
Dürer
Az antikvitás esztétikai átvétele

Nem tekintem feladatomnak, hogy Dürer teljes alkotói pályáját be-
mutassam. Inkább a pályán átívelő probléma-együttes foglalkoztat,
mégpedig az, hogy egy minden kétséget kizáróan zseniális kéz és
elme miért fordul el és vált át egy szinte már begyakorolt és kifejező
művészetről valami olyan kép-alkotásra, amelynek nincs előképe, és
így megteremtője éppen ő maga lesz. Vagyis lassan urává válik az
antik-reneszánsz képalkotásnak, hogy aztán egy döntő esztétikai for-
dulatot hajtson végre, amit művein túl teoretikus szövegeiben is kidolgozott.

Panofsky pontosan ragadta ezt meg azzal, amikor úgy fogalma-
zott, hogy itt egy megszüntethetetlen kettősség van jelen a quattrocen-
tóban: „az itáliai reneszánsz ábrázolásai a klasszikus ókor alkotá-
sairól nem puszta másolatok, hanem átvételek (Übertragungen!),
méghozzá olyanok, melyek egyfelől őrzik a minta/előkép ideálist
célzó természetességét (die ideale Natürlichkeit des Vorbildes),
másfelől a reális valóság irányában módosítják azt”.1 Így kölcsö-
nöztem írásom címét tőle, hogy ez a megszüntethetetlen kettősség
állandóan jelen van a korai művekben, azaz esztétikai választ ad erre
a kettős, egymásnak feszülő igényre.

Az utóbbi idők nagy kiállítás katalógusai2 már nem igazán reflek-
táltak erre a kérdésre, hiszen az ismert felismertetésére törekedtek.
Tehát inkább az ismertet idézték fel, vagy kiragadtak egy-egy jelen-
tősebb művet vagy valamelyik grafikai vagy metszet-sorozatot, pedig
Dürer műve olyan áthatások és kereszteződések pontján áll, egy olyan
esztétikai erőtérben, ami nemcsak kép-alkotói kérdéseket vet fel, hanem
azt a sokszor és sokféleképpen — már Wölfflinnél is megjelenő — kér-
dést, hogy vajon mi lehetett az oka annak, hogy a korai sorozat (Apo-
kalipszis, 1498) vagy éppen a kezdeti antik mintát követő alkotások
után Dürer mindinkább egy realista-tartózkodó kifejezésformát kere-
sett. Maga Wölfflin monográfiája elején úgy fogalmazott, hogy ez a
sorozat egyszerre jelentette a korérzés kifejezését, ennek a sokszorosí-
tás által való terjeszthetőségét, valamint annak az új kép-nyelvnek a
keresését, amelyben a kifejezés hatalma jut érvényre. Kétségtelen, hogy
ha olyan alkotók művét nézzük, mint Schongauer, akinek jelentőségét
Dürer maga is felismerte, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a művek egy-
szerre mutatják a vonal erejét és azt az igyekezetet, hogy a vonal meg-
mutassa a testet. S ez, mint Wölfflin3 utalt rá, abban is megjelenik, hogy
Schongauer képes volt ugyan az árnyalással olyan erőt, mozgást és az
alakok közti feszültséget kifejezni, ami a fény és árnyék feszültsége-
ként mutatta meg az emberi alakot, mégsem érte el a testi hatást. Igazi
felismerése persze az, hogy az itáliai hatás még a kései művekben is
tetten érhető, és ez az antik minta után átvett, a testiség iránti alapvetően
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új érzületben („eine grundsätzlich neue Empfindung für Körperlich -
keit”) mutatkozik meg. Vagy éppen mivel a test nem egyszerűen ma-
gára utal, hiszen önmagán túl valami mást mutat be, ezért olyan jelenet
részévé teszi, ahol a képen megjelenő valami mást mutat be. A kép, a
reneszánsz kép azzal a legfőbb nehézséggel nézett szembe, hogy az
emberi alak bemutatásán túl azt a jelentést is közvetíteni kívánja, ami
az Írás része, amit a bibliai jelenet a szövegbe foglalt.

Louis Marin4 egy korai elemzésében, amely a Passiótörténet szemio-
 tikájával foglalkozott, mutatta be azt az itt is tetten érhető és szinte
áthidalhatatlan kettősséget, hogy a kép olyan viszonylatok és kap-
csolódások terét kell megalkossa, ami a szövegértelem szintjén képes
kifejezni azt, ami írva van. De éppen a reneszánsz képalkotás tesz kí-
sérletet arra, hogy túl az allegorikus utaláson, azaz hogy a kép mint -
egy csak másként mondaná ugyanazt, éppen a képet emeli olyan ki-
fejező közeggé, amiben túllép a szövegszerű egyezésen. Vagy egy másik,
ugyancsak ebben a hagyományban megfogalmazódó felismerés sze-
rint, a kép figuratív nyelve és jelhasználata nem egyszerűen átfordítá-
sa az írottnak a képi megjelenítésbe. A figuráció5 annyit tesz, valamit
valamin keresztül láttatni és kifejezni, a kifejezést az elemek új vi-
szonylatában és hangsúlyával látni el, azaz egy már létező képi hagyo-
mányt körültekintően alkalmazni. Erich Auerbach tette világossá, hogy
a kereszténység kép- és szövegalkotása egy szüntelen belső átrende-
ződésként és magára visszautalásként állítja elénk ezt a figurális struk-
túrát, hiszen benne „őrzi meg a történelmi folyamatot azzal, hogy le-
leplezve értelmezi azt, és csak úgy tudja értelmezni, ha megőrzi”.6

Mit jelent mindez akár az apokalipszis sorozat, akár a későbbi soro-
zatok (Mária élete, Nagy Passió, Kis Passió) felől nézve? Mindenekelőtt
azt, hogy a korai mű esetében, ahogy már Panofsky7 is kiemelte, fe-
szültség keletkezik, vagy inkább két, szinte egymást kizáró követel-
ménynek kell a képalkotásnak megfelelnie: az esemény naturalista
eszközökkel történő bemutatása és a vízió megjelenítése, azaz a csoda
megtörténte között kell hidat verjen. Ez a képi kereteket szétfeszíti.
A kép képi vízióvá válik, azaz egyszerre lesz az Írás jelentésének rossz
közvetítője, másfelől olyan fokozott igénnyel lép fel, hogy az Írás ér-
telmét egyedül a kép tudja közvetíteni. Max Dvořák a sorozatot ele-
mezve arra mutatott rá, hogy itt egyfajta korszakhatárról van szó, va-
lamint arra, hogy Dürer soha többé nem merészkedett erre az útra,
amely egy eszme kifejezése kívánt volna lenni. Az égi, amint áttöri a
földi/emberi határt, vagy éppen kiveti az embert egy olyan közegbe,
ami az ember számára nem nyújt támaszt. A műveket áthatja az a sa-
játos irrealitás, aminek kifejeződése a képek nem-evilági térformálása,
sőt, ahogy fogalmaz — itt más törvények uralkodnak. „Belső látomásait
képi kinyilatkoztatásként állítja szembe a szavakból álló elmélkedés-
sel, miközben szubjektív belátása szerint kapcsolva össze valóságost
a nem-valóságossal, meghatározza az egyes képi elemek realitásának
fokát. Ez a szubjektivizmus már nem középkori.”8 Damisch9 pedig
úgy látta, hogy a sorozat műveiben a tér mint vízió annak lehetetlen-
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ségét mutatta meg, hogy térbe fogható legyen a bemutatott, miközben
elementáris tér-közöket alkot, egyben fel is számolja magát: „A tér
mélysége egyszerre megerősített és felszámolt”; vagyis első abban,
hogy lerombol egy rendet/elrendezést, ami éppen a perspektíva felől
teremtődött meg, ugyanakkor a jelölők egy olyan sorát alkalmazza,
amely a Kinyilatkoztatás materiális rendjében nem leli meg helyét.
Lehet, hogy éppen ez a mindeneket eluraló, szinte eksztatikus benső
tapasztalat volt az, ami visszavezette Dürert egy jóval realistább, fe-
gyelmezettebb alkotásmódhoz. Vagy ahogy Burckhardt10 gyönyörűen
kifejezte: az antik mintát is alkalmazó keresztény művészet az an-
gyalok útján tanulta meg a festészetben a lebegést. A kép-alkotás a földi
térben kereste a támaszt, és a képi tér-szervezés új igényével lépett fel.
„A tér nem önmagában való realitás, amelynek csupán az ábrázolás-
módja változik a koroktól függően. A tér maga az ember tapaszta-
lata.”11 Vagyis az ember újra és újra tájékozódni kényszerül a térben,
amelynek viszonylatait idővel újra fel kell, hogy mérje.

Talán éppen ez volt az, s nem pusztán a sokak által a reformáció
előszeleként értelmezett változás, ami Dürert a második Itáliai út után
(1507) egy olyan alkotásmód felé vitte, ahol a képalkotást mindinkább
egy olyan szempont vezérelte, amit Wölfflin, Panofsky és Hetzer is
megfogalmazott; nevezetesen, meg kell találni a képalkotás során a
képtárgynak megfelelő, ahhoz méltó, vagy inkább annak mértéke sze-
rinti elrendezést és térformálást. Wölfflin12 használta a Bildmäßig kife-
jezést, míg Hetzer13 a Bildgemäße fordulattal kívánta visszaadni azt,
ami Dürer képalkotásának valódi centruma. Az előbbi azt kívánta
hangsúlyozni, hogy Dürer megértette azt, hogy a képnek nem lehet
más célja, mint hogy meglássa az ábrázolás tárgyában, ami annak a
legjobban megfelel, és amit bemutat, azt a láthatón keresztül kell megmu-
tassa, vagy úgy is fogalmazhatunk: előnyben kell részesítenie a tár-
gyat, a tárgynak megfelelően és eszerint kell eljárnia, s ebben minde-
nekelőtt a legnemesebb érzékünk szolgálhat támasztékul, nevezetesen a
szem-mérték. Hetzer kiemelte ragyogó elemzésében, hogy éppen ez
a kép felől és a kép mértéke szerinti bemutatása a tárgynak/ábrá-
zoltnak segít hozzá ahhoz, hogy a kép a maga egyediségében és egy-
szeriségében kiemelkedjék minden mással szemben, vagyis meg- és
bemutassa tárgyát, ami több mint puszta kép. Ezt nevezi képfenségnek,
ami kiváltja bennünk a tiszteletet, hiszen miközben teljességgel ma -
gán nyugszik, képes tárgya iránti tiszteletet kiváltani, azzal, hogy
tárgy szerűen jár el. (Mind Wölfflin, mind Hetzer az itáliai festészet
„tiszta művészetté” változását állítja szembe Dürer képalkotásával.)

Az alázattal szolgált kép-tárgy lesz képes arra, hogy a szemet ahhoz
emelje fel, amit a kép méltón mutat be. A festőinasok tápláléka (1513)
szövegben így fogalmazott Dürer: „Nem méltatlan dolog a festéssel
kapcsolatos dolgokról írnom. Hiszen a festés művészete az egyház
szolgálatában áll, Krisztus szenvedését ábrázolja és más épületes dol-
gokat, és az ember képmását is megőrzi halála után. A föld mérése, a
vizek és a csillagok is képek révén váltak ismertté, és a képek még sok
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mindennel fogják megismertetni az embert.”14 Kétségtelen, hogy Dü -
rer kései kép-alkotásában a kép nem áll távol az ismerettől, amit persze
a jártas kéz képes csak véghezvinni, s az sem feledhető, hogy az elő-
készülő ikonoklasztikus kritika ellenében nem véletlenül helyezi a
hangsúlyt az ismeretre és szolgálatra. Amikor Dürer A festészet dicsé-
retében arra utalt, hogy a látás tükörszerű, vagyis nem lép túl az (ember
számára) adott határokon, azaz nem képes a kereteken túl pillantani,
akkor azt is kimondta, hogy ebbe a tükörbe csak ennek mértéke szerint szabad
belefoglalni a tárgyat, azaz nem hághatja át annak határait. Meglátni vala-
miben, ami azt, és csak azt a tárgyat mutatja, tárja elénk, vagyis min-
dentől el kell szakítanunk, ami ahhoz nem illő, vagy meghaladja a
tárgy szerinti mértéket. Az Apokalipszis metszetek elementáris hatása
ellenére Wölfflin joggal írta már korai monográfiájában, hogy itt Dürer
túl sokat kívánt a kép terében elhelyezni, és így egy sajátos szétszórtság
(Zerstreuung) jutott érvényre, s később — az e sorozatokat egybe-
foglaló Nagy Könyv metszetein — fokról-fokra lelte meg a kép-sík
tárgy szerinti tagolását. Ezzel egyidejűleg mélyült el az a képessége,
amit a megörökített ember képének tekint, vagy az ember arcán —
önnön arcképén — áttűnni engedi az embert Meghaladót. Pico della
Mirando la írta művében: „nincs az embernek semmilyen sajátos vele
született képe, hanem számos külsőleges szerzett képe van”.15

Az ember képe éppen ekkor, a reneszánsz önreflexív individuali-
tásával megszűnik mint puszta általános vagy univerzális, akár az em-
berré lett Isten képeként is értsük, nincs olyan minta, ami örökre mérv-
adó lenne, csak a korral és helyzettel adott válasznak tekinthető. Ha
a kép egylényegű lenne az általa és rajta bemutatottal, akkor egyetlen
végső idealitásban és állandóságban mutathatná be az Isten-embert.
Felix Thürlemann ezt az előkészülő váltást szellemesen az ikontól való
búcsúnak nevezte, s ennek előkészülete a németalföldi képalkotásban
jelent meg először: „Az ikonikus képet az jellemzi, hogy az ábrázolt
szent figurák autonómak, egzisztenciájukban az individuális szemlé-
lőtől alapvetően függetlenek, s a néző jelenlététől nem befolyásolt nagy-
ságot fejeznek ki.”16 Ezzel párhuzamosan, amennyiben a Szent és a Szent-
ség változó módon kerül bemutatásra, akkor éppen a változó közepette
kell keresni azt az elérhető abszolút nagyságot, aminek végső alapja
már nem az isteni világrend, hanem Isten áttűnő mivolta a képen.

A Cusanust értelmező Ernst Cassirer17 fogalmazta meg ennek a sa-
játos átmenetnek az igazi újdonságát, vagyis hogy a reneszánsszal meg-
nyíló és elmélyülő szubjektivitásgondolat nem egyszerűen maga
mögött hagyta a késő középkori képi bemutatást, hanem megőrizte és
átvitte abba a viszonylatba, ahol minden ikonikus alap megszűnt, s ily
módon a végső megalapozás híján kellett a képet kialakítani, vagyis
a megjelenőn az őskép csak áttűnő. A kor és alkotói nem elfordultak
Istentől, hanem művükben változó figurális eszközökkel éltek, a lát-
hatatlan Isten a magát kinyilvánító és magába záruló mozgás közepette
válik megtapasztalttá. A De possest végén olvassuk: „A szépség a ki-
nem-mondható igazság képpé-válása. Ebből következően mi más a vi-
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lág, mint a láthatatlan Isten megjelenése. Mi más Isten, mint a látha-
tó láthatatlansága. (…) A meg-nem-ismerhető Isten a világnak egy tü-
körben mutatkozik meg és a homályos szóban ismerszik fel.”18

Cusanus19 írta a De visione Dei című művében: az exemplum/az ős-
kép igazsága nem kérdéses, a megjelenő változatosságában egyedül
a képmás/imago van kitéve annak, hogy ne mutassa fel magán az örök
változatlant, ami soha sem más, hanem mindig éppen Ez, azaz éppen
nem-más (non-Aliud), vagyis Isten. A minden lehetőséget magába fog-
laló isteni és a lehetőséget kibontó emberi egzisztencia között szaka-
dék nyílik, ami elől a kor embere nem tér ki. A világ éppen a legtöbb
és legsokré tűbb, aminek ismerete éppen azért nem lehetséges, mert
ennek lehe tőségmezője nem az ember értelme által kibontható, a vi-
lág sohasem a teljes, hanem csak részleges önkibontás — mint írta, Is-
ten szeretete által.

A megjelenő kép (imago) nem egyszerűen leképezi az ősképet, ha-
nem értelem és érzék viszonylatai közepette megnyílik a láthatatlannak.
A megjelenő mindig a több és kevesebb szüntelenül mozgásban levő
viszonylatai közé vetett, hiszen egyetlen arc sem adja vissza a látha-
tatlan Istent a maga kinézetében. Vagyis a reneszánsz embere vissza-
vetett ebbe a szüntelen közel és távol, a kevés és sok viszonylatába.

Ha tehát a képi mű képes megmutatni az Embert, és a Bemutatás-
ban kiváltani az együttszenvedést, akkor a képalkotás mindkét általa meg-
jelölt feladatát teljesítette. A későbbi metszetekben továbbra is jelen van
az itáliai hatás (szinte tudattalanul, ahogy Wölfflin írta), de éppen a ki-
fejezés erejét növeli azzal, hogy kerüli a szélsőséges érzelemnyilvánítást, mi-
közben éppen ennek mértékletes, a tárgyhoz és jelenethez illő alkalmazása
növeli a kép kifejező erejét. Tudjuk — már Wölfflin is utalt rá — Giovanni
Bellini és Mantegna vetélkedésében Dürer mindinkább Bellinit követte,
azt a képhatást célozta, amely nem lépi túl azt a fokot, amellyel a néző
még azonosulni tud. Belting20 világosan elemezte, hogy a kép sajátos
magára visszautaltsága egyszerre jelenti azt, hogy hamar veszít hatá-
sából, és később más módon kell kialakítani — az új kép-alkotás egy-
szerre ismeri és felülírja a már ismertet, miként erre a figurativitás kap-
csán már utaltunk. Ahogy fogalma zott: egyszerre jelenik meg a
képalkotás három rivalizáló módja, mint eltérő formulák egyazon tárgy-
ra. Ne feledjük: a kép helyzete éppen ekkor válik bizonytalanná, vagy
inkább válik a kép azzá, aminek ma is tekintjük. A kép esztétikai dimenziója
egy végtelen vetélkedés része ként jelenik meg a reneszánsz képző-
művészetben. Ez persze azzal is járt, hogy a kép változó programja,
az állandóan keresett új megoldás tárgyát magán a tárgyon kell iga-
zolja, vagyis a kép, miközben felismeri a természeti minta jelentősé-
gét, ezt a művészet eszközeivel teszi láthatóvá azzal, hogy mintegy ki-
metszi/kiragadja, vagy még inkább az adott határok között láthatóvá teszi.

Dürer a Nagy esztétikai exkurzusban sokak által idézett helyen a kö-
vetkezőképpen fogalmazott: „Dann wahrhaftig steckt die Kunst in der
Natur, wer sie heraus kann reißen, der hat sie, überkumstu sie, so wirdet
sie dir viel Fehls nehmen in deinem Werk…”21 Vagyis a művészet a min-

G. W. Bd. 14, F. Meiner,
Hamburg, 2002, 41–42.

18Cusanus: Gespräch
über das Seinkönnen.

(Ford. Hans Rupprich.)
Reclam, Stuttgart,

1963, 58.

19Cusanus: De visione Dei
VI. fejezet, in: In

menschlicher Weise zum
Göttlichen führen. (Szerk.

Fritz Hoffmann.) St. Benno
Verlag, Leipzig, 1985;

Cusanus teológiai metafi-
zikájának és kép-elméleté-

nek megértéséhez vö.
Karl-Heinz Volkmann-

Schluck: Nicolaus
Cusanus. Die Philosophie
im Übergang vom Mittel -

alter zur Neuzeit. Kloster -
mann, Frankfurt am Main,
1957, a Cusanus és Dürer
közti kapcsolathoz, amely

nem közvetlen, lásd
Holger Simon: Bildtheo -
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Nikolaus von Kues. Con -
cilium medii aevi 7 (2004)
45–76., www.cma.d-r.de/
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20Hans Belting: Giovanni
Bellini: Piet�. (Ford.

Schulz Katalin.) Corvina,
Budapest, 1989, 29., 41.

21Albrecht Dürer:
Schriften und Briefe.

(Szerk. Ernst Ullmann.)
Reclam, Stuttgart,

1973, 255.
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deneket magába foglaló természetben rejtekezik, az válik művésszé, az
a művész, aki képes az adott határok között belőle kibontani/előhív-
ni a hozzá tartozó és leválasztani a hozzá nem illő vonalakat. Ez a raj-
zolat az örökkön változó, s ennyiben minden puszta természet-ábrá-
zolás vége, amennyiben a művész felismeri azt, ami a benne-rejlőt és
az azon túlit elválasztja. „Natura unitas est, ars alteritas, quia naturae
similitudo”22 — amennyiben tehát a természet a mindeneket felölelő,
akkor a művészet nem lehet más, csak ennek az egységnek a má -
sa/másika, mivel azt magát nem adja/adhatja vissza, csak annak egy
bizonyos módon, annak hasonlatosságára való bemutatásáról lehet szó.
A művészet éppen ebben a hasonlatosságban szüntelen magát vál-
toztató, örökké magát kereső — vagy ahogy Gadamer Cusanus-esz-
széjében írta: „a látó önnön magát a látásban látja viszont, találkozik
önmagával. Minden pillantás, minden kép önnön lényege szerint a szel-
lem találkozása önmagával.”23 Vagyis a kép annak lehetősége, hogy raj-
ta keresztül és általa az ember magához jusson el, ami túl a testi/termé -
szeti minta szerinti látáson (oculis carneis) éppen ahhoz segíti hozzá, hogy
ne csak valaminek a jelét ismerje fel, hanem azt, ami benne elevenné
vált. „Visu enim vivificas” — ez az elevenség Isten által segíti az em-
bert hozzá ahhoz, hogy a puszta jelenségen túl többet lásson.

Ha Dürer közvetlenül nem ismerhette Cusanus művét, mint G. Boehm
és H. Simon rámutatott, ez a gondolat, vagyis az esztétikai dimenzió fo-
kozatos önállósága a kor művészetének nagy felismerése. A festészet-
ről és szépségről gondolatai között mondta ki Dürer,24 hogy amennyiben
pontosabban igyekszünk a természethez hasonlatosan eljárni, annál jobb fest-
ményt fogunk látni. Ez a gondolat nem a természetutánzás elve, hanem
a természettel egyenrangú tudás-szerzésként gondolja el és mutatja be
a festést, amely persze nem léphet túl azon, amit a természet kínál. Ezért
írta korai Dürer-könyvében Panofsky,25 idézve több hasonló tárgyú gon-
dolatát: a teljes természet-szerintiség követeli, hogy ne a természet ellenében
alkosson (der Natur entgegen), hogy ne kényszerítsen valami olyasmit rá, amit
az nem képes kihordani/elviselni. Akkor tudja — s ez Dürer jelentős felis-
merésévé válik — elérni a természet-szerintiséget, ha ke rüli a szélső-
séges alkotásmódot: „Zwischen zu viel und zu wenig ist ein recht Mittel,
das fleiß dich zu treffen in all dein Wer ken”,26 vagy is a helyes/megfe-
lelő az lesz, ami kerüli a túl sokat, vagy éppen a keveset, a művész eb-
ben kell gyakorolja magát. A művész műve, ha tetszik, nem a termé-
szetet/valóst meghaladó, hanem éppen az, ami folytán a mű ahhoz
hasonlatosan áll előttünk, mivel megcélozta a lehető és elérhető közepet.

Panofsky kései művében is felismeri Dürer rendkívüli küzdelmét
a csábító idealítás és uralhatatlan realitás között, vagy ahogy hang-
súlyozta, Dürer a kései gótika felöl az általánost és a törvényszerűt ke-
resi, miközben mind jobban elmélyül a részletek pontosságában, s ha te-
hát megfellebbezhetetlenül a természetből kell kiragadja a művész a
művet, akkor csak egyet tehet, hogy az adott határok között az alko-
tás mértékének megfelelően jár el, vagyis igyekszik a szélsőségek kö-
zött kijelölni tárgyát, azt, ami csakis így és ekként mutatható be.

22Cusanus:
De coniecturis. Második

rész 12. fej. In uö.:
Philo sophisch-Theologi -

sche Werke, Bd. 2.
(Szerk. Karl Bohrmann.)

Meiner, Hamburg,
2002, 155.

23Hans-Georg Gadamer:
Nicolaus Cusanus und
die Gegenwart. In uö.:

Neuere Philosophie, G.
W. Bd. 4. Mohr – Siebeck,

Tübingen, 1987, 303.

24Abrecht Dürer:
Von der Malerei und von

der Schönheit, idézett
kiadás 154.

25Erwin Panofsky: Dürers
Kunsttheorie. G. Reimer,

Berlin, 1915, 125.

26Uo. 140.
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