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EGY FESTŐ FELFEDEZI A VILÁGOT
Albrecht Dürer születésének 500. évfordulójára

Dürer szülővárosa, Nürnberg, a városállam önálló vrlág volt, mint minden
jelentősebb középkorí város. A történelmi várostérkép alapján erről a mai szem
lélő is meggyőződhet. E nürnbergi világ körül ferde négyszög alakjában kettős

városfal húzódik és olyan határokat szab neki, amelyeket évszázadokon keresztül
magától értetődőknek tartottak, és sérthetetleneknek ismertek el. Ezeket a hatá
rokat csak a Pegnítz keskeny medre törte át két helyen. A városfalak közti mély
.árok, a szabályos közökben álló hegyes tornyocskák és dacos kapuk ma már csak
bízarrul festői képe valamikor még a védekezés miatt jött létre. Körülfogták, véd
ték a templomokat, kolostorokat, kórházakat, patriciusok házait. A városfal északi
részén, Nürnberg legmagasabb pontján emelkedik a vár, az egykori császári szék
hely terjedelmes, erősen tagolt épületcsoportja. Ennek a várnak árnyékában és
oltalmában különös joggal és büszkeséggel nevezhették magukat "városi polgárok
nak", bürgereknek a lakosok.

Albrecht Dürer, a legjelentősebb nürnbergi polgár, közvetlenül a vár alatt
lakott, a várfal állatkerti kapujánál, egészen a város szélén. A szívesen utazgató
és örökkön elvágyódó Dürer fontosnak tartotta, hogy "intra muros" maradjon,
még akkor is, ha - saját szavai szerint - csak élősdinek érezte itt magát, nem
pedig úrnak. Persze azért neki is volt egy minden lovagi sallanggal körülvett,
úrímódí címere: bodros lombtüzér. zárt sisak, nagy tollbokréták és egy néger
mellképe. A címerpajzs ábrája azonban nem társadalmi tekintélyt jelez, hanem
arra utal, hogya család a magyarországi Gyula város közelében fekvő Ajtós fa
luból származik. A család erről a faluról vette nevét és címerét. Dürer maga is
fontosnak tartja, hegy önéletrajzában pontosan kitérjen származására. Címere
azonban életfelfogását is tolmácsolja: kétszárnyú, szélesre tárt ajtót ábrázol. A
világ akadálytalanul beáradhatott rajta, és be is kellett áradnia. Dürer egész
kiterjedésében és mélységében fel akarta fedezni, fel akarta mérní a világot, képet
akart róla alkotni. Címere egyúttal program is.

Három, egymással szorosan összefüggő dimenzióban fedezte fel és élte meg
a világot: a Hitben, a Természetben és az Emberben. Ezzel már az újkor küszö
bén áll. Szenvedélyesen hítt. Ha egyáltalán beszélhetünk jellegzetes német men
talitásról, akkor ennek egyik legfeltűnőbb jele: közvetlenül élni a dolgokkal és a
dolgokban, a problémákban és vitákban, testközelben, minden távolság nélkül. Ab
ban, amit Dürer a Hitről rajzolt, festett és írt, szenvedélyes, színte ősi eredetiség,
sőt naivitás van. Jó és derűs természete megóvta azonban attól, hogy éles, gyű

lölködő polemizálásba süllyedjen, mínt ez a német reformáció hitvitáiban szokás
volt. Dürer nem volt hangoskodó forradalmár.

1498-ban, tehát röviddel az új évszázad kezdete előtt készítette azt a nagy fa
metszetét, amellyel egycsapásra felülmúlta Nürnberg régi, gazdag művészi hagyo
mányait: az Apokalipszis lapjait. Ezek közül különösen a romlást hozó lovas alakja
vésődik be a szemlélő emlékezetébe. De csak akkor tudjuk ennek a műnek nagy
ságát valóban méltányolni, ha mind a tizenhat lapot összefüggésükben szemléljük
és újra átéljük Dürer felfedezéseit. Ezek a rajzok a szó szoros értelmében nem
áttekinthetők, mert a dolgok tömkelege zsúfolódik össze rajtuk. Egyre újabb és
újabb változatokat látunk a Jó és a Gonosz küzdelméről, míg végül is az ördög,
a . Szellemnélküli vereséget szenved és ártalmatlanná válik. Ekkor leszáll az égből,

Istentől a mennyeí Jeruzsálem, a "Harmadik Birodalom" jelképe, azé a szellemi
birodalorné, amelyet jóval Dürer előtt Gioacchino da Fiore látomásai hirdettek.
Az Apokalipszis minden lapjáról feszültség és nyugtalanság árad. Ezt egyetlen
korabeli műben sem találhatjuk meg. Minden él, minden mozog : a hét Gyertya
tartó, köztük a látomásában térdre hulló János, a fák, a vizek, háttérben a várak,
a csillagzatok, a hajók és a zeneszerszámok, a szél és a tűz, a könyvek és az ál
latok. Dürer a saját hitvilágát annyira közvetlenül fedezte föl és annyira inten
zíven vette szellemi birtokába, hogy teljesen meggyőzőerr tudja azt világvégi di-'
menziókká átváltoztatni. Am ezt nem könnyedén, nem ferences vidámsággal teszi,
hanem nagy küzdelmek és megerőltetések közepett, kemény munka eredményeként.
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A vallásos képek, ábrázolások emberközelségbe hozása már Dürer működése

elótt is magas szintet ért el. Dürer azonban egyre újabb területeket fedezett föl,
amelyekben meg tudta gyökereztetni a szent történeteket. Krísztus és Mária éle
tét úgy élte át, úgy formálta meg, mint a közvetlen jelen egy darabját, mínt sa-

. ját emberi és rnűvészí problémáit. A Siratás (Nagy Passió, 1503-1511) szenvedé
Iyes vád az élet míndennemű szétrombolása ellen. A Pihenés menekülés közben
(Mária életéből, 1503-1511) mínden, csak nem bájos idill, sokkal inkább hallat
lanná nem tehető felhívás arra, hogy fávadhatatlan munkával ismét emberhez
méltó létet alkossunk a romokból, a látszólag kiúttalan helyzetekből.

Dürer vallásos művészetének főműve és egyúttal művészi fejlődésének is csúcs
pontja a kettős táblakép János, Péter, Márk és Pál apostollal. Ezt 1526-ban al
kotta és Nürnberg város tanácsának ajándékozta. Itt azt a feladatot tűzte .maga
elé, hogy olyan embereket ábrázoljon, akiket betölt a Lélek, de mégsem túlvilági
hősök. Ebből a festményből nem differenciálatlan nyugtalanság szól hozzánk, mint
az Apokalipszis lapjairól. Dürer ezeket az alakokat plasztíkussá, monumentálíssá
emeli. Ezt a' négy apostolt míndíg is reformátorí szelleműnek tartották. Bár Dürer
"martiniánus" volt, vagyis Luther híve, mégsem tiltakozott, hanem saját világot
fedezett fel és formált meg: nem volt protestáns. Ezt a világot nemcsak megraj
zolta és megfestette, hanem irodalmilag is megformálta, a nürnbergi mesterdal
nokok költészetéhez hasonlóan. Vallásos verseiben míndíg az élet és a halál lét
kérdéseiről van szó, mínt Luthernél is, önmaga igazolásáról és az élet értékeinek
helyes rendjéről. Megható az a kérése, hogy míndazt, amiről úgy vélí, hogy felfe
dezte és helyesen megismerte, saját életében is megvalósíthassa: Wollt Gott, ich
kilnnt selbst also leben... Adja Isten, hogy magam is így élhessek ...

Dürer dialógusa a világgal, a természettel fauszti megismerés-kényszerből,

naiv kíváncsiságból és fáradhatatlan tudásvágyból ered, és mint kortársainál is,
abból a nyugtalanságból, amelyet az életviszonyok oly gyors megváltozása miatt
éreztek. Vajon Dürer meg akarta ragadni a világot és a természetet, keresni, be
mutatni akarta a maradandót rnínden változásban? 'I'ermészetábrázolásaí a legelső

önálló, az egyébként kötelező és szokásos szeenikal kapcsolatoktól mentes tájké
pek. Nem az idillbe menekül ezekkel, hanem szembenéz az itt érvényesülő tör
vényszerűségekkel, feltételekkel és erőkkel.

Tájkép-akvarelljei nem Illusztrácíók, nem valamilyen' történet szép keretei,
hanem végre komolyan vett részei annak a világnak, amelyben az ember él és
dolgozik, amellyel küzdenie kell és amelynek örül. Dürernél éppen ez az utolsó
szempont a legfontosabb. A világ az ő számára barátságos világ. Ismeri ugyan a
melankóliát, de jobban örül a világ szépségének, Milyen megragadó például H94
körül festett vízfestménye a Dróthúzó malomról, a tiszta és barátságos Fachwerk
házakkal, a szétszórt falvakkal és a háttérben a kék hegyekkel! Valóban emberi
környezet, felhívás barangolásra, arra, hogy újra felfedezziik ezt a világot. Szere
tettel és tapintattal kutatta a természet rejtett szépségeít is, megfigyelte és le
rajzolta a mezei nyulat, a szarvasbogarat. az ibolyacsokrot, de Nürnberg, Aachen,
Innsbruck és Trient látképét is.

A világot nagy utazások során is felfedezte. A német művészet első nagy uta
zói közé tartozik, jóval többet utazott a festőlegények előírt vándorútjánál. Köte
lező vándorútján a felső-rajnai városokat ismerte meg. Később, 1495-96-ban és
1505-1507-ben két hosszú utazás során Olaszországot is I felfedezte. Es Olaszor
szág is felfedezi őt. Ű az első német művész, aki elismerést talál az Alpoktól dél
re, akit Velencében marasztalni akarnak.

Albrecht Dürer azonban visszatér a nürnbergi városfalak gyűrűjébe, számta
lan felfedezéssel, megfígyeléssel és tapasztalattal gazdagabban, a perspektíva és al.
arányosságtan sikeres és boldogító tudományával, művészetelméletí és esztétíltaí
problémák megismerésével, s mindezeket az elkövetkező időkben nagy szenvedéllyel
és állhatatossággal a gyakorlatba is átülteti. Felfedezéseit nem tartja titokban. Vé
gül, már érett korában, 1520-21-ben, Németalföldre utazik, felfedezi Mecheln,
Brüsszel, Aachen, Gent, Brügge városát. Erről az útjáról naplót is vezetett, de
ebben többet emlegeti a vámvizsgálatokat és a borravalókat, mint élményeinek
mélységét. Az ő élményei csak ritkán nyilvánultak meg az írott szóban, sokkal
inkább a megfestett és megrajzolt műalkotásban, az' igaz rnértékről és minden
dolog helyes rendjéről szóló elmélkedéseiben.

Albrecht Dürer volt az első német művész, aki művészetelméleti tanulmányo
kat folytatott, sőt meg is írta ezeket, az "Unterweisung der Messung" (Útbaiga
zítás a mérésre), "Befestigungslehre" (Erődítménytan) , "Proportionslehre" (Arányos-'
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ságtan) és "Speis der Malerknaben" (Festóinasok tápláléka) címú . műveiben. Az,
"Utbaigazítás"-ban a festők, ötvösök, szobrászok és kőfaragók részére mindazt.
összefoglalja, amit a forma és alak problemáival kapcsolatban -Ielfedezett. Gondo
latai allandóan a körül a rnérték körül keringenek, amelyen a világ és a művészet

alapszik és amelyet fel kell fedezni és figyelembe kell venni. Mindig a valós vi
lággal áll szemben, amellyel érdemes párbeszédbe bocsátkozni, mert ez teszi az'
életet valóban életértékűvé. Számára a világ sohasarn a siralmak völgye, soha
sem szerepel Isten ellentéteként. Isten törvényei a világ törvényei is. Ezt a vilá
got védeni is kell, de Dürer nem tartja magát illetékesnek arra, hogy ilyen védel
mi intézkedésekről gondolkodjék, különösen nem olyan időpontban, amikor a törö
kök éppen Magyarország meghódítására készülődnek. A kor szükségleteinek megfe
lelően írt Dürer a várépítésről. az "Erődítménytan"-ról (1527). 'Művészetelméleti

főműve az .Arányossagtan" (1528), amelyet többi könyveihez hasonlóan nagyon
jól ismertek kortársai. Több nyelvre le is fordították. A könyvet barátjának, Wil
libald Pírckheímernek ajánlotta, és ebben az ajánlásban hangsúlyozza, hogy ő

ezeket a nehéz kérdéseket ifjúságában nem tanulta, ezekben a tudományokban őt

senki sem oktatta. Mindezek saját felfedezései, és büszke arra, hogy rendszerezve
összegyűjtötte, kiegészítette és kifejlesztette őket, s most kora és az utókor részére
Irásba is foglalhatja. A gyakorlattal azonban állandóan közvetlen érintkezésben
marad és soha nem tárgyal elvont, a világtól idegen elméleteket. Ettől megóvta.
őt túláradó, merész, felfedezésre törő művészí vitalitása is. Lenyűgöz bennünket
a részletek bősége, az új és egyre újabb változatok gazdagsága, így például Míksa
császár imakönyvének az ábráiban, ahol számtalan levél- és növénydíszt alkalmaz.
egyszer bodrosari felcsavar va, máskor szélesen kiterítve. Sok kisebb-nagyobb álla
tot is iderajzolt, s ezek gondtalanul és barátságosan népesítik be a császári ima
könyv komoly lapjait. Dürer címerének ajtószárnyai tárva-nyitva állnak, a világ
akadálytalanul bejőhet rajtuk. A világ adja az anyagot, amelyből művészetét kiala
kitja. A világ 'áll vele szemben; azt ábrázolja, azt magyarázza a művész.

A harmadik dimenzió, amelyben a világot felfedezi, a párbeszéd az emberrel,
az ember pontos megfigyelése és értelmezése. Nemcsak belefoglalta festményeíbe
és rajzaiba korának emberképét. miként azt id. Lucas von Cranach és ifj. Hans
Holbein is tette, hanem alakított is rajta, sőt újjáteremtette. Azóta lett a Dürer
korszak emberképe Ierögzíthető mértékűvé, a német reneszánsz kifejezőjévé. Ti
zenhárom éves korában fedezte fel önmagát és ezt ezüstkarcban rögzítette is, de'
később is bátor. hűséggel kitartott önmaga mellett, újra és újra felfedezve saját
énjét, és ebben tulajdonképpen csak Rembrandthoz hasonlítható. Az önábrázolás
fontos munkaterület volt számára. Éppen ezért pontosan meg is kellett ismernie

I önmagát, de azt is, ami hozzá tartozott: származását, családját, feleségét, barátait.
Dürer .az első német művész, aki önéletrajzi írást alkotott, és ez magas értéktuda
táról és önérzetéről tanúskodik. Nagy tisztelettel írt szüleiről és ugyanilyen tisz
teletteljes szeretettel ábrázolta őket képein. Emlékkönyvében különös rnelegséggek
emlékezik meg édesanyjáról, mintegy megmagyarázza az ismert arcképet. Azt írja'
róla, hogy mindenki iránt barátságos és irgalmas szívű volt. Tizennyolc gyermeket
szült és nevelt fel. Több ízben szenvedett pestisben és más súlyos betegségekben.
Az emberi élet majdnem minden árnyoidalát meg kellett ismernie: a szegénységet..
a csúffá tétetést, a megvetést. a gúnyszavakat ... Nagyon félt a haláltól, de nem
attól, hogy Isten színe elé kerüljön, és halálában még sokkal kedvesebb volt, mint
elevenen. Az az arckép, amelyet Dürer anyja életének utolsó heteiben rajzolt, ke
mény és sokak számára nehezen elviselhető, mégis a legszebb anyaképek egyike.
Szépsége az igazságban, a becsülefességben van, abban, hogy az elmúlást is el
ismeri, nemcsak a ragyogó ifjúi szépséget.

Dürer nagy példaképei a szellemi emberek, a tudósok, az olyan emberek, akik
szüntelenül formálják magukat. Mesteri metszeteiben szinte programszarűen áb
rázolta őket: Jeromost, az Istentől megvilágított tudóst, csendes, világos tanuló
szol)ájában, és a lovagot, aki szemét rendületlenül céljára irányítva sem a halál
tól, sem az ördögtől nem fél. Dürer nem nehézkes, hanem barátságos és társaságot
kedvelő volt, másokkal is barátságosan és kedvesen viselkedett. Megfigyelései nem
hűvösek és semlegesek, mint Holbeíné, hanem közvetlenek, közellek. Mindenkiben,
akit lerajzolt, iparkodott valami olyan vonást találni, amellyel azonosíthatta ma
gát. Természeténél fogva jó barát volt. Számára semmi sem volt alapvetőerr ide
gen. Még azoknál is, akiknek a mentalitása távol állt tőle, azon fáradozott, hogy
valami azonosulást találhasson, így például az annyira ellentétes elemekből' össze-,
tett Míksa császárnál, a javadalmakat hajhászó Brandenburgi Albrechtnél, a hú-
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vösen csúfondáros Rotterd ami Erazmusnál. A nürnbergi tan ácsúr. a tudós és hu
manista Willibald Pi rckheim er azonban sz íve szeri n ti em ber és jó bará t vo lt.

. Hozzá írta legtöbb levelét, róla rajzolta a legki fej ezőbb arcképet és hű bará tja
m aradt halá láig. Az 1524-ben rajzolt arcképen P ir ckheimer is közvetlen közelből

szem léli a világot. Szern ét közeli cé lra szegzi, szája éppen időszerű beszéd re ké
szülődi k. Dürerhez hasonlóan ő is a gyakorla t i, a gondokkal teli jelent látja.

Ha tásá t immár 500 éve érezzük. Csak kevés festőnek van halála u tán ennyire
közvetl en hatása, rn ínt nek i. A világ egyre nagyobb lett, a d ia lógus a világga l
mérhetetlenné vál t. Dürer egykor messzi re látó tekintet ével és érdeklődésével sz ét
robbantotta a nürnbergi fal-gyűrű szűk ö ss é g é t, de nem polemizál ással. nem pro
tes t ál ássa l. hanem ábráz oló, megjelenítő erej év el. Nürnbergben maradt, ám m essze
túlnőtt ezen a vá roson , mível a vil á got sokrétűségében fedezte fel és ábrázolt a .
Sohasem érezte. hogy vé gzett volna felfedezéseivel. Egyre újabb m élysé geket ku
ta tott. Egy re újabb tartalmakat és számukra egyre új abb formákat tal ál t. Éle t 
műve Európáé, sőt az egé sz világé, amelyet a Hi t, a Ter m észet és az Ember dí
ménzió íban fedezett fel.
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