Max Dvorák
Idealizmus és naturalizmus a gótikus szobrászatban és művészetben
Bevezetés
Kétségtelenül az újabb és legújabb történetkutatás egyik legnagyobb érdeme, hogy mind
mélyebbre hatol a középkor politikai, jogi, gazdasági, vallási életébe. Below szerint a
történetírás soha nem volt olyan objektív, mint ma, és ezen nemcsak a lehető legnagyobb
biztonságig fokozott forráskritikát kell értenünk. Soha ennyire sokoldalú nem volt még az a
szemlélet, amely letűnt és lényegük szerint idegen korokat megértésünkhöz közelebb tud
hozni; ezt az előrehaladást, amely szakadatlanul váltakozva részben a történeti tanulmányok
kiszélesüléséből és elmélyüléséből, részben kultúra-tudatunk növekvő gazdaságából fakad,
sehol nem figyelhetjük meg határozottabban, mint a középkor történetének tárgyalása közben.
Mindez azonban egyáltalán nem vonatkozik a középkori művészet történetére. Nagy
irodalma van ugyan a középkor művészetének, de távolról sem akkora, mint az ókor vagy a
reneszánsz művészetének. Nem hiányzik a középkori művészet egyes területein feltárt új
tények sokasága sem; ezek egyes területeken maradandó alapot teremtettek az anyag későbbi
tudományos bemutatásához: csak Dehiónak a középkor egyházi építészetéről írott
monumentális munkájára kell gondolnunk.
A jó megfigyelő figyelmét azonban nem kerülheti el, hogy a ténymegállapításokkal
értelmezésük semmiképpen sem tartott lépést.
Különösen szembeszökő ez az ellentét a középkori plasztika és festészet alkotásainak
megítélésével kapcsolatban. Sok kiváló teljesítmény született külső keletkezéstörténetük
kutatása, idő- és helybeli összefüggések megfigyelése, az iskolák elválasztása és kölcsönös
elhatárolása terén, ikonográfiai kérdésekben, az emlékek kritikai tárgyalásában; igen kevés
történt viszont annak az általános művészeti ténynek a művészettörténeti megvilágítása terén,
amelyet e művek egyedileg és összességükben megtestesítenek, s alig valami, amit még ma is
kielégítőnek tekinthetnénk.
Schnaase csodálatra méltó és nagyszabású kísérlete, hogy a középkori művészet egészét
„külső és belső motívumából” levezesse, majdnem ötvenéves, és többnyire olyan feltevéseken
alapszik, amelyeket ma már meghaladottaknak és tarthatatlanoknak kell tekintenünk. Mert ha
sokkal pontosabban ismerjük a hagyományt, történelmileg csak nagyon keveset közeledtünk a

középkori szobrok és festmények művészi értelméhez, és alig-alig tanultuk meg őket a maguk
sajátosságában olyan művészi törekvések tanújeleként felfogni, amelyek jellemzők voltak a
középkorra, de objektív szempontból sem kevésbé fontosak és figyelemreméltók, s a
művészet továbbfejlődésére legalább akkora hatást gyakoroltak, mint a klasszikus antikvitás
vagy az itáliai reneszánsz! Többnyire csak a középkori építőművészet nagyságát és
alkotóerejét ismerjük el, az ábrázolóművészet alkotásairól úgy vélekedünk, mint amelyek
csak kisebb mértékben és közvetve részesedtek a nagyságból és alkotóerőből 1 kevés kivételtől
eltekintve (ezekről még beszélni fogunk), tudatosan vagy öntudatlanul többé-kevésbé
„mindössze történeti dokumentumokként” és „primitív fejlődési fokok tanújeleiként”, egy
átmeneti korszak relatív értékeiként kezelik őket – bár e minősítés ellen már Schnaase is szót
emelt. Csak a legritkább esetben kutatják az e korra sajátosan jellemző művészi tartalmukat.
Ha valaki mégis arra törekszik, hogy igazságosan szóljon a középkori szobrok vagy
festmények művészi kiválóságáról, akkor a szavak gyakorta üresen, konvencionális
udvariassági formulákként csengenek, a középkorban önkényesen belevetített értékképzeteket
kapcsolnak velük össze. Ez természetesen a középkori művészetről alkotott összképet is
befolyásolja; ingadozóvá és meglepően élettelenné teszi, a ködös, kaotikus félhomály
birodalmává, amelyből a művészet csúcsteljesítményei, a nagy dómok, a reimsi és naumburgi
szobrok, Chartes üvegfestményei nagy, mégis inkább meghatározatlan, mintsem világosan
körülírt hatással és jelentőséggel emelkednek ki; az emlékek többsége pedig mint valami
közömbös tömeg jelenik meg, amelyhez régészeti kérdések, homályos stíluselképzelések vagy
modern érzelmi asszociációk kapcsolódnak ugyan, de amelyből majdnem teljesen hiányzik
például a görög művészet legjelentéktelenebb alkotását is mint egy meghatározott, zárt és
saját értékkel bíró szellemi és művészi fejlődés szükségszerű gyümölcsét megismertető
történelmi és művészi megelevenítés.
E tényállás okai világossá lesznek, mihelyt felidézzük, miféle mérték szerint ítélik meg
többnyire egy középkori plasztikai vagy festői alkotás művészi jelentőségét. A tartalmi
szempontoktól eltekintve mindenekelőtt azt vizsgálják, hogy antikok-e még vagy már
természethűek; miközben természethűségen megközelítően az ábrázolás és a formaadás tárgyi
objektivitásra vonatkozó olyan követelményeket értenek, amelyek a XV. és a XVI. század
elejének művészetében alakultak ki. Általános elképzelés szerint ez a legkevesebb, amit
tárgyilagos és természethű ábrázolástól megkövetelhetünk. Más szóval a középkori festészetet
és szobrászatot vagy a már régen elmúlt, vagy a sokkal későbbi fejlődés szempontjai alapján
ítélik meg, és elfelejtik, hogy e kettő között évszázadok teltek el, egy egész magáértvaló világ.
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Alapjában véve még most is a reneszánsz és a barokk itáliai művészetteoretikusainak
álláspontja érvényesül, a művészet hanyatlásáról és megújulásáról szóló tanítás; ha új,
tudományos formát öltött is magára, a quattrocentóból ered a gótika művészi alábecsülése,
amely túlélte a középkori művészet múlt századi érzelmi és történelmi felfedését.
Természetesen gyümölcsöző dolog volt, és ma is hasznos nyomon követni az antikvitás
utóéletét a középkorban, utánajárni a különböző időkben és helyeken meginduló reneszánsz
mozgalmaknak, bizánci és egyéb befolyásoknak. Érdekesek és fontosak lehetnek azok a
kutatások, amelyek az objektív módon ellenőrizhető természethűség középkori előzményeire
vonatkoznak,
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természettudományos ismeretek meglétét vizsgálják a középkorban. Ám ne higgyük azt, hogy
ezek bármelyike kimerítő felvilágosítást nyújtana a középkori művészetben bekövetkezett
„visszalépésekről” és „előrehaladásokról”, arról, hogy mi ennek a művészetnek az általános
művészettörténeti helye, mi a lényege, és mik voltak a céljai. Nem mintha – amint a szokásos
módszerrel paradox ellentmondásban röviddel ezelőtt állították – a középkori művészet
naturalista vívmányai alapvető művészi szándékai szempontjából irrelevánsak volnának;
csakhogy olyan sokrétűen, annyiféle formában kapcsolódtak a specifikusan középkori
körülményekhez és problémákhoz, hogy tőlük elválasztva sem a középkori művészeknek egy
más irányba forduló hatalmas akarásáról és tudásáról ne adnak kielégítő képet, sem ők maguk
helyesen meg nem érthetők. S a természet és a reneszánszból kiinduló művészi áramlatok
hatására a „már nem primitív” képalkotás fogalmához elválaszthatatlanul hozzá tartozónak
tekintett – kompozicionális jegyek esetében is, amelyeknek azonban egyáltalán nem volt meg
mindig és mindenütt ez a rangjuk. A középkori plasztikát és festészetet az antikkal vagy az
újkorival sok szempontból egyszerűen nem lehet összehasonlítani, valahogy úgy, ahogy
képtelenség volna a keresztes hadjáratokat összehasonlítani az antik vagy a modern gyarmati
politikával. Ha összefüggésbe hozzuk őket egymással, akkor nem nehéz bebizonyítani, hogy
az antikvitás túlélte hivatalos végét, és a reneszánsz már hivatalos kezdete előtt
megkezdődött; csakhogy ez esetben nem érzékeljük azt, ami kizárólag a középkori ábrázoló
művészet sajátossága, ami önértékét adja, nem értjük meg, hogyan fordult a szobrászat és
festészet területén elvi szempontból új irányba.
Nem állítjuk persze, mintha sohasem foglalkozott volna senki például a román kori vagy
gótikus szobrok és festmények sajátosan középkori művészi kvalitásaival. Újból és újból
kiemelték és megvizsgálták őket egyenként vagy iskolák, korszakok tagjaiként. Ám éppen az
itt uralkodó bizonytalanság, a szubjektív emfázis és az összefüggéstelen megfigyelések
közötti ingadozás mutatja a legvilágosabban, mennyire hiányoznak a szilárd elméleti alapok

és a történelmileg tisztázott szempontok. Kezdik is ezt belátni, és egyre inkább utat tör
magának az a szükséglet, hogy felszámolják e bizonytalanságot; szükség van a középkori
művészet alapjául szolgáló és rá jellemző művészi értékeke elmélyült megértésére, egész
jellegének egységes és eleven megragadására, olyasféle felfogásra, amilyennel bizonyos fokig
a romantikus kora rendelkezett; csakhogy az ábrándképeket kergetett és egyoldalúan a saját
jelenének szellemi áramlataira épült. Fokozatosan meg is szűnt, amikor a művészeti
naturalizmus és a történelmi kriticizmus vezető szerepre tett szert a régi művészethez való
viszonyunkban is. A következő korszakban semmi sem lépett a helyére. Worringer
kísérletének kedvező fogadtatása mutatja, hogy ezt az űrt és a régebbi nézetek hiányos voltát
az utóbbi években milyen gyorsan és milyen határozottan felismerték. Ő egy csapásra fel
kívánta lebbenteni a fátylat, mely mögött ez ideig a középkori művészet magva a modern
néző elől rejtőzött.2 Mindezt azonban a mindenkori történelmi tényállás tekintetbe vétele
nélkül kísérelte meg; önkényesen középkori művészetnek egy – különben igen
karakterisztikus – vonására korlátozódva, ragyogóan megírt értekezéseit a gótikus
formaakarás néplélektanilag megkonstruált fogalmára építette fel, megkülönböztetve általa
mindazt, amit az új északi népek a maguk művészi erejéből létrehoztak, a régi keleti és az
antik művészettől. Ennek megfelelően a gótika e népek egész művészi fejlődésének lappangó
vagy nyilvánvaló jegye lett egészen addig az időpontig, amikor ez a fejlődés az itáliai
reneszánsz hatására megszakadt, és későbbi korokban is, abban a mértékben, ahogyan a
művészet kiszabadult a reneszánsz hatása alól. Worringer bizonyítása első pillantásra
pompásnak hat, de vegyük szemügyre kiindulópontját közelebbről: az új népek művészetének
a priori létező, a valósággal, s ennélfogva mindenfajta naturalizmussal is ellenségesen
szembenálló „gótikus” koncentrációja az érzékfeletti kifejezés fokozásának pillanatára –
önkényes konstrukció, amely legfeljebb a középkori művészet egynémely fontos jelenségét
tudja közelebb hozni hozzánk, a történelmi tényállás komplikált voltával szemben azonban
még a romantikusok elvont stílusfogalmainál is fantasztikusabbnak bizonyul. Járhatóbb útra
vezetett néhány részvizsgálat az ókeresztény és középkori építőművészet és szobrászat
területén – ezekre a későbbiekben még visszatérek –, de jobbára ezek is csak a középkori
plasztika és festészet művészi jelentőségének a közkeletű és tarthatatlan elképzelésektől
függetlenül felfogásához vezető elszigetelt kezdeményezéseknek tekinthetők.
Komoly nehézségekkel küzdünk, ha meg akarjuk érteni, mit is jelentettek a középkor
számára szobrok és festmények. Ennek okát mindenekelőtt abban kell keresnünk, hogy nem
ismerjük, vagy nem vesszük eléggé tekintetbe a középkori művészet általános szellemi
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alapjait. Igaz, újra meg újra rámutatnak arra, hogy a középkori művészet mindenestül egy
vallásos világnézetre épült, többnyire azonban nem veszik észre, hogy ez a világnézet
nemcsak negatív, hanem pozitív hatást is gyakorolt a művészet fejlődésére, és ezáltal olyan
szempontokat és értékeket alakított ki, amelyek nem mérhetők össze egyetlen megelőzővel
sem, és amelyeket annál kevesebb jogunk van művészettörténetileg másoknál alacsonyabb
rendűeknek tekinteni, minthogy az újkori művészetre is döntő hatást gyakoroltak. Ma már
senki sem kételkedhet abban, hogy a középkori teológia nem fogható fel a szellemi fejlődés
meddő megrekedéseként, és nem hihetjük azt, hogy akkor az emberi szellemet merev
dogmatika kötötte gúzsba. Ez a teológia az európai népek szellemi fejlődésének fontos
stádiuma, amelyre mai szellemi életünk éppen úgy épít, mint a reneszánszra. Ugyanez álla
középkori művészetre is: azok a mélyreható különbségek, amelyek az újkori művészetet
minden analógia ellenére alapvetően megkülönböztetik az antik művészettől, jórészt a
középkorban gyökereznek, méghozzá a középkori művészetnek éppen abban a fejlődési
mozzanatában, amely nem antik jellegű, és ugyanakkor távol áll minden újkori
gondolkodástól és érzéstől is; a középkori embernek az érzéki élethez való különös viszonya
ez.
De hogyan érthetnénk meg, s miképpen lehetnénk képesek értelmezni mindezt, ha
egyszer első látásra mintha teljesen elzárkózna utánaérző szándékunk elől, mivel olyan
művészi érzület hozta létre, amellyel aligha van bármiféle közvetlen kapcsolatunk? Messzire
visszanyúló, céltudatos szellemi munka eredményeképpen az antikvitás kultúránk integráns
részévé vált, és majdnem minden, ami a reneszánsz győzelme óta kialakult, lényegében még
ma is él intellektuális és művészi tudatunkban; a középkor szellemi kultúrája viszont a
romantikusok minden lelkesedése ellenére is a szó szoros értelmében idegen világ, amelyről
szemléletes képet csak fáradtságos munkával alkothatunk. Ebben kétségtelenül jól eligazíthat
bennünket mindannak kézzel fogható lecsapódása, amit a középkor a szellemi és anyagi javak
közül érdemesnek tartott arra, hogy példaképnek tekintse, és művészileg megörökítse.
Szeretném hangsúlyozni: a legfontosabbnak, amit a művészettörténettől elvárhatunk, e
tudomány saját feladataiból, a művészi törekvéseknek és kifejezési eszközöknek a maguk
immanens és autonóm fejlődésében történő megfigyeléséből kell következnie. Ezzel azonban
egyáltalán nem azt állítom, hogy büszkeségünkben, a művészettörténeti problémákat a
művészettörténet saját hatáskörében megoldani vélve, oly kívánalom szerint, amely az utóbbi
időben némelykor felmerült, el kellene zárkóznunk az olyan ismeretektől, amelyek a középkor
általános szellemi helyzetének megértéséhez akár a középkori szellemi élet más területeinek
fokozódó kutatásából, akár e szellemi élet eredeti irodalmi emlékeiből nyerhetők. Nem azért,

hogy amint azt Schnaase idején megkísérelték, a művészi jelenségeket oksági összefüggésbe
hozzuk új gazdasági, társadalmi, vallási állapotok keletkezésével – hiszen ennek a terméketlen
voltát jó ideje felismerték már –, de nem is azért, hogy a középkori műalkotások szellemi
tartalmát mintegy levezessük a nagy középkori teológusok írásaiból, akiknek a művészetre
gyakorolt hatása, ha létezetett, aligha ragadható meg bárhogyan is történelmileg. Mégis az,
ami számunkra a középkori műalkotások helyes megértéséhez a legértékesebb támpontot
nyújthatja, vagyis a műalkotásoknak minden számunkra megszokottól elütő szellemi tartalma
és egyrészről a transzcendens eszmékhez, másrészről a természet és az élet valóságos
tényeihez s javaihoz fűződő viszonyának a tartalom – a középkori művészet belső
változásainak leglényegesebb forrása – egyformán jelen volt minden olyan történelmi
tényben, amelyre az alapjául szolgáló középkori keresztény világnézet hatást gyakorolt. Így a
fejlődés olyan mozzanataira bukkanunk, amelyek a képi ábrázolás köntösében semmi
olyasmihez nem kapcsolódnak, amit a művészettől meg szoktunk követelni; ezek a
mozzanatok benne rejlenek például a középkori irodalomban, a nagy teológiai harcokban és
rendszerekben, a középkor tudományos törekvéseiben és általános kulturális elemeiben, s
nagyrészt vagy minden kétséget kizáróan kifejezésre jutnak magukban a művészi emlékekben
is, mint a kutatás tisztázta, úgyhogy aligha kétséges a művészeti analógiák jelentősége. A
középkori idealista-monumentális művészet újjászületésének és annak, ami benne
elhatároztatott, az újra a természetből való merítésének nem a kézműves műhelyek
nyomorúságos segédeszközei, a sokszor említett recepteskönyvek3 a teoretikus kommentárjai,
hanem a nagy középkori gondolkodók művei. Az ő szellemi érdeklődésük középpontjában
évszázadokon át az a probléma állott, hogy milyen az ember viszony a lenyűgöző szellemi
absztrakciókhoz, s hogy miként határozzák meg az érzékek világát ezek az absztrakciók.
Az újkori művészet történetében a döntő művészi célok és összefüggések gyakran olyan
mértékben jelennek meg tisztázott érhetőségben, amennyire a maguk érvényességének
idejében művészetelméleti fejtegetések kísérték őket. Bármennyi volt is bennük a tisztán
formális vagy önkényesen megkonstruált mozzanat, lehetővé tették, hogy a később meginduló
művészettörténeti vizsgálódások kezdettől fogva folyamatos ismeretekkel rendelkezzenek a
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fontosakká, amikor a XIV. századdal kezdődően, a középkori művészet transzcendens meghatározottságától való
fokozatos elszakadással egyre erősebben növekvő mértékben kapcsolódnak művészetelméleti szabályokhoz és
elmélkedésekhez.

művészi problémák felfogásában bekövetkezett legfontosabb változásokról. A középkorban,
amikor a formai feladatokra gyakran teljesen alárendelték az általános szellemi tartalomnak,
szinte teljesen hiányzik ez; legalább részben azonban pótolható a nagy teológusok műveivel.
A művészettörténeti vizsgálódások végső célja ugyanaz, a művészet fő periódusai
azonban kétségtelenül más-más tudományos megközelítést követelnek meg. Nem lenne okos
dolog csak azért lemondani az említett segédeszközökről , mert kissé távolesők, vagy mert
alkalmazásuk nem mindig járt sikerrel. Tévútra vezetne, ha válogatás nélkül dolgoznánk fel
őket valamely korszak művészeti állapotainak véglegesnek vélt ábrázolásához, segítségünkre
lehetnek viszont annak kutatásában, hogyan alkossunk magunknak új mértéket a műalkotások
megítéléséhez – amint azt majd az itt következő vizsgálódásban egy konkrét kérdés kapcsán
megkísérlem bizonyítani. Fentebb már kifejtettük, hogy ma ez a középkori művészettörténet
egyik legfontosabb kívánalma.
I. Idealista alapok
A gótikus művészet idealizmusa. Mit értünk ezen?
Szemben a klasszikus ókor művészetének idealizmusával, a gótikus művészet
idealizmusának eredete a keresztény világnézet spiritualizmusában rejlett, egy elvont eszmei
jelentőségnek a formai tökéletesség fölött aratott győzelmén alapult, a szellem uralmán az
anyag felett. Ez az uralom persze nem korlátozódott a gótikára, hanem érvényes az egész
középkorra, sőt, régebbi annál, hiszen a késő antik fejlődés jellemző terméke volt, s egyike a
kereszténységet a klasszikus kultúrával összekötő hidaknak. Egy tisztán semita, vagyis az
isten-eszme és a képi megjelenítés között minden kapcsolatot tagadó kereszténység a
mediterrán népeknél éppolyan elképzelhetetlen lett volna, mint ahogyan a kereszténység sem
tudta minden további nélkül elfogadni a görög-hellenisztikus művészet materiális
emberközpontúságát. A neoplatonista filozófia és az új illuzionisztikus művészet azonban
megadta az áhított egyensúlyt, és lehetővé tette az új vallásos gondolatnak a klasszikus
kultúra világával való összekapcsolását a művészet területén is. Az a művészet, amely a testet
csak mint végtelenül tovafolyó és változó optikai benyomást ismeri, s a valóságos létet egyre
inkább szubjektív benyomások tükörképévé alakítja, más irányban haladva könnyen
áthelyezhette a művészi ábrázolás súlypontját egy szellemi szubjektivizmusra, és könnyen
helyettesíthette a régebbi klasszikus művészet szenzualizmusát a spiritualizmus uralmával,
amelyre azután idővel az egész középkori művészet felépült.4
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A művészetfelfogásnak erre az alapvető megváltozására számtalan példát találunk a patrisztika és a középkor
irodalmában. A legszebben bizonyára azok az ismert versek fejezik ki, amelyekkel Suger apát Saint-Denis
bronzkapuit díszítette. (Didrot, Iconographie chrétienne 9.)

A képzeletnek ebből az alapvetően új irányú tájékozódásából – amely elsődleges
szerepet játszott abban is, hogy a germán népek beléphettek a régi mediterrán művészet
körébe – hol lépésről lépésre, hol hirtelen változások során új művészet született;
visszalépésnek pedig azért tarthatták, mert nem abban az irányban haladt, mint amelyet
szokásink szerint addig egyedül haladásnak tekintettünk. Megfosztotta a művészi formákat
mindattól, ami az érzékelhető emberi megjelenés és a racionális, az anyagot mozgató erő
művészi
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fel,

hogy

matematizálja

a

holt

architektonikus tömeget, hatalmas, amorf, „barbár” formátlanságában „titkos” konstrukció és
ritmika segítségével elvont eszmék kifejeződésévé téve, és hogy a képi ábrázolástól mélyebb
értelmet, alapvető átszellemültséget követeljen meg, más szóval tehát hogy objektív
kultuszképből – kezdettől, de az egész jövő szempontjából meghatározó módon – vallomássá
magasztosítsa fel! Mindez és még sok minden más, ami összefügg vele – ha majd
megkíséreljük, hogy szemléletünket objektív történelmi nézőpontokra építsük –, új
megvilágításba helyezi a kora középkor és a román kor művészetét is; nemcsak mint az antik
tradíción való tengődést, nemcsak mint új naturalista és gyakorlati technikai megoldások
megkísértését és keresését, hanem mint egy nagy spiritualista-idealista művészeti korszak
önálló szakaszát, amely az emberiség fejlődésének új értékeit és alapjait teremtette meg a
művészetben is, akárcsak a kultúra minden területén.
A gótikus idealizmus azonban lényege szerint különbözött ettől a késő antik és kora
középkori antimaterializmustól. Míg az utóbbi számára az anyag önmagában semmi és
semmis volt, vagy legalábbis a művészet teremtette szellemi felemelkedés álláspontjáról
mellékesnek tűnt, és lehetőség szerint feloldották és eltüntették, addig a késő középkorban az
érzékileg észlelhető és az érzékfeletti viszonya rendkívül bonyolulttá vált.
Nemcsak a művészetre érvényes ez, és a probléma tisztázása szempontjából hasznos
lesz, ha felelevenítjük, miként alakult ez a viszony a késő középkor egész világnézetében. A
humanista irodalomból származó kardinális tévedés, ha azt hisszük, hogy az antikvitás
egyedül a humaniorát hagyta örökül későbbi korok számára. Elvesztették jelentőségüket a
természetjogra alapozott katonai és politeista államokkal együtt, és csak egymástól elkülönült
tagokként maradtak fenn. Naiv materializmusban gyökerező értelmük veszendőbe ment, s így
önmagunkban olyan értéktelenek, mint az olyan írás, melyet nem tudunk elolvasni. Ami a
helyükre lépett, az az emberi lélek abszolút értékéről és egy olyan éthoszról szóló tanítás,
amely nem hatalmon vagy a jogon, hanem a meggyőződésen és az érzülete közösségén
alapszik. Az antik filozófia és a kereszténység közös terméke volt ez, és az új korszakot, az új
emberiséget az antikvitástól mély szakadékként nem annyira a hatalmas külső átalakulások

választják el, hanem sokkal inkább az a tény, hogy ez az új tan tett szert vezető szerepre.
Ennek az emberiségnek az új szellemi célok mint egyedül igazak és irányadók, olyan
értékeseknek tűntek, hogy hozzájuk képes minden egyebet mint mellékeset és közömböset
félretolt. Az antik kultúra hanyatlása nem azért következett be, mert elözönlötték a barbárok,
vagy mert elveszítette legjobbjait (Seeck), hanem mert legjobbjai előtt olyan új feladatok
állottak, amelyeknek nem volt közük az antik intézményekhez és az antik életfelfogáshoz. A
pozitív tudományok, a nemzeti irodalmak, a naturalista művészetek lehanyatlottak, mert egy
rajtuk túllépő általános kérdésfeltevés kezdte eltölteni a nagy gondolkodókat, és amit ők
megalkottak, az sokkal több volt egy új vallás belső és külső kiépítésénél. Az antikvitás, mint
Dilthey mondotta, esztétikai-érzéki kultúrát hozott létre, minden későbbi kultúra legfontosabb
előfeltétele viszont a fantáziának és a spekulációnak a tisztán spirituális eszményekre való
roppant mértékű – a keresztény antikvitás és a korai középkor szellemi életét jellemző –
évszázados koncentrációja volt. Ez tette lehetővé az összes életviszonyok és életproblémák
tisztán szellemi értékekkel való áthatását, ez juttatta túlsúlyra a szubjektum számára objektív
igazságokat és etikai érzéseket.
A hangsúlynak az érzéki észlelésről, az élet akaraton és hatalmon nyugvó szervezetéről
egy szellemi áramlatokban és érzetekben megnyilvánulóra való áthelyeződése nem lehetett
volna ilyen mélyreható, ha diadalmenetét nem egy csak természetfeletti célokat ismerő
feltétlen vallási követelésként kezdte volna meg. De a korláttalan spiritualizmusnak – a régi,
általa értéküktől megfosztott kultúrák sírjának – abban a mértékben, amennyire egyházi
formában az élet minden területén éreztetni kezdte a maga hatását, szembe kellett néznie a
valóságos viszonyokkal, amelyek a nagy szellemi katasztrófa következtében kiszakadtak a
klasszikus kultúra determinációjából, és az új népek befolyásának eredményeképpen új
fejlődésnek indultak. Ebből a konfliktusból nőtt ki viszont az a probléma, amelyben a
középkor valamennyi szellemi áramlata egymást metszi, amely a közékor valamennyi
gondolkodóját foglalkoztatta, és amely az egész középkori világnézet és világrend kulcsa: az
érzékfeletti eszmények és a „világ”, a természeti és a természetfeletti törvény egy
transzcendens életcél mint abszolút szellemi princípium és mindannak a viszonya, amit ezzel
az életcéllal a természet, az élet, a történelmi fejlődés földi javak és körül 5mények formájában
szembeállít.
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A középkor szellemi életének ezeket az általános viszonyait a legkörültekintőbben, a legjobban és a
művészettörténész számára is a legtanulságosabban E. Troeltsch fogalmazta meg: Die Soziallehren der
christlichen Kirchen und Gruppen (Tübingen, 1912). A mondottakhoz és a következőkhöz vö. mindenekelőtt
181. és kk.o.

Ebből a problémából, jobban mondva ebből a problémakomplexumból fejlődött ki a
későbbi középkori szellemi életnek az a különös rendszere, amelynek kiindulópontja és
egyúttal legtisztább megtestesülése a középkori egyház volt: védelmezője és közvetítője a
kegyelemnek és a kinyilatkoztatásnak, ama legmélyebb és legeszményibb szellemi javaknak,
amelyeket a keresztény szemlélet minden egyébnél magasabbra helyezett; de közvetítője – és
éppen ezáltal – minden világi érték teljes átértékelésének is. Isten államának teozófiai*
elképzelésén nyugodott, a túlvilágról szőtt gondolatokon, amelyekben azonban régóta
szerepet játszott a sztoa; s ennek megfelelően – a körülmények hatalma és mindenekelőtt a
keresztény alapeszmék következetes, autonóm továbbképzése és alkalmazása révén –
nemcsak negatív, hanem pozitív viszonyban is állottak e világgal, javaival és jogaival,
feladataival és kötelességeivel, s már egyáltalában nem tagadták őket olyan mértékben, mint a
kora középkor, sőt új értelmet és tartalmat adtak nekik. Nem valamilyen új kezdetekből vagy
régi maradványokból, hanem elvileg a folyamatosan jelenlevő középkori spiritualizmus
álláspontjáról újrafelfedezték és újraértelmezték a világot; új világi éthosz, új tudomány, új
költészet, új világnézet jött létre, amelynek alapja a vallási, filozófiai és történeti relativizmus
volt. Az élet mint érdemszerző művek színhelye új önértéket kapott, a természet új
jelentőséget mint Isten mindenhatóságának és bölcsességének bizonyítéka. A természeti,
társadalmi és politikai képződmények a kötelességek és jogok hierarchiájával az isteni
gondviselés műveként és az emberiség földöntúli módon meghatározott fejlődésének
szükségszerű
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következtetésekig kiépített világintézményébe, amely bármilyen gyakran rákényszerül is az
ellentétek erőszakos vagy szofisztikus kiegyenlítésére, mégis az első nagy, megvalósított, s a
kivitel merészségét és energiáját illetően egyedülálló kísérletnek tekinthető, hogy az egész
kultúrát a maga természeti és történeti meghatározottságában spirituális alapokon, idealista
világmagyarázat álláspontjáról az emberiség egységes szellemi szervezeteként fogja össze.
Az ókor legfontosabb filozófiai és etikai vívmányain, Platón, Arisztotelészen, Cicerón, a
sztoán és a római jogon, a keresztény eszmék fejlődésén, valamint a különböző újabb helyi és
nemzeti kulturális elemeken nyugodott.6 Ahogyan a különnemű vegyi anyagok egyesülnek a
magas hőmérséklet hatására, ez az egyesülés is a legnagyobb energiát és koncentrációt
követelte meg, s általa a lét alapproblémáihoz való állásfoglalást. Az eredmény teljességgel új
és önálló volt. Nemcsak egy olyan Politeia vagy Civitas Dei**, amelynél merészebbet sem
Platón, sem Arisztotelész nem álmodhatott, hanem a megismerés és az erkölcsi tudat összes
módozatainak teljes átalakulása, új, egységes, hatalmas gondolat- és érzésrendszer, amelyben
6

Vö. E. Troeltsch, i. h. 182. kk. o.

a régebbi szellemi értékek egész tömegét feldolgozták; átfogta a skolasztikát és a misztikát, át
az újkor racionalista és idealista áramlatainak első csíráit is, és így az antikvitás nemcsak
távoli múlttá lett benne, hanem virtuálisan – minden időkre – mint jelent is leküzdötték.
És ez a csodálatra méltó, végtelenül művészi és bonyolult rendszer visszatükröződik a
késő középkor művészetében. Konstrukciójának finomságára utalva gyakran nevezték
megkövült skolasztikának, ezen azonban csak annyit szabad érteni, hogy egy mélyebben
fekvő kulturális átalakulás két párhuzamos jelenségéről van szó. Az élet érzékfeletti
értelmezése és feltételes elismerése közötti fundamentális kiegyenlítődés volt ennek az
átalakulásnak az alapja, s ez megtalálható a gótikus művészetben is. Hatalmas
templomépítkezések a legmagasabb rendű és leggazdagabb kifejeződései ennek a
művészetnek; nem mintha tisztán hieratikus lett volna, mint a régi egyiptomi, s nem is mintha
a vallásos művészetből származó megoldások képezték volna a művészi elképzelések
egyetlen forrását, hanem mert a nagy katedrálisok az egyház világintézményének legtisztább
megtestesülései voltak, mintegy a kor szimbólumai, ahogyan a mi korunkéi a városóriások.
De óvakodnunk kell attól, hogy ezekbe a kérdésekbe modern elképzeléseket vetítsünk bele;
semmi mással össze nem hasonlítható módon a gótikus székesegyházak egészen egyedülálló,
sajátosan középkori alkotások voltak. Az emberek nyomasztó kisvárosokban laktak, keskeny
utcákban és sötét otthonokban, szellemileg és testileg összezsúfolódva, ám ugyanezek az
emberek olyan építményeket emeltek, amelyek mintha a földi kötöttség minden korlátját
áttörnék, tágasan és könnyedén emelkednek szédítő magasságokba, alig van bennük valami
földi. Felépítésükből kivették a részüket közeli s távoli művészek, nemzedékek, népek, az
egész kereszténység közös alkotásai úgy keletkeztek mint Isten országának földi jelképei,
mint olyan eszmék kifejeződései, amelyek az emberiség földi részének megtisztításával
magasabb létet állítanak szemünk elé.
Ezekben az épületekben Isten országának és a világnak a viszonya a szellem és az anyag
új viszonyaként áll előttünk.
A gótikus építőművészet egyáltalában nem törekedett az anyag kiküszöbölésére. A
gótikus dómok hatalmas kőépületek, és azt is akarták, hogy kőépületekként hassanak.
Művészi szándékuk szerint alapvetően különböznek az ókeresztény bazilikától, amelyekben
az építmény anyagi magjának nem volt szabad a néző számára művészileg léteznie, és ezért el
kellett tűnnie a mozgás, a perspektivikus térhatás, a fény, az árnyék és színváltozások
antimateriális játékban.
A gótikus épületek nem ilyenek, kő voltukat sohasem tagadták meg. Érintkeztek ebben a
megelőző román kori építőművészettel, ugyanakkor azonban egy mélyreható különbség el is

választotta őket tőle. A román kori épületekben a világnézet dualizmusa a falakká és
oszlopokká formált anyag elemi formái és egy elvont kompozicionális törvényszerűség éles
egymásmellettiségében jelenik meg. Ezzel szemben a gótikában az anyag, az építészeti
tömeg, a kő mint építőelem – anélkül, hogy megszűnne a hatás tényezője lenni – elveszti
önállóságát és önmeghatározását, maradéktalanul csak az egységes, fölébe rendelt művészi
eszme kifejeződése lesz, ahogy a görög építőművészetben volt, azzal a korszakos
különbséggel, hogy míg a görögöknél a művészi lelemény terén és a művészi szándék
szemléletessé tételében az objektív, az épületet megalapozó anyagi erő, a nehézségi erő, a
fizikai ellenállás és az ellenállás leküzdésének művészi megtestesítésével és átszellemítésével
van dolgunk, az anyagi állag mechanikus életre keltésével, addig a gótikában a művészi
hatásban éppen ezeknek az erőknek kell a lehetőség szerint kioltva és elrejtve lenniök; az
anyag más hatalmaknak engedelmeskedi, olyanoknak, amelyek természeti lényegében és
viselkedésében nincsenek jelen. Egy rendkívül szellemes konstrukció segítségével, amely
technikai haladásként is új szakaszt jelent az emberiség történetében – legyen ez mementó
minden pozitivista rendszer és történelemmagyarázat számra, hiszen nem technikai
vívmányként, hanem tisztán spirituális célok szolgálatában találták ki7 -, legyűrték az anyag
két alapsajátosságát, a földhöz kötöttség állandóságát és a koherenciát, a tömörséget, s az
anyagot teljes anyagtalanítása nélkül az anyagfeletti művészi akarat szolgálatába állították.
Nem egyéni akarat volt ez persze, mint a barokk korszakban, hanem általános, az emberiséget
uraló eszméken nyugodott. Mintha nem is a talajon állnának, korláttalan vertikalitásukban
óriásira nőnek a gótikus dómok, de nem nehezednek a városra, feloldódnak a térben,
szabadon, mintegy természeti vegetációként nőnek, s mégis minden fiatornyukat is immanens
rend tartja össze, amely – akárcsak az isteni rend és az őt képviselő egyházi és világi tekintély
az állami s az egyházi életben – mindent szabályoz, egyetemes és eszmei egységgé fog össze.
Ebben a művészi organizmusban, amely évtizedeken és évszázadokon át tudott nőni
anélkül, hogy egysége felbomlott volna, mert nem valamilyen elszigetelt korlátozott formán,
hanem immateriális elven nyugodott, az ábrázoló művészetnek önálló jelentősége nem
lehetett.8 Furcsán hangzik ez, ha arra a számtalan szoborra gondolunk, amelyekkel a gótikus
dómokat díszítették, s amelyek a monumentális szobrászat újjászületését jelentették, vagy ha
azt a számtalan üveg- és falfestményt idézzük emlékezetünkbe, amelyek a gótika korszakából
fennmaradtak, és amelyek elvesztek; együttvéve, az anyag és az ábrázolások gazdagságát
tekintve bizonyára minden idők legterjedelmesebb képes krónikáját töltenék meg.
7

Bizonyára nem véletlen, hogy kezdetei az ókeresztény időkre nyúlnak vissza, amikor az új szellemi
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És ez a gazdaság mégis gúzsba volt kötve, nem volt szabad sem külsőleg, sem belsőleg,
sem a hordozó épületekhez, sem a természethez és az élethez Raffaello- vagy egy Tiziano-kép
mikrokozmosz, önmagáért való világ nemcsak abban az értelemben, hogy értékük vagy
hatásuk nem függött lényegi módon annak az épületnek a hatásától, amelyre vagy amelybe
szánták őket, hanem abban az értelemben is, hogy művészi tartalmuk döntő részben autonóm
volt, megérteni és élvezni lehetett őket, valamely fölébük rendelt művészi rendszerhez való
viszonyulás nélkül. Gótikus szobrok vagy képek esetében ilyesmiről nem lehet szó. Egy
gótikus homlokzatot díszítő szoborsor e homlokzat integráns része, s nemcsak dekoráció,
amint olykor a gótikus szobrászat és festészet dekoratív jelentőségét emlegetve állították. A
művészi forma akkor dekoratív (hacsak teljesen ki nem tekerjük a szó értelmét), ha olyan
aggregátumot képez, amelynek fokoznia kell a műalkotás hatását, de amelyet el is hagyhatunk
anélkül, hogy az alapforma elveszítené formai jelentését. A gótikus szobordísz azonban az
alapforma része, az építészeti elemekkel együtt adja meg az építmény ívét és szerkezetét, az
akadálytalan növekedést, a sűrű tömeg szabad föloldódását; a gótikus falfestmények pedig
olyan építőművészet félreismerhetetlen kifejeződései, amely megvonta az uralmat a szilárd
faltól, az alapformától, a magába zárt tértől.
Mégis egészen hamis dolog volna, ha a gótikus szobrászatban és festészetben nem
látnánk mást, mint a korszak építészeti gondolatainak megtestesülését. Az építészeti
kötöttségen belül a gótikus ábrázolóművészet egyszersmind a plasztikai a plasztikai és
festészeti problémákkal való új szembenézést is jelent, méghozzá először is az idealista kora
gótikus művészet alapján; vizsgálódásunk során magunknak is ebből kell kiindulnunk. Nem
csekély nehézségekbe ütközünk e téren, már a művészi sajátosságok terminológiája miatt is,
minthogy a ma használatos fogalomhasználat olyan időből származik, amely a régebbi
gótikus művészet értelméről mit sem akart tudni, és bizonyára nem is tudhatott semmit. De a
nehézségek legalább ennyire tárgyi jellegűek is.
Művészetfelfogásunk a középkorról az újkorra való átmenettől fogva (akkor is, ha
irreális témákkal foglalkozik) mindenképpen a való léthez, a természethez, az érzéki emberi
élményekhez való viszonyon alapszik. Nem könnyű tehát belegondolnunk magunkat egy
olyan világba, amely minden valóságértéket, mindent, ami az érzékeke vagy az értelem által
megragadható, minden végeset, lehatároltat csak az abszolút, az örök, a végtelen tükrében,
csak az érzékileg és racionálisan megragadhatatlan isteni gondolat manifesztációjának tekint.
Az isteni gondolat Lavardine-i Hildebert szavaival „mindenek fölött, mindenek alatt,
mindenen kívül és mindenben” létezik, és minden kauzalitást, minden alkotót és
megalkotottat erre és csak erre kell visszavezetnünk. A középkori művészetfejlődés

sajátossága nemcsak a gyakran emlegetett vallásos jellegben rejlett – az ellenreformáció
művészete például nem volt kevésbé vallásos, s bizonyos érintkezési pontok ellenére mégis
milyen távol esik a gótikustól - , hanem az anyagi benyomásokon túli szellemi konstrukció
mindenhatóságában, amelynek oly nagy volt a befolyása, hogy szellemi dolgokban az érzéki
tapasztalatra való minden közvetlen visszanyúlás – ahogyan ma minden önkényes
felülemelkedés rajta – az igazsággal és az emberi értelemmel szembeni értelmetlen és
elítélendő vétségnek tűnt. „Lelkükben a gondolkodást úgy átszövik a testi dolgok, hogy
egyáltalában nem tud kibonyolódni belőlük”, írta Canterbury Anselm Roscellinus és
tanítványai ellen.
Minden testi dolognak, azaz minden érzéki értéknek és materiális kapcsolatnak a tisztán
szellemi és érzékfeletti jelentés alá való rendelődésében találhatjuk meg a középkori
művészetben lejátszódó fejlődés primer forrását, ezért önálló és önmagába zárt fázisa az
egyetemes művészettörténetnek, nem kevésbé, mint az ókori keleti, a klasszikus vagy a
modern. Így láthatjuk meg azt az utat, amely az anyagnak és az egész univerzumnak az antik
kereszténységben és az ókeresztény művészetben bekövetkezett álomszerű átszellemítésétől a
kora közékor új népeinek és új kultúrájának az érzéki szépségről való barbár, vulkanikus,
félelmet keltően forradalmi lemondásához vezet, és amely éles határvonal az új szellemi
igazság és meggyőződés s a rajtuk nyugvó képzeletvilág meg a régi világi javak és érzéki
benyomások „látszatléte” között, olyannyira, hogy minden régi kultúra-fogalmat elvetett.9
Amikor a Karoling-korban újból kezdtek feléjük fordulni, azután, hogy a feltétlen
transzcendens vallási élettartalom megszűnt az emberi rendeltetés egyetlen mértéke lenni, és
az új politikai és társadalmi feltételek hatására a földi élettel és értékeivel új egyezséget kellett
kötni (bizonyára itt keresendők a karoling reneszánsz legmélyebb okai), újból csak a
spiritualizmus uralma volt az, amely minden új követelmény és cél ellenére végül is döntő
hatást gyakorolt a művészetre, és ahelyett, hogy az antikvitáshoz vezette volna vissza, az
érzéki elemeknek egy új szellemi alapon nyugvó fokozatos átértékelését hozta létre.
Nagyon vonzó és fontos feladat lenne részletesen megvizsgálni, hogy jött létre e
folyamat eredményeképpen a román kor művészetében minden művészeti ág első
szakaszaként a korlátozottan anyagi és az elvontan anyagfeletti művészi hatás különös
9
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párhuzamossága, s hogy hogyan jutott el a művészet a gótikában a második szakaszához és
saját tradicionális mivolta teljes átalakulásához; ekkor már minden valóságos szubsztanciát és
összefüggést teljesen áthatnak és átalakítanak az emberiség számára szellemileg értékes és
megörökítendő világ új fogalmai. Mennyire megváltozott ezáltal az embernek az őt körülvevő
világgal való minden kapcsolata! Új művészi elképzelések, formai célok és szempontok
keletkeztek, s a testi világot, a mulandó, a korlátozott anyagot a formai szépség és a művészi
fogalmiság által felemelték az emberiség eszményi javainak birodalmába, nem az érzékitől a
szellemi felé haladva, mint az ókorban, hanem megfordítva, a szellemitől, méghozzá először a
világ felett álló szellemitől az érzéki felé. Az új művészetnek az egyetemes történet
szempontjából úttörő jelentőségű felemelkedése minden hagyományt újraértelmezett, egy új
világnézet szempontjából. Új problémák születtek, a monumentalitás, a művészi tökéletesség,
a nagyság és általánosérvényűség új törvényei!
Mindez, a középkori művészet történelmi szemlélete hatóerejének tekintve és
egybeszőve a rendelkezésünkre álló gazdag tényanyaggal olyan művészeti fejlődés színjátékát
tárná fel, amely belső szerkezetének következetességében, zártságában, jellegének erőteljes
voltában és minden eljövendő korokat illető jelentőségében egyetlen művészettel hasonlítható
csak össze: azzal, amelyet a görögöknek köszönhetünk.
Ez azonban a jövő feladata, ma csupán arra teszünk kísérletet, hogy – amennyien erre
célunk eléréséhez szükségünk van – felidézzük a gótikus szobrászat és festészet néhány,
érzékfeletti, idealista eredetéből adódó sajátosságát.
Minthogy kezdetben egyértelműen az alakábrázolás állott előtérben, ebből is kell
kiindulnunk; először is magában vett alak megformálása szempontjából mértékadó
szempontokat fogjuk megvizsgálni.
A gótikus alakok objektív forma-tartalmát, amely két forrásból, a hagyományból, és –
amint olykor hangsúlyozzák – „a természethez fűződő személyes viszonyból” fakad, Vöge
szemléletes szavaival szólva a művész „mintegy homorú tükörben átrajzolja” 10, vagy, más
szóval, valamely formális sémához igazítja. Ez a séma azonban semmiképpen sem primitív
emlékképeken nyugodott, amint az archaikus görög és minden primitív művészet
kiindulópontjaként Julius Lange és Emanuel Löwy feltételezték, és nem vezethető le
egyszerűen az új építőművészet szerkezeti és esztétikai sajátosságaiból sem, ahogyan eddig a
legszellemesebben Vöge kísérelte meg,11 hanem a középkori művészet fejlődésének rendkívül
bonyolult terméke volt; magyarázatul sokkal inkább a görög művészet virágkornak idealista
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normáira utalhatnánk. A gótikus művészet eszményi képződményeiben – a görög művészettel
ellentétben – nem a természeti funkciónak s nem a formák ennek megfelelő szépségének és
kifejezőképességének tökéletes kialakítása volt a cél, hanem a hagyományos vagy a természet
megfigyelésén

nyugvó

formai

elképzeléseknek

és

összefüggéseknek

a

művészi

ideálképződmények anyagfeletti felfogását kifejező bemutatása. Nemcsak művészileg
felfokozott valóság-benyomásokat és a természeti, élő organizmusokon uralkodó erőket
kellett megtestesíteniük, hanem a valóságos formát olyan minőségekkel összekapcsolniok,
melyek a néző szeme elé állítják az isteni szubsztanciáját, e szubsztancia működését, a
transzcendens törvényszerűséget is.
Kétségtelenül helyes, ha a középkori festészet és szobrászat – a „lelki szegények
bibliája” – egyik legfontosabb vonását didaktikus értelemben látják. Nem szabad azonban
megfeledkeznünk arról sem, hogy a művészet alkotásaink történeti és dogmatikai tartalma
mellett mindig arról is szó volt, hogy az önmagában „tisztátalan” és „félrevezető” érzéki
észleléssel szemben a nézőre felemelően hasson a szellemi belátás, a kinyilatkoztatás
szuverenitása, a lex naturae-val szemben a lex Dei*; minden formai elem és kapcsolat
metafizikai átlényegülésén keresztül – ha szabad ezt a kifejezést használni – ezeket kellett
szemléletessé tenni. A „forma substantialis”-nak** a neoplatonikus filozófiából átvett és a
keresztény világnézetre alkalmazott,12 egyre inkább elmélyített és továbbfejlesztett fogalma, a
rejtett, minden változótól független és csak az értelmi megismerés révén megragadható
ősszépség, a titkos, csak a „szellemi szemek” számára feltáruló okok és következmények
szintézise a középkori irodalomban Augustinustól Tamásig és még tovább is hasonló, csak ég
sokkal fontosabb szerepet játszott, mint az újkori művészetelméleteiben a klasszikus
szépségeszmény. A művészet középkori fejlődésének egész menete azt igazolja, hogy itt
többről volt szó, mint az ábrázoló művészet megmentésére irányuló apologetikus kísérletről; 13
mert ezt a fejlődést bizonytalannak látjuk, és nem találunk benne egységet, ha az objektív
természetábrázolás fejlődésén mérjük, észrevesszük, azonban felépülésének következetes
voltát, ha szemléletünk alapjává az alakok megformálásának a gótika rendszerébe torkolló
törekvését tesszük, amely a külvilághoz való új, metafizikai viszony szemléltetésére alkalmas
kifejezési értékekre tör. E célkitűzés számára az érzéki észlelés csupán zavaros forrása volta
művészi igazságnak és szépségnek, olyasmi, amit az emberi szellem magasabb belátásának
előbb meg kell tisztítania; a művészi alkotás mélyebb értelmét pedig nem természeti
élményben, hanem istenélményben látták, a világok csodálatos rendjének tudatosulásában, a
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művészet által tudatunk elé való állításában. E rend Isten gondolatainak a földi dolgokban
való tükröződésén nyugszik.14 Más szóval a természeti okság és törvényszerűség helyére
másikat állítottak, méghozzá nem valami szubjektív módon meghatározhatót, hanem olyan,
amely természetfeletti módon van megadva. Eredete azokban a kapcsolatokban rejlett,
amelyek a lelki életet minden lét időben és materiálisan korlátlan ősforrásához fűzik. Miben
jut ez művészileg kifejezésre? A legfeltűnőbben talán a természethűségtől és a
természetutánzástól való tudatos elfordulásban. Ahogyan a középkori irodalom mindig újra
meg újra hangsúlyozza, hogy a műalkotásnak igazabbnak kell lennie a természetnél, úgy
bizonyosan feltételezhetjük azt is, hogy az, ami a középkori műalkotásokban a mi naturalista
fogalmaink szerint tudatlanságnak hat, többnyire jól megfontolt művészi szándék eredménye.
Magától értetődik, hogy a művészet új igazodásának következtében a természetutánzás
iránti érdeklődéssel együtt a tapasztalatnak, a reá való képességnek is csökkennie kellett,
ahhoz hasonlóan, ahogy például egy időben és területileg korlátozottabb jelenség, a múlt
századi klasszicisták és nazarénusok** történelmi idealizmusa is bizonyos régebbi festészeti
vívmányok eltűnésével járt. De a veszteség ebben az esetben is, a középkorban is olyan
dolgokról való szándékos lemondás volt, amelyek a művészet számára, előrehaladtában, új
feladatok és nézetek hatására értéktelenekké váltak: nem oka, hanem következménye annak a
fejlődésnek, melynek kiindulópontja a természetkultusz minden formájának mint elutasítandó
pogány érzület jelének a megvetése volt. Így azonban a természethez való minden közeledés,
akár hagyományos módon, akár az új képzeletvilágban, csak eszköze volt egy célnak,
magasabb rendű művészi szándékokat kellett szolgálnia; ha ellentmondott ezeknek a
szándékoknak, elvetették.
Ha pedig ezeknek a szándékoknak a pozitív tartalmát vizsgáljuk, akkor mindenekelőtt
arra kell rámutatnunk, hogy a teológiai rangsor és jelentőség milyen primátusra tett szert a
természeti összefüggésekkel szemben. Az isteni és a szent személyeket tiszteletre méltó
jelképekként, a csodálatos eseményeket a megváltás művének bizonyítékaiként ábrázolják, s
mindez olyan módon történik, ahogyan a művészi szándéknak a célja ezt megköveteli.
Nincsenek tekintettel sem a tapasztalatra, sem az ábrázolt helyzet valóságos lehetőségére,
előtérbe az illusztratív feladatot állítják, s eközben vagy teljesen elnyomják, vagy a lehető
legcsekélyebb mértékűre korlátozzák a tárgyi ábrázolás mindazon mozzanatait, amelyek nem
függenek össze közvetlenül a verbális tudósítással vagy az ábrázolt személyek teozófiai,
hagiográfiai* vagy liturgikus jelentőségével; ezzel szemben mindazt, ami erre vonatkozik, a
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lehető legnagyobb hangsúllyal, világosan és áttekinthetően állítják a néző elé. Olyan
mértékben, ahogy a görög művészet nagy találmányai, a természeti térösszefüggés ábrázolása
és minden figurális leleménynek valamely valóságos cselekvéssel, helyzettel vagy
mozdulattal való megindoklása el ugyan nem felejtődött (hogyan is felejthették volna el!),
csupán érdektelenné vált, átalakult az ábrázolás is mintegy képírássá, melynek jellegét és
kompozícióját demonstratív feladatok határozzák meg, és csak másodsorban valóságos
helyzetek, a kimerítő formaábrázolás. A fákat néhány levéllel, az épületeket néhány feltűnő
épületrésszel jelzik csupán, és természetellenesen kicsinek ábrázolják, mint rövidítéseket,
amelyeknek csak viszonylagos önállóságuk van. A művészi megformálás valamennyi
eszközét arra összpontosítják, hogy a kompozíció szellemi középpontját, a tiszteletre méltó
személyiséget vagy a csodálatos eseményt érthetővé tegyék a maga ellenállhatatlan
anyagfeletti meghatározottságában, lényegében és hatásában a halhatatlant és a láthatatlant, a
csak a szellem számra nyilvánvalót a láthatón keresztül érthetővé tegyék, és a megváltás
művének legmélyebb titkait, az érzékfeletti erők mindenhatóságát a művészet segítségével
megfogható és felemelő jelenné alakítsák.
A példaképpé való emelés és az illúzió sikere érdekében azonban nemcsak az örökbe
kapott késő antik, természeti törvényszerűségeken és észlelésen alapuló képi megoldásokat
kellett feloldani és átalakítani, olyan levedlett bőrré tenni, melyből új, másfajta képzeleti
alakzatok építhetők fel, hanem a formák ábrázolási módjának, a festői és szobrászi nyelvnek
is meg kellett változnia. Mert az a formanyelv, amelyet az ókeresztény művészettől vettek át,
s amelyben a mintául szolgáló régebbi művek születtek, a középkori művészet
formanyelvével egészen ellentétes előfeltevéseken nyugodott. Nem a természetábrázoló
képesség foka volt más, hiszen e szempontból egészen heterogén dolgokról van szó. A
formának színértékekké, fénnyé és árnyékká való késő antik feloldása az a szélső határ,
amelyhez a klasszikus művészet a természet jelenségek objektivációjára való törekvése során
eljutott, miután múltját és jelentőségének arkánumát megsemmisítve átmeneti térfaktorokként
és a néző hozzájuk fűződő viszonyaként fogta fel őket. Ez a késő antik eksztázissal és
bizonyos fokig még a minden objektív formatartalomról való kora középkori lemondással is.
Ez volt az a híd, amelyik a régi világtól az újhoz vezetett, ez volt a régi szellemi és társadalmi
építmény korlátlan szubjektivizmussá és spiritualizmussá való teljes feloldása. Olyan
mértékben azonban, ahogyan az anyagi értékek világáról tejesen levált, eredeti érzelmi
radikalizmuson túllépve elkezdték a művészetet is – mint minden életmegnyilvánulást – egy
szellemi világrend új, nem természeti okságon nyugvó rendszerébe beilleszteni, a régi,
egyedül a szenzuális meggyőzőerőn alapuló illuzionisztikus stílusnak is éppen az (újonnan

értelmezett) művészi igazság és hatás álláspontjáról minden értelmét és értékét el kellett
veszítenie és használhatatlanná kellett válnia;15 amiként például egy középkori módra a
jelenségek természetfeletti kapcsolatain nyugvó ábrázolás sem volna felhasználható modern
természettudományos illusztráció céljára.
Így azután a középkorban fokozatosan létrejött az új formák megmutatásának egy
másféle módja; és sokan hajlottak arra, hogy az újonnan felébredő természetszemlélet rajzi,
plasztikai és festői megmutatásának „első” kísérleteiként fogják fel.16
Ez a megjelölés azonban teljesen helytelen és félrevezető. Egyáltalában nem
beszélhetünk „kezdetekről”, olyan középkori művészetről, amely valahol és valamikor
nekifogott, hogy gyerekes kísérleteket tegyen a természet utánzására. Nem volt erre semmi
lehetőség, és nem is ösztönzött rá semmi. A középkori művészet legfeltűnőbb történelmi
vonásaihoz tartozik ugyanis, hogy kezdetben nagyon kevéssé volt eredeti, és hosszú időn
keresztül erősen függött az antikvitásra visszanyúló formai és ikonográfiai hagyatéktól. E
hagyomány kiindulópontja, az ókeresztény művészet teljes egészében a késő antik kulturális
és művészeti viszonyok keretei között fejlődött, nem csekély részben éppen annak
gyümölcseként, és csak annyiban módosítva, amennyiben erre az új, nem a világi dolgokra
irányuló szellemi felfogás álláspontjáról feltétlenül szükség volt. A következő évszázadokban,
az új keresztény kultúra továbbfejlődésének egyetlen stádiumában sem, a sok etnikai,
politikai, társadalmi átalakulás közepette soha és sehol sem törekedtek arra, hogy a képi világ
és a formai megoldások készen talált hagyatékát mindenestül más, egészen a természetből és
egy új, alapvetően más világi kulturális tudatból alkotott elképzelésekkel és megoldásokkal
helyettesítsék. Hogyan is jöhetett volna e törekvés létre? Nem szabad megfeledkeznünk arról,
hogy a középkori világ nagy átalakítható, előremozgató és újat építő ereje vallási mozgalom
volt, az új benső emberért, új morális kötelezettségekért, a világ szellemi reformjáért folytatott
harc; ezzel szemben a megelőző világi kultúra tárgyi és formai vívmányait nem utasították el
alapjaiban és nem semmisítették meg, nem szorították ki őket új vívmányok, a földi
dolgokhoz fűződő új objektív kapcsolatból adódva; a régiek csupán jelentőségüket vesztették,
a szellemi és anyagi tevékenység különböző területeinek konvencionális apparátusává váltak,
az őket létrehozó világnézet egyesítő köteléke nélkül továbbfejlődésük feltételei megszűntek,
és belső összefüggés nélküli töredékdarabkákká hullottak szét. A Karolingok előtti barbár
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művészetben, azoknak a népeknek a művészetében tehát, amelyek a régi anyagi kultúra
szükségleteitől szinte szabadon minden értéknek az új spiritualizmus által való átértékelésben
átvették a vezető szerepet, ezek a töredékek bár nem tüntek teljesen el, puszta árnyakként
éltek csak tovább, mert az ilyesfajta dolgok egyáltalán nem voltak fontosak. S amikor e külső,
de még inkább szellemi viharok dúlta időszak végeztével – Nagy Károly óta – a viszonyok
tényleges fejlődése megkövetelte a világgal való kiegyezést, a materiálisan objektív, a
természeti adottságokkal való viszonyon nyugvó intézmények és szellemi alkotások új
felépítését, kezdték újból felhasználni e töredékeket nem egykori eleven erejükben,
jelentőségükben és kapcsolataikban, hanem adott kifejezési eszközökként, meghatározott
szemléleti mozzanatok formuláiként, mintegy szókincsként, egyszerűen mert kéznél voltak;
mert ha e korszak művészetében megfigyelhető is az objektív természet világához való
viszonylagos visszatérés, e töredékek azért továbbra is csak segédeszközök maradtak; a
szellemi szempontból igazán jelentős feladatokat továbbra is másutt keresték. Csak
felhasználták őket, mint a régi holt nyelvet: a mindenki számára egyedül fontos szellemi
tartalom mellett a nyelv önértékére nem voltak tekintettel. Kölcsönvették tehát ezeket a
formulákat, és belőlük, nem pedig a múlttól független, egészen új és primitív
természetábrázolásból indultak ki akkor is, ha új szemléleti mozzanatok kifejezéséről volt szó.
Természetesen nem arról van szó, mintha a régi formai elemek, amelyeket az
öntudattalan és tudatos hagyomány széles folyama – művészi tevékenység öröklött
forgótőkéje, ha a természeti tények ábrázolásáról volt szó – a legkülönbözőbb forrásokból
továbbsodort, és amelyeket a régi példákból vett új kölcsönzések egyre tovább duzzasztottak,
csak visszalépést jelentettek volna, a régi ábrázolóeszközöknek csupán megnyomorítását, nem
pedig egyúttal továbbalakításukat is. Mint ahogyan a középkor sem helyettesítette új
építészettel az ókeresztényidők tömb- és térépítményeit, hanem művészileg átértelmezte őket,
és áthatotta az új építészeti hatástényezők beléjük növő organizmusával, amelynek
jelentőségéhez a klasszikus tektonika áthagyományozódott formái is kénytelenek voltak
alkalmazkodni, úgy nőtt bele a festészetben és szobrászatban is a festészeti és plasztikai
hagyomány tömegeibe lépésről lépésre a formai értékek új felfogása. Fokozatosan, az
alapoktól kiindulva új, eleven tényezővé változtatta azt, ami eredeti értelmét elvesztette,
ősrégi meg új elemekből egészen új figurális kompozíciót és formanyelvet teremtett; ez jelenti
a középkori haladást az antikhoz képest. Keletkezése, akárcsak a gótikus építőművészeté,
hosszú, az egész középkorban át tartó folyamat; különböző korszakokban és különböző
területeken egymástól látszólag függetlenül, a régi mintáktól hol többé, hol kevésbé függve,
és mégis következetesen továbbfejlődve harcolták ki jogaikat a formaábrázolás és a formai

lelemény új követelményei. Ennek köszönhetjük, hogy végezetül a gótikában – amely e
tekintetben sem kezdet, hanem egy új művészet beteljesülése – az összes formai eszközök
átalakításával a képzőművészeti ábrázolás új elve a maga teljes tisztaságában, immár
mindenütt érvényesen kialakult.
A késő antik művészettől első ránézésre az ábrázolás eszközeinek feltűnő redukciója
különbözteti meg ezt a felfogást. A valóság plasztikai és színjelenségeinek részletező,
teljességre törekvő ábrázolása, amely az antikvitástól átvett festészet és szobrászat
jellemvonása volt, és meglehetősen összefüggéstelen emlékekben még a gótikát megelőző
művészetben is fennmaradt, ekkorra teljesen eltűnik, és meghatározott vonalak, plasztikai
formák és színek absztraháló választéka helyettesíti. Az ábrázolásnak ez az egyszerűsége
régen elmúlott művészi korszakokhoz látszik közelíteni, 17és össze is függ velük, hiszen az
olyan korszakok között, amelyekben a művészet a maga eszményeit a természeti
törvényszerűségeken túl keresi, kétségtelenül nem kevésbé áll fenn történelmi folyamatosság,
mint azok között, amelyek a természeti törvényszerűségeken túl keresi, kétségtelenül nem
kevésbé áll fenn történelmi folyamatosság, int azok között, amelyek a természeti
törvényszerűségben találtak rá a maguk legfőbb céljára. Itt sincsen azonban szó semmiféle
visszafelé vezető mozgásról. A természeti formaképződmények és összefüggések antik
művészi rekonstrukciójának alapvető normái, például a test szerves fölépítésének
figyelmbevétele, az alakmegjelenítés egységessége, az alakok természetes arányosítása,
tagolása és színezése vagy az objektumok térbeli helye által meghatározott rövidülések
egyáltalában nem mentek teljesen veszendőbe, hanem tovább léteztek olyan technikai
tudásként, amellyel éltek is mindig, ha az új művészi jelentés magasabb rendű szabálya
megengedte.
Az utóbbi forrása azonban kétségtelenül az emberi megismerőképességhez, a vis
cognoscitivához18. való, mindig elsőként emlegetett viszony, amely isteni kegyelemmel
lehetővé teszi az embereknek, hogy a szellemben, spirituálisan mélyebben hatoljanak be a
jelenségek titkaiba, ne csak a gyakorta megtévesztő érzékek segítségével; az érzékek
szemfényvesztésével a művészetnek a magasabb szellemi belátás által megtisztított formát
kell szembeállítania. A középkori ember számára ennek a belátásnak a kiindulópontja nem a
természet volt, hanem az Isten-tan, az Isten kegyelméből az embernek megadott tudat, hogy a
csupán viszonylagos természeti értékek felett az érzékfeletti rend, meghatározottság és
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célszerűség világ áll, amelyet csak az elmélkedő szellem és a belső tapasztalat ragadhatnak
meg, a fogalmi lét építménye, amely a valóban reális szubsztanciákat tartalmazza (és
amelynek az érzékileg megragadható jelenség csak a végső és legalacsonyabb emanációja*),
belőle kell a világot megértenünk és értékelnünk. A középkori spiritualista világszemléletnek
ez az alapvonása, és ennek megfelelően a művészet sem haladhatott a természetutánzástól a
maga legmagasabb rendű eszmei javaihoz, hanem a fordított utat járta: arra törekedett, hogy a
természeti formák segítségével egy a priori adott eszmei koncepciót magyarázzon meg. Nem
imagóként** kell a művészi formának a természetivel szemben állnia, csupán a similitudo***
kapcsolja vele össze; a feladata pedig az legyen, hogy az érzéki észlelés imperfectumát a
jelenségek alapját képező, az emberi szellemnek kinyilatkoztatott isteni gondolat
perfectumával helyettesítse. A természetszemlélet fokának egyöntetűsége ennélfogva nem
lényeges, az elvont szerkezet belső figyelme azonban igen: a valósághoz való közelítés
továbbra is ingadozik – s ez fontos további vizsgálódásunk szempontjából –, az új ideális
sémákat azonban következetesen továbbfejlesztik, és normájuk annyira kötelező, hogy még
akkor is alkalmazzák, ha a természet ábrázolása a cél- mondhatnánk, hogy éppen itt a
mélyebb szakismeret normájaként –, valahogyan úgy, ahogyan a tudományos ábrázolásban
még ma is a lineáris absztrakcióval élnek, a „lényeget” hangsúlyozva, az érzéki jelenség
minden más mozzanatának kizárásával.19
Mármost, ha tovább szőjük ezt a hasonlatot, fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon a
középkori művész számára mi volt a „lényeges”. Más szóval, hogyan alakultak ki a
természetábrázolás normái, amelyeket a természetnek is fölébe helyeztek? Hogy
keletkezésüket megértsük, még egyszer emlékezetünkbe kell idéznünk, hogy nem új
természeti benyomásokból vagy képi fel fogásokból származnak, hanem régi képi lelemények
fokozatos átalakulásával fejlődtek ki, mely utóbbiak fő alakjai egyúttal eszmeileg a
keresztény világnézet legmagasabb rendű szintézisét képviselték. Ha a középkor keresztény
művészetének ezeket a központi ikonográfiai típusait, az isteni személyeknek vagy a szentek
alakjának az ábrázolását a maguk fejlődésében nyomon követjük, akkor észrevesszük, hogy a
középkori fejlődés első korszakában elvesztették eredeti karakterüket, naturalista vagy
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történeti meghatározottságukat, és elvont, sőt eredeti formájukhoz képest eleinte szinte
formátlan fogalmi jelképekké alakultak. Maguk a fogalmak azonban, az a szellemi
szubsztrátum, amelyre a szobrászi vagy festői műveknek emlékeztetniök kellett, nem voltak
hieratikusan rögzítve (alapvető különbség ez minden olyan régebbi korszakkal szemben,
amelyben a művészet elsősorban ugyancsak elvont eszmék kifejeződése volt), hanem éppen
ellenkezőleg, állandóan alakultak; s ennek az erőnek működnie kellett a jelképekben is. Ez a
továbbalakulás azt jelentette, hogy ezekben az ábrázolásokban természetfeletti, a térben és
időben meghatározott történésektől független, minden emberre, minden időkre és mindenfajta
viszonyra érvényes vallási, erkölcsi és történelmi hatalmak testesülnek meg; másrészt
azonban az ilyen hatalmakba vetett hittel együtt járt az a törekvés, hogy összhangba hozzák
vele a természeti törvényszerűségek megfigyelésén rendszeresen iskolázott gondolkodás és
látás klasszikus hagyatékát, meg az új népek társadalmi és politikai képződményeinek roppant
energiájú szellemi kultúrájából származó követelményeket és szempontokat. Az így keletkező
feszültségekben lelhetjük meg a középkori formaadás viharos belső mozgásának, kereső,
majdnem átmenet nélküli, hol nehézkesen konzervatív, hol féktelenül radikális jellegének,
hirtelen sorsfordulatainak, látszólag egymással ellentétes irányú iskoláinak és messze vezető
szerteágazásainak a magyarázatát.
És mégis mindenütt egy – a maga mozgató okaiban egységes – folyamat különböző ágairól
és stádiumairól van szó, ahogyan a különböző formai megoldásokat sem különösebben nehéz
feladat meghatározott kategóriákba rendezni. A képi ábrázolásnak és egyes részeinek formai
elemeit újra meg újra leválasztják a természeti összefüggéseknek arról a rendszeréről,
amelyből erednek, és újakba illesztik be őket. Nem egy valóságos helyzet másolataként jöttek
létre, hanem a vonalak és felületek „értelmes” rendjében, ritmikus kombinációkban és
dinamikus mozgássorokban megvalósuló szellemi folyamatok tükörképeként.
E metamorfózisok mellett, amelyeket a klasszikus filozófiának a középkori teológiai
spekulációban való különös feldolgozásával hasonlíthatnánk össze, részben velük
összefüggésben, részben tőlük függetlenül megváltozott a formák tárgyi jellege is. Az optikai
és tapintási, anyagi és funkcionális állapot részletes ábrázolása helyére rövidítések lépnek,
amelyek azonban nem önkényesek, hanem az objektív tényállás módszeres redukcióját
jelentik. Törvényszerűen előrehaladó leegyszerűsítésnek nevezhetnénk őket.20 Kiindulópontjuk
valamennyi világi és világfeletti dolognak egy jelentőségükben megfelelően rendezett
építményben való összefoglalása volt. A középkori szemlélet szerint a világegyetemben
20
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semmi sem jelentőség nélküli, mert minden, még a legkisebb dolog is, valamifajta
összefüggésben áll az örök világrend mindent szabályozó bölcsességével. Jelentőségük foka
azonban különböző, és hierarchikus rangsorban bontakozik ki a legalacsonyabb rendű,
lehatárolt és differenciált dolgoktól az egyre magasabb rendű lényekig. A magasabb
fokozaton az egyetemes érvényűé, a maradandóé a túlsúly az egyszerivel, a mulandóval
szemben. A magasabb fokozatok egyetemes érvényében pedig benne rejlik a növekvő
egyszerűsödés is: az időben és materiálisan meghatározott egyenetlenség helyére az átfogó
eszme egységessége lép, megszakítás nélkül haladva az örök isteni lét legmagasabb rendű
eszméjéig, amely mindenfajta differenciáltság fölött áll.21
Ezzel a konstrukcióval pedig, amely, ha magyarázatát és alkalmazását illetően voltak is
benne bizonytalanságok, a maga általánosságában a középkori világértelmezés alapvonásának
tekinthető, a művészi absztrakciók rendszerét is összehasonlíthatjuk. Az embereket és
eseményeket a maguk földi meghatározottságában ábrázoló alakokban és jelenetekben az
egyedi valóságra vonatkozó, változó és összefüggés nélküli utalások gyakoribbak voltak, mint
az antik művészet régebbi korszakaiban.22 Azokat az alakokat azonban, amelyek a
kereszténység maradandó eszményeit jelentették, a maguk testi megjelenésében is mindig és
mindenütt egy olyan koncentrált lényegiség paradigmáiként kísérelték meg ábrázolni, amely
az időben és individuálisan meghatározott dolgok helyett csak azt tartalmazza, ami megfelel
egy magasabb általános létezés eszmei konstrukciójának; a vonalak, plasztikai formák és
színek erre redukálódnak. Így kell értenünk, ha Aquinói Tamás - akinek tanait, mint minden
kérdésben, esztétikai követelményeit illetően sem szabad pusztán spekulatív rendszerként
felfognunk, hiszen a középkori emberiség szellemi haladásának összefoglalását láthatjuk
bennük - a művészi ábrázolástól világosságot követel meg elsőként a szépség három
kritériuma közül23; azt a világosságot, amely nem materiálisan értendő, amely megvilágítottat
21

Azt kell mondanunk tehát, hogy azok a dolgok, amelyek az ember alatt vannak, részleges jókat követnek, s
ennek következtében kisszámú és meghatározott tevékenység és erény birtokában vannak. Az ember azonban
képes követni az egyetemes és tökéletes jóságot magát, minthogy képes elnyerni a boldogságot. Természete
szerint az utolsó fokon áll azok közül, akiké a boldogság. S ezért az emberi léleknek sok és különböző
tevékenységre és erényre van szüksége. Az angyalok már kevesebbre képesek. Istenben pedig semmiféle
képesség vagy cselekvés nincs az ő létén kívül. (Aquinói Tamás a fent idézett összefüggésben. S. Th. I, qu. 77, a.
2. c.) Hasonlóan Hugo de St. Victor is (Expositio in Hierarchiam coelestam S. Dionysii Areopag. c. 3). Népszerű
fogalmazásban található meg ez a fundamentális tanítás Beauvais-i Vince „Tankönyvében”. (Vö. R. v.
Liliencron id. h. 12. s kk. o.)
22
W. Vöge, Eine deutsche Malerschule um die Wende des ersten Jahrtausends, 377. o., ezeknek az
ábrázolásoknak az általános középkori formakészlettel való összefüggését tárgyalja.
23
Az ismert, gyakran idézett helyek: S. Th. I, qu. 39, a. 8, S. Th. II, qu. 145, a. 2. és in I. Sent., d. 31, qu. 2, a. I
(A szépségnek világossága van). Az opusc. de pulchro egyes helyeit is idézni kellene (pl. „Minden forma, amely
által a dolgok léttel bírnak, valamilyen módon az isteni világosságból való részesedés”). Az értelmezés
szempontjából a Pszeudo-Dionüszioszhoz fűzött kommentárok a fontosak; mellékes kérdés, hogy az Uccelli által
felfedezett opusculum de pulchrót skolasztikus nézeteinek (vö. Pellizzari, id,. mű, 303. s kk o.). A Szent Tamás
esztétikai nézeteire vonatkozó régebbi irodalom nagyrészt teológusoktól származik, és már csak azért is keveset
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tanúbizonyságaivá, az emberiség szellemi megismerésével kikutatott minden lét alapját adó
magasabb organizáció felfogható jelévé formálja.
Ezen az úton a művészetnek, egyre inkább eltávolodva a természettől, a természeti
formákat egyre konvencionálisabb jelekkel kellett volna helyettesítenie, ha nem hatott volna
állandóan ez ellen a középkori fejlődés második összetevője, a klasszikus objektivizmus, nem
ugyan mint cél, de annál inkább mint a szemlélet eszköze, s vele együtt mindazok a
mozzanatok, amelyek a dolgok valóságos megjelenésének figyelembevételét követelték meg.
A claritasszal* a doctor angelicus** esztétikája szerint össze kell kapcsolódnia az
integritasnak***, azaz a tökéletességnek is, amely egyaránt vonatkozik a szellemre és a testre,
s ami az utóbbit illeti, akkor van jelen, ha a testből semmi sem hiányzik, amit természete
szerint lényegi sajátosságaként kell felfognunk.24 Az ábrázoló művészetre alkalmazva ez
annyit jelent, hogy a legfőbb formai elemek kitalálásához a természeti törvényszerűség
bizonyos fokát is megkövetelték, Az a tény, hogy e követelmény fontosságát külön
hangsúlyozni kellett, világosan mutatja, mily messzire távolodtak már akkor az antikvitástól,
mennyire megváltozott a művészetnek a természethez és az élethez való viszonya.
A már korábban mondottak szerint ezt a tényt nem úgy kell felfognunk, mintha a gótika
előtti középkorban az idealizmus és a naturalizmus - e szavak általunk használt értelmében ellentétben lettek volna egymással. Sőt, mindkét irány alapját egy spirituálisan idealista
világkonstrukció elsőbbsége képezte. Így tehát a középkori művészet kettősségén és a belőle
hosszú fáradozással kibontakozó fejlődésen azt kell értenünk, hogy a természetes tapasztalat
régi vagy új elemeit különféle módokon egyesíteni akarták, vagy egyesítették is a
transzcendens szellemi közösség szimbólumaival, Minthogy a két áramlat kiindulópontja
egységes volt, az ellentét sem volt áthidalhatatlan. és a harmonikus egységük megteremtésére
irányuló törekvés fokozatosan nemcsak a középkori festészet és szobrászat stílusfejlődésének
harmadik tényezőjévé, hanem végezetül legfontosabb problémájává is lett, melynek
nyújt a művészetteoretikusnak, mert ezeket a nézeteket nem történelmileg vizsgálja, hanem elsősorban olyan
törekvésekkel összefüggésben, amelyek egy új vallásos és erkölcsi tartalmú művészetet történelmi alapon a
jelenben is kívánatosnak ítélnek. Így például J. Jungmann inkább nagy terjedelmű, mintsem mély kísérletében
egy tomista gondolatokon alapuló esztétika kézikönyvét és rendszerét építette fel (Ästhetik. Freiburg i. B., 1884),
vagy P. Vallet könyvében: L’ idée du Beau dans la philosphie de Saint Thomas d’Aquin (2. kiad. Párizs, 1887).
Az újabb keletű kísérletek – mint Menédndez y Pélayoé (Ideas eséticas I, Madrid, 1909) és M. de Wulfé
(összefoglalva középkori művészethez való viszonyát, holott egyedül ezzel magyarázható a tanítás jelentősége.
Az Aquinói Tamás és Giotto közötti megfelelésekre találunk néhány utalást Janitschek írásában: Die Kunstlehre
Dantes und Giottos Kunst (Lipcse, 1892). Giotto azonban a művészetfejlődésnek már nem egészen azon a talaján
áll, amely filozófiailag a tomista esztétikában fejeződött ki.
24
„Azt nevezzük tökéletesnek, amiből semmi sem hiányzik önnön tökéletességi módja szerint” (S. Th. I, qu. 5, a.
5 c). „…amelyek ugyanis fogyatékosak, éppen ennél fogva rútak is” (S. Th. I, qu. 39, a. 8 c.).

megoldását, amennyire egyáltalán el lehetett jutni odáig, a gótikát alkotó vívmányokhoz kell
számítanunk. Ez felel meg annak a harmadik minőségnek, amelyet Aquinói Tamás a szépség
fogalmával összekapcsolva consonantiának* nevez. Úgy magyarázza, hogy amint egy embert
akkor nevezünk szépnek, ha testének tagjai a megfelelő arányban és helyzetben állnak,
ugyanúgy minden szépségtől is meg kell követelnünk a teremtés ősgondolatai és e
gondolatoknak a földi dolgokba való kisugárzása közötti harmonikus reciprocitás
visszatükrözését; e dolgok igazságát, szépségét és jóságát pedig az isteni eszmével való
egyezésükben kell keresnünk.25
Ez az egész érett középkor által megvalósítani kívánt és a gótikában végül elért harmónia
a földi meghatározottság közvetlen jelene, valósága és a maga bilincseit lerázó léleknek az
anyagi valóságoktól való távolsága között, amely az anyagi mozzanatok átszellemítésére és a
spirituális mozzanatok materializálására mint kiegyensúlyozottságra épült, köteléket alkotott
a gótikus építőművészet, a gótikus szobrászat meg festészet között, és szükségképpeni
egyneműségben egyesítette őket: így kell azt a homorú tükröt is értenünk, amelyben, a
chartres-i Királyok Kapujának nagy mesterei a természetet látták és ábrázolták. Ez az érdekes
folyamat a képzőművészetek területén oda vezetett, hogy azok a szent alakok, akik a fenti
fejlődést leginkább képviselik, eredeti történelmi vagy konkrét szimbolikus jelentésükből
ugyan egy érzékfeletti fogalmiság megszemélyesítőivé fejlődtek, de nem maradtak meg ebben
a szerepükben, hanem új természetfelfogás vezető típusaivá váltak, mint valaha a görög
istenek, csak más körülmények között és más összefüggésben. Minthogy pedig a középkori
felfogás szerint a művészet által közvetített tanítás, felemelés és megismerés teljességét
testesítették meg, az eszmeiség és egyben a természethűség általános típusaivá lettek, és
ezáltal példaképekké minden olyan művészi ábrázolásban, amelynek a természeti formát a
véletlenszerűség és esetlegesség fölé emelkedő művészi belátás és általános érvényűség
bélyegével kellett ellátnia.26 Meg voltak győződve a végre megtalált norma abszolút eszmei
voltáról és példaszerűségéről; ez magyarázza, hogy e norma olyan gyorsan elterjedt az egész
európai művészetben; az idealista sémák mindig is gyorsan szellemi közkinccsé lettek, és
kiegyenlítően hatottak a természethűségre való törekvés közben egymástól eltávolodó
iskolákra és művészeti területekre. Minthogy azonban a gótikus művészet tartalmához
25

„A szépség oka a különbözőségek összhangjában rejlik.” (Opusc. de pulchre.) „Azt kell mondanunk, hogy
ugyanúgy, ahogyan a szép testben is azt keressük, hogy mi a tagok kellő aránya…, az egyetemes szépség
magyarázatához is részeinek vagy alapelveinek valamifajta… kölcsönös arányosságát keressük.” (Uo.) „Istent a
mindenek összhangja és világossága miatt kell szépnek mondani.” (S. Th. I, qu, 39, a. 8.) Vö. továbbá S. Th. I,
qu. 44, a. 4 c. és II. sec. qu. 145, a. 8, továbbá Exp. in libr. B. Dionys. de div. nomin, cap. 4, lect. 5.
26
A szépség a maga okában sok mindent összefoglal; a lényegi vagy járulékos formának az anyag egymáshoz
arányított és egyenként meghatározott részei fölött való tündöklését. (Opusculum de pulchro.)

hozzátartozott a természethez való viszonylagos közeledés is, ezekben az iskolákban egy új
naturalista fejlődés lehetősége is benne rejlett, ha nem is olyasféleképpen, mint az ókor
természetutánzásában. A különbség mindenekelőtt az volt, hogy az objektivitás az
objektumból áthelyeződött a szubjektumba. Így értendő, ha a menst* és a scientia artificist** a
műalkotás causa efficienseként*** magyarázzák, amelyből kiindulva az érzéki észlelés
elemeit rendezni kell27, de nem spontán és izolált módon, az egyes egyénekben, hanem
ahogyan az emberiség számára felfedezett magasabb igazság megköveteli. A természet
újrafelfedezése és művészi meghódítása - és ez további különbség az antikvitással szemben egyúttal általános szellemi igazságok nevében történt, a művészet ezeknek az igazságoknak
vált a hirdetőjévé, és ettől fogva a természetábrázolásban való előrehaladást ezekre
vonatkoztatták, akkor is, amikor ezeket az igazságokat már nem az isteni kinyilatkoztatásra,
hanem a világban ható, csak a szellem számára megismerhető összefüggések természetes
racionális megismerésére vezették vissza.
Nagy tévedés volna azonban azt hinnünk, hogy a gótikus formanyelv keletkezésében csak
a vázolt körülmények voltak jelentősek. Nem kevésbé fontos szerepet játszottak más
mozzanatok, amelyek nem elsősorban megismerési problémákkal, hanem inkább azokkal a
törekvésekkel függenek össze, hogy a képi megformálás segítségével a valóságos léttől való
teljes megszabadulás érzéseit és képzeteit keltsék fel, egy anyagfeletti szellemi történés
javára. Witting számos új gondolatot tartalmazó írásai28 és Pindernek kitűnő vizsgálódásai a
normann művészet belső tereinek ritmikájáról29 megtanítottak bennünket arra (amihez a múlt
századi pozitivizmusnak egyáltalán nem volt érzéke), hogy a korai kereszténység és a
középkor egyházi tereinek sajátos szellemi jelentősége alapján alapvető stilisztikai tények és
fejlődésfolyamatok magyarázhatók meg. E tereknek ugyanis az volt a sajátosságuk, hogy az
emberekben bizonyos lelki hatásokat, az érzék- és értelemfeletti misztériumokban való
szellemi részvétel érzetét tudták felkelteni és irányítani. Semmi kétség, a festészetben és a
szobrászatban hasonló mozzanatok meghatározóan hatottak a képi leleményekre, hogyne csak
vizuális képzeleteket ébresszenek, ne csak fogalmi szimbólumokként, az isteni és az ezáltal
megismert világi igazság szemléltetéseiként hassanak, hanem a lelkek számára egy elvont
27

Vö. ehhez pl. Aquinói Tamás S. Th. I, qu. 16, a. I c. („És ezért van az, hogy a műveket saját értelmünkre
vonatkoztatott rendjük szerint mondjuk valódinak; egy házat például akkor mondunk valódinak, ha hasonló
ahhoz a formához, mely a művész elméjében van jelen”) vagy S. Th. I. qu. 14, a. 8 („A művész tudása a
műalkotások oka, úgyhogy a művész saját értelme szerint dolgozik. Következésképp szükséges, hogy intellektus
formája legyen a műalkotás alapelve: amint a hő a hevítés alapelve”).
28
F. Witting, Die Anfänge christlicher Architektur. Strassburg, 1902. Von Kunst und Christentum. Strassburg,
1903.
29
W. Pinder, Einleitende Voruntersuchungen zu einer Rythmik romischer Innenräume in der Normandie.
Strassburg, 1905.

művészi organizáció dinamikája segítségével ünnepélyes és ájtatos hangulatot, a szent és
szentté tevő események színterén való tartózkodás tudatát és mélyebb, a mindennapok
szorongattatásaitól megváltó titkokat közvetítsenek. Akárcsak az imában és a dalban, a
keresztény templomok kép- és szoborsoraiban is az ember–Isten kapcsolatnak az új
vallásosság lényegéhez tartozó kölcsönössége van jelen. Így a szellemi kultúra összes többi
területéhez hasonlóan a képzőművészetben is összekapcsolódott egy specifikusan szellemi minden objektív lét, cselekvés és történés felett álló tartalom és a hozzá tartozó művészi
absztrakció a kereszténység által megszervezett és egy gazdag szellemi fejlődés
középpontjába helyezett érzéstömeg roppant komplexumával. A művészet közvetlenül a
vallásos szubjektív érzelmi élet orgánumává lett – első lépésként egyáltalán a szubjektív lelki
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közvetlenségnek a művészi kifejezőeszközei, ezek az elvont, törvényszerű formák,
amelyeknek az volt a feladatuk, hogy lelki emóciókat ébresszenek, és meghatározott irányba
tereljék őket, olyan önállóságra tettek szert, amellyel az antikvitásban, amikor sokkal
szorosabban kapcsolódtak az ábrázolás objektív tartalmához, soha nem rendelkeztek.
A középkori művészetnek ebből a sajátságából, amelyben egy elsődlegesen elvont művészi
diszpozíció és a természeti törvényszerűség közötti, később mindig újra meg újra jelentkező
és oly termékeny ellentmondás kezdete keresendő, a stílusképző folyamatok olyan bősége jött
létre, hogy kikutatása nélkül aligha nyerhetünk betekintést a középkori művészet belső
gazdagságába, és aligha láthatjuk át az általa – viharos periódusokon keresztül vagy lassú
kibontakozásban – megtett út nagyságát.
A gótikus ábrázoló művészet a megelőző fejlődés eredményeként az érzékfeletti
kapcsolatok tudatosítására a komponálás három formáját használja fel; az alakok sorba
rendezését, mozgásukat és a térábrázoláshoz való viszonyukat.
Ahogyan a gótikus katedrálist díszítő szentek seregei tartalmilag az örökkévalóság
szempontjából látott sacra conversazionét*, az időben és az örökkévalóságban, a földi élet
változásaiban és a mennyei maradandóságban való egyesülést jelképezik, amelyhez a néző
felemeltetik, ugyanúgy formailag sem egy bizonyos térben és időben lejátszódó eseményhez
való tartozás által meghatározott csoportképződés köti össze őket, hanem csupán a ritmikus
sorba rendezettség. Mintha megigézték volna őket: a tömegkompozíciók alakjai lényegében
egyenértékű vertikális elemekként állnak egymás mellett, némelykor egymás felett több
sorban is anélkül, hogy bármiféle valóságos helyzetnek megfelelő egység összekapcsolná
őket. Mintegy a térben lebegnek, olykor akkordokat és akkord-sorokat képezve. de hiányzik
minden formai zártság: a sorokat a képzelet a végtelenbe viheti tovább.

Gyakran állítják, hogy ennek az elrendezésnek az épület szerkezetével összefüggő oka van.
Konstrukciós kötöttségről azonban nem lehet szó, a szerkezet ugyanis megengedné a
szobordísz más elhelyezését és tagolását is. Az épületet és díszítését szellemi kötöttség hatja
át, s ez oly erős, hogy a reliefekre és festményekre is hatást gyakorol, még ha ellentmondásba
kerül is azzal, amit el kell mesélniök; összekapcsolja az építészeti organizmust és a szobrokat,
ugyanakkor azonban önállóan és mindkettőben is kifejezésre jut. Éppen a plasztika formáinak
ez a viszonylagos önállósodása a gótika egyik döntő vívmánya a román kor művészetével
szemben. Akkor verbális jelentésükön kívül többnyire csupán kísérőhangok voltak az
architektonikusan ritmizált építészeti tömegek koráljában: a gótikában azonban mintegy azok
képviselőiként és saját hatalmi szférájukban átvehették a művészi funkciójukat: ez volt
eredete és értelme az új monumentális szobrászatnak és a plasztikai művészetnek. Szabadsága
és jövője nem abban rejlett, mintha visszanyúlt volna az antik előzményekhez, hanem abban,
hogy a művészi jelentőség új, belsőleg szilárd világában új feladatot talált, és ezáltal hidat is a
monumentális hatáshoz és a szobrászati problémákhoz. A szobrok pillérek formáját öltötték,
mert ez volt az a mód, ahogyan magasabb rendű, a testutánzás felett álló művészi céljukat
betölthették; az említett ritmikus sorba rendezettség különösen szemléletesen tudósít erről
bennünket.
Mint egy leonardói háromszögcsoport geometriai sémájába, a szobrokat egyesével,
csoportosan és összességükben, művészi összefüggések ideális rendjébe komponálták bele. Ez
az elrendezés azonban nem a külső formai egységre épült, mint az érett reneszánsz
mestereinél, ahol a műben megtestesülő művészi belátás erejével természetes kapcsolatoknak
és érzéki benyomásoknak fokozott művészi hatásra kellett emeltetniük, hanem egy olyan
transzcendens egység feltételezésére, amellyel a testeket természeti, mechanikai és organikus
funkcióikon s kapcsolataikon túl s ezektől függetlenül összefüggésbe hozták, általános
formájukban és elrendezésükben időbeli korlátozás nélkül végtelen terekbe kivetített
gondolatok és érzelmi hullámok kiváltóivá és exponenseivé téve őket. A szellemi mozgás
irányát megtestesítő szerkezeti és plasztikai alapformák művészileg artikulált sorrendjéhez
való kapcsolódásuk az embereket a tisztán szellemi események és szubsztanciák világába
emelte fel. Művészi rendszerébe, eszmei koncepciójába és struktúrájába a szobrászati
megoldások is beleillettek, és ezáltal újból monumentálisakká válhattak - ennyiben volt
haladás a gótikus művészet. Így az alakokat - a néző felől tekintve - pillérekbe komponálták
bele, a pillérfigurákat pedig a nézőhöz való viszonyukban úgy helyezték sorba, mint egy égbe
törő és minden oldalra kicsengő szimfónia ritmikus szakaszait.

Hatásukhoz hozzátartozott azonban a mozgás is, amely a természetes helyzet- és
mozgásmotívumoktól függetlenül, sőt, részben nekik ellentmondva is, a vonalakat, formákat
és testeket egyetlen természetfeletti mozgásirányba fogta össze, úgy jelenítette meg őket,
mintha egy roppant erős mozgásvágy széles folyama ragadná őket magával, amellyel
szemben a testek súlyának, valamint a fizikai és organikus erők hatékonyságának minden
mérvadó jelentőségét el kellett veszítenie.
A mozgásvágy - akárcsak az építészetben - mindenekelőtt a vertikalizmusban és az alakok
meg formák arányaiban öltött testet. Az alakok a testek valóságos arányviszonyainak
ellentmondva hosszúra vannak nyújtva, magasra, és minden megterhelőt, föld felé mutatót
elkerülő szubtilis karcsúságuk olyan, mintha a szellemi hatalmak minden anyagi kötöttséget
legyőztek volna.
Amint az általános sursumon belül kialakultak a sajátos szobrászati feladatok és velük
együtt a testek további szobrászati megformálásának és megelevenítésének a lehetősége,
megszületett a lebegő, simulékonyan és dallamosan felfelé tekeredő test típusa is, amely előbb
a szobrászatban, majd fokozatosan a többi művészeti ágban is tért hódított. A vonalak
többnyire lágyan görbülve, olykor azonban szenvedélyes mozgalmassággal ívelnek felfelé, a
mozgás a végtagok és a ruházat minden elemében visszacseng, sőt később a dekoratív
formákban is.
Ez a gótikus mozgásaxióma nem abból a szükségből született - amint feltételezni szokták -,
hogy a mozgásban levő alakokat az adott tömbformában valahogyan el lehessen helyezni30,
hanem a XVI. századi manieristák figura serpentinatájához hasonlóan az alakok szobrászi
mozgalmasságának az uralkodó művészeti gondolatok szempontjából való eszményi
megoldását testesítette meg. Előnye: lehetővé tette, hogy a testeket a maguk nyugalmából egy
felfelé törő mozgás kifejeződéseként minden ponton kimozdítsák, méghozzá - a barokk
művészettel ellentétben - a természetes testmozgás felhasználása nélkül; az ugyanis
ellentmondott volna a gótikus ábrázolásmód antimateriális eszmeiségének. Ebben az
értelemben a testek és formák lebegő gótikus vonala, amelyben az új vívmányok mellett
messzi múltakból származó esztétikai eredmények is munkálnak31, kétségtelenül annak az új,
érzékfeletti testi szépségnek volt az egyik jegye, amely isteni immanenciájával a halandó
formákat minden földi teher líraian lágy, misztikusan ingatag és átszellemített leküzdésének
könnyű szárnyain a halhatatlan lényegiség szférájába emelte fel. Ez a törekvés elsősorban
olyan alakokhoz kapcsolódott, amelyek a középkori képzelet számára az égi átlelkesültségű és
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lelkesítő szépség és báj legfőbb megnyilvánulásai voltak, Legmagasabb rendű és legtisztább
megtestesülésében, az Isten–anya ábrázolásában e mozgáskánont legpregnánsabb és
legtökéletesebb formájában tanulmányozhatjuk.32
S nem ez volt az egyedüli ilyen kánon. Az Üdvözítő és tanítványai, a próféták és az
egyházatyák, tehát oly férfiak ábrázolásában, akiknek az isteni bölcsesség magasztosságát
vagy a kereszténységnek a túlvilág hitében megalapozott éthoszát kellett a néző szeme elé
tárniok, többnyire hiányzik a lebegően könnyed hajlás. Lendületes egyenes tartás helyettesíti,
amely azonban nem hat súlyosan, nem szilárd és súlyos megállás, mint a rokon antik
motívumokban, hanem éppen ellenkezőleg, feltartóztathatatlan felfelé növekedésnek hat,
némelykor éppenséggel nyílegyenes felfelé szállásnak. Ezt a benyomást a nézőhöz képest
átlós helyzetben ábrázolt, fél lábukkal előrelépő alakok felső és alsó testének természetellenes
kontraposztja is alátámasztja. Ez a kontraposzt olyan kevéssé feltűnő, hogy felületes ránézésre
mint az organikus testmozgással összeegyeztethetetlent aligha vesszük észre, mégis elégséges
ahhoz, hogy minden formát csendesen kimozdítson nyugvó, az erők természetes játéka által
meghatározott helyzetéből, és a figura megjelenését uraló vertikális vonalakat egy attól
független, szabadon lebegő mozgás kifejezésévé alakítsa. A szoboralakok keskeny talapzatra
vagy gyakran lábujjhegyre állításával és a testszerűség csekély hangsúlyozásával ily módon a
talajon szilárdan vagy rugalmasan való megállás antik motívuma a szabad térben való lebegés
illúziójává alakul át.
Az ókeresztény művészet hagyatékaként az isteni és szent alakokat olyankor, ha
monumentális magasztosságban, a természetfeletti hatalmak működésének képviselőiként a
nézőt magukhoz vonva kellett megjelenniök, álomszerűen anyagtalanítva, lebegve ábrázolták.
Ehhez az örökséghez azonban hívek maradtak azután is, hogy a művészi kifejezés körébe
ismét bevonták a szobrászi testszerűséget. E hagyomány alapkoncepciójából fejlődött ki a
gótikus szobrászat két vezető mozgássémája, az egyik újításként, a másik pedig az álló ember
legfontosabb klasszikus motívumának e koncepció szerinti átértelmezéseként. A középkor
szellemi életében benne ható, a gótika nagy idealista rendszerének magasabb instanciája által
belső egységgé összekapcsolt régi és új, klasszikus és keresztény középkori elemeknek e két
derivátuma a legfontosabb szobrászati megoldások és az egész későbbi szobrászművészet
alapja volt; ennek az eredete tehát most új megvilágításban állhat előttünk.
A testi létet bevonták a transzcendencia felé való, világokat és korokat egyesítő
szárnyalásba, amely a szubsztanciális formát egy áhított végtelenség mértékeinek és
törvényeinek rendelte alá. A monumentális szobrászat új fogalma és új tartalma született meg
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így: nem a klasszikus ókorhoz tértek vissza, és alkotói sem visszatérésnek, hanem a klasszikus
művészetnél magasabb rendű ábrázolási formának látták.33 A szobrászat művészi szándékai és
problémái, úgy, ahogyan a görög szellem feltalálta őket, a középkor új monumentális
plasztikája számára - akárcsak a görög bölcsek rendszerei a középkori gondolkodás számára csak segédeszközök lehettek az általuk magasabb rendűnek tekintett feladatok megoldásának
szolgálatában: ezáltal kerültek be újra az európai művészet új fejlődésének vonalába, és az ezt
követő időkben, amikor az eredeti kötöttség valamennyire lazult, és egy másik, hozzájuk
közelebb álló került a helyére, ismét viszonylagos önállóságra tehettek szert, és közeledhettek
az antikvitásban elért jelentőségükhöz, sőt a formai vívmányok kialakítása terén messze
túlhaladták, anélkül azonban, hogy valaha is ténylegesen visszatértek volna hozzá. Mert az
ember többé soha nem tudta a monumentálisan maradandót annyira objektívan és szellemi
állásfoglalásunktól

szubsztanciálisan

függetlenként

megtestesíteni,

ahogyan

azt

az

antikvitásban tette. Megtanulta már ugyanis, hogy a maradandót végső soron az egyedi
objektumon túli összefüggések eszmei megismeréséből vezesse le, és az egyén belső életére
vonatkoztassa. Elméletileg már a görög filozófia idealista spekulációi megkövetelték ezt, de
csak az élet valamennyi értékét átfogó, keresztény idealista világnézet alapján vált az
emberiség maradandó szellemi közkincsévé.
Hasonló a helyzet az alakok és térbeli környezetük viszonyának ábrázolásában.
Mindenekelőtt három belsőleg összefüggő sajátosság ötlik a szemünkbe; festményeken
különös világossággal figyelhetjük meg őket. Igaz, a térbeli színtér ábrázolása a teljes
felbomlás és az antik formulákhoz való közelítés között ingadozó korábbi stílusfokozatok
szabálytalanságához képest egységesebb és szabályozottabb lett, az egyes motívumok
természethűsége nőtt, kapcsolatuk szervesebbé vált. Ez a haladás azonban egyáltalán nem
kapcsolódott össze a valamely ábrázolt szituációnak megfelelő természetes színpad
következetesebb felépítésével és erőteljesebb térbeli megjelenítésével! Éppen ellenkezőleg,
arra törekedtek, hogy lehetőleg őrizkedjenek a kép bármiféle térbeli elmélyítésétől; az alakok
és a kulisszaszerűen összevont épületek mintha egymásra volnának ragasztva, az utóbbiak
pedig gyakran csak a figurális kompozíció architektonikusan tagolt keretét képezik, és a
festménynek a térbeli mélység visszaadásáról lemondó síkdekoráció hatását adják.
Ez azonban mégsem jelenti azt, mintha a kora gótikus festészet és plasztika minden térbeli
hatásról lemondott volna. Erről nem lehet szó; csakhogy az alakoknak a térhez való viszonya
másféle volt, mint az antik vagy az újkori művészetben; mi pedig a tér visszaadásának
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megítélésekor az utóbbiakból szoktunk kiindulni. A kora gótikus festészet jellegzetes
vonásaihoz tartozik az a törekvés, hogy a kompozíciót nem a képsíkba befelé - ahogyan mi
megszoktuk -, hanem a képsíkból kifelé bontakoztassák ki.34 Az alakok, legalábbis azok,
amelyek az ábrázolt esemény szempontjából a legfontosabbak, rendszerint nem a
messzeségbe nyúló talajkivágás vízszintes síkján helyezkednek el, hanem a kép legkülső
peremén állnak, a képszerű elhatárolás belső keretét gyakran átmetszve, és ennélfogva úgy
hatnak, mintha nem a festmény alapja által adott képsík mögött, hanem előtte állnának;
mintha olyan erő hatna rájuk, amely a kép mélységéből a néző felé tolja őket, és a mögöttük
elhelyezkedő tárgyakat is szorosan rájuk nyomja.
Lehet-e ilyen körülmények között még képmélységről beszélni? Itt kell rámutatnunk a
gótikus képalkotás második sajátosságára, a szőnyegháttérre, amely rendszeresen az alakok
vázolt

rendjével

összefüggésben

jelenik

meg.
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sem

fogható

fel

naturalisztikusan, például egy belső tér lezárásaként, mivel tájképi színterek esetében vagy
atmoszferikus jelenségeket jelző háttérként is alkalmazzák. így azonban aligha jelent valami
mást, mint önmagát, nevezetesen ornamentálisan díszített síkot; előtte az alakok állnak és
térbelileg összekapcsolódnak, miként a gótikus szobrok a homlokzat fala előtt.
Összehasonlításul megemlíthetnénk talán Correggiónak látszólag a templom terében, az
építészeti tömeg előtt lebegő egyházatyáit, összes barokk leszármazottjukkal együtt, csakhogy
Correggióval és követőivel ellentétben a gótikában nem egyetlen, csudás-látomásos esemény
ábrázolásáról volt szó, hanem általános kompozicionális törvényszerűségről, amelynek
jelentése - ha tekintetbe vesszük keletkezését, valamint a korabeli szobrászat hasonló
jelenségeivel való megegyezését - nem lehet kétséges.
Kezdeteit a késő antik művészetben kereshetjük, amelynek Riegl szerint legfontosabb
újításaihoz tartozik „a formáknak a maguk háromdimenziós, teljes térbeli lezártságában az
alapsíktól való elszigetelése, valamint az intervallumok ebből adódó felszabadulása”.
Ugyanez érvényes bizonyára a gótikus alakoknak az „alaphoz” való viszonyára, amelytől úgy
válnak el, hogy a közöttük és a háttér között elhelyezkedő térréteg azt a benyomást kelti,
mintha a háromdimenziós formákat szabad tér ölelné körül. Ám ha a gótikus térkomponálás
gyökereit kétségtelenül az említett alapvető változásban kell is keresnünk, mégsem foghatjuk
fel úgy, mintha itt csupán az ókeresztény alapelvek élnének tovább.
Nézzük a különbségeket. A késő római művészetben a térábrázolás fejlődése azon alapult,
hogy a kubusos, háromdimenziós formákat a térbeli átmeneteket érzékeltető értékekké
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alakították át, és mint ilyeneket az őket körülvevő szabad tér optikai értékeivel kapcsolatba
hozták. Mindaz, ami mérhető, tapintható, ami a kubusos térkiszorításra utal, elvesztette
hatalmát s erejét. Helyére az optikai látszat lépett, a formákat színértékekké, fénnyé és
árnyékká alakították s olyan vonalakká, amelyek nem formákat határolnak el, hanem
térképzetet keltenek. Ez a változás természetszerűen azzal járt, hogy az ábrázolás elemévé
vált az alakokat körülvevő, anyagilag el nem határolt térhez való, ahhoz a térréteghez való
viszony is, amelyben az alakok elhelyezkednek. Az alakok szinte testetlenül, átszellemítetten,
dematerializáltan válnak el a háttértől, és ha gondolati egységeket kell ábrázolniuk, mindig
elrendeződnek egy eszmei látósíkban, párhuzamos vizuális fantomokként lebegve egy
ugyancsak puszta optikai benyomásként ábrázolt térzóna előtt.
Így vált a tér eszmei háttéralapja a mélységorientáció kifejeződésévé, amelyet nem zárt
térkivágás hozott létre; határtalan térmélységbe irányuló elvont mozgásként jelenik meg, s az
alakok azért vannak beleállítva, hogy miközben a mozgást egy pillanatra akadályozzák, a
néző tekintetét álomszerűen testetlen, mégis eleven hirtelenséggel és közvetlenséggel
lebilincseljék, s a kívánt irányba vezessék. Hasonló szerepet játszott a térbeli környezet a késő
antik művészetben is, ahol az egyes alakok között intervallumként jutott érvényre. Itt is
elsősorban a forma kerete, és mint ilyen, elválasztó elem. Amennyiben önálló esztétikai
tényezővé válik, funkciója az anyagi forma mellé koordinálva jelenik meg; ez vezet a
formának és a térnek, a fénynek és az árnyéknak az ókeresztény művészetre annyira jellemző
ritmikus váltakozásához, a kubusos formát felületté, a felületet pedig a tér és a forma
meghatározott irányultságú vagy mindenfelé kisugárzó mozgásának tükrévé alakítva.
Így hát a haladás e tekintetben a klasszikus művészethez képest elsősorban az volt, hogy a
térábrázolás helyileg lehatárolt és tárgyilag objektív jelentésű térbeli összefüggés
attribútumából általános kifejezőeszközzé vált, amely eredetileg naturalisztikus jelentését
fokozatosan levetvén az új keresztény művészetben egyre inkább arra szolgált, hogy a testek
és egyes formák anyagszerűségét és mechanikus meghatározottságát feloldja egy anyagi
térkonstrukcióban, individualizált téri környezetükkel való kapcsolatukat egyetemes
térhatással helyettesítse, ezt pedig elvont térértékekkel váltogassa. Ezzel az eszközzel a festői
és szobrászi ábrázolásban mindazt, ami a testi létezéshez és az érzéki élethez tapadt, alá
lehetett rendelni az új lélekközpontú felfogásnak, amely a dolgok érzékfeletti összefüggéséből
táplálkozó hitből kiindulva a művészetben is elvont, természetfeletti törvényeket és jelentést
keresett, antimateriális alapokon.
Világos, hogy a szabad térnek, a minden formai leleményt integráló túloldalnak ezt a
felfedezését nem szabad összecserélni az újkori művészetnek azzal a naturalista

követelményével, hogy minden tárgyat a térkivágat részjelenségeként ábrázoljanak. Az újkori
elv alapját azonban az antikvitásból a középkorba vivő nagy szellemi átalakulás idején
alkották meg, és így a művészet számára a szó szoros értelmében új pályát jelöltek ki; ezen a
művészet az elért tökéletesség mértékét - mint egykor az archaikus görög a régi keletiét semmibe véve, csakugyan „kezdettől fogva”, egy ősstádiumtól tudott előrehaladni új
lehetőségek és vívmányok felé. A középkorban nem a természet megközelítését jelentették
ezek, hanem az új művészi térfunkció általános továbbformálását; történetét tanulmányozva
mélyen bepillanthatnánk a középkori művészet lényegébe és fejlődésébe.
Hogy áttekintsük ezt az utat, amelyet ebben az irányban a gótikáig megtettek, ajánlatos
még egyszer visszatérni a gótikus korszak monumentális szobrászatához. Alapvető újítás volt,
hogy az alakokat most már nem bontották szét optikai forma- és térjelzések materialitásukat
elleplező rendszerévé, árnyékoló mélységekké és világos kiemelkedésekké, semleges
felületekké és testetlen vonalakká, amelyek egy térbeli történés anyagtalan reflexeként hatnak,
hogy azután ezekből az elemekből a művészi játék, jobban mondva a természetfeletti hitvallás
követelményei szerint a természethűségre való tekintet nélkül újból összerakják őket. Az
alakokat kubusos testekként formálták meg, amelyeknek a térhez való viszonyukban is így
kellett hatniok. Lehetőleg frontális, a háttérsíkkal párhuzamos mélységben futó sorukban,
amelynek nincs köze sem a klasszikus domborműszobrászathoz, sem a szobrok klasszikus,
csak önmagán nyugvó elszigeteltségéhez, nem nehéz felismerni egy késő antik, de az egész
középkorban tovább ható kompozicionális elvtől való leszármazást: a figurák egy eszmei
térbeli háttér függőleges metszetével párhuzamos síkon állnak. A gótikus alakok azonban a
maguk tapinthatóan anyagi plasztikus mivoltában a homlokzat fala vagy egy másik fal előtt
állnak, amelytől valóban elválasztja őket egy térbeli réteg. E művekben már nem valamilyen
általános eszmei térfogalom testesül meg, mint a késő antik vagy a kora középkori
művészetben. Valóságos, háromdimenziós teret látunk, amelyben kubusos testek terjedhetnek
ki, események játszódhatnak le, és amely mindenekelőtt gazdag relációban, egy valóságos
térkivágat individuális észlelésére jellemző módon jelenik meg a nézőnek.
A román kor művészetének olyan fejlődési vonalai torkollnak ide, amelyekben többékevésbé új szerepet kezdett játszani a formák anyagisága, materiális térbelisége, nyugvó
állhatatossága és szabad térbeli kibontakozása; és a testek háromdimenziós jellegének
erőteljesebb megjelenítésére törekednek, aminek következtében azután részben közeledniük
kellett a klasszikus művészethez és még inkább kereszténnyé vált unokájához, a bizáncihoz.35
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Az antik természethűség és formai tökéletesség továbbra is kívül rekedt a művészi érdeklődés
körén. A testek plasztikus lekerekítése azonban úgy, ahogyan a régebbi antik műalkotásokon
megfigyelhető volt, és ahogyan Bizánc újra hellenizált késő antik művészete hívebben
megőrizte, meg az álló emberi test motívumai, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy az
alakokat tömör, tagolt és mozgatott egységekként formálják meg - a plasztikai formálás
specifikus problémái tehát - a román kori szobrászatban és festészetben az új körülményeknek
megfelelően és más, új fejlődésmozzanatok mellett fokozatosan újból eleven tényezőkké
váltak36, és abban az irányban hatottak, hogy az alakok a régi kompozíciók keretein belül egy
térbeli jelenség sémáiból egyre inkább a tapintható testiség és a teljes térbeliség
visszatükrözésének irányában fejlődjenek.
Ehhez azonban még valami más is társult.
A vázolt átalakulás ugyan bekövetkezett, de az új formajegyek és az alapjukul szolgáló
problémák nem váltak ki a téri értékeknek a római császárkor óta a művészi ábrázolás vezető
hatalmává vált magasabb rendű komplexumából. Nem a naturalisztikus színhely
ábrázolásának a maradványaira gondolunk itt, amelyek esetenkénti tárgyi utalásokra
korlátozódtak, vagy amelyeknek ugyancsak be kellett illeszkedniük valamely magasabb rendű
kompozicionális egységbe. A térbeli alárendelődés az összes részt átfogó és művészi
feladataikat meghatározó eszmei térbeli összefüggés volt, amellyel szemben az új, a
tapintható szubsztancialitás és a térkiszorítás elemein alapuló formaképzés is alapjában
önállótlan együttható maradt, és köze az antikvitáshoz már nem volt. Eszébe nem jutott volna
a román kori művésznek, hogy. kedvéért megzavarja a forma, a tér és a térelhatárolás, a
statikai erők és a térbeli ritmikus mozgás, a holt tömeg és az átszellemített rend és jelentőség
őt formáló és fölötte elfutó folyamának viszonyát, a román művészet legmélyebb értelmét és
célját. Az alakformáláséhoz hasonló metamorfózis azonban megragadta a nagy térformáló
művészetet is, és ezáltal megváltozott a szerkezeti és plasztikai elemek és formák jelentősébe
az egész téregyüttesben, magában a térben s a tér elhatárolásának szempontjából, hiszen
mindezekkel szemben, tehát egy nagy, egységes térképződménnyel kapcsolatban is a téri
illúziót a korábbinál nagyobb mértékben egy objektív, reális térbeli hittel és hatással váltották
fel. A román templom pillérei nemcsak egy ritmikus mozgásvonal tagjai, hanem nehéz,
tömegszerű testek is, amelyek a valóságos térben való terjedelmes megállás és kiterjedés
képzetét keltik. A fal boltszakaszokra esik szét, s ezáltal azt a törekvést, hogy a kompozíciót
kubusosan ható egységekre bontsák fel, az addig lényegében simán futó háttérsíkon, sőt,
fejezetének monografikus irodalma terjedelmes, de nincs róla összefoglaló áttekintés. Nagyon nagy szükség
lenne rá.
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bizonyos mértékig magában az elhatárolt térben is érvényesítik, amely meghatározatlan
eszményi térből így olyan téregységek rendszerévé alakult át, amelyeknek egy mérhető,
térbeni testként ható térkivágat képzete szolgált alapul.37
A gótikában ebből az átalakulásból a lehető legradikálisabb következtetéseket vonták le;
általuk szakítottak a múlttal, és egy új fejlődés kezdetére léptek. A határt állító fal eszmeileg
eltűnik, azaz megszűnik esztétikai eszköz lenni. Amennyire csak lehetséges, plasztikai elemek
helyettesítik és maga a szabad tér. Lehullottak a térbeli történésben lejátszódó vallásos és
művészi folyamatok meg szellemi élmények belső, minden földi vonatkozástól elhatárolt
színpada és a külvilág közötti, az eszmei és a valóságos tér közötti korlátok, Ezzel együtt
természetesen meg kellett szűnnie annak a művészi játéknak is, amely a román művészetben a
bazilika alapjait a geometriai térsémák zárt rendszerévé változtatta át. Mint az ókeresztény
épületekben az oszlopok, úgy sorakoznak a gótikus katedrálisokban különálló tektonikus
testek ritmikus egymásutánjaként a pillérek. Ez azt a látszatot keltheti, mintha a keresztény
művészet újból kiindulópontjához közelednék. Be mi minden van a kettő között! Mert e
gótikus peristyliumok - ha szabad így neveznünk őket - művészi rendeltetése és alakja nem
valamely adott és elhatárolt, a tér minden mástól elkülönített helyéhez való vonatkozásból
született. Mindkettő csak a végtelen, egyetemes szabad térhez kötődött, a térhez a maga reális
nagyságában és kiterjedésében, a maga a priori határtalan, mindent viszonylagossá tevő
mértékegységeivel: természetfeletti erejükben és rendjükben ott nőnek-növekednek, fel a
talajról a messzi-magasra, távoli mélységek felé terjedve ki; és ha - az anyagi végességnek az
örök, határtalan világmindenségbe való emanációjaképpen - hatalmas csarnokokat alkotva
egymáshoz hajolnak és összezáródnak, hogy Isten házát, a tisztán szellemi szférába feltörő
tudat lakhelyét mint valami szent ligetet minden profán dologtól elhatárolják, akkor ez az
elhatárolás nem áthághatatlanul egyesíthetetlen és összehasonlíthatatlan világokat szétválasztó
lezárás többé. Nem szembeállításon, hanem összekapcsoláson alapszik, és amit körülfog, de
el nem szigetel, az a végtelen világegyetem egy szelete. Érzékfeletti törvényszerűségek járják
át ezt az érzéki észlelés birodalmában, és ezáltal művészi közeggé válik, a művészi
érzékenység és kifejezés forrásává. Ebből forma- és térkomponálás viszonyának középkori
fejlődésében a következő stádiumok adódnak:
1. A keresztény ókorban és a kezdődő középkorban: anyagtalanított formák elvont szellemi
összekapcsolása és mozgatása az eszmei téri környezetben,
2. A román művészetben: összehangolt kubusos formáknak és eszmei, de kubusosan
elgondolt térbeli testeknek egy elvont kompozíciós sémában való elhelyezése.
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3. A gótikában: kubusos formáknak a végtelen tér egy valóságos szeletében való eszmei
összekapcsolása.
E különös és figyelemre méltó fejlődési folyamatnak volt tehát a következménye a
természetes, mindent átfogó, határtalan világegész feltárása felé vezető első lépés; első lépés
ahhoz az újkori szemlélethez, amely a világmindenségben a legmagasabb rendű egységet
látja, hiszen hozzá képest a különálló dolgok és természeti tünemények mind csak
részjelenségek. S hogy ezáltal micsoda horizontok tárultak fel a művészi látás és a szellemi
élet előtt - „a Mont Ventoux-ról nyíló, a lelket kitágító körbetekintés”* fenségének
felfedezésétől a geocentrizmus meghaladásáig és annak a világnézetnek az evangéliumáig,
amely a világegyetemben lezajló örök természeti folyamatokban az élet valamennyi
formájának eredetét, kutatásukban a megismerés útját látja, a bennük való elmélyülésben
szellemi felemelkedést -, azt aligha kell taglalnunk; fontosnak érzem azonban, hogy még
egyszer hangsúlyozzam: e fejlődés gyökerei, spekulatív kezdeteiben is abban a transzcendens
viszonyban keresendők, amelyben a középkor az örök, végtelen világegyetemmel, Isten
végtelen munkálkodásának szükségképpeni kiegészülésével állott.
A gótikus szobrok és képek térbeli megformálásának alapja tehát, hogy vizsgálódásunk
kiindulópontjához ismét visszanyúljunk, a plasztikus és tektonikus formáknak a határtalan,
valóságos, szabad térben a nézőre való tekintettel létrehozott kapcsolata. Számos vonásuk
magyarázható ezzel: az alakok tömbbe, téri volumenbe való belekomponálásának mélyebb
értelme, amely nemcsak a gótikában uralkodott, hiszen később is visszanyúltak hozzá, ha a
testek teljes térbeliségét hatásosan és művészi fokozásban akarták kifejezni. A fenti elv
tükrében érthetővé válik a szobor és az általa díszített épület újszerű művészi kapcsolata is. A
fal, amely előtt a szobrok állnak, ha egyáltalán szerephez jut, lehetőleg erősen tagolva van; az
alakok arányai függetlenek ennek a tagolásnak az alakokhoz viszonyítva többnyire aránytalan
motívumaitól - akárcsak a festmények tájképi hátterein -, nagyon is megfelelnek viszont az
épület több támaszú, szabad térbeli elrendeződésének. Mert a háttérfalnak nem volt szabad
reliefsíkként vagy lezáró építészeti keretként hatnia; olyannak kellett lennie, mint valami
semleges háttéri kulissza, amely - hacsak egészen el nem kerülhető - művészileg sem több,
mint térbeli közvetítő elem; ugyanakkor mint a nézőtől induló tér-mélység útjában álló nem
leküzdhetetlen akadály, mutatis mutandis a későbbi perspektivikus ábrázolások középtéri
alakjaihoz hasonlóan, csakhogy nem naturális módon, a szobrok elérni kívánt téri kapcsolatát
és hatását annál hatásosabban érvényesíti. Olykor azonban, ha ez megvalósítható, teljesen
lemondanak a falról: az egyes alakokat vagy - reliefek esetében különösen gyakran - az egész
figurális kompozíciót, mint valami színpadra, mély, árnyékba vesző falu fülkébe helyezik

valóságos, látszólag elhatárolatlan és művészileg mégis az ábrázolt jelenettel egységbe hozott
térrészletbe tehát; és ez az eljárás különösen drasztikus módon ébreszt rá művészet és valóság,
szellem és anyag egészen új elveken felépülő szoros kapcsolatára, arra a kapcsolatra,
amelyből létrejött, és amely később egy új művészi természetfelfogás bölcsőjévé vált.
Most már megértjük forma és tér viszonyát a kora gótikus festészetben is. A háttér,
többnyire az ábrázolt jelenet kerete is, itt másodrendű jelentőségű volt. Feladatuk az volt,
hogy kiemeljék: az alakok a szabad térben állnak; térréteget kellett csúsztatniuk közéjük és a
háttér közé, ők maguk azonban, amint ez színeik kezelésében s mintázatukban kifejeződik,
nem értelmezhetők sem a tér valóságos határaként, sem valamely eszmei térre való utalásként,
mint egykor az ókeresztény művészetben. A voltaképpeni térbeli összefüggéssel szemben, a
háromdimenziós testeknek a határtalan világegyetem egyik részletében való szabad
összekapcsolásával szemben megmaradnak a maguk anyagi mivoltában, megmaradnak festői
alapként, fal- vagy pergamenfelületként, gyakorta rendkívül fényűző módon arannyal és
pompázó színekkel díszítve, de mindig úgy, hogy nem maradhat kétség afelől: materiális
értelemben jelenlevő, de a tárgyaknak a térben való megformálása és összefűzése
szempontjából, az elérni kívánt cél szempontjából tulajdonképpen mellékes felülettel van csak
dolgunk.
E mellett az értelmezés mellett olyan bizonyíték szól, amelynél különösebbet és
meggyőzőbbet képzelni sem lehet. A román korról a gótikára való átmenet idején a festészet
fejlődésének legsajátabb, legtisztább alkotása, a gótika festői céljainak foglalata az
üvegfestmény volt. Hogy a festészetnek ez az annyira merev, nehéz és szokatlan módja
akkora jelentőségre és tökéletességre tett szert, nem utolsósorban azzal magyarázható, hogy
sokféle szempontból minden másnál inkább megfelelt annak, amit a festészettől művészileg
elsősorban megköveteltek. A nagy gótikus üvegablakok olyan falak, amelyek nem falak;
elhatárolják ugyan a templom terét, egyszersmind azonban kapcsolatot létesítenek a határtalan
világegyetemmel. A kapcsolatot - és ez nem kisebb horderejű újítás, mint a szabad tér
meghódítása - a természetesen beeső fény közvetíti, amelynek színe azonban, mivel át kell
hatolnia a színes üvegtáblákon, megváltozik, és mintha természetfölötti erővel ragyogva
sugározna ki a festmények alakjaiból. Maguk az alakok pedig, kontúrjaikban és felületeikben
a legszívhezszólóbban annak a monumentális fogalmiságnak, eszmeszerű világosságnak,
tökéletességnek és összhangnak a nyelvén szólva, mely az isteni megszemélyesítésének
gótikus eszménye volt, mintha távoli messzeségből érkeznének, égi vendégekként, sugározva,
„mint semmi más”; előlépnek a minden határt elmosó félhomályból. Az időbeli és térbeli
végtelenség hírnökeiként állnak előttünk; a szellemi, anyagfeletti átszellemültség olyan

csodáját látjuk, amelynek a valóságos végtelen térben szemlélhető jelenségek és a tért kitöltő
s átható fény váltak az eszközeivé. „Az egész látható világban aligha van erőteljesebb
hangulati benyomás”-Julius Lange szavai ezek, akinek a középkori üvegfestészet ragyogó
jellemzését köszönhetjük38-, „mint amely egy nagy gótikus templombelsőben estefelé fogad,
amikor a térben minden meghatározatlanul csillog a sötétben, és a szem nem láthat egyebet
azoknál a világos fénylő alakoknál, amelyek fent Nyugaton szilárd, ünnepélyes sorokban vagy
misztikus vonalkombinációkban lebegnek, ha az esti nap izzó sugara rájuk esik. Az érzést tűz
járja át, minden szín énekel, ujjong és zokog. Ez valóban - egy másik világ.”
Tegyük hozzá azonban, hogy e másik világ, amely a lelkeket önmagához emeli, új
tartalmat adott a közvetlen érzéki élménynek is. Lange joggal emelte ki, hogy a gótikus
üvegfestészetben az a zseniális, „hogy a középkor emberei az uralkodó szellemi irányzat
eredményeként természetes eszközt találtak a természetfeletti életre keltésére”, de ezt még ki
kell egészítenünk; mert másfelől nézve, ezeknek az apoteózisoknak az új természeti
együtthatói kapcsolatba kerültek a legfenségesebbel, amit csak látni - középkori nézet szerint az emberi szemnek megadatott, ezáltal részeivé lettek, és ettől kezdve az emberiség szellemi
javainak elévülhetetlen részét képezték.
Mihelyt a transzcendens feltételezettség a háttérbe szorult, ezek a szellemi javak
önmagukért valóvá lettek: a tekintetünket Isten természeti világa és az emberi mű fölött a
szemhatárig, a láthatóság pereméig vezető végtelen tér, a földi dolgokat ünnepélyes fénybe
vagy a mese fátyolába burkoló fény varázsa, amely finom fonalakkal fonja össze a térben, és
az örök kozmikus lét és élet tükrében egyéni befolyástól és önmeghatározástól mentesen
jeleníti meg őket, álomszerű csend és az akaráson meg cselekvésen túli világ képzetét keltve;
ez a tér és ez a fény maguk váltak azzá a megfogható csodává, amelyet a művészet az
emberek elé tár.
Csábító dolog lenne tovább vizsgálni a középkori spiritualizmus alkotóerejét, amelyet
eddig (és nem csak a művészettörténetben) nagyon kevéssé vettek számba, vizsgálódásunk
szempontjából megelégedhetünk azonban azzal, hogy a középkori festészet és szobrászat
stílusának legfontosabb sajátosságain keresztül megvilágítottuk őket.
Ezeknek a sajátosságoknak közös mozzanatuk volt a műalkotás szellemi és formai
tartalmának a szubjektív, pszichikus folyamatokkal való feloldhatatlan kapcsolata, kísérője az
egész keresztény művészetnek kezdettől fogva, amely azonban, mint hallani fogjuk, a lét
természetes értékeinek bekapcsolása által új jelentőségre tett szert. Szent Tamás szavai „Isten hangja mibennünk, amely megtanít bennünket helyesen és biztosan megismerni”
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nemcsak egy vallási kinyilatkoztatás melletti hitvallást jelentenek: olyan általános ismerettant
is tartalmaznak, amelyben benne rejlik az egész büszke tomista gondolatépítmény
összeroppanásának lehetősége.
II. A természettel való új kapcsolat
A természethez, az érzéki világhoz39 való visszatérés a XII. századtól kezdve nemcsak
tematikai, hanem formai értelemben is a középkori spiritualizmus hatalmas alapján játszódott
le; a művészet szempontjából való jelentőségét egyelőre inkább csak sejtjük, de ténylegesen
nem ismerjük. E visszatérés alapja, amint már utaltunk rá, az evilággal való általános szellemi
kiegyezés volt; elismerték mint érdemszerű tettek színterét és a kiválasztottak öröklétének
szükséges előfokát. A művészetben ez a kiegyezés abban jutott kifejezésre, hogy a
természetet a művészeti feladatok megértése szempontjából most már nem tekintették elvileg
jelentéktelennek, hanem újra feltárták, meghatározott keretek között.
Ez az átalakulás a vele járó újításokkal együtt mindenekelőtt az emberábrázolásban
figyelhető meg, ennek a fejlődése viszont - legalábbis az első periódusban - világosabban
nyomon követhető a plasztikákon; mint a festményeken, hiszen az utóbbiaknál a régi, más
előfeltevéseken alapuló kompozíciók még hosszan hatottak. (Később megfordult a helyzet.) A
korai középkor érdeklődésének a világfeletti igazságokra való összpontosítása azzal a
következménnyel járt, hogy a test csak egészen alárendelt szerepet játszott, és - akárcsak az
archaikus ógörög művészetben - élettelen volt, merev, tömbszerű. A középkori művészet
stílusának fejlődését sem a szobrászatban, sem a festészetben nem az erőteljesen mozgatott,
hanem a szigorúan tengelyre állított alakok testesítik meg. (A kora keresztény művészet nagy
történelmi ciklusainak örökségeként persze olykor mozgalmas ábrázolásokat is találunk,
miként a jelen művészetében is tovább élnek barokk motívumok.) A figurák - ez ugyancsak az
ókeresztény antikvitás hagyatéka - a néző felé fordulnak, és gesztusaikkal lazán, közös
szellemi potenciájukkal azonban szorosan kötődnek egymáshoz.
Amikor a szellemi tájékozódás ismét az ember evilági léte felé fordult, a megmerevedett
emberszimbólumok ismét megelevenedtek; nem azáltal, hogy visszavezették volna őket
klasszikus eredetükhöz, vagy hogy a művészet hasonló útra lépett volna, mint egykor a görög,
amely a régi keleti és saját archaikus képződményeiből nagyobb fokú közvetlen életszerűséget
igyekezett kicsikarni. A görögök ezt az életre keltést elsősorban a fizikai mozgásmotívumok
megfigyelésével és ábrázolásával érték el, amelyek bizonyos képszerű formákban adva
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voltak, s visszavezették őket természeti törvényszerűségükre és okozatiságukra, szerves
kapcsolataikra és az alapjukat képező akarati aktusokra, úgy, hogy az ember mint szellemi
lény csak az anyagi történés tükrében vált hozzáférhetővé. Ez a módszer az új gótikus
művészetben, egész előtörténete, az antik művészi materializmus leküzdése után először
egyáltalán nem jöhetett számításba.
Így a szobrok vagy a festett különálló alakok is még sokáig megőrzik tömbszerű jellegüket,
és a fizikai mozgásmotívumok ábrázolásában egészen a reneszánsz térhódításáig a
legnagyobb kötöttséget figyelhetjük meg,40 amellyel szemben egyes kis vívmányok alig
jöhetnek számításba. Más eszköz volt tehát az, amivel az élettelent, a régebbi középkori
alakok kristályszerű mozdulatlanságát leküzdötték; mert szellemi életre keltés történt. A
szellemi kifejezésével, akár általában egy kötelező szellemi tendencia ábrázolásával, akár a
különösben, a szellemi kapcsolat megjelenítésével vagy szellemi karakterizálással - új életet
leheltek a holt képződményekbe. Az új, az antikvitást követő naturalizmus az ember szellemi
személyiségként való felfogásából indul ki: ez az új művészetfejlődés alapvető ténye,
amelynek a természettel való kapcsolatra is döntő befolyást kellett gyakorolnia. Szükségszerű
következménye volt ez a keresztény művészet egész fejlődésének, amely - amint már
hangsúlyoztuk - az alakok kitalálását és kompozicionális kapcsolataikat kezdettől fogva nem
cselekvésre, hanem szellemi helyzetekre építette fel. Csakhogy e fejlődés korábbi
stádiumában a művészi felfogás pszichikus alapeleme majdnem teljes egészében személytelen
volt: magasabb spirituális hatalom, amely minden történés fölött uralkodik; így aztán gyakorta
éles ellentmondás keletkezett a pszichikus és a fizikai esemény között, amit a modern néző aki megszokta, hogy a kettőt összhangban lássa - értelmetlennek és barbárnak lát. Amikor
tehát a metafizikai világnézet a földi, érzéki értékek viszonylagos elismerésével párosult, a
létezés lélekre koncentrált felfogása mégis továbbra is minden életviszonylatban, ennélfogva a
40

Ezt különösen az új monumentális szobrászati stílus problémáinak vizsgálatánál kell tekintetbe venni.
Kétségtelen, hogy a szobrászművészet megújulását, amely a művészi antimaterializmus korszakában minden
létjogosultságát elvesztette, közvetlenül vagy közvetve antik ösztönzésekre kell visszavezetnünk, de sem
utánzási kísérletekről, sem az antik szobrokkal való versengésről nem beszélhetünk. Valóban teljesen vakok és
érzéketlenek lettek volna a klasszikus testformálás szépségével szemben, ahogyan valaki állította? A tőlük való
elzárkózás egyetlen oka valóban csak az lett volna, hogy a testábrázolásban járatlanok lévén az antik minták
szubtilis kiválósága iránt nem volt semmi érzékük? Hogy nem erről van szó, azt kétségtelenül bizonyítja az a
tény, hogy jóllehet más téren az antik hatásokat gyakorta megfigyelhetjük, Északon a reneszánszig alig vannak
olyan kísérletek és kezdeményezések, hogy a művészi megoldásokat ebben az irányban gazdagítsák, és a
klasszikus szobrokhoz hasonlókat hozzanak létre. A XIII. századi erőteljes reneszánszmozgalom ellenére még a
szobrászatban is nagyon bátortalanok és majdnem eredménytelenek voltak az ilyesféle kísérletek – amíg a
quattrocentóban hirtelen bekövetkezett a változás, olyan okokból, amelyeket más összefüggésben kell
megvilágítanunk. A Pisai Vénusz és például Donatello bronz Dávidja között űr van, amely mélyebb
magyarázatot kíván, s nem vezethető vissza pusztán az antikvitásnak a naturalisztikus előrehaladás eredményezte
új megértésére. A gótika naturalista vívmányai csupán külső feltételei voltak az átalakulásnak, semmiképp sem a
tulajdonképpeni belső oka.

természettel való kapcsolatban is mértékadó maradt; a különbség annyi volt, hogy ezt az
átszellemítést többé nem kizárólagosan transzcendens szubsztanciákban keresték, nem a
természeti jelenségeken és eseményeken túl uralkodó hatalomként értelmezték, hanem
lehetőleg egyesítették velük, az érzéki észleléssel és a pszichikai tapasztalattal.41 Nézzük e
fejlődés legfontosabb következményeit.
Először is megvolt benne az emberábrázolás idealításának teljes megváltoztatása felé
vezető legfontosabb lépés. Alapja nem a testnek művészileg a legnagyobb tökéletességig
megértett mechanizmusa volt, hanem lényegében a szellemi, elsősorban spirituális, etikai
kiválóságon nyugodott. Az új művészet nem eszményi testű alakokat kívánt teremteni, hogy
materiális formaszépségükkel és törvényszerűségükkel művészileg megközelítse mindazt a
magasabb rendűt és felemelőt, ami a változó dolgokban rejlik. Szellemi individualitásokat
kívánt megragadni, akik a mindennapisággal egy intellektuálisan és etikailag is magasabb
rendű emberiség fogalmat állítanak szembe.
Nem szabad ezt úgy értenünk, mintha a testi szépséget elvileg kizárták volna. A gótikáig,
igaz, harcoltak ellene, vagy legalábbis nem játszott semmiféle szerepet.42 A kora középkori és
a román kori művészetben csak az isteni alakok és az angyalok őrizték meg a klasszikus
formai tökéletesség derengő visszfényét. Az alakok tömegében azonban alig találjuk ennek
nyomát. Többségükben torznak, aránytalannak, groteszknek és karikatúraszerűnek látjuk őket,
méghozzá a fejlődés kezdetén, a VII. és VIII. században csakúgy, mint a román kor utolsó
korszakában, úgyhogy sem a klasszikus kánon fokozatos kiveszéséről, sem pedig a
primitivitás fokozatos meghaladásáról nem beszélhetünk.43 De nem a csúnyán jellegzeteset
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keresték, mint olykor az újkori művészetben, csupán elnyomtak mindent, ami testi
kiválóságokra, test- és életkultuszra emlékeztetett; ezzel magyarázható az alakok múmiaszerű
jellege. A régi klasszikus formakánon, minthogy minden elevenségtől, minden materiálisan
hatékonytól megfosztották, elaggott, megnyomorított fantommá változott, mivel pedig ez a
vonás megfelelt a művészi felfogás alapirányának, olyankor is újra meg újra előtérbe került,
ha a formai problémák új középkori fejlődésével összefüggésben, mint a IX. vagy a XI.
században a klasszikus formai megoldásokkal együtt - megpróbáltak ismét klasszikus
formakonstrukciókat is alkalmazni. A korai középkor eszményei függetlenek voltak ezektől a
konstrukcióktól, és ami nyomát a XII. századig az ember művészi dicsőítésének találjuk, az
inkább elmúlt idők maradványa volt, vagy célszerű formula, nem pedig új vívmány.
Ebben persze mindenesetre a szellemi érdeklődés világosabb orientálódásával kezdetét
vevő változás figyelhető meg; ennek tudatában is voltak. A görög szépség-fogalom ismét
bekerült az irodalomba; főképpen Augustinusra és „az újplatonikus pszeudo-apostolra, az
esztétára az egyházatyák között”, Dionüsziosz Areopagitára hivatkoztak,44 akinek értelmezése
a tomista művészettan keretei között fontos szerepet játszott, és akinek Dante felejthetetlen
emléket állított. Régi témái az esztétikai spekulációnak felbukkannak újra, csakhogy új
tartalommal. Míg Augustinus számára minden művészi eszme kiindulópontja Isten abszolút
érzékfeletti szépsége volt, amely „a roppant világköltemény élő ritmusaként, tisztán szellemi
formájaként és egységeként” nyilvánult meg,45 addig a gótika korának gondolkodói a
szépséget teljes egészében világi szférába helyezték; ám a honestumhoz* kellett kapcsolódnia,
amelyet Aquinói Tamás szavai szerint mint spiritualis decor et pulchritudót** értelmeztek.46
Ebből a kapcsolatból a művészi szépség és fenségesség új fogalma jött létre, amelyben a
materiálisan szép forma a szellemi kiválóságok kifejeződésévé vált. A gótikus Máriák a tiszta
és kedves női báj képmásai, a szent lovagok a nemes ifjúi erő, az apostolok és Krisztus
hitvallói

a

rendíthetetlen

férfiasság

megtestesülései.

A

szent

alakoknak

legyen

érzékszerveinkkel tapasztalható testi szépségük – ezáltal, akárcsak a művészetben,
alapelvében a művészetelméletben is megtalálták a középkoron túlvezető utat nemcsak az
érzékek világához, hanem az antikvitáshoz is; ezen túl azonban a hangsúly nem a testi
jellegzetességekre, hanem a hozzájuk kapcsolódó szellemi tulajdonságokra kerül, a finoman
érző asszony kedves bájára, a keresztény bajnok szilárd, de Istent szolgáló akaratára, amelytől
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minden gőg idegen, az új emberiség alapítóinak és tanítóinak szelíd, megtisztult
bölcsességére.
A középkor spiritualista idealizmusának az új világigenléssel való egyesülése volt a
művészet új emberfelfogásának forrása, amelyet a szellemi személyiség ábrázolására irányuló
törekvésnek neveztünk, s amelynek az emberek leírásában is a természetábrázolás új
előfeltevéseihez kellett vezetnie.
Mert a szellemi individualitásokat természetesen testileg is individualizálni kell, s ha ebben
az individualizációban először feltűnik is a keresztény életfelfogás parancsaiból következő
tipizálás, ezek a sémák mégsem az individuálisnak az egységes testeszménnyé való
szintéziséből jönnek létre, mint az antikvitásban, hanem az egyes individuumok lényegi
hasonlóságából; s ez a belső hasonlóság, ha az új művészet első periódusában létrejött
alkotásoknak konvencionális jelleget adott is, mégsem erősbödő szintézisre vezetett, hanem
az emberiség új szellemi-világi organizációjának a továbbalakulásával egyre fokozódó
individualizációhoz. Olyan folyamat kezdetét jelenti, amely egyes későbbi visszaesések
ellenére nem tekinthető lezártnak ma sem még.
De nemcsak a személyiség fogalma változott meg; a hangsúlynak a lelki jelenségek felé
való, a keresztény korszakot a klasszikustól elválasztó eltolódásával az egész külvilághoz való
viszony is átalakult, mihelyt az ember ismét érdeklődni kezdett iránta. Egy olyan átalakulás
folytatásaképpen, amely már a késői antikvitás filozófiai és művészeti problémáival kezdetét
vette, a kereszténység a maga megváltáshitével, a maga érzületi etikájával megtanította az
embereket arra, hogy világfelfogásukat alárendeljék a lélek üdvének és a keresztény életnek,
más szóval az egyéni érzelmi életnek, az egyéni vallásos, azaz szellemi érdeknek. Individuális
érzésük és hitük, látásuk és gondolkodásuk, személyesen meghatározott szellemi
szükségleteik és élményeik lettek a külvilággal való kapcsolatuk mértékévé; s a külvilágot
kezdték a szellem termékének felfogni. A világnak az individuális tudat tükrében való
felfedezése jutott tehát érvényre második alapvető vívmányként, amikor a tekintet újólag az
evilági dolgok felé fordult.
1. Az egyes alakok közötti lelki kontaktus ábrázolásában. Jóllehet a pszichikus
kapcsolatok és konfliktusok még sokáig nem váltak önálló művészi problémává, ott azonban,
ahol az ábrázolt történetből adódtak, összehasonlíthatatlanul erőteljesebb hangsúlyt kaptak,
mint azelőtt valaha is, és a művészi emberábrázolás integráns részévé váltak. Így például
Mária látogatása Erzsébetnél, amelyet a román kor művészete még az antikvitás
gondolkodása szerint materiálisan megmozgatott csoportként fogott fel, a gótikában szinte
mozdulatlan szellemi együttlétté vált; később pedig lelki párbeszéd lépett a helyébe.

2. Az érzések ábrázolásában, amelyeknek kifejező voltát nemcsak hogy fokozták, ahogyan
például a Keresztrefeszítés-csoportok alakjain megfigyelhetjük, hanem amelyek a művészet
fejlődésében passzív lelki folyamatokként-a nyugodt, befelé forduló elmélyedéstől az öröm
vagy szenvedés okozta hatalmas megrázkódtatásokig - a cselekvések mellett vagy helyett első
ízben váltak a művészi képzelőerő önálló tartalmává.
3. A külvilághoz való viszonyban. A gótikus dómok homlokzatát díszítő szoborsorokon jól
megfigyelhető, hogy az alakok többnyire mindenfajta kapcsolat nélkül, és - szimbolikus
utalásokon kívül - minden akción kívül állnak; mégis belső feszültség járja át őket, csakhogy
olyan, amely nem valamilyen akarati aktuson, hanem egy receptív pszichikus folyamaton
nyugszik: szemlélésén, a minden egyes alakot a külvilággal összekapcsoló benyomások
tudatosulásán. Semmi nem világíthatja meg élesebben az új művészetet az antiktól elválasztó
alapvető különbséget, mint ez a sajátosság, amely magyarázatot szolgáltathat arra a régi
mondásra, hogy a gótika nyitotta fel az emberek szemét. De nemcsak az ábrázoltakét, hanem
az ábrázolókét is. A befogadás, a megfigyelés, a szubjektív észlelés, a világ szellemi
produktumként való értelmezése magához ragadta a vezetést, s így természetesen a művészet
és valóság viszonyának is alapjaiban meg kellett változnia: egy formai adottság legmagasabb
rendű fogalmának objektív tökéletessége, elérni kívánt megtestesülése helyébe, a vele
kapcsolatos problémák mintegy általános megoldásának helyébe, amelyet eddig a valóság
egyedi esetével szembeállítottak, most a természeti képződmények és életjelenségek végtelen
sokféleségével szembeni receptív magatartás lépett,47 a természet tanulmányozása a szó
egészen új, korábban sohasem létezett értelmében. Az ember a művészet középpontjává válik,
de

egészen

más

értelemben,

mint

az

antikvitásban:

a

művészi

igazságnak

és

tőrvényszerűségnek nem objektumaként, hanem szubjektumaként. A művészi teljesítmény
mértéke most már nem a nemzedékek művészi munkájával kialakított norma, hanem a mindig
újra megszerzett megfigyelés és tapasztalat. A szubjektum, amelyet az antikvitás, amennyire
csak lehetett, visszaszorított, most a művészi alkotás legfontosabb kiindulópontjává lesz,
méghozzá nemcsak a metafizikai világmagyarázathoz való viszonyában, mint a keresztény
kultúra első korszakában, hanem az élet minden dolgában.

47

A művészi igazságnak ez az új felfogása Szent Tamás írásaiban is kifejezésre jut: „Ahhoz, hogy valami
valóban kép legyen, arra van szükség, hogy valami másból jöjjön elő, ami fajtájában, vagy legalábbis fajtája
ismertető jegyeiben hozzá hasonló.” (S. Th. I, qu. 35. a. I.) Hasonlóan a Dionüszosz Areopagitához írott
kommentár is: „....a szép a megismerőerőhöz a jó renden felül hozzáadja az ilyen módon való létezést” (c. 4, lect.
5). Még tovább megy Duns Scotus: „Most pedig a természet és a művészet egész művében azt a rendet is látjuk,
hogy minden forma vagy sokasodás mindenkor a tökéletlentől és meghatározatlantól a tökéletes és
meghatározott felé törekszik.” (De rer. princ., qu. 8, a. 4, 28, p. 53 b, 1639-es leideni kiadás)

Ez a tény kétféle értelemben is hatalmas befolyást gyakorolt a művészetre. Először is
extenzív módon. A klasszikus művészet képi lehetőségei minden sokféleségük ellenére is
korlátozottak voltak; most azonban elvileg nem volt többé határ, mert a megfigyelhetőség
világa, a szubjektív benyomások világa határtalan; így azután, ha tényleges művészi
meghódítása csak fokozatosan következett is be - mert ez a folyamat is a jelenkorig tart -, a
művészet számára elvben már a középkorban is megszerezték valóságos és megoldható
feladatként az egész látható világot s mindazt, ami összefüggött vele. A természetnek ezt az
új, átfogóbb felfedezését összefüggésbe hozták az új germán népek velük született
természetszeretetével; ezzel szemben azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a megelőző
évszázadokban e népeknek sem a költészete, sem a képzőművészete nem támasztja alá ezt a
felfogást, legfeljebb hajlandóságról beszélhetünk tehát, a művészi feladatoknak a korlátlan
természetmegfigyelések

sorával

való

kitágítása

viszont

kétségtelenül

lokalizálható,

történelmileg meghatározott esemény volt, az empirikus tudományok kialakulásához
hasonlóan.
Nem lehet azonban ezt az egész történelmi folyamatot, amelynek során a természethez
való új viszony kialakult, vagy más szóval a személyiség és a természet felfedezését, ahogy
mondani szokták, úgy magyarázni, mint az új népeknek a régi egyházi élettel szemben való
önállósulását vagy az emberiségnek emettől független profán reneszánszmozgalmát. Erről szó
sem lehet; mert ez az új mindenképpen a középkori világ keresztény spiritualizmusában
gyökerezik, amely nélkül az új művészet éppoly kevéssé volna elképzelhető, mint az új
tudomány, az új költészet, az új világi-szociális kötelességtudat vagy az új profán érzelmi élet.
Egy rendkívül bonyolult történelmi fejlődés során a szellem erőinek valamiféle feltételes
szekularizációja ment végbe, csakhogy nem a középkor vallásos kultúrája ellenében, hanem
annak alapján és keretében; és az eközben döntő szerepet játszó szempontok - mint például a
szellemi személyiség új jelentősége és az új természetfelfogás - olyan fejlődési folyamatokon
alapultak, amelyek nem választhatók el az emberiségnek a kereszténységben kifejeződő
átalakulásától.
Ezzel az átalakulással együtt nyilvánvalóan túl kellett jutni a hagyományos művészi
képzeteken is. A megelőző korszakban az ábrázolás anyaga bizonyos régtől ismert ciklusokra
korlátozódott, amelyeket hol kibővítettek, hol összevontak, és többféle új felfogásban
közelítettek meg, mindig a művészi képzetek felettébb szűk, ókeresztény előzményeinél
minden bizonnyal szegényesebb körében mozogtak azonban. Ez a korlátozottság a XII.
század közepétől kezdve megszűnt, s látszólag végtelen bőségben áramlott be a művészetbe
egy új képzeletvilág: az ábrázolások régi anyagát nemcsak átszerkesztették, hanem újra

megteremtették; és mindehhez számos új epikai és lírai, vallásos és profán téma csatlakozott.
A tematika gazdagodása nem volt csekélyebb, mint a XIX. század művészetének bővülése a
reneszánszhoz és a barokkhoz viszonyítva, azzal a különbséggel, hogy az ábrázolható dolgok
gyarapodása nem annyira az objektív természetmegfigyelésre (bár ebből a szempontból is
óriási változás ment végbe), mint inkább az irodalmi módon elbeszélhető mozzanatokra
vonatkozott. Az egész középkori művészet, amint gyakran s joggal hangsúlyozták, erőteljesen
irodalmi és illusztratív jellegű volt.48 Így hát természetes dolog, hogy amikor az irodalmi
érdeklődésköre megnőtt és megváltozott, és az egyházi és a profán irodalomban is mind
nagyobb szerephez jutott a képzelet, ennek a gazdagodásnak kifejeződésre kellett jutnia az
ábrázoló művészetben is. És itt nemcsak arról a szükségletről van szó, hogy a műveket
illusztrációkkal kellett ellátni, hanem egy ezzel párhuzamos, önálló jelenségről is: az
üvegfestmények véget nem érő elbeszélései a lovagregények egyházi megfelelői voltak. Az
irodalmi gondolatkör súlya annyira erőteljes volt, hogy hatása nemcsak a történelmi vagy
poétikus események ábrázolásában mutatható ki, hanem minden egyes természeti részlet vagy
az életből vett jelenetek ábrázolásában, az egyes tárgyak megformálásában is.49 Aligha
véletlen, hogy a középkori tudás nagy enciklopédiája, Beauvais-i Vince Speculuma és a késő
középkori képi ábrázolások között a lehető legnagyobb az egyezés: a tankönyvnek és a
közkeletű ábrázolásoknak közös a gyökerük.50 Az a nagy gazdagodás, amely a XII. és XIII.
század gótikus művészetében bekövetkezett, és amely nemcsak neki, hanem az európai
művészet egész további fejlődésének is utat mutatott, nem érzéki benyomásokból és
elsődlegesen képi benyomásokból indult ki, mint az antikvitás, hanem az elméleti tudásból, az
irodalmi forrásokból merítő kultúrából. Az ókori keleti és a klasszikus művészettel szemben,
amelyben a művészi ábrázolás területe eleve meghatározott tematikai vonatkozásokra és
művészi problémákra korlátozódott, az európai művészet ezáltal majdnem korlátok nélküli
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Prudentius sorait: „Nem üres és vénasszonyos mese ez, a képen olyan történetet látunk, amelyet a könyvek
hagyományoztak ránk, s amely a régi idők igaz hitét mutatja” (Peristephanon Hymn. IX. Migne P. L. t. 60, c.
434-436) a középkorban gyakran parafrazálták: a korai középkorban naiv módon a gyakorlati célt
hangsúlyozták. „Isten házának képei”, írta Nagy Szent Gergely Serenus püspöknek, „az egyszerű emberek
számára a könyvek.” (L. 9, epist. 208. Mon. Germ. Epist. II. 195. o.) (Hasonlóan nyilatkozott az arrasi-i zsinat
1025-ben.) A XII. századtól kezdve rendszerint a művészet eszmei értékére való utalások léptek a pedagógiai
indoklás helyére. Vö. ehhez Aquinói Tamás S. Th. I, qu. 75, a. 5 c.; S. Th. II, sec. qu. 167, a. 2 c. és Bonaventura
írását, De reducitone artium ad theologiiam.
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„A fák és kövek olyanra tanítanak majd, amit a tanítóktól soha nem hallhatsz”, mondja Szent Bernát. A
középkori szimbolizmussal kapcsolatban vö. Borinski, id. mű, az exemplum sajátos szerepéről a középkori
művészetben J. v. Schlosser, Zur Geschichte der künstl. Überlieferung im späten Mittelalter, Jahrb. d. kunsthist.
Sammlungen d. allerhöchst. Kaiserhauses, XXIII. köt., 284. o. és Materialien zur Quellenkunde der
Kunstgeschichte, a Wiener Akad. d. Wissenschaften gyűjteményes kötete. 1914, I. köt., 77, 3. szakasz, 86. o.
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Vö. R. v. Liliencron, id. mű; a Beauvais-i Vince Speculuma és a korabeli művészet közötti kapcsolatokról E.
Mâle, L’art réligieux du XIIIe s. (Párizs, 1902). Hangsúlyozni kell azonban, hogy itt nem lehetett szó közvetlen
útmutatásokról.

programra tett szert és a tudomány felé forduló alapkarakterre, amely eleinte persze csak az
érdeklődés naiv kiszélesedésében fejeződött ki, később azonban a művészi egész fogalmát
átalakította.
Még a hagyományos tematikán való túllépésnél is sokkal radikálisabbnak bizonyult az a
mód, ahogyan a hagyományos formai szemléleten felülkerekedtek. Félreismerhetetlenül
megállapítható még a legkedvezőtlenebb esetekben is, vagyis olyankor, amikor - mint az
Üdvözítő vagy a Madonna ábrázolásaiban - a régről átvett, majdhogynem szentesített típusok
a megelőző időkben minden változtatásnak ellenálltak. Egy román kori Mária- vagy Krisztusábrázolás egész típusát, az öltözet kezelését, a test formáit, a rajzot és modellálását, a formát
és a felületet, a fény és árnyék viszonyát tekintve egyértelműen egy egészen az antikvitásig
visszanyúló fejlődés láncszeme; a gótikus művészetben viszont ez a folyamatosság
megszakad, s ha a hagyományos kompozíciót olykor meg is őrizték, azok a formák és
megoldások, amelyekre a művészt inspirálta, újak, s már nem a hagyományon, hanem egy új,
önálló természetfelfogáson alapszanak. Teljesen nyilvánvaló ez az olyan ábrázolásokban,
amelyek többé-kevésbé függetlenek a régi képformáktól.
A művész, a természet és a műalkotás viszonyának megváltozásával persze
szükségszerűen változás következett be a formai problémákban, a természetábrázolás
hogyanjában

is.

A

szubjektív

észlelés

és

megfigyelés

döntő

mozzanatainak

a

formaábrázolásban és minden formai és térbeli összefüggés érzékeltetésében is nagy szerepet
kellett játszaniuk.
Természethűségnek

nem

a

fogalmi

normán

és

formai

tökéletességen

alapuló

természetismeretet tekintették, hanem az egyszer megfigyeltet és individuálisan jellegzetest.
Így hát nemcsak tematikájában, nemcsak szellemi tartalmában, hanem stilisztikailag is a
vonalak végső elágazásáig egy másik, új természethűség győzedelmeskedett a gótikával, az
antikvitást jó néhány látszólagos visszaesés ellenére visszavonhatatlanul meghaladva. Az új
gótikus naturalizmus jelentősége nem egyes formai vagy tárgyi vívmányokban rejlik, hanem
ebben az alapvető, a Nyugat egész kulturális szférájában minden elkövetkezendő időkre döntő
tényben. Ahogy a görög művészetben az ókori keletivel szemben, úgy hódított tért a
gótikában a klasszikustól alapvetően különböző művészi természetfelfogás. Egy roppant
szellemi forradalmak szülte új emberiség hozzáfogott, hogy új szempontjaiból, új szellemi
érdeklődéséből

kiindulva

a

természetet

művészileg

újra

felfedezze.

Az

újkori

művészetfejlődést csak akkor érthetjük meg, ha ezt a tényt szem előtt tartjuk.
Eszünkbe juthat persze a kérdés, hogy ez az új naturalizmus, amelynek hatását az ezután
következő egész időben megfigyelhetjük, s amelyet individuális-receptív naturalizmusnak

nevezhetnénk, a gótika korában - annak ellenére, hogy a természetmegfigyelés terén döntő
jelentőségű volt - miért nem jutott el a körülhatárolt kezdeményeken túli kibontakozásig.
Magyarázatot már korábban vázolt transzcendens-idealista előfeltevéseiben találhatunk. Mert
az érzékek világa felett, az élet, a természethűség és a természeti öröm felett – úgy, ahogyan
mi értjük a szót – mindenütt ott állott még a kinyilatkoztatás, a világfölötti, vallásos
fogalmiság szférája, oly lét, amely más törvényeknek engedelmeskedett, nem az érzékeken
keresztül megismerhetőknek, értelemszerűen megragadhatóknak, és amely nem mérhető
pusztán mulandó, világi értékekkel.51 A művészetnek ehhez az örök és makulátlan felső
világhoz kell közelítenie, ehhez kell a nézőt felemelnie. Nemcsak eszmei absztrakcióval, mint
a keresztény művészet megelőző korszakaiban, amikor test és szellem külön utakon jártak,
hanem a szellemi tartalomnak az eszmei és testi szépség, e tartalom által körülhatárolt és
meghatározott érzéki hatásával való összekapcsolása által is; az utóbbit az előbbinek kellett
alárendelni. Mária ábrázolásának például többnek kellett lennie csupán egy szép asszony, egy
emberi szeretettel sugárzó édesanya képmásánál, meg kellett testesítenie az Istenanya
földöntúli kegyességét is a maga halhatatlan fogalmiságában, s ha az apostolokat és a
mártírokat szellemi személyiségekként jellemezték, akkor e jellemzésnek és naturalista
segédeszközeinek alapjaként ugyanaltkor ott volt a törekvés: megmutatni a nézőnek egy
metafizikailag abszolút, örök, szent közösség képviselőit. Nem pusztán azokról a tanító
célokról volt szó, amelyekre egyoldalúan rá szoktak mutatni, nem csak festett vagy faragott
teológiáról és egyházi embernevelésről, hanem ugyanannyira a fantázia képződményeiről is,
amelyekben, mint egykor Görögországban, antropomorf vallási képzetek sűrűsödtek
eszményi képalakokká. Nem érezzük őket olyan újaknak, mint a görögöket, mert azokkal
ellentétben ikonográfiailag nem hoztak újat, hanem nagyrészt régi, gyakran antik témákhoz
nyúltak vissza. És mégis éppen olyan újak voltak, mint az új természetfelfogás! Az
eszmeiségnek az antiktól alapvetően különböző fogalmán alapultak, amelynek kiindulópontja
a görög művészettel ellentétben nem az érzéki tapasztalat metafizikai kivetülése volt, hanem
éppen ellenkezőleg, az érzéki tapasztalatok művészi kivetülésének sikerültségét az érzékfeletti
szellemi értékekhez való viszonyán mérték. Mily kevéssé vették figyelembe e tény
korszakalkotó fontosságát! Az érzéki forma a művészetben mint elvont lelki folyamatok
adekvát kifejeződése, nekik alárendelve, belőlük idealizáltan – az új horizontok minő
gazdagsága, a művészi felfogás és hatás mily végtelen számú új lehetősége rejlett ebben! A
klasszikus művészet testi és kozmikus törvényszerűséget, szépséget és harmóniát
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Beauvais-i Vince szerint az ember a teremtett dolgok észlelése útján emelkedik fel a megismerés alacsonyabb
fokairól a magasabbakra, Isten megismeréséig, a képmás szemléletétől az őskép megragadásáig. (Vö. R. v.
Liliencron, id. mű, 13. o.)

meghatározott fantáziateremtményekben objektiválva eljuthatott virágzásának teljességéig, és
mély hatást gyakorolhatott az életre. De érzéki objektivizmusának korlátai is voltak, s így
emelkedésének előbb-utóbb véget kellett érnie; a kései antikvitás és a korai középkor tiszta
spiritualizmusa viszont azzal fenyegette a művészetet, hogy végül is elveszíti a haladásnak az
érzéki élményben, az eleven szemléletben és tapasztalatban rejlő minden lehetőségét. A
művészi idealizmus e két alaprendszerével a késő középkor egy harmadikat állított szembe,
amikor a materiális forma objektív tényszerűségét és szépségét anyagfeletti szellemi értékek,
az emberiség eszmei és etikai haladásáért vívott általános és individuális küzdelem
engedelmes kifejezőjévé tette.
Ahogyan az élet valamennyi összefüggésének alapvető és elvi átszellemítéséből új
naturalizmus jött létre, úgy eredt ugyanebből a forrásból a művészet új világi-idealista
orientációja, új kapcsolata az emberiséget mozgató eszmékkel és érzésekkel. Így kezdődött
meg az a fejlődés, amelynek eredményeképpen a művészet, anélkül hogy elvesztette volna az
érzéki élettel való kapcsolatát, az elkövetkező időkben régebbi művészi korszakoknál
nagyobb mértékben vett közvetlen részt nagyszabású szellemi mozgalmakban, új, általános
emberiség-eszmények magával ragadó pátoszában, a szubjektív lelki élmény halk
hitvallásában, belőlük és a természetből merítve belső átalakulását és megújulását.
A gótika először csak az evilági művészt értékek és a transzcendens világrend, a világi
szépség és a keresztény életeszmények összekötésére törekedett.
Ebben a kapcsolatban található meg azonban a fő ókeresztény képtípusok átalakulásának
egy további forrása is, az átszellemített, érzelmi mélységgel vagy meghatározott etikai
érdemekkel összekapcsolt szépség megszemélyesítéseinek az a kezdete, őseinek ama sora,
amely – akárcsak a régi művészetben a testi tökéletesség bálványai, megváltozott
körülmények között s e bálványok mellett - az elkövetkező időkben újra meg újra befolyást
gyakorolt az eszményítő emberábrázolásra, a gótikában azonban mintegy a korabeli egyházi
és világi költészetben is nagy szerepet játszó átszellemített szépségfogalom példaképszerű
inkunábulumait alkotta. Csak ezzel a körülménnyel magyarázható, hogy bizonyos
témakörökben még akkor is találkozhatunk vele, amikor a természetábrázolásban
elfogódottságról már biztosan nem beszélhetünk.
De nem pusztán új ideáltípusokról volt szó. Egyébként is mindenütt egy új szépségfelfogás
keletkezését figyelhetjük meg, méghozzá nemcsak szellemi, hanem érzéki elemeit tekintve is,
amelyben az antikvitáshoz képest új mértékre tettek szert. Anélkül, hogy az erőt és energiát
kifejező formák teljesen eltűntek volna, mind a rendszeres testkultusz harmóniájában
nevelkedett hellenisztikus alakokat, mind a római hatalomérzet tömör, zömök embereit, mind

pedig a testi szépségtől való kora középkori elfordulás nehézkes figuráit egyre inkább
szubtilis finomságra és kecses könnyedségre való törekvés váltja fel; s ez, ha a XII.-től a XVI.
századig sokféle módosuláson esett is át, mindig megőrizte kapcsolatát azzal az eszmeiséggel,
amelyben a lelki kiválóságok, az aszkézis és a bensőség, a felemelő érzések, az altruista
érzület és a szellemi közösségen nyugvó életberendezkedés fontosabbak voltak a testi
tökéletességnél, az egyéni vagy nyilvános hatalmi tudatnál.
A szellemi tartalomtól való nagyfokú függőség ugyanakkor ingadozással járt, a
természethez való közeledés és a valóságtól való eltávolodás olyan váltakozásával, amelyre az
objektív problémákkal foglalkozó klasszikus művészet továbbfejlesztése közben nem került
sor. Chartres északi kapujának nagy realistái52 alig egy nemzedékkel voltak fiatalabbak
azoknál a mestereknél, akik Moissacban, Vézelay-ben, Souillacban azokat a „gyűlölet és
harag szülte, és az antik szépség elevenségét és a pogány hérosz-kultuszt mindennél
határozottabban megtagadó absztruz alakokat alkották, akiknek teste csontvázként zörög
ruhájuk alatt, és akikben a beesett szemű kolostorlakók azt látják, amivé lenni szeretnének: a
tiszta, a misztikus eksztázis tüzében kiégett lelket, amely csak annyira tapad a testhez, mint az
illat a tömjénfüst hamuszemecskéihez, amely lealacsonyítja magát az alázatban, és
fölágaskodik a vágyban, amely a földön fekszik, mint valami vihar megtörte búzaszár, és
tekintetét az égre emeli, mint kelyhét a liliom.”53 A bambergi György-kórus prófétáit
felfoghatjuk a kereszténység előtti látnokalakokat ábrázoló hatalmas trilógia első fejezeteként.
A második Giovanni* prófétái és szibillái Pistoiában, a harmadik pedig - „nagy dolgok
előrevetítik az árnyékukat” - a Sixtus-kápolna isteni alakjai. Bamberg prófétáinak hatalmas
szellemi pátoszát egy olyan művészet szubtilis epikája követi, amely túl minden szellemi
konfliktuson egy örömteli Isten-tudat megnyugtató biztonságából teremti meg a maga
egyenletesen nemes képződményeit. Naumburgban viszont a majdhogynem brutálisan eleven
donátor-képmások alig egy nemzedékkel később keletkeztek, mint a fájdalmukban és
Istennek átadott életükben a világtól líraian eloldódott wechselburgi és halberstadtis54
szentélyrekesztőalakok. A szellemi tartalom nagy mozgékonyságának ez az előjátéka azonban
nemcsak iskolák és műhelyek ellentétén alapult. A művészi alkotótevékenység az
antikvitáshoz képest sokkal közvetlenebb függésbe került mindattól, ami a korszak szellemi
életét mozgásban tartotta: ez szükségképpen adódott abból, hogy a keresztény művészet
minden dolgot a lelki élet követelményeinek szempontjából ítélt meg.
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Ugyanebből a forrásból fakadt azonban a gótikus művészet meglepő képzeletgazdagsága
is, s nyughatatlan újításvágya olyan motívumok kitalálásában, amelyek nemcsak új természeti
benyomásokat örökítenek meg, hanem a képzelőerőnek is mindig új táplálékkal szolgálnak.
Milyen mélységesen különbözött körülhatároltságától a klasszikus szellemnek, amely
„trigliphoszának vájataiban nyugalomra és megelégedettségre talált, ez az új művészet, amely
különös örömét lelte abban, hogy szüntelenül új, álomszerű képződményeket alkosson, és
olyan formákat találjon ki, amelyeknek az az előnyük, hogy nemcsak újak, hanem az állandó
újítások csíráit is magukban hordozzák”.55 A nagy fantáziaművészet korát, amely Dilthey
szerint a XIV. század közepétől a XVII. századig tart, valójában már bevezette korábban a
gótika. Ahogyan Pieter Bruegel parasztképei, Rabelais vagy Caravaggio, s az északi
életképfestők munkái képben és írásban a gótikus természetábrázolásban gyökereznek, úgy
szövődtek össze a gótika képzeletvilágával Dürer Apokalipszisa, Bosch kísértethistóriái,
Altdorfer idilljei, Rembrandt gettó-meséi, a Macbeth és a Szentivánéji álom szellemvilága
vagy azok az alakok, amelyekben Spanyolország legnagyobb költője* a képzelőerő
árnyjátékát magát tette az elragadó irónia tükrében lángeszű alkotásának tárgyává. Nem
mintha csupán a gótika folytatásáról lett volna szó! Időközben mélyreható változás
következett be a szellemi érdeklődésben; ezt majd más helyen lesz alkalmunk megvizsgálni.
Az új művészet fejlődése szempontjából azonban döntő jelentősége volt annak, hogy a gótika
korában az a hatalmas szellemi izgalom, amely az elhaló és a keletkező kultúra kettős
forrásából fakadva a középkori világmegújítás kapujában áll, összefonódva egyrészt az érzéki
világ antikobjektív művészi rekonstrukciójának maradványaival, másrészt azokkal az első
kísérletekkel, amelyek ezeken túllépve a szubjektív észlelésen és meggyőződésen alapuló
világképet igyekeztek létrehozni, egy művészi természet- és életértelmezés új területére
terelődött.
A fantázia mindenhatóságának ezt a tavaszát a gótikus művészet valamennyi többi új
útjához hasonlóan azok a transzcendens előfeltevések korlátozták, amelyekből kifejlődött.
Ezzel azonban ismét visszajutottunk

vizsgálódásunk

kiindulópontjához,

a gótikus

művészetnek azokhoz a stílussajátosságaihoz, amelyek egy alapjaiban idealista világnézetben
gyökerezvén

eleve

bizonyos

határvonalat

húztak

minden

természetutánzás

művészetgazdagítás köré.
III. Új viszony a művészethez
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A középkori művészet belső fejlődése nem a naturalizmus és antinaturalizmus, hanem a
fogalmiság és szubjektív megfigyelés hasadottságára vezetett. Ez a hasadottság olyan
kérdésfeltevésen nyugodott, amely az egész középkort foglalkoztatta valamennyi szellemi
területen, és a nagy univerzália-vitában jutott kifejezésre. Az évszázadokon át folyó vita,
amely a középkorban olyasfajta szerepet játszott, mint az újkorban a tapasztalat kritikájáról
szóló polémia, alapproblémáit az ókorból örökölte, ahonnan a középkor főképpen
neoplatonikus változatukban vette át őket. Szerepük a középkori világ szellemi életében
azonban egészen más volt, mint az ókorban. A keresztény világnézet legmélyebb titkaival és
tanításaival való legszorosabb kapcsoiatuk által a megismerés öncélúan létrehozott elméleti
rendszerei ember és lét egész viszonyának gyújtópontjába kerültek. S így a környezethez
fűződő szellemi kapcsolatokban sokkal nagyobb mértékben érvényesülhettek és kellett is
érvényesülniük,

mint

az

ókorban.

Segítségükkel

a

művészi

és

tudományos

természetmegismerés lehetőségei közötti ellentétet első ízben ragadták és fogalmazták meg
világosan, sőt a görög tudomány és művészet naiv objektivizmusával szemben gyakorlatilag
is alkalmazták, s ily módon a dualista vallási és filozófiai világmagyarázatot az észlelhető és
ésszerűen megokolható jelenségek területére átvíve kiépítették a megismerésnek azt a
kettősségét, amelyből a tudományos haladás az elkövetkező időkben elsősorban következett,
akárcsak a művészi haladás az idealista általánosító és naturalista, szubjektivizáló mozzanatok
amazzal analóg nagyobb fokú szétválasztásából. A realisták számára az ideák voltak a
legvalóságosabbak - „minél tökéletesebb valami, annál inkább létezik” -, és az egyedi érzéki
dolognak csupán legyengített és mindenképpen függő létformát tulajdonítottak. A
nominalisták számára viszont az univerzálék csak megjelöléseknek, csupán a szubsztanciák
sokféleségét képviselő hangoknak és jeleknek, flatus vocisnak* számítottak, és valóságos
létezőnek csak az egyszeri-egyedi, az érzékek individuális tapasztalatában megalapozott
dolgot tekintették.56 Igen különös, hogy vitájuk mennyire kommentálja azt a folyamatot,
amely akkor, amikor a viszonyok az élet minden területén a világival való kiegyezésre
sarkalltak, a művészetben is kezdetét vette a XII. századtól kezdve.57 Abélard ismert
formulája**, amely a vitát időlegesen lezárta, vajon nem olyan-e, mint a világ feletti és
evilági világnézet egyesítésének az a programja, amelyet a gótikus művészetben
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megfigyelhetünk? A nagy filozófus dialektikus megoldása természetesen éppúgy nem
számolhatta fel tartósan a tényleges ellentmondást, ahogy az új „stílus” sem, s olyan
mértékben, ahogyan az egyszer már félig kinyitott kapun keresztül a szubjektív megfigyelés, a
tapasztalat és a meggyőződés által szerzett ismeretek hatalmas tömegben kezdtek beáradni az
európai szellemi életbe, a két útnak is egyre inkább el kellett ágaznia: a gótikus idealizmus és
naturalizmus közötti ellentmondás nemzedékről nemzedékre kiélezettebb és határozottabb
formát öltött.
A gótikus művészet kezdettől fogva inkább belülről, mintsem külsődlegesen - ahhoz
hasonlóan, ahogyan egyes tudományok fokozatosan leváltak közös metafizikai ősükről -, két
irányra hasad: egy gótikus idealista és egy gótikus naturalista irányzatra. Ezek százszorosan is
keresztezik egymást, pontosabb megfigyeléssel azonban mindig könnyen különválaszthatók.
Vannak olyan ábrázolások, amelyek az új természetfelfogással és megfigyeléssel összekötik a
középkori művészet metafizikai alapeszméjét és az általa meghatározott formákat, de találunk
olyanokat is, amelyek minden eszményítő szándékot félretéve csak az egyszeri valóságot
mutatják. Az ábrázolás tematikájának már vázolt kibővülése ebben az irányban halad előre.
Új epikus ciklusok mellett - különösen olyankor, ha a művészi képzeletnek semmi másra nem
kellett tekintettel lennie - mind gyakrabban jelennek meg olyan ábrázolások, amelyekben az
egyszerű, a természetben vagy a művész környezetében megfigyelt tények visszaadása, az élet
valamely részlete minden természetfeletti, teleológiai érdeklődést a háttérbe szorít. A
heroikusat - a szó minden összefüggésében - felváltja a tárgyi realizmus, megnő a jelentősége
a csupán zsánerszerűnek, sőt magukat a bibliai híradásokat is - és természetesen a klasszikus
és a nemzeti költészet történelmi elbeszéléseit - teljes egészükben áthelyezik a jelenbe: egy
naturalista-szemléletes ábrázolás kedvéért megfosztják őket történelmi jellegüktől.
Hasonló jelenségeket figyelhetünk meg a formai megoldásokban is. Már a XIII. században
is találkozhatunk olyan műalkotásokkal, amelyek a következő korszakok legmesszebb menő
naturalizmusára emlékeztetnek. Alkotóik nyilvánvalóan abból a törekvésből indultak ki, hogy
az egyszerit, a portrészerűt, a valóságot legvégső elágazásáig művészileg megörökítsék.
Így bontakozott ki a gótikus művészet naturalista összetevőjéből, amely a jelenségekben
nem a közöset és a megmaradót, a normatívat, hanem az individuálisan különbözőt kereste,
egészen következetesen már a gótikus művészetben – elvben legalábbis – az a szélsőségesen
individualizáló természethűség, az a művészi panteizmus, amely olykor nagyobb, máskor
kisebb jelentőségű volt ugyan, de kétségtelenül az újkori művészetfejlődés legszembetűnőbb
jegyeihez

sorolandó.

Történelmileg

azonban

talán

ezt

a

jelenséget

legnehezebb

megmagyarázni. A művészet egyetlen előző korszaka sem ismert hozzá hasonlót; az augustusi

kor „száraz naturalizmusát”, amelyre talán hivatkozni lehetné, látszólag hasonló törekvések
hatották át, valójában azonban csak tematikai feladatok viszonylagos bővítése volt a
klasszikus művészet régi normatív törekvései alapján. A gótika említett áramlatában viszont a
minden norma meghaladására irányuló törekvést kell lényegesnek tekinteni.
Hogyan jöhetett azonban létre ez a szélsőséges, a művészet jövője szempontjából oly
sorsdöntő empirikus antiidealizmus – ha szabad ezt a szót használnunk –, amely a valóság
szubjektív felmérését tekintette mérvadónak, egy lényege szerint idealista művészet keretei
között? A magyarázat kétségtelenül éppen a gótikus idealizmus különös jellegében rejlik,
amely megnyitotta ugyan a természetmegfigyelés előtt a kapukat, anélkül azonban, hogy legalábbis kezdetben - az ókorhoz hasonlóan a természet, a realitás lett volna minden dolgok
mértéke, a magasabb rendű szellemi és művészi törvényszerűség egyedüli forrása. Az utóbbit
a mulandó természeten túl keresték, a racionalitás feletti összefüggésekben; velük szemben a
látható világ jelenségei csak alárendelt mozzanatok voltak, amelyek nem a megmaradót, az
örököt, a normatívat, hanem éppen ellenkezőleg az egyszerit, a mulandót, a végtelenül
sokfélét testesítették meg, önmagukban jelentés nélküli dolgokat, amelyek azonban ad
maiorem Dei gloriam, mint a természetfeletti tanúbizonyságai és példái az érzékiben, mint
Isten-látás az ő legkisebb művében is, individuális létjogosultságot kaptak a középkori
szellemi kultúra nagy ideális rendszerében.58 Így vezetett a középkor transzcendens
idealizmusa a világi értékekkel való új összefonódásban szélsőséges naturalizmushoz,
ahogyan megfordítva, később a reneszánszban és az újkorban ebből a naturalizmusból az
antikvitáshoz való részleges visszatéréssel járó antropológiai és kozmikus idealizmus fejlődött
ki.
„Szellemet idéztem, s nem bírok vele.”* Miután ilyen módon a középkorban megtalálták a
hidat a földi dolgok – kezdetben csak feltételes – önértékéhez, a történetnek most már úgy
kellett haladnia, hogy különböző utakon-módokon, mindenekelőtt azonban a vele járó
megfigyelések és tapasztalatok belső dialektikája útján, a bennük gyökerező világnézet egyre
inkább eltávolodjék eredeti metafizikai előfeltevéseitől. Ezt a nem külső, hanem belső
szekularizációs folyamatot a XII. század második felétől kezdve mindenütt megfigyelhetjük.
A kereszténységben lappangva jelenlevő sztoikus elemeknek s velük a természetjogban való
hitnek - minden kiegyezési kísérlet ellenére az egyelőre legalább igazság és megismerés
elméletileg gyakran hangsúlyozott kettéosztására törő szellemi irányzat új értelmet és új
jelentőséget adott. Szent Tamás tanítása, mely szerint az értelemben benne rejlik a jó is, ez a
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régi

szókratészi

gondolat,

új

alkalmazása

révén

ugyancsak

meglazította

az

intellektualizmusnak az általános transzcendens meghatározottságokhoz való kötődését.
Mindennél fontosabb volt az, hogy az arab és a zsidó irodalom kerülő útján újból bekerült a
nyugati szellemi életbe a természet organikus fejlődésének arisztotelészi fogalma; s ha a
tomizmusban az egységes egyházi kultúra asszimilálta is, nagyon sokban hozzájárult ahhoz,
hogy az emberi tudás és kutatás ezoterikus, a kinyilatkoztatástól független tartalmat kapjon.59
Ezekben és még számos más jelenségben sokkal több rejlik, mint „a középkori vallási
felvilágosodás története”, amit a múlt század keresett bennük: az ember szellemi fejlődése
lépett új stádiumába. Sajátosságát úgy foglalhatnánk össze, hogy a megfigyelésen és a
racionális bizonyíthatóságon nyugvó tudás a szellemi tevékenység önálló területévé s ezen a
területen belül öncéllá vált, és a saját törvényeit követte. Nem a klasszikus metafizika éledt
újjá; mindez a középkori világnézetnek abból a részéből keletkezett, amely számára a
metafizikai igazságok ténylegesen vagy pro foro externo* nem jöttek számításba; amit a
chartres-i iskola gondolkodói, Duns Scotus, az averroisták és Roger Bacon a nagy középkori
világépítménynek mintegy a szegletében először megalapoztak, az valami tökéletesen új volt:
a kettős igázságról szóló, a középkori spiritualizmus különleges bonyolultságától
meghatározott tanítás, a természethez való kétértelmű viszony tükörképe az új, autonóm,
minden apriorisztikus világmagyarázattól független tudomány bölcsője lett.
A fejlődésben arab hatásoknak is részük volt, a közkeletű véleménnyel ellentétben azonban
jómagam csak másodlagos szerepet tulajdonítok nekik. A filozofikus, fogalmi gondolkodással
az iszlám soha nem egyezett ki olyan mértékben, mint a nyugati kereszténység. A vallási
spekuláció megőrizte eredeti profetikus jellegét, és a klasszikus hagyaték, amely bizonyára
nem volt kisebb, mint a nyugati kultúrában, a vallásos gondolkodástól és érzéstől elválva
külön életet élt. Jellemző, s már Windelband is rámutatott60, hogy a középkorban az arab
tudomány képviselői nem klerikusok, hanem orvosok voltak; tárgyi ismeretekben ez a
tudomány sokkal több antik örökséget vett át, mint nyugati testvére, a tudományos feladatok
felfogásában azonban, akárcsak az arab művészet, egyre inkább eltávolodott klasszikus
alapjaitól. Az antik kereszténységben a tudomány görög felfogása - az érzékek világát
metafizikai rendszerekben magyarázó antropológiai természetfilozófia a keletről jött tiszta
vallásossággal kapcsolódott össze, s ily módon az emberiség további szellemi fejlődése
szempontjából új jelentőségre tett szert. A középkori semita népeknél ez a felfogás csak kicsi
szerepet játszott, s helyét: egyre inkább átvette az élet összefüggéseinek misztikus és
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kabalisztikus értelmezése. Másfelől az arabok és a zsidók az arisztotelészi ismeretelméleti
pozitivizmus maradványai mellett, amelyet nyugaton a kora középkori etikai és transzcendens
idealizmus majdnem teljes egészében háttérbe szorított, a nyugati kolostoroknál
közvetlenebbül és teljesebben megőrizték az ókor tudásanyagát, reális tudományos ismereteit,
és a gyakorlati alkalmazott természetkutatás útján még tovább is fejlesztették őket. Ezek a
kincsek a XII. század végétől fokozatosan a keresztény népeknek is birtokába kerültek. Ez
bizonyosan nem lett volna lehetséges a fent leírt fejlődés nélkül, amely a természetet és
törvényszerűségeit, valamint az emberiség földi történelmét a tudásnak a kinyilatkoztatás
problémáitól viszonylag független területévé változtatta; mindamellett azt is meg kell
jegyeznünk, hogy ezen az úton jelentős új ismeretanyag jutott el Nyugatra.
Ott azonban rövidesen megváltozott a jelentősége. Keleten a természettudományos,
csillagászati, kémiai, orvosi, matematikai tanulmányok többé-kevésbé összefüggéstelen
ismeretek halmazát képezték, és ezért fejlődésük - a véletlen kegyének kiszolgáltatva módfelett korlátozott volt; Nyugaton azonban, ahol a szubjektív tapasztalatot bevonták a
világmagyarázat egész rendszerébe, és a tomizmus utáni korszak intellektualizmusával
kapcsolatban nemcsak a szellemi munka önálló központjává, hanem egyúttal a szó új
jelentésében vett, egységes tudatos észtudománnyá tették, sokkal egységesebben és
következetesebben lehetett továbbfejleszteni őket. Mivel a teológia az új tudományos
megismerést követni nem tudta, s az ellentétet mégsem olyanként fogták fel, mint amely az
igazsághoz és a szellemi felemelkedéshez vezető két út közül az egyik mellett döntene, a
szempontokat választották el egymástól - elméletileg először bizonnyal Duns Scotus,
gyakorlatilag Roger Bacon61 és természetes, hogy az újra felélénkülő nominalizmus a
következő időkben végül is a természetet tekintette a tudomány kizárólagos tárgyának. Így a
legmerészebb, az egyházi tanokkal a legélesebb ellentétben álló kérdéseket és ismereteket
találhatjuk secundum rationem**; lelkiismeretüket pedig azzal nyugtatják meg, hogy ezek a
kérdések és ismeretek secundum finem*** természetesen jelentéktelenek.62
Hosszabban időztem egyfelől az ember- és természetkutatás, másfelől az Isten-tudat új,
dualisztikus szétválasztásának keletkezésénél; párhuzamos ugyanis azzal a folyamattal,
amelyet a kor művészetében figyelhetünk meg, amelyben a közvetlen és előfeltevés nélküli
természetmegfigyelés áll szemben egy minden földin túllépő eszményi stílussal.
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$ az egyik párhuzam az elkövetkező időkben is mindig megmarad; az alapelvében a gótika
nominalisztikus felfogásának megfelelő leíró naturalizmus jelentősége a művészetben
pontosan úgy növekszik vagy csökken, ahogyan a pozitív tudományok jelentősége növekszik
vagy csökken az európai szellemi élet egészében. Amikor az utóbbi a múlt században
győzedelmeskedett, látszólag a művészi naturalizmus is elérte csúcspontját.
E tények mégsem elegendőek ahhoz, hogy megmagyarázzuk azt a nagy változást, amely
körülbelül a XIV. század közepén vette kezdetét, s amelynek az a lényege, hogy megnőtt a
természethűség jelentősége a művészi alkotótevékenység össztartalmán belül. A XV. század
első felében a gótikus művészet két alapirányának viszonya ennek megfelelően teljesen
megváltozott. Ha a középkori felfogás sokféle szempontból is szerepet játszik még - ahogyan
erre Heidrich igen finom érzékkel rámutatott63-, mégis például Jan van Eyck képeiben a
létezés értékeinek váratlan és hatalmas átértékelődése zajlik le; s történelmi elfogultság lenne
kételkedni abban, hogy például ugyanekkor Itáliában, Masaccio festményeiben, Donatello
szobraiban sem pusztán a középkori fejlődéstendenciák folytatódnak.
Későbbi vizsgálódásaink során meg kell majd világítanunk, hogy az itáliai művészeket mi
is foglalkoztatta ekkor; egy dolgot azonban már most kiemelhetünk: mind Északon, mind
pedig Itáliában a leglényegesebb átalakulás az volt, hogy a művészet függetlenné vált minden
természetfeletti törvényszerűségtől. Ennek az átalakulásnak - amelyet még részletesebben meg
kell majd világítani - a stílusbeli előzményei a gótikus naturalizmusban rejlettek; más kérdés
azonban az, hogy miképpen juthatott a naturalista irányzat teljes túlsúlyra a középkori
művészi dualizmussal szemben. Igaz, a természetmegfigyelés erősödésének hatására az a
sajátos valóságérzék, amelyet az újkori művészeti fejlődés egyik legfontosabb tényezőjének
kell tekintenünk, már a XIIL. XIV. századi gótikában is ott volt külön áramlatként; a művészi
alkotótevékenység összképében azonban egészen a XIV. század végéig csupán járulékos
jelentősége volt, akárcsak az egykorú tudományos törekvéseknek az egész életfelfogásban, és
a gótikus művészet két alapiránya közötti kötelék történelmi sajátosságában mintha
elválaszthatatlanságuk is benne rejlett volna. Hiszen az új természetfelfogást a középkori
idealitás határozta meg, és e kötelék aligha lazult volna meg egyhamar (hatását a kulturális
élet más területein megfigyelhetjük jóval a középkoron túl is), ha a korábban már említett
okokhoz nem társult volna még valami: a műalkotás új fogalma. Kezdetben ugyan nem volt
egészen független a középkori kötöttségektől, ám velük szemben mégis valami újat és önállót
jelent.
Délen alakult ki.
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Talán jobban megértjük, hogy miről is volt szó, ha a vele párhuzamos irodalmi fejlődéssel
hasonlítjuk össze. A középkorban a képzőművészethez hasonlóan az irodalom is mindenestül
egy szilárd transzcendens rendhez, az érzékfeletti szubsztanciák metafizikai birodalmához
kötődött.64 A költészetnek, a történettudománynak a tapasztalati világgal, az emberi élettel és
az élményekkel való kapcsolatai valamiképpen mind a középkori keresztény világnézet
természetfeletti-spiritualisztikus idealizmusában gyökereztek, s benne voltak határai is; ezen
kívül a dolgoknak nem lehetett semmiféle költői vagy történettudományi jelentőségük. Nem
az érzékelhető valóságból s a benne gyökerező érzésekből, nem is az anyagi történések oksági
kapcsolataiból halad tovább a szellem magasabb rendű költői és történelmi tudat felé, hanem
éppen fordítva, az érzékfeletti szellemi hatalmak mindenhatóságába és kizárólagos értékébe
vetett hit az alapja a költői alkotásnak és a történelmi vizsgálódásnak, a világ költői
meghódításának és az emberiség történelmének is. Ha a középkorban túlléptek az
annalesszerű nyersanyagon a maga helyi, időbeli és társadalmi korlátozottságában65, akkor
legendákban, eposzokban és egyetemes történelmi ábrázolásokban arra törekedtek, hogy az
eseményeket az anyagfeletti szempontok rendszerében helyezzék el. A Chansons de geste-et
még azon túl is, ahogyan már Bédier kifejtette, a középkor vallásos spiritualizmusából kell
levezetni66, és ugyanez vonatkozik egyházi megfelelőikre, a középkor történelemfelfogását
legtisztábban kifejező nagy legendaszerű költeményekre és világtörténetekre is, amelyek nagy
lépést jelentettek az emberiség eszmeileg egységes történelemtudatának kialakításában. A
gótikus katedrálisok kőből faragott eposzai művészi felfogásban és szellemi felépítésben
sokkal közelebb állnak a középkor legnagyobb költeményéhez bármi másnál azok közül,
amiket az Isteni Színjáték irodalmi előzményeként szoktak emlegetni. Mindaz, ami az akkori
emberiség számára múltban, jelenben és jövőben jelentős volt, e katedrálisokban az érzéki
világot győzedelmesen meghaladó, túlvilági kapcsolatokra épülő szellemi egységbe
illeszkedik. Innen nyerte legmélyebb művészi értelmét. De a dolce stil nuovo világi
tartalmának legfontosabb forrásaiban is hasonló függőségi viszony uralkodik, hiszen - amint
Wechsler a közelmúltban meggyőzően bizonyította - alapját, a „minne” fogalmát Isten és
ember spirituális viszonyának a nőtiszteletre méltó átviteleként67 kell felfognunk. Így kerül
bele először az emberiség szellemi fejlődésébe az erotika tisztán szellemi, az érzékiségtől
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elvált hatalomként. Ennek az eredetének megfelelően Danténál angyal alakban, fehér, lebegő
köntösben jelenik meg Amor.*68
A világhoz való új viszonyt tehát a képzőművészethez hasonlóan az irodalomban is a
középkori vallásos világmagyarázat spirituális és transzcendens idealizmusa határozta meg,
ugyanakkor - ismét csak a művészetben végbemenő folyamathoz hasonlóan - a költői
képzeletnek és az érzelmeknek az evilági szférába való átvitele a költői anyag és problémák
bizonyos feltételes önállósulását eredményezte. Ezek között az általános európai körülmények
között Itáliában mind az irodalomban, mind a képzőművészetben sajátos fejlődési folyamat
indul meg.
Ahhoz, hogy megérthessük, szemünk elé kell állítanunk mind helyi adottságait, mind pedig
kibontakozása. kezdetének az időpontját. Ha a természeti és az isteni törvény közötti
középkori kiegyezés legnagyobb szervezőjét, legnagyobb gondolkodóját és legnagyobb
költőjét Itália adta is, a benne élő ideálok és a szellemi (és anyagi) kultúra hozzá kapcsolódó
egységessé válása Itáliában nem tett szert olyan általános és döntő hatásra, mint az Alpoktól
északra felevő területeken. A középkori teológia69 és ismeretelmélet, valamint az etikai és
közéleti kötelességek ezekhez kapcsolódó felfogásának kialakításában Itália éppúgy csak
csekély és közvetett részt vállalt, mint az új antikellenes gótikus művészet megalkotásában; s
ezért ebből a szempontból s a XI.-től a XIV. századig tartó egyre erőteljesebb
kibontakozásának időszakában az itáliai művészet általában véve csökevényesnek és
elmaradottnak tekinthető. Ezzel szemben az olaszok - a semita népekhez hasonlóan - sokat
megőriztek az ókor tárgyi tudásából. Megőrizték az Északon mindent átható metafizikai
eszményektől független formakultúra maradványait; hatását a következő tényezők mutatják:
elég nyomorúságos formában ugyan, de tovább él az a profán kultúra, amely a
kereszténységtől még érintetlen, késő antik retorika utolsó kisugárzására épült; a régi jogi
fogalmak megőrzik jelentőségüket, és egyáltalában a jogi tanulmányok továbbra is fontos
szerepet játszanak; él az olaszokban a józan, gyakorlatias gazdasági érzék, amely oly távol
állott az Észak középkori embereinek túlcsorduló bensőségességétől; és nem utolsósorban ott
az olasz művészet, amely mindjárt más megvilágításban jelenik meg, ha nem az északi gótika
mértékével, hanem a sajátjával közelítünk hozzá. Mindez azonban - a klasszikus örökség
maradványaihoz hasonlóan - új értelmet nyert, és az értéke is megváltozott, mihelyt a késő
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középkor világnézetében, a fent elemzett folyamatok eredményeképpen, a kinyilatkoztatáson
és az észen meg a szemléleten alapuló megismerés útjai kezdtek elválni egymástól.
A középkori szellemi dualizmus legnagyobb gondolkodója meglepő módon már akkor
tudatában volt annak, hogy milyen következményekkel jár ez a változás a művészet
helyzetére nézve, amikor a fenti folyamat még nem. gyakorolt döntő hatást a művészet
fejlődésére.
Aquinói Tamás ugyanis zseniális módon éles fogalmi határt vont a vallásimorális és a
művészi törekvések tartalma közé. Kifejtette, hogy bár az etikai Jó és a művészi Szép in
subjecto*, vagyis konkrét tartalmukat illetően azonosaknak tekintendők, fogalmilag - in
ratione** - céljuk és hatásuk szerint mégis különböznek, mivel a Jó, recta ratio
agibiliumként***, tehát mint erényes élet és cselekvés értelmezendő, és az ember
legmagasabb rendű és legvégső céljával áll vonatkozásban, a művészet viszont recta ratio
factibilium**** - a megformálás törvénye, a szépet pedig úgy kell tekintenünk, mint ami a
formai mozzanatokban (in ratione formali*****) alapozódik meg.70
Ebben a bizonyos mértékig Arisztotelészhez kapcsolódó, de rajta a keresztény szellemi
életben fellépő egészen új helyzetnek megfelelő módon messze túllépő megkülönböztetésben
olyan program rejlett, amelynek folyamatos megvalósítása a vallásos és a művészi világnézet
teljes elválásához kellett hogy vezessen; a program által kijelölt feladatok megoldására pedig
az antik hagyomány itáliai öröksége a fent nevezett okokból különösen alkalmas volt.
Az európai szellemi életben a XIII. század során végbement fejlődés lehetővé tette, hogy
az itáliai irodalom és képzőművészet – pontosan azoknak a babonáknak az alapján, amelyek
addig elmaradottságát okozták – önálló jelentőségre tegyen szert, intenzíven fejlődjék tovább,
és hamarosan nagy hatást gyakoroljon az egész nyugati művészetre.
Nem kívánok elidőzni az irodalmi termelés változásának kezdeteinél, vegyük szemügyre
mindjárt első nagyobb eredményét. A művészi formával, amely a korai középkorban azzal az
általános szellemi vagy konkrét tematikai jelentőséggel szemben, amelynek korrelátuma volt,
semmiféle önálló feladattal vagy fontossággal nem rendelkezett, és ennélfogva többé-kevésbé
mindig tipikus volt, Petrarca, a pater poeseos verseiben és prózai műveiben eleinte ugyan
meglehetősen külsődlegesen, mégis határozott módon a művészi alkotás tulajdonképpeni
céljaként és értelmeként él. Ahhoz a két világhoz, amely a középkorban az emberi akaratot,
érzést és gondolkodást uralta, a körülhatárolt evilághoz és az örök túlvilághoz most egy
harmadik társult, a művészi koncepció világa, amely a saját törvényeit követte, önmagában
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találta meg feladatait, céljait és mértékeit, s amely, ha a középkorban a költői foglalkozást
klerikusok vagy vásári énekesek gyakorolták, most a költőt vátesszé és auktorrá emelte, és
olyan nemesi rangra, hogy annál nagyobbat az állam vagy az egyház sem tudott felkínálni.71
A képzőművészetben is végbement ez a változás.
Itália művészetében az építészeti, a plasztikai, sőt, a festői forma már korábban tulajdonképpen a XII. század óta - bizonyos fokig önálló életet kezdett élni, a művészileg
autonóm érdeklődés következtében;72 a késői középkor harmadik szellemi világhatalma, az
autonóm műalkotás Giotto festményeiben lép azután elénk teljesen kialakult és világos
formában. Az alapjukul szolgáló feladat, Krisztus, Mária és a szentek történetének elbeszélése
régi volt ugyan, majdnem olyan régi, mint maga a kereszténység, de az a mód, ahogyan
Giotto e feladatnak eleget tett, mind középkori naturalista, mind középkori idealista
szempontból új volt, és alapjaiban különbözött mindentől, amit hasonló ábrázolások terén a
megelőző kor művészete létrehozott. A természet megfigyelésében való haladás pedig,
bármilyen jelentős volt is, távolról sem volt a legfontosabb tényező, amint azt Rintelen szép
Giotto-könyvében joggal hangsúlyozza.73 Azok a szent történetek, amelyeket Giotto olyan
csodálatosan beszél el újra, műveiben nem realisztikus életábrázolásokként, hanem egy
heroikus ideálstílusba átvitt formában jelennek meg; gyakorta tudatosan tér el a teljes és
részletező természethűségtől.
Ez az ideálstílus azonban nem egy irracionális természetfelettiség folyománya volt, mint a
gótikában,
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monumentalizálása, valami olyasmi, amire az antik művészetben is törekedtek; és mégis,
alapjaiban különbözik a klasszikus felfogástól. Az antikvitásban a művészet tematikája és
formai eszköztára elszakíthatatlan kapcsolatban volt a mítosszal, a megszemélyesített és
heroizált természettel, így a művészet fejlődése egyben művészileg objektivált vallási
tartalmának és a benne rejlő természetfelfogásnak a továbbfejlődése is volt. A keresztény
művészetben ez a viszony a szellemi tartalom túlsúlyra jutásával és a formai megoldások
alárendelésével teljesen megváltozott, és most Itáliában újabb változás történt: a művészet a
maga formai feladataiban mind a természettel, mind pedig a vallással szemben önálló
harmadik, magáért való világként kezdte konstituálni önmagát, olyan világként, amelyben a
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képzelet a saját értékeit alkotja meg.74 Akárcsak a tudomány, most már a művészet sem
puszta kifejezése, hanem önálló, metafizikai előfeltevésektől független forrása is volt a
világnézetnek.
A régebbi korokból származó, a jelen művészetétől különböző általános történelmi
körülmények között létrejött műalkotások megítélésében uralkodó bizonytalanság és zűrzavar
egyik oka az a meggyőződés, hogy a művészet alapvető fogalmai változatlanok; e hit azon a
feltevésen nyugszik, hogy a művészi célok és a művészi képességek minden változása
ellenére a műalkotás fogalma elvileg állandónak és változatlannak tekinthető. Semmi sem
hamisabb és történetietlenebb azonban ennél a feltevésnél, hiszen a műalkotás és a művészi
fogalma a történelmi fejlődés folyamán - méghozzá alapvonásaiban-a legkülönbözőbb
átalakulásokon ment át, és mindig is az emberiség egyetemes evolúciójának időben és
kulturálisan meghatározott eredménye volt. Az, amit művészeten értettek, amit benne kerestek
és amit tőle elvártak, az ókori keleti, az antik, a középkori és az újkori európai szellemi
életben - más kultúrkörökről most nem szólva - éppen olyan különböző volt, mint mondjuk a
vallás, az erkölcs, a történelem vagy a tudományok felfogása. Ha elmúlt korok művészeti
jelenségeinek történelmi megértésére törekszünk, és túl akarunk lépni a magánvaló művészet
ködös elképzelésein, akkor a különböző időkben és különböző területeken ható
„alapfogalmak" meghatározott történelmi sajátosságainak megismeréséből kell kiindulnunk.
A művészetnek az emberi létezésben uralkodó erők között elfoglalt autonóm helye számunkra
ma annyira magától értetődő, hogy többnyire megfeledkezünk arról, miszerint a művészetnek
ez a helye viszonylag későn alakult ki, teljesen csak - hosszú előkészítés után - a XIII. és XIV.
század fordulóján, Itáliában. Giotto minden egyes festménye magáért való világ, amelyben a
túlvilági hatalmak működése csak az ábrázolt eseményekben jut kifejezésre, az ábrázolt
események művészi rekonstrukciója azonban a saját törvényeit követi, ezek határozzák meg
az alakok művészi jelentését, megformálásukat, elrendezésüket, térbeli helyzetüket és
kapcsolataikat. De ezt a metafizikai kapcsolatoktól független művészi törvényszerűséget ekkor
már nem úgy látják, mint az antikvitásban, alapjait nemcsak a tárgyakban, a tárgyak anyagi
szépségében és okozati összefüggéseiben keresik, hanem ugyanakkor a materiális adottságnak
a művészi követelmények meghatározta parafrázisában sokkal jobban, mint valaha, a
szubjektív művészi megítélésre, az individuális művészi alkotóaktusra bízzák. Más szóval: a
keresztény művészet alapvető szubjektivizmusa áttevődik az autonóm művészi problémákra is.
Ahogyan addig a szubjektív kinyilatkoztatáshit és a szubjektív megfigyelés tükrében, úgy
74

A megkülönböztetés gyökereit, mint már kifejtettük, Szent Tamás filozófiájában kell keresnünk, elméleti
magyarázatának első csíráira Szent Bonaventuránál találunk rá (Lib. III, Sentent., distin, 23, dub. 4.)

formálták újra ettől kezdve a szubjektív, önmagán nyugvó képzelőerő segítségét is
felhasználva a művészi értékek birodalmát; szembeállították a valósággal és a világfeletti
értékekkel; s ezáltal az alkotó személyiség a képzőművészetben ugyanúgy új jelentőségre tett
szert, mint az irodalomban.
A művészet új fogalmával azonban szükségképpen együtt járt két új fogalom, a művészi
igazságé és megelevenítésé, meg az ettől fogva specifikusan művészi eszmeiségé. A két elem
összehasonlíthatatlanul szorosabban függött össze, mint a gótikus művészetben az ideális és a
természetes.
Nagyot fejlődött a giottói művészet az egyes tárgyak individuális formájának
megfigyelésén nyugvó gótikus természethűség útján is, és sokrétűbbé is vált e tekintetben;
fontosabb volt azonban az ábrázolás új belső egysége, amelynek amazok alá voltak rendelve,
és amely a természeti összefüggések új értelmezését is tartalmazta. Nem nehéz az Alpoktól
északra egykorú miniatúrákon, falfestményeken és szobrászati díszítményeken olyan
motívumokat kimutatni, amelyek hűségesebben ábrázolnak valamely konkrét valóságot, mint
Giotto a valóságostól meglehetősen távol álló szikláival és fácskáival vagy általánosított
architektúráival. Csakhogy Giottónál minden dolog a valósághoz csak lazán kapcsolódó új
művészi valóságra és meggyőzőerőre tesz szert. A kortársak egy varázsló játékának nézhették,
amikor a nagy művész a régi, szent elbeszéléseket mondva olyan létet és olyan történést
bontott ki a szemük előtt, amelyben az érzéki tapasztalat nyersanyagából születő formák és
összefüggések a mindennapi valóság véletlenszerűségeivel szemben az érzéki szemlélet
alapját képező, de még csak nem is sejtett tipikus igazságok és vonatkozások
kinyilatkoztatásaként jelentek meg. Lehetővé tették, hogy az elbeszélést a természetben
működő formai erők és oksági kapcsolatok alaposabb és világosabb ábrázolásának szférájába
emelje. Ennek eredményeként azután a megfigyeléseket az alakok megformálásában,
plasztikai hatásában, kompozíciós jelentésében és az ábrázolt térrel való kapcsolatukban
megnyilvánuló normatív művészi törvényszerűséggé dolgozták fel. Ez a törvényszerűség már
nem a transzcendens világ tükörképe volt, forrása az érzéki élmény. A művészi szemlélet
ebben az élményben a kutató szellemnél hamarabb új általános igazságkategóriákat és formai
értékrendszereket láthatott megnyílni maga előtt, amelyek, igaz, akárcsak az antikvitásban, és
részben az antikvitás hatására a világi tényszerűség kritériumaként, egyszersmind azonban a
látható világ művészi meghódításáért folyó küzdelem kifejeződéseként, nem utolsósorban
pedig az olyan formai jelentőséghez vezető útként jöttek létre, amellyel a művész mint alkotó
ember a szent elbeszélések isteni és emberi tartalmát az egyházi kinyilatkoztatás legmélyebb

titkaitól függetlenül, földi, érzéki életében megalapozott művészete és a képzelet szabad
működése eredményeként felruházhatta.
Az új művészet tehát két szempontból is haladást jelentett.
1. A természetábrázolás és a természetparafrázis általános problémái és, normái önálló
jelentőségre tettek szert, és a specifikusan művészi törekvés . és siker legfontosabb tartalmává
lettek.
2. A művészet autonóm, kézzelfogható törvényszerűsége a művészi idealizálás és
monumentalizálás új kiindulópontjává vált. Így például a tér összezárulása mint a természet
térbeli összefüggéseinek megnyilvánulása és ezáltal a festői ábrázolás természethűségének
egyik legfontosabb vonása minden festői kompozíció elengedhetetlen jegyévé lett,
egyszersmind azonban a kép zárt és felületben meg térben egyaránt kiegyensúlyozott és
koncentrált hatásához való szabad alkalmazásával a legfőbb eszközévé lett annak, hogy a
nézőben a megvilágosítóan felszabadító és felemelő művészi megoldás benyomását keltse.
Ugyanez vonatkozik az új ideáltípusokra is. A középkori formulaszerűséghez most már
tudatos művészi szabály járul, az általános szellemi mozzanatokra és a nekik megfelelő
szépségképzetekre felépült idealizáláshoz pedig a tisztán formai mozzanatokon, továbbá a
nagyság, stílus és művészi fölény velük kapcsolatos eszméin nyugvó idealizálás társul. Az az
átalakulás, amely a XV. és XVI. század íróinak szemében a művészet megújulásának és az
igazi doktrinához, a középkorban veszendőbe ment szabályokhoz való visszatérésnek tűnt,
abban a tudatban és annak nyílt bevallásában rejlett, hogy a művészet tulajdonképpeni önálló
feladata a képzelet autonóm játéka. „A festészet művészete Etruriában kezdett kialakulni egy
Firenze városához közeli vidéki lakban” - írta Ghiberti világosan és olyan határozottan,
ahogyan az ember olyan tényekről szokott írni, amelyeket illetően nem merülhet fel kétség; ez
a megjegyzés számos, Ghiberti előtt bizonyára nem ismeretlen régebbi emlék ismeretében
érthetetlen volna, ha szavai nem a festészet új fogalmára utalnának.
Megvolt ennek Északon is a maga hatása, akárcsak Petrarca tanításának az irodalom
lényegéről. Különféle, egymást követő és egymással párhuzamos hatásait figyelhetjük meg.
Nemcsak ikonográfiai és formai kölcsönzésekről van szó; közeledtek a képszerűség itáliai
formáihoz is; ennek során először is jelentős változás következett be a formai szempontok
önálló jelentőségének javára, méghozzá mind idealisztikus, mind pedig naturalisztikus
értelemben.
Az új itáliai ábrázolási normákhoz kétségkívül a formai tökéletességre és szépségre
vonatkozó új elképzelések, és egy világon belüli platonikus idealitás első csírái is
kapcsolódtak, és ezek Északon is kezdték éreztetni hatásukat. A növekvő Mária-kultusszal

(amely maga is az átalakulás jele volt) kapcsolatban oly népszerűvé váló Madonnaábrázolásokon könnyen megfigyelhetjük például a giottói és sienai ideáltípusok hatását.
Antikizáló szépségkánonjuk a bájnak és kedvességnek, a középkor egyházi művészetének
keretei között kifejlődött képzeleteivel összeszövődve Északon is egy olyan szépségfogalom
kiindulópontjává lett, amelyben a hangsúly a vallási idealitásról a tisztán művészi idealitásra
helyeződött át; ezekben a Madonna- és szentábrázolásokban az antikvitás óta első ízben
kezdett uralomra kerülni Északon is a művészetben egy olyan embereszmény, amely minden
más szempont fölé helyezte az eufóniát, a formák kecsességét (az antikvitással szemben
persze a közbeeső középkori fejlődés eredményeképpen a pszichikus jellegzetességek
erőteljesebb hangsúlyozásával kötve össze őket). Mindezek most már nem pusztán az isteni
igazságok világi példái, hanem önmagukért vannak jelen, az emberi lét meg a vele járó s
nagyra becsült földi lehetőségek láttán érzett tisztán művészi öröm kifejeződéseiként; s ilyen
értelemben minden egyéb szempont fölé emelkedtek.
Új értelmet és új rangot a formai feladatok nemcsak a klasszikus stílusért folytatott későbbi
küzdelem ilyen előjátékaiban kapnak - párhuzamos folyamatot figyelhetünk meg az Alpoktól
északra eső területek legrégibb „humanisztikus” irodalmában -, hanem a régi, a gótikus
formavilág keretei között is. A vonalak gótikus játéka, a gótikus mozgás gracilis lebegése
vagy patetikus mozgása, a plasztikus formák és konstrukciók mind gazdagabb, művészibb,
ugyanakkor azonban a barokk túlcsordulásig fokozott élete, a festmények barátságosan
virágos vagy pompázatosan ragyogó színessége, az építészeti ritmika, térhatás és díszítés
mind-mind a nagyobb önállóság és a középkori eszmei egységen túllépő művészi jelentőség
irányában fejlődnek. Az italianizáló ideáltípusok mellett új északi ideáltípusok is kialakulnak,
amelyekben az absztrakció és az általánosítás, valamint az individuális kiválóságok ezekhez
kapcsolódó fogalmai már nem annyira az ábrázolásnak a személyiség keresztény-szubjektív
és
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mozzanatokon nyugodtak. És ahogyan a korabeli teológiában és filozófiában az új tézisek és
szempontok belső dialektikája fokozatosan egyre nagyobb szerephez jutott a középkorian
egységes, tekintélyelvűen abszolút vallásos eszmével szemben, ugyanúgy beszélhetnénk a
művészetben is valami ilyesféle dialektikáról, a vonalak, formák, típusok és problémák
dialektikájáról. A középkori művészet nagy spirituális egységét nem tudta ugyan nyomban
egészen felrobbantani, de lazított rajta, és utat nyitott a művész új helyének a kulturális
életben. Jellemző, hogy ez a változás, irodalomban és képzőművészetben egyaránt, Északon
először személyes belátáshoz, magasabb képzettséghez, különös hozzáértéshez kötődött.
Olyan festményeken és szobrokon figyelhető meg első ízben, melyek nem tartanak szoros

kapcsolatot a gótikus művészet nagy hagyatékával, az egyházi építmények architektonikai
összműalkotásával. Táblaképek ezek, miniatúrák, egyedi szobrok. Akkor, amikor az
épületszobrászat és a falfestészet még a transzcendens gótikus idealizmus szellemében
dolgozik, művészethez értő megbízók számára vagy talán már megbízás nélkül is művészi
hitvallásként olyan művek születnek, amelyek erre az új, sajátosan művészi törvényszerűségre
épültek.75 Aligha véletlen, hogy a képzőművészet nagy újításai attól kezdve egészen a mai
napig sokkal inkább az elmozdítható műalkotásokhoz fűződnek, s nem az építészethez
kapcsolódó monumentális művekhez. Csak az ellenreformáció művészete kivétel, amely
azonban máskülönben is sok vonatkozásban a gótikus művészethez tért vissza.
Ez az autonómia nemcsak általában a formálásmódban, hanem - s ez a legfontosabb - a
természet ábrázolásában, mégpedig a régi gótikus naturalizmusban éreztette hatását.
Láttuk már, hogy miként jött létre a késői középkorban a keresztény embernek az érzékileg
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megfelelően a természethűség új felfogása, az a nézet, amely szerint a természethűség az
individuális jelenség tükröződése a szubjektív megfigyelésben. Ezt a felfogást először egy
olyan túlvilági törvényszerűség hívta életre és szabályozta, amelyhez minden világi
jelenségnek köze volt. Tudjuk azt is, hogyan vált ez a nominalista naturalizmus fokozatosan
(a kettős igazságról szóló tanításoknak megfelelően) a művészet, a megismerés, a világnézet
tartalmi és formai gazdagodásának fontos forrásává. Rámutattunk arra is, hogy sok pozitív
természetismeret a semita népek tudományos irodalmában antik örökségként maradt fenn; s
ezek recepciója, ha nem indított is meg a fentivel analóg fejlődést, mindenesetre hozzájárult
az általános szellemi élet kibontakozásához. E folyamat hatására a pozitív tudományok annak
a munkának a filozófiától és a teológiától független orgánumává kezdtek válni, amelyben az
ember az őt környező világgal kapcsolatba lép s vele foglalkozni kezd; és természetesen a
művészetben is meg kellett lazulnia a természetmegfigyelés és a középkori világmagyarázatrendszer szoros kapcsolatának.
Ebben az időben kezd tért hódítani Északon az autonóm műalkotás új fogalma; és olyan
példaképeket kezdenek utánozni, amelyek belső szerkezete független az említett rendszertől.
E tények önmagukban is nagyon figyelemre méltóak és igen tanulságosak a későbbiekben
fellépő hasonló jelenségek szempontjából.
Bár a XIV. század északi művészei a későbbi romanistákhoz hasonlóan olykor
meglehetősen híven követték az itáliai példaképek naturalista vívmányait, a kölcsönvett
elemek szinte sohasem jelennek meg abban az összefüggésben és alakban, amely Itáliában
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legfontosabb ismertetőjegyük volt. Odalenn mindkettőt olyan mikrokozmosz determinálta,
amely a valósággal mintha csak a szabad, az egyetemes művészi igazság és belső logika
követelményei által irányított színpadi játékban függött volna össze; értelme és alakja,
igazsága és szépsége a képszerű egész és részei közötti zárt kölcsönhatásból következtek.
Északon viszont a képek kölcsönvett új formái és normái olyan motívumokhoz kapcsolódtak,
amelyek - ellentétbe kerülve eredetükkel - az individuális valóság megjelenítésére irányuló
gótikus törekvésből alakultak ki. Még meglepőbb, hogy Északon az itáliai kompozíciós sémák
nemcsak az északi gótika szubjektív naturalizmusának elemeivel keveredtek, hanem mint
egészet is kizárólag a természetmegfigyelés szempontjából használták fel őket. Így például a
tér következetes összefogása Itáliában - részben antik hatásra - az egyszerű valóságutánzáson
túllépő magasabb művészi törvényszerűség követelményeként honosodott meg a festészetben.
Az Alpoktól északra azonban elsősorban a szubjektív megfigyelés ábrázolásában elért haladást
látták benne, amelyet most már ki lehetett terjeszteni az alakok egymás közötti és az őket
körülvevő térrel való természetes kapcsolataira is. Amíg tehát Itáliában a kompozicionális
lelemény elképzelt összhatása határozta meg a tájkép vagy az enteriőr rekonstrukcióját, addig
Északon rövidesen ugyanaz a téma valamely meghatározott térkivágat utánzásának jellegét
öltötte. Burckhardt látszólag paradox megállapítását, hogy Giotto nélkül Jan Steen más és
valószínűleg kisebb lett volna,76 érvényesnek tekinthetjük a németalföldiek egész
tájképfestészetére is, sőt kiegészíthetjük ezt a megjegyzést azzal is, hogy az antikvitásnak
szintén volt hasonló szerepe. A szellemi élet fejlődését nézve mi lehetne érdekesebb annál,
mint hogy a festészet felfogásának és leleményeinek a görög kultúrából ránk maradt
hagyatéka és azon törekvése, hogy világképét művészileg és tudományosan objektiválja, a
művészet formai-autonóm tökéletességére irányuló itáliai törekvések kerülő útján eljutott
Északra, s ott alkalmazkodva embernek és természetnek a nyugati népek közt a középkorban
kialakult viszonyához, kiindulópontjává lett annak, hogy a szubjektív tudat tükrében újra
felfedezzék a világot, a világ tájképi szépségét és költészetét.
Eleinte persze, mint említettem, csak a valóságos összefüggések bizonyos sablonjairól volt
szó, amelyek a jelenségek gótikus-valóságfeletti összekapcsolása helyébe léptek, és az
utóbbiakhoz hasonlóan naturalista megfigyelésekkel együtt jelentkeztek.
Ez ismét előrelépés volt, ugyanakkor azonban új problémákat is felvetett. A haladást abban
láthatjuk, hogy – miként Itáliában a formai szépség és törvényszerűség – Északon most a
szubjektív megfigyelésen alapuló lehető legnagyobb természeti hűség művészi öncéllá, a nagy
műalkotás ismertetőjelévé vált. A XIV. század új, „realista” irányzatának műveit, például V.
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Károly portrészobrát, a királyi család mesterének mellszobrait Prágában, Albrecht von
Beichlingen püspök emlékművét Erfurtban és más hasonlókat nem a természet iránti új
érdeklődés különbözteti meg a régebbi művészettől, hanem a tudatos természetstúdium, az a
törekvés, hogy a művészetet minden más szempont mellőzésével elsősorban és egyre inkább a
modell érzékelhető valóságának hű ábrázolására tegyék képessé. Ami addig a középkori
dualizmus egyik kifejezési eszköze volt, most önálló céllá, a művészet haladásának
legfontosabb céljává lett, amellyel szemben minden másnak háttérbe kellett szorulnia. A
képzőművészettel szinte egyidejűleg ugyanerre az útra léptek a neonominalisták és
terministák is, Durandus, William Occam és Johannes Buridanus, amikor elméletileg minden
tudást, az ember saját erejéből elérhető minden igazságot megkíséreltek az érzéki egyedi
tényekre visszavezetni. „A tudomány a külső tapasztalatra van utalva, és minthogy a valóság
világában nincsenek univerzálék, a megismerés sem indulhat ki az általánosból, hanem csakis
az egyediből”, tanította Occam, Bacon és Spinoza nagy előfutára, és ezek a tanok
kommentárként szolgálhatnak ahhoz, ami nem sokkal ezután, főképpen Franciaországban
bekövetkezett - itt volt ugyanis az új ismeretelméletek eszmei központja.
Anélkül, hogy hirtelen váratlanul új farmákra váltottak volna át, mégis minden, amire a
művészet - amióta csak újra a természetből kezdett meríteni - a valóság szemléletében szert
tett, új jelentőséget nyert; s ez vált azzá a voltaképpeni esztétikai tényezővé, amelynek
továbbfejlesztésére és gazdagítására a művészek áttekinthetetlen mennyiségű egyedi
kísérleteikben mindenütt törekedtek. Ennek tulajdonítható, hogy kísérleteik az egyedi
tárgyiság mind hűségesebb utánzásával fokozatosan felbomlasztották és áttörték a gótikus
formaábrázolás „stílusát”, háttérbe szorították az idealista konvenciót, s ugyanakkor a régi
kompozíciós egységeket a tényszerű megfigyelések sorával fonták körül és robbantották fel.
A XVIII. és a XIX. században a barokk kor nagy fantáziaképződményeit ilyesféleképpen
változtatták meg vagy oldották fel lassacskán egyrészt a világi életben, eszméiben és
történelmi értékeiben gyökerező jelentés új követelményei, másrészt pedig a naturalista
feladatok új hulláma, a természet és az életjelenségek dokumentáris hűségű ábrázolására való
törekvés.
Bármilyen lassan és számunkra látszólag alig észrevehető átmenetekben zajlott is le ez a
folyamat a XIV. században, a művészetben mégis az értékek elkerülhetetlen átértékeléséhez
vezetett. Kiegészítő korrelátumból a természetmegfigyelés a művészi alkotó tevékenység
alapjává és legfőbb céljává, kezdetévé és végévé vált. Sokkal többet rejtett magában ez az
átalakulás a művészet pusztán formailag új irányánál. Mert ez a mozgalom az emberiség
szellemi fejlődésének történetében egy új korszak első művészi megnyilvánulása, amelyet

minden előzőtől megkülönböztet az, hogy az emberi szellem a megfigyelés önbizalmában
kezdte keresni a művészi igazság és a mindennapok főlé való emelkedés zálogát. Új dolog volt
ez:
1. a középkorral szemben, mert a megfigyelés és művészet azonosításában a művészileg
jelentőset már nem a valóságos jelenségeknek a természetfeletti rend és embersors alá való
rendelésében, hanem kizárólag magában a valóságban keresték;
2. új volt az antikvitással szemben is, mert nem a szókratészi értelemben vett általánost, a
jelenségek váltakozásában fogalmilag állandót objektiválta, hanem az augustinusi in interiore
homine habitat (az ember bensőjében rejlik az igazság) gondolatát az embernek az érzéki
világhoz való viszonyára vitte át, és arra törekedett, hogy a legmagasabb fokon alakítsa ki azt
a képességet, amellyel a természet- és életjelenségeket a maguk különösségében nagy
intenzitással megragadva és ábrázolva tartós szellemi birtokunkká tehetjük, gazdagítva velük
világnézetünket.
Ezt a kezdeti, és körülbelül mindenütt, az egész nyugati művészetben meglevő tétovázó és
keresgélő korszakot Sturm und Drangnak nevezhetnénk; a régi és az új mozzanatok különös
keveredése jellemzi. Ez az átmeneti művészet, amelynek utóhatása egyes népeknél, iskoláknál
és mestereknél igen sokáig kimutatható, kimunkálta ugyan valamennyi elszigetelt
motívumban és formában a természet portrészerű ábrázolásának egyedi, anyagszerű, színes
lehetőségeit (egészen „modern tájképeket”, „pontos architektúraképeket”, „igazi portrékat”
találunk), a valósághűség követelményei és vívmányai mennyiségileg és minőségileg
egyaránt túlsúlyra jutottak, de még nem vonták le a feltétlen valóságutánzás követelményéből
adódó átfogó következtetéseket a képi lelemény alapelveiben.
A művészet irányadó céljává az az akarat vált, hogy az érzéki világ gyönyörűségeit
teljességükben és kimeríthetetlen sokféleségükben a művészet számára hozzáférhetővé
tegyék; de hogyan lehetett ezt a törekvést a képi kompozícióban érvényesíteni?
Olyasféleképpen, ahogyan a múlt század realista életképeiben és tájképtanulmányaiban
még hosszú ideig érezhető a barokk sablonok utóhatása, az Alpoktól északra az új,
„naturalista” festészet kezdeteinél is a valóságábrázolásnak mintegy a mélyén jelen vannak
középkori hatások: a természetmegfigyelések a tapasztalatnak csak átabotában megfelelő
módon mintegy össze vannak adva; gótikusan ívelt alakokat látunk, régi, giottói módon
konstruált eszményi kompozíciókkal találkozunk, nem mintha a művész „ügyetlen” lett volna,
hanem mert egy döntő jelentőségű, igen súlyos problémával kellett szembenéznie. Hogyan
lehet ezt az új felfogást és követelményt, a természethűséget, amely a keresztény
szubjektivizmusból alakult ki, és nagykorúvá válva az egész művészi alkotó tevékenységet

birtokába akarta venni, az ábrázolás olyan mozzanatainak esetében is kifejezésre juttatni,
amelyek túllépnek a különálló, tárgyilag elszigetelt természetstúdiumokon? Egymagában az
elszigetelt természetmegfigyelések mégolyan intenzív és extenzív felhalmozása sem tudta
meghozni ezekben az átmeneti jellegű munkákban a megoldást, sem a régi gótikus idealista
kompozicionális absztrakciók, sem pedig a giottói festészet újabb kompozíciós sémái nem
segítettek a kibontakozásban.
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meghatározottsággal. Ezt az ellentmondást korábban nemhogy zavarónak nem érezték, éppen
ellenkezőleg, törekedtek rá, most azonban elviselhetetlennek hatott. Hiszen ugyanebben az
időben esett meg az is, hogy az occamisták az emberiség történetében először határozottan
kiemelték az empíria és a hit összeegyeztethetetlen voltát. A giottói kompozíciók pedig
jóllehet a reális lét megfigyelésére épültek, annak azonban szabad művészi parafrázisát adták,
amely ugyancsak ellentétes volt a természethűség új felfogásának alapelvével. Az ebből
támadt konfliktus jellemezte a XIV-XV. század fordulóján a képzőművészetet; ez volt a kor
legfontosabb problémája, amelyből északon és délen egyidejűleg, de más-más módon új
művészet keletkezett.
A konfliktus itáliai megoldását, amelyben Firenze játszotta a vezető szerepet, más
összefüggésben szeretnénk megvizsgálni.
Északon viszont a németalföldi festészetnek jutott az a történelmi küldetés, hogy a szellemi
hatalmak ellentmondásából kiindulva új utat mutasson a művészetnek.
Bizonyára nem véletlen, hogy ez a művészetben világnézeti szempontból korszakalkotó
átalakulás egy nagy művész nevéhez, az északi művészet első, a maga individuális
jelentőségében világosan megragadható, úttörő személyiségéhez kapcsolódik. Ebben az
összefüggésben vizsgálva, Jan van Eyck életműve új megvilágításban jelenik meg előttünk. A
képeiben megtestesülő természetszemlélet nem volt új, s érett művei csodájának számos
mozzanata messzire nyúló családfával rendelkezik. Ennélfogva az is magától értetődő, hogy
műveiben bizonyos vonások és stílussajátosságok kora és hazája közös vívmányainak
tekinthetők, amelyeket németalföldi kortársai tőle függetlenül is elértek. De új volt és az ő
érdeme az a merészség, amellyel a művészet megváltozott helyzetéből úttörő jelentőségű
következtetéseket vont le; s az is, hogy ezeket egyedül érvényes elvekként szembeállította a
régi hagyományokkal. Mindez legvilágosabban a kompozíció roppant leegyszerűsítésében
fejeződik ki. Nem ok nélkül nevezték a giottói stílusú festményeket epikusoknak, Dante Isteni
színjátékával hasonlítva össze őket; elbeszélő jellegüket hangsúlyozták ezzel, amely bizonyos
mértékig az egész egykori gótikus művészettel közös vonásuk. A kéziratok képei, az

üvegfestmények, a faliszőnyegek, vagy a XIV. században a falakat ékesítő freskók mind-mind
olyan színházi előadásokra hasonlítanak, amelyekben sok a szereplő, s a tartalmuk tudósít
valamiről. Voltak ugyan kivételekként kevés alakos reprezentatív ábrázolások is, de az
általános törekvés félreismerhetetlenül az volt, hogy a figurális kompozíciót lehetőleg
gazdagon, mozgalmasan, sokoldalúan és érdekesen formálják meg. Aztán meg a naturalista
törekvések túlsúlyra jutásával a festményeken, mint valami képeskönyvben, a lehető legtöbb
természetmegfigyelést sorakoztatták fel, és így még a genfi A bárány imádása című kép is totius orbis comprehensio* - mennyei seregek és az összes rend képviselőinek felvonulása,
eszményi tájon; végtelenül gazdag alakokban és természeti pompázatosságokban.
Ezzel szemben Jan összes műve77 kompozicionálisan annyira korlátozva van, hogy azt
elszegényesedésnek is tekinthetnénk, ha nem volna világos, hogy egyrészről szándékos,
másrészről a művészet belső gazdagodását hozta. Különösen akkor nyilvánvaló a haladás a
festői felfogást illetően, ha a kompozíció egyetlen figurára korlátozódik, például arra az egyegy meztelen alakra, akikről a XVI. században a genti szárnyas oltárt elnevezték, vagy Jan
portréira. Az újdonság nem a portrékészítés szándéka vagy a meztelen test tanulmányozása
volt, ilyen irányú kísérletekkel már korábban is sokfelé találkozunk, hanem az a határozottság,
amellyel a művész a meztelen test tanulmányozását vagy a portrészerű hűséget az ábrázolás
kizárólagos tartalmává tette. A szó általunk használt értelmében vett természetstúdium - a
valóság egy részlete, ahogyan a maga egyedi voltában a megfigyelés számára feltárul lényegében ezeken a festményeken vált először egyértelművé a témával. Más szóval Jan
tudatosan lemondott mindarról, ami túl van a közvetlen érzéki észlelésen, és tudatosan
leválasztotta minden metafizikai vagy empirikus, az adott egyszeri tényálláson túlmutató
összefüggésről és normáról. Műveiben teljessé vált a világ végtelen sokféleségének szubjektív
felfedezése, amely a középkori világfelfogásban bontakozott ki, világfeletti előfeltevésekkel
összekapcsolva, most viszont már maga vált világnézetté és a művészet önmagán nyugvó
forrásává.
Ez pedig már nyilvánvalóan nem magyarázható pusztán valami újszerű tudással, amely bármilyen csodálatraméltó is - mégiscsak egy messzire visszanyúló fejlődési sor folytatása
volt, és kisebb mértékben, de sok egykorú művésznél megfigyelhető, hanem egy már nem
középkori új művészi érzületen nyugodott, amelynek egy zseniális művész volt az úttörője. Itt
keresendő a kompozicionális korlátozottság eredete, amelyet nem szabad - amint azt a
művészi folyamatokhoz kevéssé értő írók tudni vélik – a fantázia hiányaként felfognunk; sőt
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inkább olyan forradalmi tett volt, amely a művészet nem is sejtett gazdagságához vezetett, s a
szó szoros értelmében egy új világot tárt fel. A londoni Timotheus vagy a Sta Croce
kardinálisának bécsi arcképe* nem azért hat a középkori művészettől olyan távolesőnek, és
nem azért nézik a tájékozatlan nézők modern képeknek őket, mintha Van Eyck olyan
művészetet fedezett volna fel, amely a természethűségről alkotott mai elképzeléseinknek felel
meg; vagy mintha másképp látta volna a valóságot, mint elődei. Csupán arra korlátozta magát,
hogy azt fesse le, ami korának és művészetének eszközeivel és problémáinak keretében
lehetőleg maradéktalanul hűségesen individuális természetmegfigyelésként ábrázolható volt.
Erről van szó olyankor is, amikor - mint vallási témájú műveiben - a képi leleménynek
nem lehetett alapja a puszta modelltanulmány, hanem egységbe kellett ötvözni egymással a
teret és a hagyományos képzeteket, a tárgyi hűséget és az alkotói invenciót.
Az ilyenfajta ábrázolásokban Jan, ellentétben a giottói képekkel - amenynyire csak
lehetséges -, feltűnően lemond minden külső akcióról. Nyugodt ünnepélyességben, majdnem
archaikusan mozdulatlannak festi a trónoló Madonnát és környezetét, a szent férfiakat és
asszonyokat, az általuk oltalmazott donátorokat vagy a házaspárt is, akiket képszerűen kettős
portrévá egyesített. A XIV. század művészete a korai gótika merev tektonikus sorolását az
alakok erőteljesebb, a cselekvés révén objektíve indokolt mozgalmasságával és ebből adódó,
plasztikai és térbeli csoportokká való egyesítésével igyekezett feloldani; ezzel szemben Jan
látszólag újra lemondott mindezen vívmányokról a régi, mozdulatlan és izolált merevség
javára.
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természetmegfigyelésével elérhető és megoldható volt: a bonyolult mozgásmotívumok és csoportok, minthogy nem alapulhattak többé a régi sémákon, megkövetelték volna a testi
organizmus ismeretét és absztrakt tanulmányozását; az egykorú itáliai képzőművészet valóban
ezt is tekintette legfontosabb feladatának. Északon azonban ezeknek a tanulmányoknak
egyelőre háttérbe kellett szorulniok az individuális tárgyi hűség javára. Mindaz, ami ezeken a
festményeken az alakokat körülveszi: az öltözetek és eszközök, az épületek és a növények, s
ami csak anyagszerűségben, színben, megvilágításban érzéki megjelenésüket a néző számára
közvetítette, abból a törekvésből fakadt, hogy a valóságnak olyan képét teremtsék meg, amely
a gótikus művészetben a természethűség fogalmával kapcsolódott össze, és most persze még
mindig az összeadás régi gótikus módszerével, de az így felfogott igazság szempontjából nem
ábrázolható mozzanatokat lehetőleg mind elkerülve az egész kompozíciónak az egységesen
látott és portrészerűen megfestett természetkivágat látszatát kölcsönözzék.

Ez azonban lehetetlen lett volna, ha a művész előtt mértékadó eszmei egységként ott nem
lebegett volna a priori egy ilyen egységesen látott természetkivágat; ebben rejlik az északi
művészet története számára döntő jelentőségű újítások második forrása.
Valamely természetkivágatnak a maga egyszeri véletlenségében való portrészerű
ábrázolására - vagy akár csak egy ilyen egység puszta látszatának megteremtésére is - az
objektív téri hatások és ábrázolóeszközök antik vagy új itáliai módszere természetesen nem
volt alkalmas. Azt a nagy művészi tudással kiegyensúlyozott játékot, amelynek segítségével
plasztikus testeket egy térkonstrukcióval egységes és meggyőző térhatássá sikerült egyesíteni,
persze - olyasféleképpen, mint az egykorú itáliai művészetben - ki lehetett építeni a maga
törvényszerű és ellenőrizhető pontosságában; nem volt azonban elégséges akkor, ha az volt a
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végtelenségéből származó szabad kivágás illúzióját közvetítsék a nézőnek; legfeljebb kisegítő
eszközként volt jó, s ekként később alkalmazták is, de önálló célként alapjában volt ellentétes
a térábrázolásnak azzal a felfogásával, amely Északon kibontakozott.
Más rendszert és más eszközöket követelt meg az a varázsos játék, amelylyel a határtalan
tér szabad, kompozicionálisan kötetlen kivágását az őt kitöltő léttel és élettel együtt ábrázolni
akarták.
Mindenekelőtt azonban azt a kérdést kell feltennünk, hogyan alakult ki egyáltalán ez a
törekvés. Valóban valami egészen újról volt szó? Vajon nem inkább olyan dolgokhoz
kapcsolódtak-e a festők, amelyek régiek voltak, ha korábban persze más volt is a jelentésük,
olyan felfogáshoz, amelynek lényege a gótikus művészetben gyökerezett, és amelyet a XIV.
századi itáliai hatások csak bizonyos mértékig háttérbe szorítottak?
A Giotto iskolájához tartozó festmények bonyolult felépítésével szemben Jan képeinek
kompozíciója végtelenül egyszerűnek hat: függőleges és vízszintes kulisszák futnak
párhuzamosan az alakokkal, és mintegy dobozokba zárják őket. Némelykor ablakszerű
kitekintés nyílik belőlük a tájra, s a vertikális építmény közelségéből, anélkül hogy tekintettel
volnánk az erők bármiféle körülhatárolt és kiegyensúlyozott játékára, hirtelen egy horizontális
térmélység korlátlan tágasságába lendülünk át, amelyben a tájképi motívumok elhintett
mintaként jelennek meg. Voltak olyan kísérletek is, amelyekben a figurális kompozíció
közelnézetét közbeeső tagok nélkül kapcsolják össze a távolnézettel. Mindez pedig, együtt a
frontalitással és az alakok egyszerű sorba rendezésével, amelyekre már korábban rámutattunk,
a régebbi gótikus művészetnek az északi szobrászatban és festészetben az itáliai hatások előtt
kibontakozott kompozicionális rendszerére emlékeztet, amely a nagy egyházi művészetben e
hatás után is uralkodó maradt. Arra az elvre emlékeztet, amely szerint a nagy gótikus

katedrálisok homlokzatának szoborsorai és a kora gótikus üvegfestmények fenséges alakjai
nem objektív materiális csoportképződményekké, hanem a végtelen tér más és más
mozzanatai által egyesítve jelennek meg úgy, hogy az immateriális végtelen teret a
határtalanság és tágasság hozzá kapcsolódó képzeteivel együtt teszik az egész képi koncepció
alapjává, magasabb téri egységként; úgy uralkodik azután rajtuk, hogy mindenütt, még az
elbeszélő tartalmú reliefekben és miniatúrákban is, a konkrét téri színhely motívumait a
térbeli kapcsolatnak nem a voltaképpeni hordozóiként, hanem csupán külső tagjaiként
ábrázolják.
Az új németalföldi festészetben azonban ennek a régi gótikus kompozíciós elvnek az
alkalmazási területe és jelentése megváltozott. A kereszténység, az isteni kinyilatkoztatás
mindenütt és minden időben ható törvényébe vetett hitével arra tanított, hogy a végtelenséget
- előbb traszcendens eszmei fogalomként, később, a gótikában, a világ valóságos tereként,
amelyben természetfeletti erők hatnak és érzékfeletti összefüggések állnak fenn - a világnézet
legfontosabb elemeivel tartósan össze kell kapcsolni. Most, az új németalföldi festészet a
környezettel való kapcsolatot is kioldozta transzcendens előfeltevéseiből és tartalmából, és a
művészi problémák autonómmá válásának, a megfigyelés magabiztosságának hatására a
dolgokat a határtalan térben természetes és érzékileg észlelhető módon egyesíteni kezdték.
Más szóval: a tér végtelenségéhez és korlátlanságához való tartozásunk természetes
esztétikai alaptényezővé vált, amelyet széles horizontok segítségével a néző szeme elé tártak,
de amely a képi lelemény alapját képezte még a világegyetem legkisebb szegletének
ábrázolásakor is. A tér klasszikus és itáliai objektív rekonstrukciója és zártsága helyére a
térbeli kapcsolat lépett, ahogyan a maga kimenthetetlen sokféleségében és határtalanságában a
valóság szubjektív átélése és megfigyelése számára megmutatkozik. Ez volt a mélyebb
értelme annak, hogy Jan van Eyck a térbeli kompozíciót látszólag leegyszerűsítette és a régi
gótikus rendszerhez közelítette.
Az itáliai kompozíciós absztrakcióval szemben a tárgyak és térbeli összefüggések
ábrázolásában továbbra is a szubjektíve megismert és átélt tényszerűségnek az a fogalma volt
a fontos, amely - ellentétben az antikvitással a középkori embernek a külvilághoz való
spirituális viszonyából fejlődött ki; csakhogy ez a fogalom többé nem kapcsolódott a
transzcendens eszmevilághoz, nem azt szolgálta és nem az határozta meg őt, hanem a
művészet szellemi és formai felszabadulásának eredményeképpen tisztán művészi
problémává lett, a művészi szemlélet, a környezet érzéki ábrázolásának és megértésének
forrásává, amelyet ennek hatására a maga természetes mivoltában új szemmel kezdtek nézni,
s amelyben olyan jelenségeket, vonatkozásokat, titkokat és hatásokat kezdtek művészileg

felfedezni, amelyekről sem az ókorban, sem az itáliai trecento művészetében még csak nem is
álmodtak soha.
Teljesen világossá akkor válik számunkra ez az összefüggés, ha felidézzük, milyen
szorosan összefüggenek nemcsak a kompozíció szerkezete és a korlátlan térkivágáshoz való
viszony, hanem az alakok térbeli összekapcsolásának eszközei is azokkal a szempontokkal,
amelyeket az antikvitással szemben a középkori művészet jellegzetes újításaiként ismertünk
meg.
A gótikus művészethez hasonlóan itt is elsősorban immateriális mozzanatok kapcsolták
össze a határtalan térben a majdnem mozdulatlan alakokat egymással és a nézővel is,
méghozzá:
1. A szellemi közösségben való részvétel. Újból háttérbe szorul az alakoknak élénk
cselekmények és a nekik megfelelő fizikai kapcsolatok által való összekapcsolása, amelyeket
a giottói művészet kedvelt; helyébe lép egyrészt a csak lelki közeledés erőteljesebb
hangsúlyozása, másrészt pedig az a rend, amely minden egyéni pszichikus és fizikai
folyamattal szemben a fölébük rendelt közös, nem az egyes eseményekben, hanem a nyugodt
létben ható magasabb rendű szellemi jelentést engedi érvényesülni. Nem csupán a
transzcendens eszmerendszer tükörképe volt már, mint a régebbi gótikus művészetben,
amelynek monumentális ünnepélyessége a világi dolgoknak a világfeletti létbe való emelésén
alapult, nem is pusztán az a kötelék volt, amely Isten kiválasztottait összekapcsolja az örök
értékek érzékfeletti, minden adottság, múlt, jelen és jövő felett álló birodalmában; inkább
azon a bensőségességen és szellemi koncentráción nyugodott, amely Jan alakjait kiemeli a
mindennapokból, és visszhangra talál a néző áhítatában.
Mindennek a hátterét a kimeríthetetlen természet és a dolgok „csendes”, az emberi
akarattól független fennállásának, keletkezésének és elmúlásának a megfigyelése és csodálata
alkotja, amelyen mintha az örökkévalóság visszfénye csillanna meg. A gótika azt tartotta,
hogy az isteni tevékenységnek az emberiség történetében és a természetben időben és térben
megnyilvánuló hatalma korlátlan. Mindezeket újonnan megnyitotta a képzeletnek; és innen
származik a tágas horizontok, az olyan színterek láttán érzett öröm, amelyek mintha
korlátlanul kiterjednének a mélységbe és messzeségbe, s a néző előtt, amíg csak a szem ellát,
feltárják a természet szépségét és az élet sokféleségét. Nagy gyönyörűség forrásaként
kínálkozik a művésznek a megfigyelés gazdagsága még ott is, ahol az ábrázolás egy szűkebb
körre korlátozódik, ha el tud merülni abban a végtelen, csodás világban, amelyet a valóság
környezetünk legkisebb részében, a maga legmindennapibb mozzanataiban is magában rejt.
Figyeljük csak meg szeretettel, és akkor a töprengő szellem az érzéki benyomásokon keresztül
még a legapróbb jelenségekben is felfedezi az egyén akarásának és cselekvésének körén túli

létet és életet. Ilyen mozzanatokból következik az az áhítatos hangulat, amely szinte
hangtalanul körüllengi az alakokat, és a nézőt olyan birodalomba vezeti el, ahol elcsitulnak a
szenvedélyek, és minden vasárnapiasan átszellemül. Az emberi lélek a maga szükségleteivel
és titkaival, és a természet, az élet a maga komplexitásában mint a mulandó világhoz való
viszonyunk kiindulópontja és mélyebb értelmének tükre, megtestesülése, a középkor új,
keresztény művészetének ez a két fontos kritériuma, újra előtérbe kerül mint a kompozíciót
összetartó szellemi tartalom. De többé már nem az emberi bensőben és a természetben rejlő
természetfeletti törvényszerűség visszfénye, mint volt a gótikus művészetben. Ellenkezőleg:
természetes, a földi életben és élményben, az elmélkedésben és megfigyelésben rejlő
értékfogalom. A művészet - hogy eleget tegyen vallásos elhivatottságának - elsősorban általa
képes az embereket szellemileg felemelni, és vallásos érzeteket kelteni bennük.
2. Az új németalföldi festészetnek a téri kapcsolatok létrehozására szolgáló második
eszköze is hasonló viszonyban van a gótikus művészet nagy hagyományával. A megvilágítás
a teret immateriális mozgással tölti be, játékosan megérinti az egyes formákat, ragyogó fényt
vet az alakokra, harcot vív az alkonyuló sötétséggel, és versenyben az árnyakkal mintha ideoda surranna. Rá kell mutatnunk itt is arra a kompozíciós szerepre, amelyet a fény a
keresztény művészet megelőző korszakában játszott; először a korai középkorban mint
absztrakt eszmei tényező, majd a gótikában mint valóságos fény, amelyet az üvegfestészetben
arra használtak fel, hogy a szent alakok természetfeletti lebegésének a hivőkre gyakorolt
hatását fokozzák, és egyszersmind összekapcsolják őket a nézővel és a határtalan külvilággal.
Így azonban a természetes fény az univerzum festőien látott és ábrázolt kivágatónak a része
lett és egyúttal a jelenségek térbeli összekapcsolásának eszköze; az maradt akkor is, amikor
már nem természetfeletti viszonylatok megjelenítéséről volt szó, hanem természetes
kapcsolatokról a valóságos, önálló festői problémává lett térkivágatóan. Amit a középkorban
felfedeztek, hogy miként lehet a csodálatosat a látomásos szemlélet révén közelebb hozni az
emberekhez, most a természet szemléletének fonásává lett. Messze voltak persze még attól,
hogy a jelenségeket egységesen és következetesen megvilágítási effektusokká oldják fel, de
kétségtelenül megtették az ehhez vezető első lépést - az első lépést annak az északi
művészetnek az irányában, amely minden más művészettel szemben a képi egységet a múló
optikai jelenség immateriális elemeire akarta felépíteni.
Talán mondanunk sem kell, mennyire megváltoztak ezáltal a színábrázolás és a modellálás
feladatai; többé nem elvontan és elszigetelően, hanem a megvilágítás és a környezet által
befolyásolt formájukban, a térbeli kapcsolat elemeként ábrázolták őket. Ezek közismert
dolgok. Újólag mégis hangsúlyozni kell, hogy ezeknek az újításoknak az eredete és végső

soron az új ábrázolásmód fő forrása - az egykorú itáliai művészettel szemben - nem a
logikailag megkonstruált és racionálisan ellenőrizhető, tehát végső soron továbbra is elvont
egység volt, hanem
3. a szubjektív szemlélet, amely a festmény minden részletét átjárja, és minden elembe a rá
jellemző saját életet leheli. Nem nagyon érdekel bennünket, hogy az összefüggés racionálisan
ellenőrizhető-e; azért hat meggyőzően, mert benne minden dolog a maga érzéki önértékében,
formájában és anyagiságában, egymásmellettiségében és egymásmögöttiségében, festőileg
egyöntetűen megragadott és hűségesen ábrázolt valóságként jelenik meg. És ezzel
visszajutunk annak a művészi forradalomnak az általános kiindulópontjához, amelyet Jan
művei képviselnek.
Jan romba döntötte a képi kompozíció régi idealista normáit, mert a művészethez és a
természethez való új szellemi viszonynak többé nem feleltek meg. Következetesen természeti
stúdiumokkal helyettesítette őket, olyanokkal, amelyek összhangban voltak mindazzal, amit a
középkor új népei szellemi fejlődésükkel és világnézetükkel mint a természeti igazságról való
új fogalmat maguknak kialakítottak.
Ebből a fogalomból indul ki akkor is, amikor a naturalisztikus részlettanulmányokat képi
egységgé kell összekapcsolnia. Igaz, hogy eközben, amint Heidrich szellemesen megjegyezte,
valami még mindig ott lebeg a szemlélet felett a művészi lelemény végső céljának régi
felfogásából.78 A megfigyeléseket még nem mindig a maguk természeti kauzalitásából bontja
ki (amint az újkor naturalista pozitivizmusa), hanem gyakorta - ahogy ma mondani szokás „természetellenesen” egymás mellé sorolja, és egy elvont kompozicionális konstrukció
segítségével kapcsolja össze őket. De a viszony teljes egészében eltolódott. Nem az a
legfontosabb, mit sikerült valóban elérni; mert újak a célok és új a szemlélet, új szellemi
státusza van a művészetnek, megváltozott a természethez és az élethez való viszonya. Abból
az egyre erősödő meggyőződésből, hogy a szubjektív megfigyelésen alapuló természet- és
életszemléletnek - amely a középkorban egy transzcendens világmagyarázat tagjaként és
általa meghatározva fejlődött ki - önálló jelentősége van, egy zseniális szellemi forradalom
során, amikor e meghatározottság köteléke meglazult, a művészet új felfogása jött létre: új
művészi hitvallás, áj értelmezése annak, ami a művészetnek elsősorban dicsőségére válik, ami
legfontosabb problémáit képezi, aminek a segítségével az embert a maga körében a szellemi
tudat magasabb szférájába tudja emelni, és ami a művészi felelősség legfontosabb tartalma.
E felelősségérzet következtében Jan merész személyes tettel felrobbantotta a középkori
művészi formát; és az egyik legnagyobb festői géniusz a tárgyi igazságra összpontosította
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erejét. Így vált a magyarázó járulék a művészi küzdés legmagasabb rendű céljává. Az
„ahogyan tudtam” szavak, amelyeket Jan van Eyck képeinek keretére írt, nem a középkori
szerénység
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magátólértetődőségével adta elő mindazokat az úttörő jelentőségű újításokat, amelyek
képeiben jelen vannak. Nem kétséges, hogy az a művészet, amely az egyén portrészerű
hűségében, a modell - Jodochus Vyd vagy Van der Paele kanonok - ábrázolásában legtisztább
és legmagasabb rendű kifejeződését érte el, nem csupán a természetutánzásban jelent
fejlődést, hanem egyszersmind a múlt tudatos meghaladása is, ugyanúgy, ahogyan éppen
ekkoriban, bár más úton, tudatosan törekedtek erre Itáliában is. Ez a forradalom az új
eszközök és készségek bevezetésén túl ember, művészet és környezet közötti viszony
alapvetően új felfogásának diadalával is járt. Olyan felfogás diadalmaskodott itt, amelyben messze túl a bizonyos előfeltevésekhez kötődő festői tevékenység határain a művészet
egyetemesen, szellemileg újjáalakult. Ahogyan egykor az ősi geológiai katasztrófák nyomán
új hegyláncok keletkeztek, amelyeknek csúcsairól ma megragadó panoráma tárul elénk, úgy
alakultak ki az Európa középkori történelmében bekövetkezett szellemi megrázkódtatások
nyomán a világ megtapasztalásának új lehetőségei, Amikor pedig az idő megérett rá, belőlük
kiindulva egy zseniális reformátor az igazság és a művészi elkötelezettség új fogalmait, a régi
kötelékeket széttörve, a művészi alkotómunka alapjává tette, és végleg meghaladta a
középkori transzcendens idealizmust a művészetben.
Nincs ebben semmi meglepő, ha meggondoljuk, hogy annak a korszaknak a kapujában
találkozunk vele, amelyben a szellemi követelések szubjektíve felismert igazságon és
meggyőződésen nyugvó radikalizmusa lett a korszak jegyévé. Nemcsak roppant súlyt és
rezonanciát kölcsönzött minden szellemi kérdésben valamennyi reformgondolatnak, hanem a
szellemileg független, vezetésre termett férfiak új típusát is létrehozta. Jellemző viszont, hogy
ez az átalakulás a művészetben viszonylag korán bekövetkezett: éspedig (Itálián kívül)
először Németalföldön, ahol kétszáz évvel később is az északi népek szellemi fejlődésének új
korszaka a festészetben találta meg legtisztább kifejeződését.
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