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VITA DiJRER SZÁRMAZÁSÁRÓL
Az a magaslat, amelyet a német irodalomban Goethe vagy a zenében J.

Sebastian Bach képvisel, a német képzőművészetben Dürer. Alkotásainak csodá
latánál ma is nagy barátjával, Erasmusszal szólunk: ,,0 elénk varázsolja a szen
vedélyeket, az ernberből sugárzó lelket, szinte az áradó beszédet". Magyar
eredete ma már elfogadott tény. De a probléma a magyar történetI: élt mü
vészettörténeti kutatásnak is nagy kérdése volt. Érdemes visszagondolni és össze
foglalni, miként alakultak a tények a származása körüli kutatásban.

Az erre vonatkozó viták körülbelül kétszáz évvel ezelőtt indultak meg nálunk
Magyarországon. Dürerről a Familien Chronik-ból tudták, saját feljegyzései
igazolták, hogy származása magyar. Naplója egyszerű, őszinte, gyermekesen naiv,
igen érdekes olvasmány, régies nyelvezetében is. Ebben azt írja: "Albrecht
Dürer der alter, ist aus ein Geschlecht geberen in Königreich . zu Hungern,
nit ferr von einen kleinen Stádtleín, genaunt Jula (Gyula), acht Meil Wegs
weit unter Wardein, aus ein Dörflein zunáchst darbeí gelegen. -rnit Namen Eytas,
und sein Geschlecht haben sich genáhrt der Ochsen und' Pferd". A Familien
chronik szerint Dürer apja még Magyarországon született, nem messze Gyulától,
nyolc mérföldnylre Nagyvárad előtt. A művész nagyapja .őseinek foglalkozását,
az állattenyésztést elcseréli a művésziparral. Antal egy aranyműveshez áll .be
és ötvössé lesz. (Igen érdekes bizonysága annak, hogy a nemesség és az ipar,
vagy akár a művészet nem volt hazánkban sem összeférhetetlen a XV\ szá
zadban.) Felszabadulva mester lesz, majd megnősül és négy gyermeke közül a
legidősebbet Albert névre keresztelteti. Ez, apja foglalkozását követve, szintén
ötvösnek készül. "Legény" korában vándorbottal a kezében Németalföldön is
jár és szedi magába a szükséges tudást és gyakorlatot. 1455-ben a német mű

vész et fészkében, Nürnbergben telepszik meg. A magyar ötvösőket ebben az
időben szerették külföldön. Holper mesternél dolgozik. Igen megbecsülhette magát,
mert ennek leányát vehette feleségül. Borbála asszonytól 18 gyermeke születik.
A harmadik szülött apja nevét kapta; ez lesz a nagy festő. Testvérei ·korán
elhalhattak; ezt abból következtethetjük, hogy naplójában csak kettőről beszél:
Andrásról. aki ugyancsak ötvös, és a Lengyelországban élő udvari festőről:

Jánosról. Apjának testvére. László, az ifjú Dürer Albert nagybátyja. Ennek fia ugyan
csak Magyarországon született és ötvös volt, Kölnben telepedett le és itt Nick
lass Uriger (Magyar Miklós) néven szerepel. Tudjuk, hogy Dürer András gyer
mekeivel a familiának magva szakad.

A Familienchronik egy érdekes adatot említ, amely ma is megoldatlan: igen
sok hístoríkusnak okozott fejtörést. Dürer nagybátyja, apjának egyik öccse, János
nagyváradi plébános. Csodálatos, hogy. egy ilyen okmányokat kiállító ember neve
sehol sem maradt fenn. Erre vonatkozó kutatás a múzeumok és könyvtárak szor
gos átnézése dacára is meddő,

Dürer származásának problémájával már Ráday Gedeon (1713-1792) is fog
lalkozott. Magyarnak mondja Dürert, sőt elfogadja azt a merész feltevést, hogy
Dürer eredeti neve Száraz volt. (Dürr szárazt jelent.) Érdekes, hogy a fiatal
Kazinczy ez eHen érvel. Ennek dacára, jóval később gr. Teleky Sámuel, de még
Bajza is az Új Plutarchban Dürerről. mint Száraz Albertről beszél. Mulatságos
Ponori Thewrewk József felháborodása az l844-ben Pozsonyban. megjelent "Dürer
Albert 1510-ik évi mesterműve Pozsonyban, melyet eddig sem kül-, sem be'földi
írók nem emlftenek" című kis könyvecskéjében, ahol egy lexikon (Közhasznú is
meretek tdra) szerkesztójét támadja - "aki álmában sem álmodá, hogy Dürer
nek eredeti vezetékneve "Száraz" vala s azzá csak a nürnbergi németajkúak kö
zötti születése, meg lakása míatt változott németté, aki már (ti. a szerkesztő) a
sok külföldi fa miatt a honi erdőt sem látja. A kis' Albertet nemzője anyanyel
vére és művészetére tanítá. Kába az, aki nem látja hogy az öreg Száraz. ezt
honvágyból teszi" ... ft1zi hozzá naivan. (Akadt olyan kutató, aki Dürer eredeti
nevét Dőri-nek gondolta.)

Márki Sándor kiváló történetírónk "Eytas" cím alatt a Századok l871-iki év
folyamában értekezik a Dürer név eredete felől. A rokon hangzásra támasz
kodva a Bihar megyei "AtYásf~lvá"-t gondolja "Eytas"-nak, mert ez nyolc rnér-
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földnyire fekszik Nagyváradtól, mint áhogy naplójában Dürer ls mondja: ..acht
Meil Vegs weit unter Wardein". - A sok vitába, malynek nem volt semmi
kézzel fogható eredménye, a fiatalon elhunyt Eötvös Lajos múzeumi könyvtáros
ls beleszól. Munkáiban: Dürer Albert eredetéről (Századok, 1871) és Adalékok
a Dürer család történetéhez (Századok, 1871) annak a véleménynek ad kifeje
zést, hogy. "Eytas" nem volt más, mínt a Gyula szomszédságában egykor fekvő

';Ajtós" falu; Gyula közelében még ma is létezik az ún. Ajtós puszta. Ez a
gondolat sok kutatóban érdeklődest keltett.

Hahn Lajos tüzetesen foglalkozott e kérdéssel. Az ő eredményeit nem méltá
nyolták kellően, legalábbis belföldön nem. így joggal mondhaita Márki Sán
dor akadémiai emlékbeszédében: "A tudomány emberei napirendre térnek. de
csabai sírján még mindig nyílnak az emlékezet és hála virágai." Hahn Lajos
a problémával sokszor foglalkozik, élete feladatának tartía a Dürer-kérdés tisz
tázását, könyvekben, folyóiratokban jobbra-balra reflektál. Munkái közül fon
tosabbak e vonatkozásban: Békés vármegye hajdana, Pest 1870. - Még egy szó
Dürer Albert családi nevéről és családjának származási hely,)ről, Békéscsaba
1878. - Ez a munkája németül is megjelent. Leközli továbbá az általa fel
fedezett, az Ajtós családra vonatkozó okmányokat a Hazai Okmánytár 5. kö
tetében. Munkásságára a német történettudomány is felfigyel.

Hahn míndenekelőtt elfogadja, hogy Ey tas azonos az Aitóssal. A Dürer
famíliának a neve németre fordítva Thürer; vagyis a família előbb fordította :
le a nevét és csak később alakította Dürerre, Tudjuk, hogy a német - követ
keztet Hahn - gyakran felcserélte és olykor még ma is cseréli a ..th"-t ..d"
vel; például Donau-Thonau, theutsch-deutsch, stb. így történt az 'Í'hürernél is.
Ha a müvész neve Magyarországon Száraz lett volna, úgy nem Dürerre vál
soztatía. Nürnbergben cserélte- fel nevét a család.

Az Archeológiai Srtesítő névvel nem jelzett pár soros cikkében így ír: A
schlettestaedti Wimfeling 1505-ben kiadott német birodalmi történetében a Dü
rer 'név Thürernek van írva: "Albertus Türer auch ein Deutscher ist zu unser
Zeit der Ausgezeichneste und mait zu Nürnberg vollkommene Bilder, die von
dem Kaufleute nach Italien verführt werden", Hahn legfőbb. érdeme, holn'
kimutatta a Gyula melletti Ajtós pusztát, feltárta a hajdani Ajtós községet,
és azt is kimutatta az okmányokból. hogy a helység a XV. század végéig vi
rágzott. Levéltári kutatásaí során feltárja azt a hét okmányt, amely az Ajtós
család létezését a XVI. századig kétségtelenné teszi. Közili az ajtősi Dürer-ek
beszédes címerét, melvről Thaussína Móric így ír: ..Haahn beschreibt und Bilder
Wappen, deren von Ajtós ab; es ist offenbar dasselbe, welch es nicht bios Dürer,
sonder-n bereits sein Vater geführt hat. Letztere Thatsache ergíbt sich daraus,
dass Dürer díeses Wappen bereits im Jahre 1440 au! die Rückseite des Bild
nisses sein Vatérs in den Uffizen in Florenze gemalt hat:'

Igen, Hahn bizonyította az ellenvetésekkel szemben, hogy Dürer 1490-ben,
amikor apja képét festette, még német nemességet nem szerezhetett, mert 8
portré keletkezésekor mindösszo 14 éves volt és ícv nazvsáeát még nem i" is
merhették el. Tehát német címere sem lehett. Erről a képről a német mútör
ténészek, ha leírást adnak, azt mondják: "Dürers Vater in dunklen gelben
Kleide mit einern Ungarischen Kappe", magyar sapkával a fején.

Maszlaghy Ferenc Ajtósi Ajtós volt-e Dürer? círnű rövid tanulmányában
(Századok, 1873) Dürer származásával foglalkozik, főleg ennek címerével. De
foglalkozik e témával egyéb cikkekben is. A nyitott ajtó A itn"it hirde-t. (A sisak
feletti szárnyak közt lévő szerecsen alakja a keresztes háborúban való részvé
telre utal.) A hármas halom a címerben feltételezi magyar származását; de la
bilis térre is téved, és mind a fiatal, mínd az öreg Dürer arcából magyar voná
sokat olvas le. Bizonyítéknak veszi "Van Eye" leírását, aki azt mondja, ho~

Dürer első tekintetre ősi magyar [ellegű, Valljuk meg, az "ősi magyar" jelleget
alig ismerjük fel egy tucat önarcképén, Az első, tükörből rajzolt portréja 13
éves korában készült (a bécsi Albertina tulajdona). Ezen egy kedves, riadtnak
tűnő fiúgyermek arcocskáiát látjuk. Semmi magyar vonást nem fedezhetünk feJ
a rajzon. A továbbiak során nagy arcképei közül a Louvre-ban levő festményen
(1493) mint valóságos Adoniszt ábrázolja önmagát. Bogáncsot tart a kezében
(ez a férfihűség jelképe). Boldogságet sugárzik az arca (hiszen vőlegény), dé
hogy magyar arc volna, nem tudjuk leolvasni. A madridi Pradéban levő ön
arcképén (1500) ugyancsak idealizálta magát. Ez már abból is kítűník, hogy
"a gentiluomo"-nak szokták ezt a művét nevezni. A müncheni Pinákothekában
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levő önportréján (1500?) egy kis belemagyarázással felfedezhetünk valami ma
gyaros jelleget arcvonásain, de nehezíti ezt, hogy öltözéke, magatartása idegen
ízlést mutat. Utolsónak említett képén még a kígöndöritett paróka is' zavaró
körülmény, Ha magyal' vonást akarunk felfedezni, akkor erlangení (1492) és a
leuebergí (1493) tollrajzán és egyéb képeire mellékesen festett pertréiri lehel
nyomát találni ennek a [ellegnek. így a Jabachsen oltáron a dobosban (1500),
azután a Rózsafüzér ünnepét ábrázoló festményéri (1506), a Mindszentek be
mutató képén (1511) és a "Ti~zer vértanú" festményéri bő köpenyben (1508)
némi magyarost látunk. Még inkább a weimari akt-tanulmányán (1507), a
brémai "Fájdalmak férfia" rajzán (1522) felismerhetjük a magyaros jelleget. De
a valóban magyar arcot többé-kevésbé jól sejteti egy színes tollrajza. amelyet
utolsó éveiben rajzolt és orvosának küldött, hogy az diagnózist készíthessen róla.
Ennek a kis képnek felírása: "Ahol a sárga folC van és amelyre ujjammal mu
tatok, ott fáj nekem."

Hahn kutatásaí mellett a legszámottevőbb munkásságot Szendrev János fej
tette ki ebben az irányban, aki mínd magyar, mínd német nyelvú publikációi
ban foglalkozik a művész származásával. Először hívja fel a figyelmet arra,
hogy Dürernek vannak kapcsolatai a művészetében is amagyarsággal. Szendrey
ugyan elveti a sulykot néha és a Dürer-hagyományoknak túlságos sokat tulaj
donít: "A mísztikus keleti reminiszcenciákat ősei hazájának népies motívumaí
ból merítette", Itt azokat az úgynevezett csomókat értette, melyeket szerlnte ap
jának vázlatkönyveiből vett az ifjább Dürer. Mielőtt az öregebb Albert elhagy
ta volna Magyarországot, rajzokat készített, rnelyeket fel akart használni ötvös
rnunkáíban és melyek a békéscsabal suitásokra emlékeztetnek. Ebben a vázlat
könyvben volt (lehetett) többek közt - Szendrey szerint - a Schedel Krónika
budai képe -ís, amelyet fia metszett fába, amikor Wolgemut festőműhelyében

tanult. És valóban a világkrónika vedutái szinte mind hamisak (a német farriet
szeteken kívül). Legfeljebb leírások alapján készültek; a budai azonban hűséges.

A vár valóban ilyen volt Mátyás király idejében. Az id. Dürer Albert rajzolta
le, amikor ide, vetődött. Ez a rajz lehetett az alapja a budai vár xtlográfláiának.

A német irodalom régtől fogva szerette azt állítani, hogy Dürer Magyar
országba vándorolt német gyarmatosok sarja. A kítartó magyar művészettörténetí

kutatórnunkásság eredménye, .hogya német műtörténet revideálta ezt a nézetét
úgy, hogy a 'I'haussing Móricz munkájának második kiadásában már Hahn állás
pontját fogadja el. Térey Gábor, majd Felvinczl Takács Zoltán monucráfiáia
(l 908) a magyar Dürer literatúra csúcspontja volt. O tettoonlot a származás
kérdésére.

Sok tudásunkat érdekelte Dürer, Foly6irntokban is igen sűrűn találkozunk
róla írt kisebb-nagyobb tanulmányokkal. A. kutatás gerince mindig a származás >

körül forog. és a magyar tudománynak megfejtendó feladata volt.' Ez persze
nem azt jelenti, hogy ki akartuk sajátítani az ízia-vértg német nagysázot, akinek
alkotásaiban legföljebb csak halvány nyomok sejtetik ősei magyarsázát. A ma
~yar tudomány csak objektív akart lenni a származás tttkaínak fellebbentésé
ben, hogy így fokozhassa az érdeklődést és meaértést Dürer művészete. iránt,
amelyet barátja, Pirkheimer oly jól jellemzett Dürer ephitáphiumán: Quid quid
Alberti Durerí mortale fuit, sub hoc tnrnulo conditur. (Az, ami Dürer Albert-
ben halandtt e kő alatt feks71k.) .

A SZERKESzTOsÉG KÖZLI: Kérjült kedves munkatársainkat, hogy a jö
T6ben lapunknak szánt kézirataikat ké1 példányban (egy másolattal) és a szab
Yál'lynak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margéval) küldjék be.
mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáíát, másrészt
megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeítől.

Kéziratokat nem lhozünk meg és nem küldünk viS§Za.
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