ségekkel való össze-fonódásból, funkcionalizmusból, az esztétikum „környezetéből” 
levezetni: ennek sajátos értelmezésbeli, szimbolikus háttere volt.

Művészek az udvarban

Az eddigiekben megpróbáltuk bemutatni a művészeti megrendelések kulturális 
környezetét, és kitértünk arra, hogy a művészet e kulturális közösségen belül 
betöltött szerepe hogyan „rímel" annak általános fogalmi gyökereivel. Nem be
széltünk azonban még magáról a megrendelésről, illetve az udvari művész hely
zetéről. A továbbiakban forrásaink segítségével azt vizsgáljuk, hogy milyenek azok 
a megrendeléssel, megrendelővel és művésszel kapcsolatos gyakorlati szempontok, 
amellyel az udvar a fenti elképzelések megvalósítására, törekedett, illetve ezek 
hogyan árnyalják tovább az udvari művészet minőségét?

Az udvari művész helyzete pontosan illeszkedik a változó udvar kereteibe, az 
udvar rendezettebbé válása a művész helyzetének és szerepének változását is 
magával hozta. így a művész személye része lett egy kialakuló hierarchiának. E 
változás mindazonáltal nemcsak a hercegi udvarokat karakterizálja, hanem már a 
francia királyi udvarban is feltűnik. A királyi udvar határozott változásokat csak a 
14. század végén mutatott. Az okokat m ár érintettük: röviden a háborúk által 
kiváltott városi hanyatlás és a lovagi kultúra felvirágzása által kiváltott igények 
vezettek a művészeti tevékenység fokozódásához, a megrendelések átcsopor- 
tosítódásához. A francia udvar tendenciái jól érzékeltethetők néhány udvari művész 
címével, titulációjával. A II. János alatt alkotó Girard d ’Orléans peintre du Roy,
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később valetde chambre. V. Károly idején a király kedvenc festője, Jean de Bondoí 
pictor regis, Raimand du Temple pedig a királyi família tagja.2'

A művészek pozícióváltozásáról e címek igen kedvező képet festenek, s hozzájuk 
valóságosan is előnyök társultak: a minőségileg biztosabb, előkelőbb helyet kifejező 
rangemelést, de általában az udvarnak való bedolgozást is mindig jobb fizetés 
kísérte -  mint például Jean  de Bondol, V. Károly művésze esetében,22 Emellett 
nemesi ranghoz ju thattak  -  mint V. Károly alatt Jean  d ’Orléans, vagy André 
Beauneveu illetve bensőséges viszonyba, olykor rokoni kapcsolatba kerülhettek 
a királyi családdal -  például V. Károly fiának keresztapja nem más, mint Raimond 
du Temple, VI. Károly pedig „házasságkötőként” egy illetékes művészt küldött a 
bajor, osztrák, és lotharingiai udvarokba, hogy lefesse a lehetséges arákat a király 
számára.23

Ezek az esetek később egyre karakterisztikusabbanjellemzik az udvari művészek 
viszonyait Franciaországban, ugyanakkor pedig ez a francia gyakorlat az, amely 
Európa szerte elterjedt. Legkorábban a királysághoz közeli apanázshercegségek 
udvaraiban, hiszen ahol a művészet támogatása egyben az autonómiát célzó politikai 
eszköz is volt, ott sokkal inkább igyekeztek hasonlítani a célt is jelentő ideálhoz. 
Néhány példa: je an  de Beaumetz valet de chambre (1376), André Beauneveu Berry 
hercegének bizalmas beszélgetőpartnerekéntjelenik meg Froissart elbeszélésében, 
J acquet de Lyon Touraine hercegének útitársa annak itáliai útján (1387),24 E formák 
átvételének módját a királyi udvar és a hercegi udvarok közötti valós, gyakorlati 
kontinuitásban kell keresni, melynek szerepe a királyi udvar hanyatlásával inten
zívebbé is vált. E kontinuitást semmi esetre sem szabad pusztán eszmeinek tekin
tenünk, nagyon is valós „eszközei” voltak: az udvarok párhuzamosan léteztek egy
más mellett, művészeik pedig természetszerűen megfordultak m indenütt.25

A művészek foglalkoztatásának formai keretei tehát biztosan a királyi udvarból 
eredeztethetőek, ennek ellenére a velük szemben támasztott feltételek, kövc-

23 Warnke, 1993. 18.
22 W a r n k e ,  1993, 29., illetve ennek szemléletes és extrém példája még Froissart azon 

megjegyzése, miszerint a Brabantban épült flotta feldíszítése alkalmából „a festők azt 
kérhettek, amit csak akartak”. Igazság szerint azonban megjegyzendó, hogy bár a művészek 
nem mindig elégedettek fizetésükkel, az udvar általában mindenkor fizetőképesebb 
környezetet jelentett a városhoz képest.

23 Warnke, 1993. 19.
24 Warnke, 1993.20-21.
25 M a r o s i , 1997. 178-179. -  Az egyes művészek egymást követő királyi majd hercegi 

megbízásaira több példánk van: Jean Malouel 1396-ban még Párizsban dolgozott, pár 
évvel később már dijoni udvari festő; a Limburg testvérek 1397-ben egy párizsi ötvösnél 
tanultak, 1402-1404 között Merész Fülöp, 1409 körül már Berry hercegének megbízásából 
dolgoztak.
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telmények nem maradtak változatlanok. A burgundi udvarnak már saját műhelye 
volt a luxus igényeinek ellátására. Külön hivatalt állítottak fel arra is, hogy a régiók 
feletti koordinációt biztosítsák a hercegi építkezéseknél. 1383-ban Drouet Dam- 
martin-t „maistre général de ces oeuvres de masonnerie*’-nek nevezik ki, 1384-től 
a dijoni munkálatokat is ő vezeti. E hivatal felállításában minden bizonnyal a Fran
ciaországban, Nápolyban, Angliában26 már megjelent centralizáló tendencia 
példáját, sőt továbbfejlődését, állandósulását, rendszerré válását láthatjuk. Mind
ez a művészeti intézményesülés és következetesség megfeleltethető azzal a re
formfolyamattal, amely az állam más egyéb, politikai jellegű feladatköreiben zaj
lott le a nagypolitika m ondott okai miatt.

Flandriái, burgundiai példáink igen tanulságosak: 1373-banJean d ’Arbois „csak” 
rendszeres fizetést kapott, ezenkívül pedig 60 frankot, így' lovat is tarthatott 
magának. 1376-ban Jean  de Baumetz Párizsból Dijonba költözik, ahol műhelyt 
kap a kastélyhoz közel, itt 19 segéddel dolgozik. 1384-ben Dijonban Broederlamnak 
már tízszer annyit fizetnek, mint 1365-ben Van Asseltnak Máiéi Lajos udvarában, 
sőt egyúttal szabadon dolgozhatott Ypresben, és megtarthatta kiváltságait, azaz az 
udvar „szállítójává” vált,27 28 29 Az udvar adott esetben tehát olyannyira favorizálta 
„bedolgozó” művészeit, hogy azoknak a piaci életben is monopolhelyzetet adott. 
Az udvari és városi művész helyzetének különbsége itt egészen éles és közveüen.

Jan  van Eyck esete egyrészt tökéletes szintézise az eddigieknek, másrészt a rá 
vonatkozó forrásaink segítségével a művész és megrendelő viszonya közelebbről 
megismerhető.

lsmeijük Jó  Fülöp herceg rendelkezését,23 amely Van Eyck kiváltságairól szól -  
amely azután született, hogy Fülöp „személyesen találkozott” vele. Mivel hallott 
„kivételes képességeiről és mesterségbeli jártasságáról meggyőződve hűségéről és 
becsületességéről megtartotta maga számára,. .a szokásos juttatásokat, előjogokat, 
kiváltságokat, szabadságokat, jogokat, hasznot és szokásos fizetést''^2 ígérve neki. Van 
Eyck ugyan köteles volt a hercegnek festeni,30 „amikor az úgy kívánta”, de jelentős 
juttatásban -  évente 100 fontban -  volt része, amelyet két részletben, karácsonykor 
és Szt. János napján utaltak ki számára az 1425-ös esztendőtől „évről évre”. Figye

26 W a r n k e , 1993. 2 1A n gliáb an  például 1378-ban a „King’s Mason” hivatalát újjászervezik, 
és ettől fogva a királyi építőmester hatásköre kiteljed -  ha csak virtuálisan is -  a királyság 
összes céhesére.

27 Warnke, 1993. 20. -  Esete azonban ritka kivétel; e „szállítói" funkcióra ez az első példa.
28 Holt, 1981. 303-304.
29 H o l t , 1981. 303. -  Ez utóbbi alatt minden valószínűség szerint lakóhelyiséget, azaz az 

udvarban biztosított szállást, ezen kívül az adók alól való exemptiát, illetve az udvarral való 
utazásokhoz lovat és szolgát értettek.

30 Az angol fordítás alapján nem köteles általában a hercegnek „dolgozni ”, hanem kifejezetten
csupán „festeni".
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lemreméltó, hogy Fülöp külön is utasította hivatalnokait a határidők és a 
szabályosság betartására. A későbbiekben, mivel a művész nem kapta meg járadékát, 
szándékában állt elhagyni a herceg szolgálatát -  amit ezek szerint szabadon 
megtehetett. Ezt Fülöpnek a lille-i számvevő kamarához írt levele bizonyítja/1 
amelyben kifejezetten utasítja a hivatalt e juttatás felülvizsgálatára, s elége
detlenségét fejezi ki afelett, hogy Van Eyck nem a herceg által neki szánt munkával 
foglalkozik. A herceg törekvése tehát egyértelműen a festő minél szorosabb lekö- 
telezésére irányult. BárVan Eycket bizonyos kötelezettségek terhelték, a közmeg
becsülésnek örvendő hírességet minden bizonnyal csak meghatározott szabadságok 
megtartása mellett szerződtethette. Kérdés azonban, hogy mennyire lehet általános 
e kiváló művész helyzete. Más forrásaink azt sugallják, hogy Van Eyck szerződési 
feltételei kedvezőbbek, mint általában, mindazonáltal a kiváló művészek esetében 
ez is tendencia lehetett, hiszen a szöveg maga is „szokásos fizetést” említ. A kö
telezettségek más esetekben mégis szigorúbbak lehettek. Van Eyck tehetsége és 
maga a mesterség is kétségkívül speciális kedvezményekhez juttatta őt. Nem csupán 
a mester ügyességéről, hanem a festészet egyébként is kiemelt szerepéről van szó 
itt, mivel a festők és szobrászok megkülönböztetett munkaviszonyok között 
dolgoztak. Ennek hátterét bevett munkamódszereik adták: e művészeti ágak kép
viselői ugyanis interregionális csoportokban ott vállaltak munkát, ahol azt eset
legesen felajánlották.31 32 Mindenesetre ez az egyéb művészeti ágakénál nagyobb 
mobilitást feltételezett, az udvar így kevésbé köthette le tevékenységüket. Mint 
minden középkori művészetben, a festők, s különösen a szobrászok művészetében 
is benne rejlett a kézműves jelleg, a munkaszerűség, de ez jogilag nem szolgáltatta 
ki őket az arisztokráciának, mivel a városhoz való fokozottabb integrálódásuk 
szorosabb volt más szakágakban dolgozó-alkotó művésztársaiknál. A festők-főleg 
a polgárság körében népszerű -  áruikat elsősorban helyi, városi piacon értéke
sítették. Nagyobb szabadságuknak tehát szociális beágyazottságuk az oka.

Az illuminátorok pontosan e sajátos kiváltságos helyzet ellenpéldái: a Bruggesben 
lévő udvari műhely33jelentősége révén sokkal szorosabban, mint egyfajta udvari 
manufaktúra munkásai, kötődtek az udvarhoz.

A festők és szobrászok között is kimutatható e kiváltságolással ugyan nem fel
tétlenül ellenkező, de mégis a kötöttséget érzékeltető tendencia. Például Díjon 
munkálatainak résztvevői-ClausSluter vagy Jean  de Malville -  egyáltalán nem 
favorizált, minőségilegkedvezőtlenebb körülmények között dolgoztak, nem úgy

31 Holt, 1981. 304-305.
32 N icholas, 1992. 349. -  Néhány festőnek több városban is műhelye volt, ahol inasok és 

mesterlegények általában elvégezték az alap munkafolyamatokat, a mester csak a végső 
simítást végezte. Ez a szervezet jellemzi a kárpit- és miniatúrakészítőket is.

33 N icholas, 1992. 351.
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mint Van Eyck. Slutert lényegében visszatartották egyéb munkák vállalásától annak 
ellenére, hogy az új fejedelmi központ munkálatai szüneteltek!54

Adijoni Champmol munkálatainak számadáskönyvei34 35 alapján megítélhetjük a 
megrendelő és Jean  de Malville udvari művész viszonyát, akit az „kamarásaként 
(valet de chambre) és mesterként fogadott fel, mesterségben végzett m unkájáért”. 
Az elszámolás alapján elmondható, hogy külön kifizetést kapott saját munkájáért, 
külön kifizetést kapott a munkások béreinek rendezésére, de csak azokra, amelyeket 
ő tételesen és előre igazolt, azaz „bizonyságokat és nyugtákat” adott át róluk. A 
kincstár tehát nem fizetett előre, csak a már elvégzett munka költségeinek ismeretében. 
Összevetve ezt az eljárást V. Károlynak a párizsi főkincstároshoz írt levelével, 
amelyben őt a már megrendelt síremlék kifizetésére utasítja, a kifizetés ezen esetben 
nem utólag, hanem előre történik „kedvelt Andrieu Bieunneveu” részére, „hogy gyorsan 
dolgozzon, és kifizethesse azokat a munkásokat, akik az említett síremlékeket 
készítik”. Attól függetlenül, hogy a kifizetések általában milyen rendszerben 
történtek, az adminisztráció súlyát, ellenőrző szerepét a művészek mindenképpen 
érezték; emellett Burgundia kiterjedtebb, szervezettebb és olykor korrupt hivatali 
szervezete pedig különösen megszorításokatjelenthetett.

A művészek „sorsának” értelmezésekor fontos a művész honorálását, illetve az 
elvárásokat különjelenségként kezelni. Míg ugyanis a művészekkel való bánásmódra 
vonatkozóan az említett címekből és juttatásokból igen kedvező, pozitív képet 
alkothatunk, addig a megrendelések körülményeit, minőségét tekintve pontosan 
ellenkező következtetésrejutunk, szembesülve az általában szigorúnak minősíthető 
feltételekkel. Kibontakozik valamiféle ellentmondás: bizalmas, kényelmes viszony, 
de olykor szigorú szerződési és munkafeltételek. Feltehetjük a kérdést, hogy ese
tünkben, az ismertetett belpolitikával párhuzamosan, nem a művészek udvari 
integrálásának szándékos eszköze-e mindkettő, mintsem ellentmondás? A bur- 
gund hercegek politikai funkcionalizmusának ismeretében egyértelműen igenlő 
választ kell adnunk. Több mint valószínű, hogy a címek és juttatások egyfajta virtu/íUs 
ellenőrzést jelentettek, és egyaránt kifejezői egy respektált státusznak, illetve a 
művésztársadalom szorosabb integrációjának is. A leírt jelenségeket -  a privi- 
legizálást, a kedvező bérezést, a hivatali rangokat, a szoros ellenőrzést egy hivatali 
szerv által, a mozgásszabadság bizonyos korlátozását -  nincs értelme eltérően 
értékelni: mindegyik valamilyen módon az udvar ellenőrzésének eszköze, ki
fejezője.

Milyen a művészet minősége a művész helyzetének tükrében? Visszatérve a fejezet 
elején felvetett kérdésre, a művészek és a megrendelés gyakorlati körülményei

34 Vö. H uizinga, 1996. 194.
35 A középkori művészei történetének olvasókönyve X-XV. század. Szerk.: Marosi E. Budapest, 

Balassi, 1997. 320.
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ugyanúgy meghatározóak a művészet minőségére, ahogy az udvar kulturális közege. 
A művész gyakorlati munkakörülményei, a helyzetére vonatkozó esetleges szankciók 
bár párhuzamosan jelentkeznek a megrendelő igényének durva befolyásával a 
megrendelt műalkotás minőségére, mégsem következnek egymásból. A megrendelt 
tárgy igen gyakran előzetes szerződésben való szabályozottsága nemcsak az 
udvarokrajellemző, hanem a középkorra általában. Ebből kifolyólag nem is írható 
az udvarban lezajló művészeti centralizáció számlájára. A műalkotás kivitelezé
sének szabályozása általános vonás, nem rokonítható az udvari művész integ
rációjával, nem értékelhető az intézményesüléssel já ró  szigorításként, nem esz
köz, hanem inkább a kor természetes elvárása.

Enguerrand Charonton szerződése j  ean de Montagnac pappal (1453) összesen 
26 pontban, a megrendelő igényeit részletesen feltüntetve típuspélda lehet a 
művészi munka keletkezésére. Forrásértékét növeli hogy az elkészült művet ~A 
Szűz megkoronázása néven -  ugyancsak ismexjük. A szerződést kettősség jellemzi. 
Egyrészt a szigorú tematikai szabályozás, mely talán a transzcendens témából fakad. 
A ruhák, színek, az egyházi alakok pozíciói liturgikus hierarchiát tükröznek, ezért 
ezekkel az elemekkel kiemelten foglalkozik. Másrészt figyelemreméltók bizonyos 
kivételek, m int például: „legyenek a fent említett paradicsomban a világ minden 
rendjéből valók, az említett Enguerrand mester tetszése szerint”. Szűz Mária, a szentek, 
özvegyek, az ég, hold esetében hasonló kikötést tesz. Szemmel láthatóan ez a ritkább 
eset, de ennek ellenére műalkotás keletkezési körülményeinek megítélésében egyik 
sem kulcsfontosságú, nem szabad ebből kiindulni. Érdekesebb a 23. és 24. pont, 
melyek „a mesternek” látszólag nem mondanak semmit, miközben a vizsgálatunk 
szempontjából a legértékesebbnek vélhetők: „a m ondott oltár teljesen tiszta 
olajfestékkel készüljön” (23. pont), illetve „Enguerrand mester miitassa meg minden 
tudását a Szentháromságban és a szent Szűz Márián s a többin lelkiismerete szerint” 
(24. pont). Mi lehet ez a keretek közé szorított tudás? A nem szabályozott „para
méterek” elsősorban a formátjelenthetik, illetve az alakok mozgáskompozícióját, 
tömegét, az elrendezést és a bonyolult készítési technológiát, felületet, amit a Van 
Eyck mester által felfedezett olajfestészet kínált. Ismerve a Van Eyck teremtette 
művészeti tendencia sikerét, természetes, hogy e téren meghagyták a művész 
szabadságát. Igaz, hogy e papi személy m egrendelése nem minősül udvari 
megrendelésnek, de az udvari művész kötöttsége hasonló lehetett, a művészeti 
igények, témák eltérését figyelembe véve is.

Huizinga negatívan értékeli e viszonyrendszert: „Tragikus, hogy a fejedelmi pártfogó 
akarata ennyire elnyomja a nagy művészetet, de ugyanakkor felemelően heroikus a tehetséges 
szobrász küzdelme is, ahogyan megpróbálja béklyóit lerázni. ” (Elsősorban Sluterre és a 
Mózes-kutjára gondolt, melynek keresztjére a mecénás herceg Burgundia és 
Flandria címerét helyeztette el.) Megállapítása problematikus: kételkedhetünk 
ugyanis abban, hogy jogos-e negatív képet festeni a m egrendelőkre a m egren
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delésekkel kapcsolatosan. Az előbbi szerződés szövegéből az következhet, hogy 
művészi szabadság, tehetség, képesség alatt -  amelyet a korábbi, Van Eyckről szóló 
forrás is hangoztat az adott kor elsősorban a külső, formai jegyeket értette, 
Huizinga másik megállapítása is éppen ezt támogatja, azt fejtegetve, hogy a 
művészet szorosabban kötődött a m indennapi élethez, s része a mindennapi 
„szertartásnak” -  legyen az egyházi, lovagi, vagy szerelmi. A „cél” ezért többé- 
kevésbé mindig gyakorlati jellegű, a tárgyat nem egészében alakítja a művész. 
Ebben a kontextusban tehát funkcionális jellegű, iparművészeti tárgyakat kép
zelhetünk el, melyek beágyazottságuknál fogva eleve „megrendelést” jelentenek a 
készítőnek, gyakorlati, vagy jelképes cselekvés részeiként.96 Az ábrázolás bizonyos 
részeiről az elvárások, és funkciók miatt a művésznek eleve le kellett mondania. A 
„fejedelmi pártfogó elnyomása" Huizingánál ezért kissé anakronisztikus lehet, a 
művészi szabadság későbbi, illetve mai fokán ekkor még nem képzelhető el.

A funkcionalizmus és megrendelés e „korlátozó” jellemvonásának létezik a 
középkori filozófiában, illetve a gondolkodásban is mélyen gyökerező alapvetése. 
Célszerű erre egy rövid kitekintést tenni.

Szent Ágostonnál a művészet nem csupán a valóság leképezése, hanem az 
elmében foglaltatik benne az idea révén. Ugyanakkor a platonista filozófia nyomán 
kialakuló neoplatonizmus az isteni teremtésben is helyet biztosított az ideáknak, a 
teremtés után a második legfontosabb helyen.36 37 Az ugyancsak teremtő em ber
művész ideája természetesen nem lehet ezen isteni idea rokona, ezért használja 
Aquinói erre a „quasi idea” kifejezést, amellyel megvilágítja a művészi munkának 
az isteni teremtéssel való párhuzamosságát.38 Ebben a rendszerben tehát a művé
szi prekoncepció kétséget kizáróan szerepet kap. Az elmélet m aradéktalanul érvé
nyesült a gyakorlatban is -  ezt a következő gyakorlati példákkal bizonyíthatjuk: 

Eckhart mester a következőképpen magyarázta az előbbi elv gyakorlati lé
nyegét: ..a rózsát egy lélekbeli alak alapján festem meg a materiális felszínre, és

36 Huihnga, 1996. 187. -  A „Bárány imádása" például magasztosnak, a halott uralkodó 
szobrának hitelesnek kellett lennie, azaz bizonyos adott helyzethez kapcsolható funkciót 
kellett betölteniük.

37 Az ideatan abszolút érvénye komoly problémát okozott a keresztény világképpel való 
egyeztetésben, hiszen „extradivinális" ideákat lehetetlen lett volna elképzelniük. Platóm 
ennek folytán átértelmezték, az ideák így váltak az isteni értelem „tartalmává”. Ezzel az 
isteni teremtés motívuma mintegy levont valamit az ideák -  a tárgyak transzcendens 
megfelelői -  értékéből, ezért e filozófia már nem a belső forma -  azaz az idea -  és a külső 
tárgy kapcsolatát hirdeti, hanem csak az idea és az anyag kapcsolatát ismeri el -  komoly 
hatással a középkori ábrázolásra

38 A „párhuzamosság” szorosan értendő. A művész ún. „deus pictor”, „deus artifex”. A művészi 
imitációt nem ok-okozati összefüggésnek, leképezésnek értékelték, hanem párhuzamos 
folyamatnak. (Vö. Aquinói „quasi-idea” kifejezésével.) A művész nem az eredeti, divinális 
ős-ideából dolgozott.
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ennek okán a rózsa formája egyúttal nem más, mint egy lelki képmás.. .ezért e »külső« 
rózsát kétségtelenül belső képmásában ismerem fel, még akkor is, ha éppen le sem 
akarom rajzolni”.19

Eckhart itt voltaképpen a kartéziánus filozófia előképét adja, miszerint a meg
ismerés folyamata belső folyamat, a lélek belső ideáinak bizonyosságából indul ki, 
amelyek Isten szándéka, jósága szerint megfelelnek a külvilág anyagi dolgainak.

Cennini Libro dell’arte című munkájában (LXXI. fejezet) közvetve, a festékek 
összekeverésének ismertetett módjával ugyancsak alátámasztja, hogy a mesterek 
nem külső megfigyelés, hanem előzetes elképzelés, „belső képmás” alapján 
dolgoztak. Felfigyelhetünk itt arra, hogy a festendő kép m ár lényegében a művész 
fejében elkészült, a keverés műveletepedig csak másodlagost

Az alkotás teoretikus háttere a következő középkori felfogás volt: az ítélőképes
ség (iudidum) által irányított művészi lelemény (invenüo) csupán a felismerhető 
szabályok és technikák összessége, nem több. A művészi tehetség tehát technikai, 
kézműves jellegű, és nem tematikai. A középkori művészetben így szó sincs ter
mészetességre való törekvésről vagy a mai értelem ben vett imitációról. Ahol az 
idea ekkora szerepet kap, ott nincsen értelme realisztikus reprodukcióról beszélni. 
A művészi alkotás valóságértéke, információértéke nem a tárgy külső repre
zentációja, azaz tökéletesen élethű visszaadása, hanem  inkább egy belső érték 
feltárása lehetett. A művész feladata ezért csak annyi, hogy a meghatározott anya
got, témát, „ideát” formába öntse.

A már tárgyalt funkcionalizmus és a szigorú megrendelés voltaképpen e filozófia 
érvényesülése a gyakorlatban, mely igen intenzíven befolyásolta tehát a művészi 
ábrázolást, újabb vonással gazdagítva azt is, amit az esztétikum fogalmáról már 
tudunk: a földi szépség (pulchra) minden megnyilvánulása az ágostoni, neopla- 
tonista definíció szerint egy tökéletes égi forma (pulchritudo) tökéletlen szimbólu
ma, egyenlő azzal, amit a művész megért, de nem egyenlő az ideával. Ez a megértés és 
egyfajta újrateremtés analóg folyamat az isteni nagyszerűség, ünnepélyesség 
teremtés általi kiteljesedésével, és analóg folyamat a gazdagság leszármazásával 
egy felsőbb hatalomtól. E közös mechanizmus révén a célok összemosódnak: a 
pulchritudo kifejezője így lehet egyszerre „minőségi" szépség és „mennyiségi” 
szépség, ahogy ez a fenti írásokból már nyilvánvalóvá vált számunkra.

Ugyancsak e filozófia következménye, hogy a művész sorsa korántsem tragikus, 
legalábbis a korabeli felfogás szerint nem az. A pulchra fogalom pontosan egyenlő 
azzal, amit a művész belsőleg felfog és megért: Ágostonnál a művész lelkében 
születnek a gyönyörű figurák. Ezért a művész tevékenysége nem önmagáért való, 39 40

39 Eckart mester: Predigten (Nr. 101.). In: Panofsky, E.: Idea -  A Concepl in Art Theory. 
University of South Carolina Press, 1968. 42.

40 Gombrich, 1971. 277.
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sőt megbecsülendő, mert bizonyos fokig egyfajta közvetítő az isteni és anyagi világ 
között. A művész szerepe, és maga a művészet tehát nem az elrendezésben, a 
„lefestendőben” keresendő, hanem abban, ahogy és amit a művész felfog, s meg
jeleníteni képes. Ezért van „szent” jelentősége a technikának. A művész nem tiltako
zik helyzete ellen, hanem pontosan e korlátozott mozgástéren belül jelöli ki fe
ladatát, az ebben végzett munkát értelmezi művészetként. Charonton mester szer
ződésének 23. és 24 pontjai -  amelyekben a művész „megmutathatja minden 
tudását” -  nyilvánvalóan e mozgástérről beszélnek.

E feltevést újabb forrás igazolhatja, aki Leone Battista Alberti Értekezés a festészet
ről (1435) című művében kimondja: „...hozzájárul a művész értékéhez, meg
becsüléséhez, ha az arany csillogását színekkel (ti. nem aranyfestékkel) érzékelte
ti.” Egyértelmű utalás ez a művészet technikai, „kézműves” jellegére, közvetve 
Van Eyck technikájára is, hiszen éppen a festészetben teremtett Van Eyck olyan 
eszköztárat, amely pontosan e keretek között volt képes a művész szaktudását 
maximálisan kibontakoztatni. A késői gótika „mennyiségi változtatásai”, halmo
zott díszei után már „minőségi” változástjelentett. Ebből két dolog következhetett: 
a festészet későbbi népszerűsége e felkínált „lehetőség” miatt, illetve a művé
szetfogalom határozottabb összekapcsolása e technikai területtel -  azaz az Alberti
nél megtalálható felfogás terjedése. A festészeti reform gyors elterjedése hosszabb 
távon az udvari művészet megbecsültségének növekedéséhez, popularizálódásá- 
hoz, társadalmi visszhangjához vezetett.

A z  u d v a r i  m ű v é s z e t  té m á ja :  a  s z im b o l iz m u s  és a  f u n k c io n a l i z m u s

Az előző fejezetek számba vették mindazokat a körülményeket, jellegzetességeket, 
melyek az udvari művészek társadalmi csoportját és tevékenységét kulturálisan 
minősítették. Dolgozatunk további része azzal foglalkozik, hogy az eddig kimondott 
művészeti alapelvek mi módon kötődnek a 15. század második felének tárgyi 
kultúrájához. Ez a kötődés -  figyelembe véve a középkori tárgyak említett fela
datszerűségét -  szoros lehetett, legyen szó akár társadalmi eseményekről, akár 
hétköznapi szertartásokról. Ily módon azt várhatjuk el, hogy a korabeli burgundi 
művészet tárgyaiban a kifejtett elvi problémák határozottan észrevehetők lesznek. 
Másfelől igaz Huizinga azon közelítése, hogy e tárgyi kultúra nagyobb magyará
zatra is szorul, mint maga a társadalom, mint maguk az események, mivel e kul
turális sík kevésbé informatív a realitásokra nézve, inkább idealizált, nem ad, nem
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adhat tökéletes képet, s általában -  összehasonlítva írott forrásokkal -  túlságosan 
is derűsnek bizonyul.41

Tárgyi források vizsgálatában mindkét szempont hasznosítható lehet: egyrészt 
felhívják a figyelmet a torzító szimbolikára, másrészt a valóságot a törekvésekkel, 
a reálist a képzeletbelivel ötvöző komplexebb, szintetikus jellegre is. E komplexitás 
által a tárgyi kultúra az udvar kulturális összetevői {hagyományok, ideálok vagy 
eszmék, célok) között fontossági sorrendet, hierarchiát is képes felállítani, hiszen 
maga a kompozíció művészi beállítása, vizuális rendezőelve önkéntelenül az adott 
tárgy összetett kifejező rendszerében mutatja meg ezeket együttesen. Az anyagi 
kultúra időbeli fejlődése tovább szélesíti e rendszert, melynek értelmezésével a 
művészettörténeti összehasonlítás rám utathat arra, hogy e kulturális összetevők 
tárgyakon belüli aránya, fontossága időben változott-e, s ha igen, hogyan?

Merész Károly liége-i ereklyetartója42 elemzésünk szempontjából ideális műal
kotás lehet, mivel tulajdonságai sokoldalúak: hordozza, ötvözi az áttekintett kul
turális elemeket, s példája nem egyedi, önmagában álló, hanem  tipikus, hiszen a 
liége-i székesegyházon kívül még számos alkalommaljuttatott hasonló adományt 
különböző székesegyházaknak.

Az ereklyetartót a herceg személyes megbízásából Gérard Loyet készítette 1466- 
tól. Károly 1471-ben adta át a liége-i Szent Lambert székesegyháznak. Anyaga 
arany és zománc. Méretei: 53x53x34cm. A kompozíció Merész Károlyt térdelve 
ábrázolja, kezében az ereklyével, mögötte Szent György patrónussal, s az utóbbi 
lábánál az elmaradhatatlan sárkánnyal. Az alapzaton körirat található, mely 
tartalmazza Károly és felesége, Yorki Margit nevének kezdőbetűit -  C+M  illetve 
a herceg jelmondatát: ,Je lay emprime”, azaz „Mertem”.

Ha tárgyunkat a tematika, az „ábrázolt”, s így egyben az udvar -  ennek 
megrendelője -  felől közelítjük, akkor két olyan jegyet fedezhetünk fel. amellyel a 
burgundi művészet típuspéldájává válhat számunkra: az egyik a lovagi kultúra 
hagyományossága, a másik egyfajta propaganda, amivel az előbbit erős funkci
onalitással ruházza fel. Korunkban az ábrázolt cselekmény természetesen mindig 
bizonyos általános emberi vagy művészi ideál, melyet esetünkben a munkát meg
rendelő udvarhoz lehet kötni.

Merész Károlyt Szent György mellett térdelve ábrázolják. Szent György egyben 
prezentál és reprezentál is, hiszen mintegy a herceg attribútum aként nemcsak az 
adományozott figyelmébe ajánlja őt, hanem egyúttal segít a külső szemléidnek a hercegi 
személy felismerésében. Az egyszerű nép, a városi polgár, a „tudatlanok” számára

41 A funkcionalitás gondolatát ugyancsak Huizinga veti fel, így a tárgyak által a társadalomról 
festett kép pontossága, közvetlenebb volta sem zárható ki.

42 Harbison, 1995. 46., illetve Huizinga, 1996. 37. kép
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ugyanis a hercegi látogatások ellenére a herceg személyes jelenléte, közelsége 
még mindig ritkaság, kuriózum -  a személyes találkozás lehetőségében való ré
szesülés ezért maradhatott kitüntetés, megtiszteltetés.

Szent György tehát -  e profán céllal -  szükséges része az együttesnek. Feltűnő 
azonban, hogy több más ábrázolása következetesen lovon vagy győzedelmes po
zícióban mutatja be, elsősorban a katonaszent harcos szerepkörét hangsúlyozva.43

A herceg megjelenítése hasonlóképpen formabontó: a miniatúrákon ugyancsak 
önállóan, bár az őt körülvevő udvarnokok vagy követek társaságában, de tőlük 
bizonyos távolságban festik meg. Ez a tendencia részben az ereklyetartó esetében 
is érvényesül, hiszen a figurák egy magas talapzaton kaptak helyet, mely valóban 
elzárja őket környezetüktől; ennek célja -  ahogy a miniatúráknak is hogy 
fensőbbséget, hatalmat sugározzon.

Loyet mester együttese mindezek ellenére áttör e tendenciákon, mind a harcos
lovas Szent György, mind a herceg konvencionális ábrázolásainak ellentmondva. 
Duby felhívja figyelmünket, hogy igen általános és közkedvelt feudális hagyomány 
a lovon való ábrázolás: „ebben a világban tehát, amelyben minden nemesúr Szent 
Györgynek képzeli magát, a lovas alakok elárasztják az udvarok művészetét.. .”44

Mi lehet az oka, hogy nem ezzel találkozunk mégis? Nyilván az a bizonyos szán
dék húzódik meg a háttérben, hogy a két személyt összekössék a prezentáció aktusán 
keresztül: ebben az új rendszerben a szent mint patrónus jelenik meg, de ugyan
akkor mind a herceg, mind György katonaruhában, „visszaépítve” valamit a kon
venciókból, E kettősség egy kompromisszumra enged következtetni: Károly ra
gaszkodhatott személyes védőszentjéhez, mint saját „jelvényéhez”, mint katonai 
példaképhez, amelynek következésképpen hordoznia kellett a lovagi büszkeség 
kellékeit, annak ellenére, hogy az ábrázolt alapcselekmény a donáció maradt. 
Károly ragaszkodása magától értetődő: kedvelte a katonáskodást, Szent György az 
1450-es évektől személyes védőszentjévé vált, akit általában teljes fegyverzetben -  
mint Mars istent -  ábrázoltak, (Zászlójára is ráfestették, Szent András, a burgundi 
ház védőszentje helyett!) Egyfajta keresztes hadjárat szimbóluma lehetett, amit e 
tevékeny és elfoglalt uralkodó csak szimbolikusan tudott megvalósítani. Az 
ereklyetartó a feltűnően közös arcvonás és öltözet ábrázolása miatt bensőségesnek 
is mondható viszonyt, atya-fiú kapcsolatot sugall,45 így a dinasztikus ideál meg

43 Seidel, 1993. 153. -  Szent Györgyöt egyéb képei általában győzedelmesként ábrázolják. 
Vö. Marosi, 1997. 254. -  Bernt Notke Szent György szoborcsoportja és Szent György 
ereklyetartója. Vö. Morand, Kathleen: Claus Sluter. University of Texas Press, 1991. 86- 
87. -Jacques de Baerze oltárképe Berry herceg Kápolnáján, illetve Sluter dijoni Passió 
részlete.

44 Duby, 1998. 216.
45 Vö. Par.avic.ini, 1989.32, -Az atya-fiú kapcsolat érdekessége, hogy Károlyt "ülöp viszonya 

egyáltalán nem volt felhőtlen. Károly erős önkeresése, önigazolása ebből is fakadhatott.
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testesítője is lehet, tehát autoritást, autentikusságot, legitimációt hordozhat; egyút
tal világias és közvetítő jelleget kölcsönözve ennek . Végül is ez a cél indokolja a 
finom kompromisszumot, amely így az adományozás, azaz a donátor szent által 
történő reprezentáció szakrális, illetve az önigazolás, törvényesítés világiasabb 
formája között köttetett.

Az autentikusság megjelenítésének létezik másik dimenzióban való kivitelezé
se is; a fragmentáció. Persze nem csak az emberábrázolások aprólékos kidol
gozásához, a dinasztikus eszményhez kapcsolódik, hanem általában megtalálható 
a tájképábrázolásoknál, persze más eszközökkel, de a cél itt is a hitelesítés.46 A frag- 
mentációt az ereklyetartó figuráinak, a fejedelmi viselet, a gesztus és az „ön
megmutatás” összes formájának és jellegzetességének részletes bemutatásában 
találhatjuk meg.

A felismerhetőség, illetve az autentikus hatalom együttes megjelenése egyfajta 
propaganda: az adományozó személy gazdagságának és hatalmának propagandája.

Az értékes, nemes anyagból készült tárgyat feltehetőleg jól látható helyen, a 
templomban állították ld, Ez adott neki funkciót, mely konkretizálja, értelmezi 
számunkra a propagandát. Mire alkalmas e szinte homogén aranyfelület, melyben 
minden kétséget kizáróan a szemlélő azonnal ráismert a herceg alakjára? A dicsőség 
és hatalom üzenetének hirdetése mellett arra is, hogy a színek bonyolultságát, 
részletező realizmusát mellőzve a hitelességüket ettől még el nem veszítő, élethű 
figurák cselekményére, az adományra, adonátorra, apatrónusra terelje a hangsúlyt, 
ami a herceg kifejezett szándéka lehetett.

Kompozíciónk szakrális oldalát tekintve a szent és a donátor kapcsolata jól ismert, 
és gyakran alkalmazott téma. A „patrónus”-szerep ezért György szerepeinek egyike 
az atyai, harcostárs!, identifikációs szerepek mellett.

Az udvari rituálék körében Károly számára a donáció szintén csak egyetlen 
szerepkör, póz, akár az étkezés, imádkozás, felvonulás. Ezek mindegyikét szigorú 
formákban fogalmazták meg. E rituálé itt is tapasztalható elemeiként a következők 
emelhetők ki;

A herceg nem, vagy alig vette le a páncélját, György egyáltalán nem. A ruha 
tehát a szakrális cselekmény ellenére is fontos az önmegmutatásban, mint minden 
udvari szereplésben. A herceg térdelő pozíciója megfordítja az ábrázolásokon 
megszokott jeleneteket: a követjárást, felajánlkozást, lovaggá ütést, hercegnek 
történő adományozást. A lovagi viselkedés azonban hajlamos e normálistól eltérő

46 A tájábrázolás autentikusságára és idealizálására lásd Charonton szerződéséből a 
kulcsfigurák részletes külsejének előírását, és a tájábrázolás részletes szabályozását, 
H arbison, 1995. 30. -  Limbourg testvérek: Trés Riches Heures illluminációja Mont Sl-Michelről, 
továbbá 14, oldal. -  Szent Lucia legenda mestere: Szúz a szüzek között -  mindkettő a 
hitelességet célzó, de ugyanakkor szándékosan idealizált harmóniát jelenít meg.
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elemekre, mellyel az érzelmi túlfűtöttséget érzékeltették.47 Az alakok sorrendje is 
specifikus hierarchiát tükröz. Korábbi vagy korabeli példák alapján a donátor 
mindig a szent közvetítésével „kér”, és így magától értetődően a háttérben marad. 
Károly írásba adott „merészségét” is tükrözheti, hogy ekképpen a legközvetlenebb 
formában tesz adományt. O terem t kontaktust. A szent ebből következően nem 
közvetít, nyilván nem is kifejezetten ezzel a céllal kapott helyet. Funkciója, elsőrendű 
feladata nem a prezentáció, inkább a dinasztikus ideál kiemelése.

A tárgy sajátosságaként a hagyományosság mellett a funkcionalitást emeltük ki, 
amely már az új típusú hatalmi képet és új szimbolikus eszközöket rejti maga 
mögött. A szimbolikus elemek minőségét azonban továbbra is az a „közönség” 
határozza meg, amelyet megszólít, azaz az udvar és a társadalom viszonyrend- 
szeréből vezethetők le.

A mindenkori herceg olyannyira része udvarának, és általa annyira kapcsolódik 
a polgárság politikai elképzeléseihez, hogy mindez egy követelményrendszert 
támaszt vele szemben. Rolin kancellár például ezt írjajacques du Clerqről: „világi 
értelemben a királyság egyik legbölcsebb emberének tartatott; ami a lelkieket ille
ti, azokról hallgatok.”48 Rolin ugyan nem az uralkodót értékeli, de magatartása 
meglévő elvárásokról árulkodik. Nem egyszerű erkölcsi, hanem a hatalom képének 
késő középkori elméletei szerinti elvárásokról van szó. Az újféle hatalomkép sze
rint -  amely Aquinói Szt. Tamás nyomán a Defensor pacishzn, Jean  de Jandun és 
Padovai Marsilius művében fogalmazódott meg legtisztábban -  a hatalom a törvényt 
kihirdető polgárok többségétől ered, az alattvalók pedig csak a jó l kormányzó 
uralkodót kötelesek elfogadni.

Chastellain a következőket írja Fülöpről: „Jó Fülöp nagysága az emberek iránta 
való szeretetének gyümölcse, akik becsületesnek, tettben és szóban szolgálatkésznek és 
kedveseknek mutatkoztak vele szemben.” Ez a hercegi, uralkodói hatalom felfogásának 
egyik új eleme: a történetíró a nagyszerűséget, a fényűzést, az alattvalók gazdag
ságából vezeti le. Közvetve, de hasonló véleményen van De Lannoy is, amikor a 
négy hercegi erény, de főképp az igazságosság egyfajta céljaként a társadalmi har
móniát, prosperitást jelöli meg, s hozzáteszi, hogy mindez csak akkor valósulhat 
meg, ha a városok privilégiumait, szokásait tiszteletben tartják. Az udvari ideológia 
is az uralkodó nyújtotta törvénykezés és a gazdasági erőt képviselő városi népesség 
összefonódását hangsúlyozta. Az uralkodónak ennek tudatában kellett lennie.

Károly saját ideológiája ennek megfelelően igen behatárolt: erről a mecheleni 
parlam ent alapokmányának preambuluma tanúskodhat leginkább. A kapott

47 Vö. Duby, 1998. 212. -  A lovagi szerelem érzelmi játéka hasonló formában zajlik: „Az 
udvari szerelem valósítja meg a menekülést a kialakult rendből, és fordítja meg a 
természetes kapcsolatokat... a lovagot a szolgaság állapotába helyezi”

48 H uizinca, 1996. 199.
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hatalmat az előbb említett igazságosság céljaként jelenítik meg itt is, és az 1472- 
ben a svájciakhoz írt levélben is. Fenntartja azonban annak isteni származását, 
nem fogadja el a köztől kapott hatalom elvét. Röviden: a közjó érdekében, de 
nem a köztől gyakorolja a hatalmat. Károly annyit vonatkoztat magára a kor Jandun 
és Ockham által fémjelzett politikai felfogásából, amennyire szüksége van. Az 
igazságosság elve végül is nem önkényesen választott szerepkör, hanem meg
feleltethető a közösség igényének.

E nyitott hatalomképhez új szimbolikus alakok illettek: az élő uralkodó szobra.49 
Ezzel a tendenciával pedig már a szimbolikus elemek új kategóriájába léphetünk, 
amely specifikusabb a burgundi udvarra: a már említett miniatúrákon függetlenség 
és korlátozatlanságj elenik meg, de ugyanakkor a herceget udvaroncai veszik körül. 
(Például: J ean Wauquelin: A Hainault-i Krónikák felajánlása Jó Fülöpnek képén.) A 
diplomáciai követségek is kivétel nélkül ebben a formában zajlottak.50 A hercegek 
maguk is egyfajta diplomaták: szerepük a jólét és rend biztosítása; Károly isten 
adminisztrátora és hivatalnoka.

Az egymagában, magányosan ábrázolt fejedelem képében inkább a férfiasság, 
mint a nagyszerűség fejeződött ki, nem véletlenül alkalmazták azt túlnyomóan a 
hercegek személyére, s kevésbé a hercegi család női tagjaira: a férfias fizikum és 
politikai erő összekapcsolódása, autentikussága ötvöződött benne. Én e azért volt 
szükség, m ert az uralkodói autoritást személyben megtestesülve tudták csak 
elképzelni; ezért is foglalkoztak annyit a személyiséggel, ezért kellett a közép
pontban ábrázolni.

Másrészről az uralkodó némiképp „veszélyben forgott”, veszélyben érezhette 
magát egy nagyburgund vezető réteg mellett, a fejedelem egyénisége elveszhetett 
az intézmények között, egy alkotmányos monarchiához hasonlítani kezdő rend
szerben. A pápa a zsinat, a fejedelem az intézmények mögé bújva igazolást keresett, 
fenn akarta tartani pozícióját. Ennek módja Károly előtt a hadvezér szerepében 
konkretizálódott, s ott, ahol lehetősége nyílt az egyén fontosságának igazolására, 
mint ítélőbíró, mint az „örömteli bevonulások” ünnepélyes vezetője és mint donátor. 
A szobor is -  mint a művészet kínálta megoldás -  efféle igazolás. Azért különösen 
megfelelő, mert összekötött és elválasztott egyben, azaz még fenntartotta az 
uralkodói identitás sértetlenségét. (Ami propagandisztikus és konzervatív kellett 
legyen egyszerre, hogy elfogadható legyen az ideált megvalósítani akaró ural
kodónak, aki a közjóért cselekedve identitását sem akarja feladni.)

Az ereklyetartó e kétféle magatartást összesíti: a szemlélő befogadó kitüntetve 
érezhette magát, hiszen a fejedelem tevékeny, s megbízható: munkálkodik, ado

49 Dl’bv, 1998. 219.
50 Vö. Arnadk, 1996. 20., 21., 23. és 25. -  Az illuminációk megjelenítését következetesség 

jellemzi.
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mányoz. A műtárgy kommunikatív, nyitott jellegét a szöveges felirat, a szemlélő 
értelmezésre való ösztönzése is alátámasztja.

Viszont Károly -  szimbolikusan -  lényegében itt is egyedül áll, szorosan háta 
mögött a vele szinte azonos, őt képviselő Szent Györggyel, aki identifikálja, és 
konzerválja, múlthoz köti, autentikussá teszi személyét. A gesztusok ábrázolása is 
egyszerre személyes és elzárkózó: az ajándékozás szubjektív térben zajlik. Szer
tartásszerű, egyoldalú cselekvésről van szó, mert nem látjuk az adományozottat. 
Pontosan ez választja el és köti Össze egyszerre az őt szemlélő közönséggel, avagy 
közösséggel: egyszerre nyilvános és intim, konzervatív-dinasztikus és propa- 
gandisztikus.

Miért ilyen természetes és összetett a művészet felhasználása végső soron a 
politika céljaira? Mi az oka egyáltalán a művészet felhasználásának? (E kérdés- 
felvetés értelmét igazolhatja, hogy a művészetpártoló tevékenység nem  egyér
telműen, nem mindig mondható tudatosnak az udvarok esetében. E „funkció”, az 
uralkodói befolyás kiterjesztésére való igyekvéstől függetlenül egyszerűen a 
fényűzéshez kapcsolódó melléktermék is lehetne.) Esetünkben a tudatos propa
gandára elsősorban a szimbólumhasználat minősége alapján lehet következtetni: 
mivel ejelrendszerrel igen szemléletesen és gyakran, nemcsak itt, hanem  az ün
nepélyes körmenetek, örömteli látogatások alkalmával is találkozunk, és ennek 
háttere minden bizonnyal a hercegi politika sajátos törekvése a legitimálásra, 
melynek egyébiránt nem voltak sem jogi, sem etnikai alapjai, s amely önigazolását 
végül az uralkodói funkciók de facto birtoklásában és gyakorlásában, illetve ennek 
szándékos művészeti kifejezésében találta meg.

E művészeti tudatosság Merész Károly kora előtt megkérdőjelezhető, ha figye
lembe vesszük, hogy a hercegek uralkodói szerepköre kezdetben keskenyebb sávban 
mozgott, gyakorlati mozgásteret pedig csak Károly terem tett. Jó  Fülöp -  még 
egyfajta keresztes vitézként -  hagyományos, konvencionális ideálokat képviselt. 
Károlynál már egyértelműen más elem lehetett a művészet, s nem lehet kérdés, 
hogy tudatos, saját választása volt-e: hasonlóan írásbeli, politikai ideológiájához, 
illetve az udvar és társadalom viszonyához a szimbólumok minőségében is erős 
szabályozottság működött.

A politikaelmélet fejlődése, a köz nyomása az uralkodói hatalmat már hat
hatósabb funkciókkal képzelhette csak el. A művészet „propagandista” tárgyai 
részben mégis a meg nem értés szimbólumai lehettek, hiszen az udvari kultúra 
„kívülről” már túlhaladott elemeket is hordozott, ábrázolt -  értve itt a lovagi 
értékrendet. Károly és udvarának művészeti elképzelései ezért csak részben 
tekinthetők tudatosnak; valószínűieg felismerhette a kulturális tevékenység 
jelentőségét és szükségét, nem látta azonban a szimbólumrendszer bizonyos 
meghaladottságát.
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A művészetre és politikára egyaránt igaz, hogy a körülmények predesztinálták a 
herceg tevékenységét: így a ráhagyományozódott közigazgatási rendszerfejlesz
tése vagy az uralkodó-alattvaló viszony kulturális és egyéb tekintetben való foko
zott fenntartása nemcsak a monarchiát megvalósítani célzó uralkodó eszköze, 
hanem a rendek érdeke is -  tekintve például a hatékony, helyi igazságszolgáltatás 
igényét. A közjó egyfajta elvárás, amelynek Károly tevékenysége is alárendelő
dik. A kulturális kölcsönhatás csatornájának fejlődése ennek is köszönhető.

A z  u d v a r i  m ű v é s z e t  fo r m a i ,  te c h n ik a i  je g y e i  

a z  id e o ló g ia i  és m ű v é s z e t i  te n d e n c iá k  tü k r é b e n

Aformák, a megjelenítés minősége -  amint ezt fentebb példákkal illusztráltuk-  
szorosan kapcsolódott a művész személyéhez, képességeihez, tehetségéhez. A 
forma, a kivitelezés ezért hagyományokra tekinthet vissza: az udvari művészet 
„öröklött” kifejezésmódjára, technikai eljárásokra, melyek az udvari céhes mű
helyben hagyományozódhattak mesterről mesterre.

Általánosabb szemszögből e technikák lehetőségei nem kizárólag az elvárásokkal, 
a megrendelés szabta térrel hozhatók összefüggésbe, hanem a művészeti szakágon, 
céhen belüli fejlődés folyamatában érthetők meg igazán: a formai kifejezés esz
közrendszere az adott megrendelés által ugyan szükségképpen korlátozódott, de 
az adott fejlődési fokon alkalmazható technikák kézműves jegyei hasonlóképpen 
behatárolták.

A technikák hagyományozásának szoros összefüggését a művészek közötti 
familiáris kapcsolatok, rokonságok, a közös munkahely példái egyértelműen 
alátámasztják.51 A művészet középkori csomópontjainak, a fejedelmi udvaroknak 
elenyésző számát tekintve a nagyobb művészek kapcsolódása, ismeretsége tör
vényszerű volt, tekintve azt is, hogy e „csomópontok” megrendelései többnyire 
komplexek voltak, egyszerre többféle művész kooperációját követelték.

E „koiné” természetszerűleg fokozottan determinálta a tárgyak készítési vonásait. 
A művészek közötti személyes kapcsolat révén a kifejezés formai sajátosságai a 
hagyományőrzés, a műhelytitkok miatt kevésbé tekinthetők rugalmasnak, hosszabb 
idő alatt képesek csak a változásra. (Jól mutatja ezt a gótikus eszköztár hosszú, de

51 M a r o s t , 1997. 144. -  Az udvar komplex j e l l e g ű  megrendelései az egyes művészed ágak 
folytonos összedolgozását követelték: Jean de Cambrai és André Beauneveu egyszerre 
dolgoztak Bourgesban, ahogy Jean de Maiville Jean de Liége-vel Rouenban- A familiáris 
kapcsolatok példái: Slutert unokaöccse, Claus de Werwe követte Dijonban, a Limbourg 
testvérek pedig Jean Malouel a dijoni festőművész unokaöcesei voltak.
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minőségileg változatlan használata.) Emellett az egyes művészeti ágak, a szobrászat, 
festészet, építészet, ötvösség stb. kifejezésmódjai összekapcsolhatók, részben mert 
egy-egy udvari művész személye sokszor egyesíti a szobrászt, festőt, és építészt 
egyben, részben mert a közös műhely a technikai eszmecsere színtere.

Az alakok, az anyag, készítési mód tárgyalásánál e szempontok nem hagyhatók 
Figyelmen kívül. Ejegyek kialakulása így hosszabb folyamat eredménye; elen
gedhetetlen a korábbi és későbbi tendenciák rövid összefoglalása.

A 14. század végén a művészeti ágak formai elemei még elsősorban az építészet 
prioritását tükrözik. Az építészet késő gótikus (intemacionális) formakincse köszön 
vissza a nem építészeti műalkotásokon is. (A kifejezés módja a kárpitokon, mim
atúrákon és festményeken szoborszerű -  építészeti -  formákra vezethető vissza.) 
Ugyanakkor a miniatürizálást, részletezést kedvelő építészeti irányzatok mind 
földrajzilag, mind az egyéb művészeti ágakban való érvényesülést tekintve in- 
temacionálisnak mondhatók, egyfajta kulturális horizont létrejöttét támasztják alá.

Aburgundi udvar közvetlen elődjének tekinthető francia udvart V. Károly alatt 
a „szép stílus” jellemzi, amely „kevésbé a valóság-megfigyelésre, mint a szépség 
elvont ideájára és mesterséges formuláira épített ábrázoló művészet”.52 Az ekkor 
megfigyelhető formai sajátosságok még igen szigorúan igazodnak az udvar 
mondanivalójának kifejezéséhez: a képi ábrázolás virágkorszaka ez. Az ötvöstárgyak 
körkörös zománcfestése53 -  ún. ronde-bosse technikája -  nem enged teret az 
anyagnak Célja, hogy minden részletet lefedjen, semmit ne hagyjon kitöltetlenül, 
az építészet hasonló jellegű törekvéseivel párhuzamosan. Az illumináció, a 
könyvfestészet, a drapériák esetében az ábrázolt szimbolikus valóság a művészi 
kifejezés lehetőségei fölé nő. Az arany csillogásának, megmunkálásának nem le
het valóságos kifejezőereje, inkább jelképes értelme miatt fontos: a hatalom 
szimbóluma, avagy Suger szándéka szerint az isteni fényességé, a tökéletességé. A 
kor ötvösművészete kapcsán a 12. századi Saint Denis-i apát mondatai egyáltalán 
nem tekinthetők anakronisztikusnak: a cél akkor és a 14. században is jelképes 
lehetett:

„Bárki, ha azt kutatod mi ad értéket: kapuinknak 
Munkáját nézd, árát és aranyát ne csodáljad. 

Fénylik a mű nemesen, és melynek fénye nemes, 
Töltse be fénnyel az elmét...”54

52 M a r o s i , 1997. 175.
53 M a r o s i , 1997. 189. tábla
54 A középkori művészet történetének olvasókönyve X-XV. század. Szerk.: Marosi E. Budapest, 

Balassi, 1997. 101. -  St. Denis apátság kapujának felirata.
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Ezzel szemben, ha a 15. század burgundi udvarának formakincsét értelmezzük, 
azt tapasztaljuk, hogy az udvar jellegének változása és a megrendelések szándéka 
szerint e kifejezésmód módosult. Az udvar -  nyitottságánál fogva -  egy fontos, 
eleven kulturális csatornát teremtett, amelynek révén a művészet popularizálódott, 
Említettük, hogy az udvar lovagi tematikája túlhaladottnak, nehezen befogad- 
hatóak, nehezen értelmezhetőnek tekinthető polgári körökben, másrészről egy 
fordított irányú folyamat nagyon aktuális volt: a polgári, vagy a polgári-művészi 
megjelenítés felértékelődött, szabadabbá vált, e kulturális csatornán át fokozot
tabban hatolhatott be az udvari művészet eszköztárába: a polgár ezzel vett részt az 
udvari művészetben. Tehát az udvar felől a tradícióknak polgárság felé történő 
áramlásával szemben egy ellenirányú, a polgárság udvarra való hatását bizonyító 
folyamattal kell számolnunk. A kapcsolat jelentőségét illusztrálja a polgári rétegek 
intenzív részvétele a fejedelmi látogatások alkalmából rendezett ünnepségek 
díszítési előkészületeiben. Nem formális, hanem igenis valós, gyakorlati részvétel 
volt ez, mely által a polgár nem csupán szembesült e kultúrával, nem csupán a 
felszínt, a csillogást szemlélte, „rácsodálkozott”, hanem saját technikai tudását 
kényszerült alkalmazni, miközben jelentős anyagi hozzájárulást is nyújtott.55 A 
legtöbb udvari rendezvényt polgárok finanszírozták és nézték, azaz az arisz
tokratikus ideál megvalósításában közrejátszottá polgári szervezés is. Ok díszítették 
fel a tereket, készítették el a dekorációkat, illetve bonyolították az ünnepség mene
tét.56 Természetszerűen a felsőpolgárság az a réteg, melyet ilyen módon a leginkább 
integrálhatott az udvar, például ők juthattak a herceg közelébe az ünnepélyes 
ajándékok átadásakor, m int a gildék, konfraternitások képviselői. Ritkábban 
előfordult, hogy kisbirtokosokat, illetve mindenkit beengedtek. (A rendezvények 
jellege tehát változatos, de céy uk mindig a reprezentáció.)

Ha a fél évszázaddal korábbi formákkal hasonlítjuk össze Fülöp és Károly 
burgundi udvarának ábrázolásait, akkor egyértelmű tendencia állapítható meg. A 
miniatürizáló kedv, a gótika burjánzó ornamentikája egyre bonyolultabbá vált, és 
a „horror vacui”, az ürességtől való irtózás meghatározóvá lett. A mind szimboli
kus, mind gyakorlati okokkal magyarázható fragmentáció az építészet eszközei
vel már kevésbé volt kezelhető. „Ez a kor egy varázslatos ötvösművészet felvirágzásának

55 Tényszerű bizonyíték, hogy az Aranygyapjas rend több összejövetele nyilvános volt. Olivér 
de la Marche említi, hogy a városi elitből kiválasztott csoport vehetett részt ezen ünnepélyes 
gyűléseken, amire a következő indoklást adja: „nem szabad ugyanis elfeledkezni arról, 
hogy e városi személyek rendszeresen adományoztak ajándékokat az ünnepségek támo
gatására”. A  házasság, torna, fesztivál, születés, halál mind nyilvános volt. A r n a d e , 1996. 
27-28. -  Károly idejében két nagyobb ünnepélyről tudunk: 1468, Brugges (1 hetes) és 
1470: Ghent („Vad Nő" nevű torna)

56 Arnade, 1996, 28.

227



szemtanúja, amely immár nem a főpapok, hanem a hercegek megrendelései nyomán jött 
létre... e kor művészete is talán az ékszerben jut el tetőpontjára”57 -  írja jogosan Duby, 
hiszen a részletes megformálás itt az ötvösművészetben volt igazán tökélyre vihető.

A halmozott, ff agmentált formák mélyebb, ideológiai magyarázatát közvetve az 
arisztotelészi fizika, illetve az ebből kiinduló skolasztikus logika kínálja, amely az 
absztrakcióval akart eljutni a „lényeghez". E felfogás értelmében a természet dolgait 
egyenként és együttesen az isteni értelem megnyilvánulásainak tekintették. Mivel 
a művészet absztrakt volt, a fragmentárió jelentőségét nem a realizmus törekvésének 
kell betudnunk, hanem egy sajátosan középkori realizmusnak, amellyel a transz
cendens „realitást” kívánták megközelíteni.

William Ockham ezzel szemben már haladóbb ideológiát képviselt, elutasította 
az arisztotelizmust. A lényeg megértését lehetetlennek tekintve rehabilitálta a 
látszatot, a lovagi tornák, sejtelmes szimbolizmusát; nem megérteni kívánta a 
világot, hanem inkább helyettesíteni. A lovagi-udvari művészet így a közeli, meg
szokott és mégis misztikus felé irányult,58 A valóság pontos ábrázolása m ár csak 
egy szimbolikus, töredékes valóságra irányult, elemeket választott ki belőle, s 
idealizálta, kiemelte őket környezetükből. Egy-egy szituáció, fejedelmi póz az élet 
komplexitásától teljesen elszakadt és felnagyíttatott, ezáltal rituálissá vált. Meglepő 
az összhang és párhuzamosság mind a filozófiában, mind a művészeti gyakorlatban. 
Ockham valóban a jelenségek szétszóródására, különállására, sokféleségére épített, 
az új művészi törekvés pedig -  északi reneszánsz néven -  az itáliai reneszánsszal 
pregnáns ellentétben nem a geometriai számításra és matematikára hagyatkozik, 
hanem a részletek által vonatkoztat el a valóságtól. Ockham nézetei, ún. nominalizmusa 
vezet az udvar hagyományos formakincsének átértékelődéséhez, az „udvaron kívüli” 
formák térnyeréséhez.

Némileg ambivalenciát jelent, hogy a polgári művészet felől kiindult új formai 
megjelenítés egyszerre felpezsdítette az udvari művészetet, de másfelől a polgári 
és udvari művészet távolodását is okozta. Ugyanis a művész és művészet egyaránt 
kiszabadult az udvar meghatározó törekvései alól; ténylegesen szabadabb jellegű 
művészeti törekvésekjelentek meg, mint korábban. Ehhez a festészet új, Van Eyck- 
féle távlatai kínáltak utat. A táblaképek festészete a polgárság körében egyrészt 
modern és népszerű, másrészt kifizethető volt: e két okból vált tömegessé, és 
le fedhete tt el. A művészet e népszerűség révén új, polgári mecénásokat talált.

E változást az udvar és polgár egyszerre érzékelhette, ahogy azt a polgári és 
udvari értékeket egyarántjól ismerő Erasmus megfogalmazta: „Ha hírnévre törekszel, 
ne mutogasd sem szobraidat, sem sokszínű festményeidet, mert ha azokban van valami

57 Dubv, 1998. 210.
58 Duby, 1998. 226.
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dicséretre méltó, az festőjüket illeti, a képek ugyani*, az ő tehetségét és szorgalmát bizonyítják. 
Erényeid emlékjeleit te inkább erkölcsödben fejezd ki. ",9

Az eddig nem tapasztalt művészi szabadságot maga a művész is érzékelte és 
megjelenítette, bár az szokatlan, de ugyanakkor kedvezőbb kiszolgáltatottságot 
jelentett az új típusú vásárlóval szemben.59 60 A kor teoretikus felfogása mindazonáltal 
arra int minket, hogy semmi esetre sem szabad túlértékelni a polgárságban új 
megrendelőt talált művész helyzetét. A művészet teoretikus dimenziója szerint 
ugyanis az ars akkor volt „szabad” (liberális), ha értékes volt, ha nem fizikai munka 
volt, nem a haszonért folyt. Az ilyen művészet a „virtus” terméke volt, amely a 
tehetség (ingenium) közvetítésével nyilvánult meg, s e „virtus” Istentől vagy a 
természettől eredt. A képzőművészeteket a középkor folyamán inkább gyakorlati, 
mint esztétikai jellegük felől közelítették meg. A kortársak „iparosként” kezelték 
őket.61 Bár az új környezetben kevésbé voltak m eghatározók a szerződéses 
megrendelés szankciói, s a művész megszabadult a potenciális patrónusok olykor 
kicsinyes követeléseitől, ennek ellenére továbbra is „piacra vitte” áruit; ezért 
bizonyos művészeti tevékenységek -  különösképp a festészet-újra az igények alá 
rendelődtek, mivel a vevő érdeklődését felkeltő látványt a művésznek számításba 
kellett vennie.62 Abszolút szabadságot tehát jogtalan lenne megállapítanunk, relatív 
mértékben azonban a kor művészei mégis ezt, s egy új, bonyolultabb művészi feladat 
ígéretét érezhették.

Nem véletlen, hogy dokumentumaink alapján a festészet és az egyéb művészetek 
viszonylatában alárendelést állapíthatunk meg. Gyakori az olyan másolás, amikor 
festmények témáit átültetik szobrászatba, egyértelmű jeleként annak, hogy a 
festészeti kifejezés ekkor már több és szabadabb. A középkor művészetének koráb
bi eszköztárai, a szobrászat és építészet kerültek most háttérbe. Hogyan érvénye
sülhetett az udvari m egrendelés hagyományosságának gyakorlati befolyása, 
művészeti értéke ebben az új hatalmi funkciókat és újfajta művészeti kifejezést 
hordozó világban?

Károly ereklyetárgya itt is kiváló lehetőséget kínál az összefüggések megvi
lágítására, tekintve, hogy részben maga is egy festmény alapján készült. Lehetőség 
nyílik általa a festő- és ötvösművész kifejezőrendszerének összehasonlítására, az 
újragondolás rekonstrukciójára, a polgári festészet és az udvar tradicionális 
művészetének összehasonlítására. Mivel Gerard Loyet éppen Van Eyck korábbi

59 Erasmus, 1996. 25. (A nemesség három eleme)
60 Harbison, 1995. 17., illetve ugyanitt lásd idősebb Pieter Bmegel tollrajz „karikatúrája” az 

újszerű viszonyokról.
61 N i c h o l a s , 1992. 350, -  Olyannyira, hogy a festőket, szobrászokat gyakran az iparos céhek 

-  például ácsok -  közé sorolták be,
62 Harbison, 1995. 17.
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képét vette igénybe Szent György megformálásakor, ez egyúttal lehetőséget ad 
arra is, hogy a németalföldi festészetet mint a korabeli művészet vezető formáját, 
rajta keresztül pedig a változó művészeti törekvéseket röviden bemutassuk.

Loyet Szt. György alakját Van Eyck Van dér Paele kanonok számára készített 
képéről mintázta.63 Van Eyck képe nem „reprezentáció”, puszta utánzás, hanem 
„újragondolás”, a valóság elemeinek új rendszerbe öntése. E megállapítás az 
általános és partikuláris dimenziók eltéréséből következik. Ahelyett hogy megtör
te volna az egységet egy tökéletlen, nem minden részletre kiterjedő részletezéssel, 
inkább valósághűen egyenként m indent részletez, ugyanakkor általánosságban 
impressziót is sugall, ugyanis a térkezelés m ár nem tükröz arányosságot. A kép 
elrendezése szimmetrikus, szabályos, Szt. Donatianus (a templom védőszentje) és 
György alakja óriásnak hatnak, m ert a köztük lévő tér a minimumra csökkent. 
Jézus és Madonna a donor felé fordulnak, de mozdulatlanok. E szoborszerű, és 
aránytalan kompozíció miatt a kép egésze -  a m inden tekintetben élethű frag- 
mentáció ellenére -  szimbolikus marad. Az ellentétek éles kontraszttal tűnnek 
szemünkbe Szent György kezének komplexitását és az egyszerű, fényes páncélfelület 
megformálását nézve.64

Loyet lényegében átvette a kanonok és György között ábrázolt patrónusi viszony 
kompozícióját. Györgyöt Van Eyck is személyes védőszentként ábrázolja a templom 
védőszentjével, Donatianusszal való kontaktusban. Bár kétségkívül e tradicioná
lis tematika másolása a legfeltűnőbb, esetünkben mégis másnak van jelentősége: 
a művészi technikák megítélése szempontjából a fényes felület Van Eyck által al
kalmazott technikájának átvételéről, ami a festészet új, népszerű minősége volt.

A tükröződés célja Van Eycknél nem csupán az új eszköztár esztétikai lehető
ségének kihasználása, hanem gyakorlati funkciója is van: a Szent György pán
célján tükröződő alakok megfestése egyfajta virtuális közönséget teremt a festmény 
számára,65 s a tárgy funkcionális szerepét bizonyítja egyúttal. E funkciót konkrétan 
nem ismerjük, de feltételezik, hogy a kanonok betegsége miatt került sor a kép 
elkészítésére, a szentélyben mintegy őt helyettesítendő kapott helyet.

Az újfajta felület és a fény újfaj ta kezelése azonban nem az effajta esetleges célok 
miatt válik irányadóvá, hanem Dubyt idézve: „ Van Eyck fejezi ki a legfinomabb élességgel 
az ockhamumus elemző látásmódját, amely megkülönböztetett figyelemmel kezel minden 
egyes tárgyat. "66 Atechnika ereje abban rejlik, hogy egyszerre kezeli biztonsággal a 
gótikus eszköztár „örökölt” részletező kedvét, illetve tesz eleget az itáliai reneszánsz

63 P a n o f s k y , E.: Early Netherlandish Pairding. Vol. 2. 248. kép és 249. kép: van dér Paele 
kanonok Madonnája

64 Panofsky, E,: Early Netherlandish Painling. Vol. I, VII. fejezet: „Jan van Eyck”
65 S e id e l , 1993. 153.
66 Duby, 1998. 228.
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által keltett új követelményeknek, az elvonatkoztatás igényének és az éppen ak
tuális keresztény filozófiai irányzat elméleti problémáinak, A részlet és összhang 
egyszerre jelenik meg, s ezt ilyen sajátos eszközzel csak a festészet tudta megvalósí
tani. A részletezés nem a festészet privilégiuma, az összhang azonban már igen: a 
kompozíció összetartó erejét, az oxfordi teológusok fény-elve adja.67 Ennek tech
nikai háttere, a fénytechnika korai keleti párhuzama az ikonfestészetben lelhető 
fel: ez a belső fény szimbolikája. A nyugati középkor azonban csak egy másfajta 
fényt ismert, a vetített fényt, s ezzel elvesztette a szórt tárgyakról visszacsillanó 
fény (lustro) ábrázolásának képességét. Ezt számára az itáliai reneszánsz sem adta 
vissza, amelyben az egységet éppen a kívülről érkező fény által kiemelt geomet
riai harmónia teremt. Északon ezzel szemben az egyes tárgyi elemek semmit sem 
veszítenek egyediségükből, és kompozíciójuk ezáltal nem is geometrikus: a fényt 
nem fehérítéssel, árnyalással adták vissza, hanem az egyedi felületeknek meg
felelően a felület specifikus „fényvisszaverési” adottságátjelenítették meg. E rész
letes ábrázolás szimbolikája „összeolvaszt”, de egyszerre m inden tárgynak saját 
felszínt ad. A nominalizmus filozófiájával összevetve pedig a felszínt ismételten 
kiemeli, de rejtve hagyja a tartalmat.

Az ötvöstárgy, illetve a korábbi festészet viszonya az új festészeti technikával 
hasonló: mindkettő „primitívebb”, m ert a csillogást, a textúra, a felület jegyeit 
valódi arannyal tudták csupán ábrázolni. Ez az új szemlélet szerint kevesebb művé
szi talentumot igények, nyilván kevésbé is minősült művészi feladatnak. Mégis 
úgy tűnik, hogy a burgundi udvar művészete őrzi a gazdagság propagandájához 
illő arisztokratikus eszközrendszerét. Miért? Egyfelől mert elengedhetetlen a 
gazdagság interpretálásához, olyan elem, amely legitimitást bizonyíthat. Másfelől 
nem mond közvetlenül ellent e rendszernek: az apró részletek felismerhetők kellett 
legyenek, ami meg is valósult. Ugyanakkor aranyszimbolikája nem egyértelműen 
csak a régi értéket hordozza: az új tendenciát bár csupán követni tudja, de alkal
mazkodik. Az ötvösmunka képes visszaadni a festészet hatását: a zománcfestés a 
továbbiakban már nem hordoz akkora jelentőséget mint egy évszázaddal koráb
ban, a csillogó felület ezért szabad marad. Az ötvösművésznek nem volt szabad a 
végletekig fragmentálni, kompromisszumra volt szüksége realitás és szimbolizmus 
között -  m int Van Eycknek is az említett képen. Szabad felületre volt szüksége a 
lustro érvényesülése miatt. A tükröződés, csillogás az ereklyetáron is érvényesül: a 
herceg és patrónusa mintegy az egymásba tükröződés által alkotnak egységet, an
nak a visszatükröződésnek az analógiájára, amelyet a festmény esetében is tapasz
taltunk, Sejtelmes és szimbolikus egybeolvadás rejlik a részletes és pontos technika 
mögött. A művésznek fel kellett adnia a korábbi szépségideáit: a gazdagság nem

67 Duby, 1998. 228.
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volt visszaadható halmozással, az egész kompozíciót aranyba kellett öntenie, sem
mit sem szabadott eltakarnia a csillogásból.

A formai és tematikai tendenciák elágazását és összeegyeztetésük nehézségét az 
udvari művészet tárgyaiban egyik oldalról a lovagi kultúra tartós szimbolizmusa, 
másik oldalról a gyakorlati funkciók változása táplálta, melyek fejlődése elsősor
ban a polgárság és az udvar ideológiai elképzeléseinek különbségeire vezethető 
vissza. Ha zárógondolatként Erasmus fenti, szentenciózus megállapítására uta
lunk, akkor Erasmus elképzelése láthatóan már e kétféle -  polgári és udvari -  
szemlélet ütközésében rejlő kompromisszumot tükrözi: a fejedelmi ős-ideál ki
bontakozását egy fokozott polgári figyelemmel teli környezetben. A művészet
pártolás önös célú (lásd hírnév) felhasználása Erasmusnál „tilos”, de megengedett, 
hogy a művészet a bölcs, igazságos és erényes fejedelem szimbóluma legyen. Te
hát a művészet felhasználása csak akkor jogos, ha a fejedelem magatartása meg is 
felelt az ideálnak, pontosabban a „külső”, polgári ideálnak. Erasmus nem ellen
sége a művészetpártolásnak, de megállapításában m ár benne rejlik az önállósuló 
polgári festészet tendenciája.

Változó ideálnak vagyunk szemtanúi: új fejedelemkép az archaikus lovagideál 
helyett, igazodva a polgári értékrendhez, értékítéletekhez. Párhuzamosan válnak 
a művészet archaikus témái propagandaszerűvé az újfajta szimbolikával, illetve 
párhuzamosan változik a művész helyzete a korábbi kötöttségeiből kiszabadulva, s 
formai elképzeléseivel már az űj környezete hatását adja vissza. Van Eyck művésze
te és a Merész Károly vezette kulturális centrum hidalhatta át a művészet udvari és 
polgári korszakát: a művészet formai, kompozíciós, felületi sajátosságai sok esetben 
m ár a polgári értékrendre rímelnek, tematikailag azonban az udvari művészet 
lemarad, „beszorul” a szoborkép, a hatalom, a gazdagság rituáléinak kényszerű 
ábrázolása mögé. A polgári megrendelések növekedése folytán párhuzamosan 
megjelenik a formailag és tematikailag is új művészet.

A forma és az új művészeti tehetség a festészetben fogant, m ert más művé
szetekben -  ahol az arany csillogása ténylegesen az aranynak köszönhető, és nem 
a művésznek -  a készség kibontakoztatása nehezebb. Ebben, a festészeten belül is, 
a polgári festészet lehetett irányadó, ugyanis az udvarnak a polgársággal való 
kontextusban nem volt szüksége, igénye egy filozófia-teológia egységesség, fény- 
egység kifejezésére, hanem saját szándékainak megfelelően inkább az „ódivatúbb”, 
gótikus fragmentációra és az arany valós csillogására épülő szimbolizmust kép
viselte.

E köztes korszak és régió tehát éppen csak az új művészet folyamatban lévő 
elhelyezkedését jelenti az új társadalmi és kulturális környezetbe; ennek követ
keztében kategorikus ítéletnek tűnhet, ha korábban túlhaladottnak minősítettük 
az udvar kifejezőrendszerét. Károly korának és környezetének művészeti elkép
zeléseit az ötven évvel később író Erasmus már talán elítélhette volna, de a 15.
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század második felében — a még erősen személyközpontú burgundi hercegség 
vírágkorszakában -  még feltétlenül jogos annak a szoros kapcsolatnak ajelenléte, 
amit a politika és kultúra szimbiózisa fejez ki. Másfelől a piaci-polgári művészet
nek még nem volt akkora súlya, és beágyazottsága sem új környezetében, hogy az 
udvar által propagált művészeti témák túlhaladottságát ki lehessen mondani.
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