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Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, 
nem tudok Pieter Brueghelről1 pusztán a művészettörténész szemszögéből beszélni. 
Flamand vagyok, és mint minden flamand, mélységesen szeretem Brueghelt. Nem tudom 
hűvös tárgyilagosságra szorítani magam. 

Egyetlen festő sem állt ilyen közel népünkhöz. Egyetlenegy sem fejezte ki hívebben 
vágyait, életörömét, életérzését, haláltudatát, halálrettegését. Senki át nem érezte, el nem 
mondta jobban, mi a jellegzetessége népünk vallásosságának. Úgy tudom, egyetlen festő 
sem vett részt tevékenyebben népünk harcaiban. 

Beszélni szeretnék Önöknek a korról is, amelyben Brueghel élt és dolgozott. Izgalmas 
korszak ez, kétségkívül a legérdekesebb Flandria történetében. 

Elmondhatjuk, hogy a XVI. század, amelyben Brueghel feltűnt, alapvetően fontos volt a 
Nyugat számára, olyan század, amely megváltoztatta a kor arculatát, éppúgy, ahogyan a XX. 
század most meg akarja változtatni Kelet- és Közép-Európa arcát, a Keletét, és bízvást 
mondhatjuk, az egész emberiségét. 
Alig-alig tudunk valamit Brueghel életéről, de ismerjük életművét: tekintélyes életmű — a 
legnagyobb részét rajzok és metszetek teszik —, s kétségtelenül még nagyobb volt annál, ami 
ránk maradt belőle. 

Tudják, milyen fegyelmet kíván a történészektől egy festő életművének tanulmányozása. 
A szakember, mielőtt megnézné a képeket, megvizsgálná a rajzokat, a lehető legtöbb 
levéltári anyaggal bástyázza magát körül. Felkutatja hősének keresztlevelét, házasságlevelét, 
a Szent Lukács-céhbe való felvételének jegyzőkönyvét, halotti bizonyítványát. Összegyűjti a 
kortársak vallomásait, felkutatja a szerződéseket, amelyeket a művész vásárlóival kötött, 
feldolgozza pénztárkönyveit. És csak ezután fordulhat a művekhez. 

Brueghel esetében ezek az előmunkálatok hiábavalóknak, vagy csaknem hiábavalóknak 
bizonyultak. 

Mindössze három vitathatatlanul hiteles okmányt sikerült találnunk: három biztos 
dátumot. Ennyi az egész, a többi feltevés. 

Nem tudjuk, hol született Pieter Brueghel. Nem tudjuk, kik voltak a szülei, milyen 
társadalmi osztályhoz tartoztak. 

Nem ismerjük mestereit, nem tudjuk hol tanult. 
Semmi bizonyosat nem tudunk arcáról, külsejéről. 
Sose jutnék végére a hiányzó adatok felsorolásának. Gyorsabban el lehet mondani, hogy 

milyen adatok vannak meg. 
Először is: tudjuk, hogy 1551-ben szabad mesterként belépett az antwerpeni Szent 

Lukács-céhbe. 
Tudjuk, hogy 1563-ban a brüsszeli La Chapelle-templomban, a Marolles negyedben 

tartotta esküvőjét Pieter Coecke van Aelst festő leányával. 
Van Mander azt állítja, és az ő nyomán mások is hangoztatják, hogy Pieter Coecke volt a 

mestere; de ezt semmi se bizonyítja. 
Valójában kevéssé valószínű, hogy Brueghel Pieter Coecke tanítványa lett volna. Coecke 

„romanista”, olaszos festő volt — flamand Raffaellónak nevezték —, Brueghel modora 
teljesen eltér az övétől. Semmiféle kapcsolatot nem lehet köztük felfedezni. 

A harmadik biztos adat halálának időpontja: 1569. szeptember 5-e. 
Abban a templomban temették el, ahol az esküvőjét is tartotta, a La Chapelle- ben, sírja 

ma is látható. 

                                            
1 1559-ig „Brueghel”-nek írta magát, azután Bruegelnek, sosem Breughelnek, ahogyan néha írják. 



Ebből a három biztos dátumból kiindulva, a történészek még egy negyediket is 
feltételeztek: a születéséét, amelyet 1525 és 1530 közé tesznek. 

Miért? Valószínűnek tartják, hogy 21 és 26 éves kora között fogadták mesterré 
Antwerpenben. Általában ebben az életkorban nyerték el e rangot. Jedlicka idősebbnek 
tartja. Erre még visszatérünk. 

Születési helyét illetően két feltevés vetélkedik egymással. 
Egyesek, Guichardin2 egy írására támaszkodva, azt állítják, hogy Breda mellett született, 

Észak-Brabantban.3 
Mások szerint Broghel községben, a limburgi Brée mellett született volna. 
Ez a második feltevés nem mond ellent Guichardin állításának, mert Brée nevét 
különféleképpen írták a régi iratokban: Brida, Briede, Brede, de általában Bredának ejtették. 
Akárhogy van is, szinte bizonyos, hogy a falu nevét, ahol megszületett, valóban „Breughel”-
nek ejthették, mert általános szokás volt abban a korban a festőket a születési helyükről 
elnevezni.4 
Bizonyosan tudjuk azt is, hogy járt Itáliában; de Carel van Mander, aki erről az eseményről 
beszámol, egyáltalán nem tér ki útja részleteire. A részleteket Brueghel művei nyújtják. Nem 
mintha hatott volna rá az olasz művészet (csak igen kevéssé hatott); hanem, mert számos 
olasz tájra ráismerünk képein. 
Ezek a tájképek olyannyira árulók, hogy segítségükkel úgyszólván össze lehetett állítani 
útirányát, amely a Rhône völgyén át az Alpoknak tartott, és alighanem egészen a Messinai-
szorosig vezetett. 
A többi, mint mondtam, csak feltevés és mese. Ezeknek a mendemondáknak az alapja 
általában Carel van Mander „Festők könyve” („Hét Schilder Boek”) című műve, amely 1604-
ben jelent meg Haarlemben. A szerző közli benne Brueghel életrajzát, de úgy tűnik, regényes 
elemekkel átszőve. 
Hieronymus Bosch is szülővárosa nevét viseli: ’s Hertogenbosch vagy Den Bosch (Bois-le-
Duc), Észak-Brabantban. Amíg nem tett szert hírnévre, Hieronymus van Aekennek hívták, 
úgy, mint aacheni nagyapját. 
Jan Gossaert-t Jan Mabuse-nek nevezik, mert Mabuse-ben (Maubeuge) született, 
Franciaországban Nord megyében. 

Ne merüljünk azonban bele a különféle szövegmagyarázatokba. Nézzük meg azt a kort, 
amelyben Brueghel működött. 
A XVI. század második negyedében tűnt fel, teljes alkotó munkássága pedig a század 
harmadik negyedére esik. 

A XVI. század Flandriában a humanizmus százada. Bármilyen meglepőnek tűnik is ez a 
felületes szemlélőnek, Brueghel humanista és reneszánsz festő. 

De mi is a humanizmus? 
A szó szorosan vett értelmében visszatérés az ókorhoz, amely az embert állította 

                                            
2 Guichardin, firenzei publicista és történész, aki még Pieter Brueghel életében látogatott el Németalföldre, „Az 
egész Németalföld leírása” című, 1567-ben Antwerpenben megjelent műve 134. oldalán ezt írja: 
„Pierre Brueghel de Breda, grand imitateur de la science et fantaisie de Jerôme Bosch, au moyen dequoy ha 
aussi acquis le surnom de second Jerôme Bosch.” („A bredai Pieter Brueghel, Hieronymus Bosch tudásának és 
képzeletének nagy utánzója, aki ennek alapján meg is kapta a második Hieronymus Bosch nevet.”) 
3 Ez a feltevés súlyos ellenvetésbe ütközik: az Eindhoventól északra fekvő Breughel falu több mint ötven 
kilométer távolságban van Bredától. 
4 Így például Jan és Hubert van Eyck egy Eyck nevű faluról vagy városról kapta nevét, ahol születtek. Ez 
valószínűleg a Meuse-parti Maes-Eyck (Maaseik), Limburgban. 



érdeklődésének középpontjába. Ebben az értelemben a humanista felfogás 
szembehelyezkedik a középkoréval, amely elsősorban Istennel foglalkozik. 

Ez a meghatározás több ponton sántít: a középkor egyáltalán nem mellőzte az antik 
hagyományt, sőt igen nagy tiszteletben tartotta. Eukleidész és Pütha- gorasz alakja 
megjelenik a román és gótikus katedrálisok kapuzatán.5 

Egészen bizonyos, hogy Nagy Károly udvarában komoly viták folytak Arisztotelészről és 
Platómról. Főként Platónról, Arisztotelész számára az arabok szereztek újra megbecsülést. Az 
ő hatásukra próbálta meg Maimonidész és Aqui- nói Tamás, hogy a vallásos gondolkodást 
arisztotelészi alapra helyezze. 

Nézetem szerint az a fontos, hogy a középkorban — a X. századtól kezdődően — csak 
isteni távlatban látták, a reneszánszban aztán, úgy, mint a görögök — legalábbis az i. e. VI. 
századtól kezdve —, ismét önmagában nézték az embert. 

Újra az ember lesz minden dolgok mércéje és középpontja. És így joggal nevezhetünk 
humanistának minden olyan szellemi törekvést, amely az emberiből fakad. 

Első pillantásra a humanizmus úgy tűnik, mint az emberi dolgok nyugodt szemlélésének 
elve. De valójában nem az. Valahányszor az ember megjelenik az emberi érdeklődés 
előterében, bizonyosra vehetjük, hogy ezt kemény társadalmi harcok, szörnyű küzdelmek 
előzik meg, mert egy osztály — amely azt álhtja, hogy az emberiséget képviseli, és abban az 
adott pillanatban valóban képviseli is — harcot indít (vagy legalábbis készít elő) politikai 
hegemóniája érdekében. 

A humanista XVI. század az a pillanat, amikor a polgárság előtérbe kerül. A termelési 
viszonyok mélységes változása őt tette a gazdasági helyzet urává, vagy kezdi azzá tenni. Ettől 
kezdve szövetségeseket keres baloldalt, a maga osztályán alul, és igyekszik megszerezni az 
államhatalmat. 

Így jelentkezik a Németalföldön a XVI. század, amelyet Hieronymus Bosch művészete 
vezet be, és Brueghelé testesít meg. A társadalom alapjai remegnek, minden megváltozik, a 
termelés módjától a gondolkodás módjáig, az életformától a hit formájáig. 

A festészet területén, Antwerpenben és Brüsszelben, Brueghel volt a jeladás, és ő 
képviselte a fordulatot. 

Próbáljuk megvizsgálni, hogyan ment végbe ez a fordulat. 
Állapítsuk meg először is, hogy a feudális gazdasági rendszer összeomlott. Azok a 

korlátok, amelyeket emelt, azok a fűzők, amelyekbe beleszorította magát, recsegnek-
ropognak. A nagybirtok határai — a nagybirtoké, amely szinte autonóm, önálló sejtet 
képezett — egyszerre ledőlnek. Az áruforgalom hirtelen meggyorsul. Megszűnik az az idő, 
amikor a kézműves csak a saját környékének szűk piacára termelt. 

Egyben megszűnik az is, hogy a kézműves csak a maga ura: egy főnök fizetett 
alkalmazottjává válik, aki mind jelentősebb tőkét fektet üzemébe. 

Megszületik a bank. Kezdetben egyszerű kölcsönző intézmény, de most már, a pénz 
körforgalmazása útján, a fokozott áruforgalmat szervezi. Nő a hitel jelentősége, 
megsokszorozódnak a hitellevelek. A bankár a saját tőkéjével együtt a mások által rábízott 
tőkét is befekteti. Mind határozottabban beleszól a politikába. Fugger finanszírozza V. Károly 
császárrá választását. 

A kapitalista osztály, amelynek az elmúlt századok során lassanként megnőtt a hatalma, 
hirtelen betör a történelembe és alapjában megváltoztatja. 

A születő kapitalizmus két teljesen új dologgal lepi meg a világot, amelyet kifordított 

                                            
5 Például Chartres-ban. 



tengelyéből. 
Az egyik a termelés hirtelen növekedése, amit olthatatlan kíváncsiság kísér a technika, a 

tudomány és — meglepő módon — a földrajz területén. Minduntalan új gépeket találnak fel 
és új földrészeket fedeznek fel. 

A másik a verseny fogalmának felbukkanása. Az ember az embernek farkasává lesz, de 
egyben virtuózzá, független gondolkodóvá is válik. Már nem Isten dicsőségére akar nagy 
festő, nagy költő vagy nagy gondolkodó lenni, mint hajdan, hanem a saját hasznára, és úgy, 
ahogy nagy bankár lesz valaki: versenytársai legyőzésével. 

Van tehát, ami megváltoztassa a társadalom arcát, ami felfordítsa a világot! És ez a 
felfordulás, amely a termelési eszközökből indult ki, megváltoztatta a termelési viszonyokat 
és visszhangra talált a felépítményben: a művészetekben, irodalomban, tudományban és 
még a vallásban is. Még a hit kérdésében is mindenki jogot formál arra, hogy egyéni módon 
gondolkozzék. Új egyházak keletkeznek, akárcsak új bankok. 

A kereskedőknek új nyersanyagok kellenek, ismeretlen árucikkek és szűz piacok. Az áru 
megszerzésére és szállítására új, kevésbé költséges, rövidebb útvonalakat keresnek. 

Képzeljük el, mit jelentett a selyem átszállítása az egész ázsiai kontinensen az arab 
kikötőig, ahol végre hajóra rakhatták. „A föld golyóbis — mondták. —  Így tehát kell lennie 
közvetlen tengeri útnak Indiába. Induljunk el nyugatnak, kerüljük meg a földet, így 
könnyebben érünk el India gazdag partjaira.” 

Kolumbusz megkockáztatta az utat, és 1492. augusztus 3-án, kétségkívül véletlenül, 
felfedezte Amerikát. 

Az első kontinens felfedezése után másokat is kerestek — és meg is találták őket. 
Két tengerész, Jean és Sébastien Cabot, felfedezte Új-Fundlandot és Kanadát. A portugál 

Bartholomeu Diaz megpillantotta a Jóreménység-fokot. Honfitársa, Vasco da Gama, elindult 
a nyomában, és új úton jutott el Indiába. A firenzei Amerigo Vespucci Dél-Amerikában kötött 
ki. Magellán hajói, majd utána Drake-éi, az amerikai kontinenst is megkerülve, körülutazták a 
világot. 
Ezek a felfedezések hódításokra vezettek, szörnyű mészárlások árán. 

Peru aranya, Potosi ezüstje egész hajórakományokban özönlik Európába. Nem egészen 
huszonöt év alatt a fém értéke felére csökken... és a megélhetés háromszor olyan drága lesz. 
A nyomor megtalálja helyét az új jómódban. 

Az emberi találékonyság megmutatkozik a mezőgazdaságban és az állat- tenyésztésben 
is; azokon a területeken, amelyeken eddig nem mozdult semmi. 
A taligás eke feltalálása lehetővé teszi a talaj mélyebb megművelését. Mind nagyobb termést 
takarítanak be, és ettől egyesek meggazdagodnak, mások csődbe jutnak. 

Mind általánosabb lesz a mesterséges keltetők használata. 
Eddig ismeretlen gabonaféléig jelennek meg a piacon. A kukorica meghonosodik 

Európában. 
Újfajta nyalánkságokat készítenek: az aztékok országa megismerteti velünk a csokoládét. 
Az emberek új gyönyöröket, vagy mondjam-e: új bűnöket ismernek meg. Elterjed a 

dohányzás szokása. 
Feltárják az első kőszénbányákat. Az eredmény: a kohóipar hihetetlen fellendülése. 
A selyemszövés, amely eddig a Kelet privilégiuma volt, Franciaországot is meghódítja, 

miután Olivier de Serres meghonosította a szederfákat. 
Az ősi szövőipar jellege megváltozik: kézműiparból kapitalista termeléssé válik. 

Angliában, Franciaországban, Flandriában az országutak mentén egész szövőmunkás-falvak 
keletkeznek. 



Intenzívebbé válik a juhtenyésztés. Ez elemi csapásként éri a szegényparasztot, akit 
elűznek földjéről, mert kell a hely a birkáknak. 

A termelési viszonyok — ha természetesen lassabban is — ugyancsak gyorsuló ütemben 
változnak. Lényegében véve még mindig feudálisak, de megjelenik, és mindinkább láthatóvá 
válik, mind hatalmasabb lesz a kapitalizmus is. 

A polgárság feltartóztathatatlanul emelkedik. A tőke felhalmozódik, hatalmas vagyonok 
keletkeznek, valóságos pénzügyi nagyhatalmak születnek: Franciaországban Ango, 
Németországban Hochstetter és Welser, Itáliában Chigi, Angliában Gresham. 

Amikor a Mediciek Firenzében bankot alapítottak, egyszerű zálogkölcsönzők voltak. Most 
a bank mind nagyobb ipari, tengerhajózási vállalkozásokat pénzel. Augsburgban Fugger 
(akinek Dürer festette meg a portréját, s akit „Der Reiche”-nek is neveztek) hatalmas 
összegeket fektet a bajor kohóiparba. Egész falvakat építtet munkásainak: vele jelenik meg a 
paternalizmus. 

1519-ben, mint már említettem, Fugger finanszírozta Habsburg Károly megválasztását. 
Milliókat fordított erre a célra, aranyban: a választófejedelmek drágán adták szavazatukat. 
Zálogba az antwerpeni kikötőt kapta. Ez volt az első szabad kikötő az európai kontinensen, 
Fugger és a gazdája hallatlan prosperitásra emeli. 

És megjelennek a nagy Társaságok: a Kelet-indiai Társaság, a Nyugat-indiai Társaság. 
Flottákat építenek, felfegyverzik őket, seregeket toboroznak és birodalmakat hódítanak meg. 

De kapitalista prosperitás nincs kizsákmányolás nélkül. Megszületik a proletariátus, és 
vele a proletariátus nyomora, a proletariátus lázadása. Megszületik Bajorországban és 
Lyonban, Angliában azok közül a parasztok közül verbuválódik, akiket a gyapjút hozó birkák 
üldöztek el ősi földjükről. 

Hirtelen megváltoztatja jellegét és fellángol az osztályharc. 
Meg kell itt állnunk egy pillanatra. Az osztályharc a XVI. században meglepően bonyolult. 
Egyrészt a polgárság igyekszik összefogni a többi osztállyal a nemesség (és néha a 

papság) ellen — s ez számos esetben sikerül is neki. 
A születő proletariátus támogatja a polgárságot az arisztokráciával vívott harcában, de 

ugyanakkor megindítja a maga harcát is új urai ellen. Elzászban munkászavargások törnek ki. 
Lyonban és Párizsban sztrájkolnak a nyomdászok. Lezajlik a lyoni selyemszövők első lázadása 
(mennyi tragikus lázadás fogja ezt követni!). 

A harc néha vallási formát ölt. Így jelennek meg az anabaptista protestantizmus népies 
szektái (különösen Münsterben). Kétségkívül ide sorolhatjuk a képrombolók megjelenését is; 
ezt a mozgalmat Németalföldön például a spanyol király agent provocateurei szították. 

A paraszt maga, bár levetette a feudalizmus századokon át hordott igáját, nem látta sorsa 
javulását. A háború kifosztja és megtizedeli. A főadóbérlő önkényes adókivetésekkel teszi 
tönkre. Nyilvánvaló paradoxon ez: míg mindenki gazdagszik, a föld gyümölcsét alábecsülik. 

A paraszt kétségbeesésében fegyvert fog ura ellen. 
Így tör ki a szörnyű német parasztháború. A polgárság kezdetben támogatja a 

parasztokat, aztán cserbenhagyja őket. Luther iszonyatos szavakkal prédikál ellenük. Dürer 
számos rajzában és metszetében dicsőíti harcukat. Felkel Guyenne parasztsága is. 

Franciaországban is, Németországban is leverik a mozgalmat, s a megtorlás mind a két 
országban egyformán kegyetlen. 

Angliában, ahol a földeket kisajátították legelőnek, a parasztok koldusokká, csavargókká 
züllenek. 

És az osztályelnyomással óhatatlanul együtt jár egész népek elnyomása, sőt kiirtása. 
Új, minden eddiginél gyilkosabb pogromok lángolnak fel a zsidók ellen. Spanyolországban 



kiirtják a marránokat és a moriszkókat.6 
A gyarmati kizsákmányolás a gyarmatosított népek általános mészárlásával kezdődik: ez 

történik a majákkal, az aztékokkal, az inkákkal. 
Egész szigetek néptelenednek el, és csak akkor kapnak észbe a gyarmatosítók, hogy túl 

messzire mentek, amikor már késő. A conquistadorok megölték az aranytojást tojó tyúkot, 
és nem vigyáztak arra, hogy az utánuk jövőknek akár a legszükségesebb munkaerő is 
megmaradjon. Újra be kellett népesíteni a többi közt az Antillákat, Haitit, San Domingót, 
hogy kincseit kitermelhessék. Afrikából hoztak erre a célra fekete rabszolgákat, az egész 
kontinens területén szedték össze őket, Dakarral szemben a Gohe szigeten gyűjtötték és 
onnan küldték az új vüág ültetvényeire és bányáiba. Ezért lakják még ma is feketék ezeket a 
szigeteket. így jelent meg ismét a rabszolgaság, amely Európában a középkor dereka óta 
megszűnt. 

Két okom is van arra, hogy ezzel foglalkozzam. 
Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a reneszánsz és a humanizmus a nagy tömegek 

életének szinte riasztó súlyosbodásával járt együtt. Valósággal azt mondhatnánk, hogy ez a 
virág véres mocsárban nyílt. 

Aztán arra akarok emlékeztetni, hogy nem lehet a festőt, bármilyen nagy is (sőt minden 
bizonnyal annál kevésbé, minél nagyobb), elválasztani a kortól, amelyben született, 
szenvedett, élt és dolgozott, mert csak ezzel együtt tudjuk őt is megérteni, Brueghelt pedig 
még kevésbé, mint mást, mert mindenkinél határozottabban fordult kora problémái felé. 

Tehát, mint mondtam, a társadalmi struktúra ilyen mélyreható változásainak 
szükségképpen tükröződniük kellett a felépítményben. 

Az állam mindinkább független szervként jelentkezik, elválasztva a társadalom törzsétől, 
és közeledik ahhoz az irányító szerephez, amelyet a XVII. század folyamán fog játszani. 

A király, a teljhatalmat mind erősebben magához ragadó uralkodó, lassan megtestesíti az 
államhatalmat. Így tűnik fel VIII. Henrik, aki 1509-ben lépett az angol trónra, I. Ferenc, aki 
1515-ben lett Franciaország királya, V. Károly, aki 1516-ban király, 1519-ben császár. Utána 
II. Fülöp spanyol király és Németalföld uralkodója (1555). 

Letörik a feudális nagyurakat és ennek érdekében a polgárságra támaszkodnak. 
Megteremtik vagy igyekeznek megteremteni államaikban a központosító hatalmat. Így 
változik meg a legtöbb európai országban a kormányzat és a köz- igazgatás szerepe, sőt a 
formája is. 

A XVI. század a reformáció és a vallásháborúk százada is volt — és ez igen fontos a mi 
számunkra. 

A pápaság és a katolikus főpapság elmerül a fényűzésben és kicsapongásban. A pápa már 
inkább világi hatalmasság, mint a lelkek pásztora. A Farnesék, a Borgiák, a Della Roverék 
azért törekszenek a pápaságra, hogy növeljék családjuk fényét. 

Ezek a túlkapások természetszerűen kihívták a tütakozást — és kiváltották a reformációt. 
Zwingli, Luther, Kálvin, John Knox új egyházakat alapítanak. 

Nagyjából azt mondhatjuk, hogy a protestantizmus a polgárságot képviseli abban az 
időben. De mint már említettem, néhány szélsőséges formája — például a kommunisztikus 
anabaptizmus — az alacsony néposztályokat képviseli. 

A katolikus egyház mindenütt megindítja ellene a harcot — és nem elégszik meg az 
eszmék csatájával. Vallásháborúk pusztítják végig Franciaországot, Németalföldet, Angliát és 

                                            

6 Marránok: keresztény hitre tért spanyol zsidók; moriszkók: kereszténnyé vált mórok. (Ford. megj.) 



a német földet. 
De a római egyház keblében született és ellene forduló ellenzék egészségesen hat vissza 

az egyházra. A XVI. században gyullad ugyan fel a spanyol inkvizíció megszámlálhatatlan 
máglyája, de ne feledjük el, hogy ez a tridenti zsinat és az ellenreformáció kora is, amikor az 
egyház végül is megtisztult. 

A filozófia területén a tudományos megállapításokra alapozott gondolkodás 
szembefordul a skolasztikával, amely a bibliamagyarázatokra és általánosított eszmékkel való 
véget nem érő okoskodásokra épült. 

Ne értsenek félre: távol áll tőlem, hogy általánosítva elítéljem olyan emberek működését 
és eszméit, mint Abélard, Duns Scott vagy Guillaume d’Occam... Leibniz joggal mondta: 
„Arany rejlik még a skolasztika füstjében is.” 

De azt nem tagadhatjuk, hogy a középkori filozófia megszüntetett minden kapcsolatot a 
való világgal és légüres térben mozgott. Ezzel szemben a humanista filozófia ismét a földön 
veti meg a lábát. Mint Hegel mondja: ,;A reneszánsz megkísérli, hogy a gondolatot 
összebékítse a valósággal.” 

A XVI. század eszméinek hatalmas anyagi mozgatói voltak. 
1436-ban találta fel Mainzban Gutenberg a mozgatható fémbetűket és a kézisajtót, ami 

lehetővé tette a könyvnyomtatás hirtelen fellendülését. A XV. század végétől fogva minden 
nagyobb európai városnak volt már nyomdája. A mai Belgium területén: Aalstban Thierry 
Martens, Leuvenben Jan Veldener működött, később pedig Antwerpenben Christophe 
Plantin. Az írásművek — és ezzel együtt az eszmék — terjesztését ez nagyban 
megkönnyítette. 

Az egzakt tudományok: az optika, a matematika, a csillagászat, a kémia szembefordulnak 
a mágiával, a kabalával, a csillagjóslással, az alkímiával, és hamarosan, bár harcok árán, a 
helyükbe lépnek. 

Brueghel több metszetén ábrázolta ezeket a harcokat. 
Az anatómia és az orvostudomány kezd a megfigyelésre és a gyakorlatra támaszkodni, és 

nem elégszik meg azzal, mint addig 14 évszázadon keresztül, hogy Galénosz szövegeit (görög 
orvos, i. sz. 131—210) magyarázza. Meg kell itt említenünk Andreas Yesalius és Ambroise 
Páré nevét. 

Egyre több antik szöveget fedeznek föl, tesznek közzé, fordítanak le. Ezek behatolnak az 
egyetemekre. Belgiumban Leuvenbe, Párizsban az 1530-ban Guillaume Búdé által alapított 
College de France-ba; német földön a wittenbergi egyetemre, amelyet Bölcs Frigyes nyitott 
meg, és amelynek kapujára Luther Márton szögezte ki híres tételeit a bűnbocsátó levelek 
ellen. 

Az irodalom területén mindinkább visszatérnek az ókorhoz. Természetesen a kor 
szellemében magyarázott ókorhoz. 

Néhány remekmű születik egy eddig kevéssé gyakorolt műfaj, a politikai pamflet terén. 
Étienne de la Boétie-nek „Le Contr’Un” című műve például, amelyből Jean-Jacques Rousseau 
merített ihletet a „Társadalmi szerződésihez, Flandriában pedig Marnix Van Sint Aldegonde-
nak, Antwerpen polgármesterének és hős védőjének műve, a „Beyenkorf dér Rooms-
Katholieke Kerke”. 
Ekkoriban látnak napvilágot a nagy utópiák. Morus Tamás „Utópiá”-ja, amely nevet ad e 
műfajnak, Rabelais „L’Abbaye de Théléme”-e, amelynek egyetlen szabálya: „Tégy, amint 
kedved tartja.” (Jobban nem is lehetne hangsúlyozni az individualista polgári szellem 
születését.) Kevéssel később, Toma Campanella „Napváros”-a tartozik ide. Campanella 
dominikánus szerzetes volt, aki 27 évi börtönnel vezekelt vakmerő eszméiért. 



Gondoljunk arra, hogy „Eldorádo” című képén (amely a müncheni képtárban található), 
végeredményben Brueghel is utópiát festett... igaz, azért, hogy kigúnyolja. 

A képzőművészetekben három jelszó uralkodik: visszatérni az antikhoz, vagyis ahhoz, 
amit antiknak tartanak, visszatérni az emberhez, és visszatérni a természethez. Ezeket a 
jelszavakat országonként eltérő — néha nagyon is eltérő — módon magyarázzák. Gondolok 
itt a német Dunai Iskolára, amely megteremtette a Stimmungslandschaftot, a hangulati 
tájképet; gondolok Leonardo műveire, és mindenekelőtt Patenier próbálkozásaira, aki 
megalkotta a kozmikus tájképet, amikor képzeletbeli rendbe állította össze különböző tájak 
gondosan megfigyelt részleteit. 

Brueghel is festett ilyen képzeletbeli tájakat, mindaddig, amíg rá nem talált az egyetlen 
igazi tájra, az ő hazájára, a brabanti Payottenlandra. 
De nagyon is hosszan beszéltem a XVI. századi Európa általános jellemvonásairól, és nem 
eleget arról, hogy Németalföldön milyen sajátos módon jelentkeztek. Pótoljuk most röviden 
ezt a hiányt. 

A városi textilipar, amelynek a nagy települések túlnyomó része gazdagságát 
köszönhette, elpusztult. Nem tudott megbirkózni az angol konkurrenciával és a jó minőségű 
áru iránti kereslet csökkenésével. 

Ezzel szemben új falusi textilipar fejlődött ki, amely kevésbé jó, de olcsóbb árut termelt 
nagy mennyiségben. Egészen más ipar ez, mint amit eddig űztek a kis műhelyekben. 
Kapitalista ipar, amelyet nagy vállalkozók pénzelnek, és amelyben szabadnak nevezett 
munkások dolgoznak, olyan munkások, akik felszabadultak a céhek elnyomása alól — és 
szabadon kizsákmányolhatók. 

Így születtek meg a munkásfalvak a nagy utak mentén; legtökéletesebb példa erre 
Hondschoote. 

A hanyatlás jele az is, hogy a flamand munkások az Angliából behozott durva kelmét 
finomítják, alakítják, készítik ki. Nagyapjuk még inkább meghalt volna, semhogy ilyen mélyre 
süllyedjen. 

Antwerpen, a kontinens első szabad kikötője, számos bank székhelye, csodálatosan 
fellendült. 

A hirtelen kiszélesedő kereskedelem jó utak építését, új vízi utak megteremtését teszi 
szükségessé. A willebroeki csatorna építése, amelyhez 1550-ben Jean de Locquenghien 
polgármester (1514—1574) kezdeményezésére fogtak, összeköti Brüsszelt a Rupel folyóval, 
azon át a Scheldével és a tengerrel. 

De különösen a falvaknak van jellegzetes arca. Szemben az angliai, a német- és a 
franciaországi helyzettel, a flamand parasztok jól boldogulnak és sikerül megszabadulniuk 
számos feudális nyűgtől, például a tizedtől. 

Új növényeket kezdenek termeszteni: ipari növényeket (lent és komlót) és 
zöldségféléket. 

A jobbágyból gazda lett. Előre megállapított összegért bérbe veszi a földet, amelyet 
művel. 

Az alföld népe tagadhatatlan társadalmi erőt jelent, és az uralkodó rájuk támaszkodik. 
De a helyzet persze megváltozik, amikor a háború majd elpusztítja a megművelt földeket 

és a legelőket. 
Mindenki tudja, hogy Brueghel sok termékeny órát töltött a parasztok között. 
Politikai és társadalmi szempontból egyaránt növekszik az udvari nemesség és az 

uralkodót körülvevő hivatalnokok szerepe, és hanyatlik, részben el is tűnik a régi feudális 
földbirtokos nemesség. 



A régi kereskedők és céheik befolyása csökken, és hamarosan meg is szűnik, átadva 
helyét az új kapitalista burzsoázia növekvő, de általában rejtve érvényesülő befolyásának. 

Az ország fiatal proletariátusát, amelynek még nincs semmiféle szervezete, gyalázatosán 
és kegyetlenül kizsákmányolják. 

Az uralkodók — Szép Fülöp: Habsburg Miksa és Burgundi Mária fia, V. Károly apja óta — 
liberális és jóindulatú abszolutizmust vezettek be. Ezt a politikát követték azok a régensek is, 
akik eleinte a császár, majd a spanyol király nevében kormányozták, az uralkodó 
távollétében, Németalföldet. 

V. Károly csak öt alkalommal látogatott el Németalföldre, bár születési helye Gand volt, 
II. Fülöp pedig egyáltalán nem tért oda vissza, amióta 1555- ben apja örökébe lépett. 

Alba herceg érkezésével 1567-ben azonban a dolgok új fordulatot vettek... 
Németalföld ebben az időben vezető szerepet vitt a filozófiában, a tudományban és a 

latin irodalomban. 
Elég, ha megemlítek néhány nevet: Mercator de Rupelmonde (1512—1594) és Ortelius 

d’Anvers (1527—1598), a modern matematikai földrajz megalapítója, Dodonus de Malines 
(1518—1585) botanikus, és a legjelesebb, Erazmus, aki Rotterdamban született 1467-ben és 
Bázelben halt meg 1536-ban. Kétségkívül ő a legnagyobb reneszánsz humanista, a 
legkitűnőbb latin tudós, nagy tudású görög nyelvész, aki ízlése gazdagságával és 
tisztaságával, és szelleme szikrázó tüzével egyaránt kitűnik. 

Szatirikus írásai, békeszeretete és embertisztelete kétségkívül nagy és közvetlen hatást 
gyakorolt Brueghel művészetére. 

Ezzel szemben a „nép nyelvén” keletkezett irodalom, a francia és a flamand, nem vesz 
részt az általános szellemi mozgolódásban. Ez hordozza háborítatlanul a középkor 
hagyományait. A humanista gondolkodók latinul szólnak. 

Meg kell talán még említenünk egy költőnő: Anna Beyns nevét, aki flamandul írt, 
rendíthetetlenül katolikus maradt, és a reformációtól fenyegetett római egyház védelmében 
komoly és személyes hangon szólalt meg. 

Az építészet nem tudja kivonni magát az egész Európában uralkodó olasz hatás alól. Erre 
még visszatérünk. 

Ez az a kor, amelyben a késői gótika megtörik és az olaszoktól dekoratív elemeket vesz át. 
Átmeneti század ez, jegyét hordozza a liege-i hercegérseki palota, a brüggei Greffe du 

Franc, a malines-i Halászház és a Szavojai Palota. 
Corneille De Vriendt elfordul a gótikától, amely már a múlté, és az antwerpeni 

városházával megépíti az első homogén, teljesen olaszos flamand épületet a XVI. században. 
A szobrászatban ugyanezt a jelenséget észlelhetjük: keverék stílus, félig flamand, félig 

olasz. 
Ilyenek Jean Mone mauzóleumai, és még inkább Lancelot Blondeel szobrai. Blondeel 

festő is volt, később még visszatérek rá. 
A muzsikusok, a XV. század nagy flamand polifonista zeneszerzőinek tanítványai, 

külföldre mentek. Adrién Willaert Velencében, Jacques Arcadet Rómában, Philippe de Monté 
és Lambert de Saive Bécsben, Nicolas Gombért Spanyolországban arat sikereket. Egyikük, 
Roland de Lassus, a bajor V. Albert udvari karmestere, a XVI. század legnagyobb muzsikusa, 
európai hírnévre tett szert, de a flamand zenetörténetben nem hagy nyomot. 

Térjünk rá a festészetre, hiszen végtére ez értekezésünk tárgya. 
Az új szellem már a XV. század végétől megérintette a németalföldi festőket. Gérard 

Davidnál (1460—1523) világosan látható az olasz hatás, annak ellenére, hogy a festő hű 
maradt brüggei mestereihez. 



A diadalmas római hagyomány a következő század elejétől fogva mindenre rányomja 
bélyegét. 

A németalföldi festők már nem beszélik azt a nemzeti nyelvet, amelyet elődeik 
megismertettek Európával. Olaszul beszélnek vagy pontosabban: olaszosan. És eközben 
szellemük javát elvesztegetik. 

Azt hiszem, Quentin Metsyst (1466—1530) tekinthetjük az átfordulás tengelyének. 
Egyforma biztonsággal, mondhatnám, könnyedséggel fest flamandosan és olaszosan. A 
Brüsszeli Múzeumban — főhelyen, egymással szemben — ott láthatjuk két képét, amely 
tökéletesen illusztrálja a fentieket. Az egyik egy brüggei Szűzanya, a másik igazi olasz 
madonna. Igazságtalanság volna azonban, ha nem mondanék el, hogy az antwerpeni mester 
több is volt ennél, barátja és arcképfestője volt kora humanistáinak. Azokra az arcképekre 
gondolok, amelyeket Rotterdami Erazmusról és Gillis d’Anvers-ről készített és Londonban 
Morus Tamásnak ajándékozott. 

A fejlődő, változó ízlésű vevők hatására természetesen kénytelenek voltak a festők 
megváltoztatni stílusukat, igazodni a romanistákhoz. Megkívánják, megkövetelik az aktokat, 
a mitológiai jeleneteket, a világias portrékat. Még az egyházi képeken is megkívánják az olasz 
stílust. Ha a festő makacskodik, a vevő egyenest Itáliából hozat magának képet. 1514-ben — 
ez világosan jelzi a fordulatot — Jean Mouscron megrendeli Rómában Michelangelónál azt a 
Madonnát a gyermekkel, amely a brüggei Miasszonyunk-templom jobb oldali mellékoltárát 
díszíti. Nehéz vitába szállni ilyen érvekkel... 

Úgy tűnik, hogy Jan Mabuse (1480—1535) volt a kezdeményező. Utána Bernard van 
Orley (1492—1542), Ausztriai Margit és Magyarországi Mária udvari festője, utazott el 
Rómába. Tanítványai, Michel Coxie (1499—1592) és Pieter Coecke van Aelst (1502—1550), 
akik azon a kétes dicsőségen osztoznak, hogy mindkettőjüket „flamand Raffaello”-nak 
nevezték, túlszárnyalják mesterüket az Itália-utánzásban. Lancelot Blondeel (született 1496 
körül, meghalt 1561-ben) ugyanezt az utat követi, de még többre is viszi: benne váltja fel a 
„művész” személye a „mesteremberét”, aminek elődei tartották magukat. 
Brueghel egyik legfőbb érdeme az volt (Hieronymus Bosch után, persze, erre még 
visszatérünk), hogy ellenállt, sőt ellene szegült ennek a káros irányzatnak. Egy apróság is elég 
ennek a tételnek az igazolására: nem maradt ránk egyetlen portréja, egyetlen mitológiai 
jelenete, egyetlen aktképe sem, holott épp ezt a három műfajt hozták divatba a romanisták. 

Ugyancsak ebben az időben történt, hogy a flamand festők — olasz kollégáik mintájára 
— kiléptek a teológia és mesterségük szűk korlátai közül, és kezdtek minden iránt 
érdeklődni. Kultúrájuk általánosabbá válik. Foglalkoznak matematikával, tudományokkal, 
irodalommal, nyelvekkel. Tudósokká lesznek. 

Az volt Brueghel is. Bizonyítják ezt művei, különösen metszetei. De harcos is volt: bátran 
küzdött a tudományos világnézetért, a teológiai és mágikus hagyományok ellen, amelyek 
szívósan ellenálltak az új szellemnek. 

A flamand festőiskolák ebben a korszakban — akárcsak annak idején a firenzei, a 
velencei, a lombardiai, a német és a római festőiskolák — tudósok, filológusok, irodalmárok 
köré csoportosultak. 

Azt mondottam, hogy az olasz hatás káros volt a flamand festőkre. Ez magyarázatra 
szorul. 

A képzőművészetben ugyanúgy, mint az irodalomban és a költészetben, szükséges, hogy 
a művész nemzeti nyelven beszéljen, hogy mélységesen népében gyökerezzék. Azt is merem 
állítani, hogy a művész csak úgy válhatik nemzetközivé, amilyen mértékben nemzeti és 
sajátos. Ez a dialektika alapszabálya, és nem hiszem, hogy valaha is megcáfolható lenne. 



Brueghel legtöbb kortársa megfeledkezett erről — és azóta maga is feledésbe merült. 
Brueghel nem felejtette el, és sohasem volt hajlandó, kortársai példájára, basic-olaszul vagy 
arabusul szólni. 

A flamand festők a XVI. században kozmopolita stílust sajátítottak el, ami megfosztotta 
őket minden egyéni zamattól. Amúgy is „az egész világ Antwerpenben találkozott”. 

Ebben az időben, és legalább két évszázad óta, „az egész világ Velencében találkozott”, 
de Giorgione, Tiziano és Tintoretto meg tudott maradni velenceinek. Ez adja a nagyságukat. 
És meghódították a világot. 

Brueghelen kívül a legtöbb festő nem foglalkozott ezzel a problémával. Megelégedtek 
azzal, hogy úsztak az árral. És ez olyan mesterien sikerült nekik, olyan igazi romanistákká 
tudtak válni, hogy külföldön is ragyogóan szerepeltek, még magában Rómában is. 

Az Örök Városban valóban megszületett egy flamand iskola. Ez a „Bent”. Denys Calvaert 
olasz festőnövendékeket oktat itt, köztük Guido Renit és Domenichinót. 

Firenzében Pieter Witte dolgozik sikerrel. Nevét Candidóra olaszosítja. Thery de Bavay 
együttműködik Francesco Primaticcióval. 

Spanyolországban Pieter de Kempeneer megalapítja a sevillai iskolát Pedro Campina 
néven. Antonis van Moor (1512—1577), aki Antonio Moróra spanyolosítja a nevét, 
megteremti a lélektani portrét. 

Angliában működik Herebout és Geeraerts, Franciaországban Ambroise Dubois, német 
földön Savery és Valkenborgh. 

Joggal mondhatták, hogy a XVI. század derekától annyi flamand festő dolgozott az 
európai műtermekben, mint ahány német zsoldos a hadseregekben. 

Brueghel, egy nemzeti és népi humanizmus képviselője, a leghatározottabban 
szembefordul velük. 

És most szeretnék feltenni egy kérdést: ki ismeri, néhány szakemberen kívül, az imént 
felsorolt neveket? (Talán az egy Antonio Morót kivéve, aki igen nagy festő volt.) Kevesen 
ismerik őket, pedig korukban hírességek voltak. 

És ki ne ismerné az idősebb Pieter Brueghel nevét? Dicsősége túlélte az évszázadokat. 
Szinte együtt nő a távolsággal. Ez a jutalma azoknak, akik egészen népüké tudnak maradni és 
ellenállnak a kozmopolitizmus és a divat csábításainak. Ezen az áron érdemlik ki, hogy 
univerzálisak legyenek, és azok is maradjanak. 

De most ideje, hogy mélyrehatóbban beszéljünk Brueghelről. 
Először is hadd mutassak be egy rövid kronológiát, amelyhez aztán jobban tudnak 

kapcsolódni a gondolatok, és amely a továbbiakban mintegy keretül szolgálhat az 
elmondandókhoz. 
 

1500 Habsburg Károly születése 
(Szép Fülöp és Őrült Johanna fia). 

Jan van Amstel születésének valószínű 
éve. 

1502  Pieter Coecke van Aelst születése. 
1506 Szép Fülöp halála. Nővére, Ausztriai 

Margit lesz Németalföld helytartója. 
 

1510  Cornelis Metsys születése.  
1512  Antonis van Moor (Antonio Moro) 

születése. 
1514  Michelangelo „Madonna a gyermekkel” 

című szobrát felállítják a brüggei 
Miasszonyunk-templomban. 



1516 Károly lesz a flamand tartományok 
uralkodója. Továbbra is Margit, a 
nagynénje kormányoz helyette. 

Hieronymus Bosch halála. 

1517 Luther Márton kifüggeszti a wittenbergi 
egyetem kapuján tételeit a bűnbocsátó 
levelek ellen. Ez a reformáció kezdete. 

 

1518 Az egyházi forrongások első jele 
Antwerpenben. 

 

1519 Károlyt császárrá választják V. Károly 
néven. Luther könyvei elterjednek 
Antwerpenben. 

Leonardo da Vinci halála. 

1520 Luther műveit hollandra fordítják. 
V. Károly közzéteszi első rendeletét az 
eretnekek ellen. 

 

1522 Francois van der Hulstot kinevezik 
teljhatalmú inkvizítorrá. 

 

1523  Gérard Dávid halála. 
1524  Joachim Patenier halála. 
1526 1526 II. Fülöp (V. Károly és Portugáliai 

Izabella fia) születése. 
Id. Pieter Brueghel születésének 
valószínű éve. 

1530 Ausztriai Margit halála. Magyarországi 
Mária, V. Károly nővére lesz 
Németalföld helytartója. Az 
anabaptizmus térhódítása. 

Quentin Metsys halála. 

1533 V. Károly spanyol csapatokat küld 
Németalföldre, „hogy részt vegyenek a 
Franciaország elleni háborúban”. 

 

1534 Kálvin János csatlakozik a 
reformációhoz. 

 

1535 Az anabaptisták kiirtása. Jan Mabuse halála. 
1540  Jan van Amstel halálának valószínű éve. 
1542  Bemard van Orley halála. 
1543 Első kálvinista prédikációk 

Németalföldön. 
 

1545  Hieronymus Cock Antwerpenben 
Quatre-Vents (Négy égtáj felől) néven 
műtermet és metszetboltot nyit. 

1546 Először említik Németalföldön Kálvin 
műveit. 

 

1548 V. Károly kiadja az augsburgi interimet.  
1549 V. Károly kiadja a Pragmatica Sanctiót. 

Ez a két törvény azon az elven alapszik, 
hogy Németalföld egységes terület, 
amelynek fővárosa Brüsszel. A flamand, 
vallon és holland tartományok tehát 
önálló, szétszakíthatatlan állammá 

 



válnak, élén a főkormányzóval, akit 
három Tanács segít a kormányzásban. 

1550 V. Károly újabb rendelete fokozza az 
eretnekek elleni harcot. Megépítik a 
willebroeki csatornát. 

Pieter Coecke van Aelst halála. 

1551  Brueghelt felveszik szabad mesterként 
az antwerpeni Szent Lukács-céhbe. 

1552  Elindul francia és olasz útjára. 
1555 V. Károly lemond a trónról fia, II. Fülöp 

javára. 
Hieronymus Cock kiadja Brueghel „Nagy 
tájképek” című sorozatát. 

1556 II. Fülöp megkapja apjától a 
spanyolországi, itáliai és újvilági 
birtokait. Azon nyomban megerősíti az 
mkvizítorok hatalmát. Ferdinánd, V. 
Károly öccse császár lesz. 

Brueghel Hieronymus Cock számára 
megrajzolja „A nagy halak megeszik a 
kicsiket”(Bécs, Alber- tina) című lapot és 
megkezdi a „Hét főbűn"-sorozatot. 

1557  Brueghel első dátummal ellátott képe, a 
„Táj folyóval”, az antwerpeni Stuyck del 
Bruyére-gyűjteményben (?). 

1558  Cornelis Metsys megfesti „Tájképiét 
(Amszterdam, Mme N. de Boer 
gyűjteménye), amellyel elhagyja 
Patenier stílusát és utat tár Brueghelnek 
és a századvégi flamand 
tájképfestőknek. 
„Tizenkét közmondás” (Antwerpen, 
Mayer van den Bergh Múzeum), a 
mester első vitathatatlan képe. 

1559 II. Fülöp örökre elhagyja 
Németalföldet: Spanyolországba 
költözik. 
Pármai Margit, V. Károly és Jeanne van 
der Cheynst (akinek apja szőnyegszövő 
volt Nukerkében, Audenaerde 
közelében) törvénytelen lánya, 
Németalföld helytartója lesz. 
Kormányzásában a Consultára 
támaszkodik, amelyben Granvella 
bíbornok szava a döntő 
Megkezdődik a harc Spanyolország 
ellen. A spanyol megszálló csapatok 
túlkapásai. 

Brueghel megkezdi Hieronymus Cock 
számára a „Hét erény” sorozatot. 
Megfesti a „Flamand közmondások ”-at 
(Staatüche Museen, Berlin—Dahlem). 
Megfesti a „Farsang és Böjt harcá”-t 
(Bécs, Kunsthistorisches Museum). 

1560  Megfesti a „Gyermekjátékok”-at (Becs, 
Kunsthistorisches Museum). 

1561  Lancelot Blondeel halála. 
1562  Cornelis Metsys halálának valószínű éve. 

Brueghel megfesti „Saul öngyilkosságá"-
t (Bécs, Kunsthistorisches Museum). 



„A két majom” (Staatliche Museen, 
Berlin—Dahlem). 
„Icarus bukása” (Brüsszel, Musée d’Art 
Ancien). 
A „Bábel tornya” (Bécs, 
Kunsthistorisches Museum). 

1563  Brueghel Antwerpenből Brüsszelbe 
költözik. 
Elveszi Pieter Coecke van Aelst leányát. 

1564  Megfesti „Dulle Griet” (Bolond Margit) 
című képét (Antwerpen, Mayer van den 
Bergh Múzeum). 
(„A Kálvária” (Bécs, Kunsthistorisches 
Museum). 

1565 A kálvinista párt megalakulása. 
Hugenotta prédikációk vidéken. II. Fülöp 
megköveteli apja rendeletéinek 
szigorúbb betartását. 

Ifj. Pieter Brueghel (a Pokol Brueghel) 
születése. 
Brueghel megfesti az „Évszakok”- at; 
„Vadászok” (Bécs, Kunsthistorisches 
Museum). 
„Borús idő” (Bécs).  „Szénagyűjtés” 
(Prága, Národní Galerié). 
„Aratás” (New York, Metropolitan 
Museum). 
"Hazatérő csorda” (Bécs). 
"Falusi korcsolyázók” (Brüsszel, dr. F. 
Delporte gyűjteménye). 
A „Méhész és a feszekrabló” (rajz — 
Berlin). 
„A festő és a műértő” (rajz—London, 
British Museum). 

1566 A nemesség kompromisszuma. 
Szervezkednek a gueux-k. Granvella lesz 
Pármai Margit helyettese. 
A képrombolók pusztítása. 

„Nyúlvadászat”, Brueghel egyetlen ránk 
maradt eredeti metszete. 
A „Betlehemi népszámlálás” (Brüsszel, 
Musée des Beaux-Arts). Hooglede 
metszete: „Kálvinista prédikáció falun.” 
Brueghel megfesti a „Keresztelő Szent 
János prédikációjá”-t_(Budapest, 
Szépművészeti Múzeum). „Paraszttánc” 
(Detroit, USA, Institute of Arts). 
„Lakodalmas tánc” (Bécs). 
„Parasztlakodalom” (Bécs).  

1567 Alba herceg 60 ezer spanyol katona élén 
Németalföldre érkezik. Pármai Margit 
ismét kimondja a katolikus felekezet 
kizárólagosságát. Felállítják a 
„Zavargások tanácsát”, amelyet a nép 

Brueghel ismét előveszi a „Bábel 
tornya”-témát (Rotterdam, Boeymans 
Museum). 
Megfesti a „Szent Pál megtérésé ”-t 
(Bécs, Kunsthistorisches Museum) Az 
„Eldorádo” (München, Alte Pinakothek). 



„vérbíróságnak” nevez, és amely 
nyolcezer embert végeztet ki. 
Kitör a polgárháború. 

A „Betlehemi gyermekgyilkosság” (Bécs, 
Kunsthistorisches Museum). 
A „Vihar” (Bécs, Kunsthistorisches 
Museum). 

1568 Egmont és Hoorn hercegek kivégzése. Jan Bársony) Brueghel születése. 
Brueghel megfesti a „Fészekrabló” című 
képet (Bécs, Kunsthistorisches 
Museum). 
„Tánc az akasztófa alatt” (Darmstadt, 
Landesmuseum). 
„A Halál diadala ” (Madrid, Prado). „A 
koldusok” (Párizs, Louvre). „A vakok” 
(Nápoly, Museo Capodimonte). 
„A világ hűtlensége” (Nápoly, Museo 
Capodimonte). 

1569 Alba a „segélyek” helyett bevezeti a 
század, huszad és tized dénáros adót.  
Általános lázadás Németalföldön. 

Szeptember 5.: Pieter Brueghel halála. 

 
Ezek után tárgyunk lényegébe hatolhatunk. 
Brueghelt, mint tudják, „Pierre le Drôle”-nak is nevezték. A „drôle” itt vidámat, 

mulatságosat, tréfásat jelent. Pedig életművénél mi sem lehetne tragiku- sabb. 
Csak ma, és elsősorban Tolnay munkái alapján, kezdjük felismerni az ember igazi 

személyiségét és a művész valódi nagyságát. 
Brueghelről beszélve meg kell hát néznünk azt a legendás alakot, aki Van Mander írása 

óta kikristályosodott a nép képzeletében, és azt a valódi embert, akit ez a mitológia rejt. 
Íme a legenda: 
Pieter Brueghel jókedvű fickó, parasztlegény, aki valami isten háta mögötti brabanti 

faluban született; a Breda melletti Breughelben, ahonnan a nevét kapta, és tovább is adta 
leszármazottainak. 

Paraszt származása miatt a falusiak festője lett, szívesen vett részt mulatságaikon és 
szívesen festette le őket. 

Először Pieter Coecke van Aelst műhelyében tanult, és itt lovagoltatta térdén mestere 
kislányát, Marykent. 

Kezdetben rajzoló volt, festeni csak későn kezdett. 
Hieronymus Cockhoz került, aki Antwerpenben „Négy égtáj felől” néven, olasz stílusú 

metszetműhelyt tartott fenn, és itt lendült bele a rajzolásba. 
Eleinte Hieronymus Bosch démonikus stílusát követte, bizonyos mértékben vetélytársa 

lett. 
Ám ugyanakkor szívesen járta a falvakat, s a helyszínen készített vázlatokat a tájról, a 

falusiakról. 
Letelepedett Antwerpenben, és 1551-ben belépett a céhbe. 
Azután elment Franciaországba és Itáliába. Carel van Mander ezt írja: „Utalásai során 

jelentős számú képet rajzolt természet után, úgyhogy elmondhatjuk: azAlpokon átkelve 
magába falta a hegyeket és sziklákat, hazaérve aztán visszaadta őket képein, annyira 
hűségesen ábrázolta a természetet” 

1553-ban, hazájába visszatérve, kapcsolatba lépett egy Hans Franckert nevű 



kereskedővel, aki számos képet rendelt nála. Mindketten „örömüket lelték abban, hogy 
elmenjenek a falusi búcsúkba és lakodalmakba, parasztnak öltözve valamelyik meghívott 
rokonának adják ki magukat és a többiekhez hasonlóan ajándékokat adjanak ”. Brueghel 
rajongott ezekért a lakodalmakért, táncokért, mulatságokért, maga is nagy ivó és vidám 
cimbora volt. 

Feslett erkölcsű ember volt: vadházasságban élt egy szolgálólánnyal, aki szüntelen 
követelte, hogy vegye el feleségül, és el is vette volna, ha a lány nem lett volna javíthatatlan 
hazudozó. „Megegyezett vele, hogy minden hazugságát felvési egy botra — és jó hosszú 
botot választott erre a célra —, s ha a bot megtelik a rovátkákkal, le kell mondjon a 
házasságnak még a gondolatáról is. Ez a bot hamarosan megtelt." 

Pieter Coecke halála után özvegye7 és leánya visszavonult Brüsszelbe. Brueghelnek egy 
nap eszébe jutott a kis Maryken, udvarolni kezdett neki, és az udvarlását szívesen fogadták. 
Az anya azonban a házasság feltételéül szabta, hogy leánya jövendőbelije azonnal költözzön 
el Antwerpenből, szakítson régi kapcsolataival, és lakjék Brüsszelben. 

így is történt, és megtartották az esküvőt a La Chapelle-templomban. A fiatal pár az 
Haute utcában telepedett le, saját házában; a házat még ma is mutogatják. 

A festő hírneve nőttön-nőtt. Továbbra is járta a falvakat, bár ebben az időben 
rendezettebb életmódot folytatott. 

Keveset beszélt, de társaságban szórakoztató volt, mert „öröme telt az emberek 
riogatásában; különösen növendékeit rémisztgette kísértethistóriákkal, földöntúli zajokkal és 
más ördöngösségekkel’" 

Váratlanul halt meg 1569. szeptember 5-én. Falun érte utol a halál, amikor fejjel lefelé 
akart megfigyelni egy tájat: lehajolt, hogy átnézzen a térde között, és agyvérzést kapott. 

De itt Van Mander szövegében ellentmond valami ennek a „Vidám Péterrről szóló 
legendának, akinek egyetlen foglalatossága a nevettetés volt, és aki mulatozással töltötte az 
életét. Íme ezt mondja: Igen sok metszetet rajzolt, rendkívül gondosan, feliratokkal ellátva,de 
később túlságosan gyilkosoknak találta őket, 
és ezért utolsó betegsége alatt feleségével elpusztíttatta, nehogy annak kellemetlenségei 
lehessenek belőle” 

Itt nem lehet szó mókákról. A festő részt vett népe harcaiban és szenvedéseiben. A 
spanyol elnyomás legsúlyosabb korszakában halt meg, akkor, amikor az egész nép fellázadt. 
Lázadását tisztán kifejezte utolsó metszeteiben, de féltette özvegyét és gyermekeit Alba 
herceg „vérbíróságától” és az inkvizíció kegyetlenkedéseitől. 

Van Mander azt is írja, hogy Brueghel végrendeletileg feleségére hagyta a „Szarka az 
akasztófán” című képet,8 amelyet 1568-ban festett és „amelynek az a jelentése, hogy a 
művész a rossz nyelveknek akasztóját kíván”. 

Valójában ez a kép a művész egyik legmeghatóbb festménye, azt a pillanatot mutatja, 
amikor a béke helyreállt, a felszabadult parasztok az elhagyott bitófa alatt táncolnak, és a 
fölöslegessé vált kínzószerszámokon madarak üldögélnek. 

Ebben az elbeszélésben bizonyára számos részlet igaz, de Brueghel alakja teljesen hamis. 
Íme a valóság: 
Tudósok és humanisták barátja volt, eszméik az övéi is voltak. Minden műve jelentéssel 

terhes. 

                                            

7 Az özvegy: Maria Verhulst, maga is tehetséges miniaturista volt. 

8 Ma „Tánc az akasztófa alatt” címmel ismeretes. 



Egészen más fényt vet a festőre az „Elogium”, amelyet Ortelius, a földrajztudós 
jelentetett meg „Album Amicorum”-ában, s amelyet hosszas lappangás után A. Popham 
fedezett fel. 

Mit mond ez a latin szöveg? 
„Pieter Brueghel századának legtökéletesebb festője volt: ezt csak az irigység tagadhatja, 

egy vetélytársa, vagy az, aki nem ismeri művészetét. Élete derekán ragadta el tőlünk a halál. 
A halált hibáztassam-e, amely talán tehetsége láttán már öregnek hitte, vagy a Természetet, 
amely attól félhetett, hogy háttérbe szorul, olyan művészettel és tehetséggel utánozta őt 
Brueghel?” 

Abraham Ortelius barátja emlékezetére, könnyek közt, ezt a verset írta: 
„Eupompos, a festő, amikor megkérdezték tőle, melyik elődjét tekinti mesterének, az 

emberekre mutatva ezt válaszolta: a természetet magát kell utánozni, nem egy mestert. jól 
illik ez a mi Bruegel barátunkra, annyira, hogy nem a festők festőjének nevezem, hanem a 
festők természetének, és ezen azt értem, hogy méltó rá, hogy mindenki őt utánozna. A mi 
Bruegelünk — úgy ahogy Apellesről mondja Plinius — sok mindent lefestett, ami 
lefesthetetlen. Minden művében több a gondolat, mint a festészet.9 A festők, akik bűbájos 
fiatal alakokat festenek és valami önmagukból kifejlesztett elegáns bájt akarnak nekik adni, 
eltorzítják a természetet és eltávolodnak a választott modelltől, eltávolodva így a valódi 
szépségtől is. A mi Bruegelünk ezt a hibát sosem követte el" 

Sok, általában nem ismert dolgot tudunk meg ebből a szövegből. Először is, hogy Pieter 
Brueghel rendszeres kapcsolatot tartott kora humanistáival. Megosztotta gondolataikat, 
részt vett a munkájukban. Barátság fűzte őt hozzájuk, magukkal egyenlő félnek, barátjuknak 
tekintették. Ortelius sír, mikor halálhírét veszi, és könnyek közt írja meg verses „Elogium”-át. 
„A mi Bruegelünk” - nek nevezi őt. 

Képei és metszetei mind a humanista és tudományos szellemről, az új szellemről 
tanúskodnak, amely az embert tekinti minden dolgok mércéjének, és a tudásban látja az 
ember felszabadulásának legfőbb eszközét. 

Pieter Brueghel nagy festő volt, kora legnagyobb festője, és nagyságát bizonyára 
mestersége tökéletes ismeretének, de főként természet- és valóságtiszteletének 
köszönhette. Nem kell megszépítenie az embereket ahhoz, hogy tessék nekik és szerethesse 
őket. Olyannak festi meg őket, amilyenek, és gyöngeségükben, nyomorult csúfságukban is 
testvérüknek tartja magát. 

Ez Ortelius véleménye, és ez a miénk is. Igyekszünk ezt műveinek vizsgálatával és 
tanulmányozásával igazolni. 
Először is három probléma merül fel, három szembeszökő kérdés: 

Fogadjunk el Brueghel születési évének egy dátumot, mondjuk 1528-at vagy 1526-ot. 
Kétségkívül 1558-ban festette az első képet, legalábbis az első olyan képet, amit 

méltónak tartott arra, hogy dátummal és aláírással lássa el. Ez a „Tizenkét közmondás”, 
amelyet az antwerpeni Mayer van den Bergh Múzeumban láthatunk. Ekkor harmincéves volt 
(esetleg 32). Mester volt, hét éve_a céh tagja. 

Addig megelégedett azzal, hogy rajzokat és metszeteket készített (vagyis inkább 
metszésre alkalmas rajzokat). Egyetlen saját kezű metszete maradt ránk, a „Nyúlvadászat”, 
1566-ból, melynek egy levonatát a brüsszeli Cabinet des Estampes-ban csodálhatjuk meg. 

Robert Genaille ezt a késői festői kedvet, ezt a rajz útján való lassú érést Brueghel zsenije 
egyik jelének tekinti, bölcsességének és különleges művészettiszteletének bizonyítékát látja 

                                            

9 Kiemelés tőlem. A szerző. 



benne. Nehéz volna nem osztani ezt a véleményt. 
Mindenesetre, ha festett oeuvre-jét nézzük (amely 50 képből áll, közülük 24 kétségkívül 

tőle származik), és megcsodáljuk színei finomságát, sohase feledjük el, hogy mindenekelőtt 
kivételes tehetségű rajzművész volt. 

Másodszor: Brueghel festői pályája teljes egészében 1558 és 1568 között ível (esetleg 
1557-et tekinthetjük kezdetnek, ha autentikusnak tartjuk a Stuyck dél Bruyére-
gyűjteményben található „Táj folyóval” című képet). Vagyis rövid tíz év alatt festette meg 
egész életművét. 

És ha az első művek némi tapogatódzást árulnak is el, az utolsók teljes eredetiségre és 
tökéletességre emelkednek. 

A zseni üstökösszerű emelkedését láthatjuk benne, ami bizonyára a hosszú 
tanulóéveknek köszönhető, és annak a lassú belső leszűrődésnek, amelyet Brueghel követelt 
magától, mielőtt a rajzolásról áttért volna a festészetre. 

Régóta visszaszorított tehetsége mintegy kirobban most, és bámulatos gyorsan 
bontakozik ki. 

De azt is fel kell tételeznünk, hogy személyiségének elmélyülése együtt járt azokkal a 
szörnyű és szüntelenül szaporodó csapásokkal, amelyek népét érték, és amelyek elől olyan 
ember, mint ő, nem zárkózhatott el. Úgy tetszik, hogy technikailag abban a mértékben jutott 
el tudása magaslatára, ahogyan népének mindinkább szüksége volt egy hírmondóra, aki 
növekvő szenvedéseit elbeszélje. 

Harmadszor: Brueghel, mint tudjuk, és mint Guichardon óta szüntelenül hangoztatják, 
kezdetben Hieronymus Boscht utánozta, vagy legalábbis tőle merített ihletet. Hieronymus 
Bosch azonban meghalt 1516-ban, és Brueghel előtt talán nem is volt méltó utánzója. 
Amikor Brueghel felveszi a Bois-le-Duc-i mester modorát, már 30 éve nem festenek így. 
Kutatnunk kell tehát ennek a választásnak az okait — mert ez kétségkívül választás volt. 

Gustave Gluck a közhiedelemmel ellentétben felteszi, hogy a művész egyáltalán nem volt 
paraszti származású. 

„Inkább azt gondolhatjuk — írja —, hogy városban nevelkedett és műveltsége 
ittformálódott, talán éppen Bois-le-Duc-hen, ahol nagy elődje, Hieronymus Bosch műveinek 
szemléletében ébredhetett rá művész} hivatására.” A feltevés szellemes, csak egy hibája van: 
nem lehet bizonyítani. 

Valószínűbb, hogy Hieronymus Cock boltjában bukkant rá Brueghel a halott mester 
műveire, hiszen Cock nagy terjesztője volt Bosch metszeteinek. 

Az is hihetővé teszi ezt a feltevést, hogy Cock elkészíttetett és Bosch műveként árult egy 
metszetet, amelyet kétségkívül Brueghel rajzolt, sőt kézjegyével is ellátott: „A nagy halak 
megeszik a kicsiket” címűt, amely egy ekkor közszájon forgó közmondást illusztrál — 
megtaláljuk ezt szinte minden európai nyelven. Brueghel eredeti, 1556-ra datált rajza a bécsi 
Albertinában található, a Boschnak tulajdonított metszet pedig Brüsszelben, a Cabinet des 
Estampes-ban. 

De sem ez, sem az, hogy Hieronymus Cock megkívánta Bruegheltől Bosch modorának 
utánzását, nem volna elegendő magyarázat arra az elragadtatásra, amelyet a bredai mester 
pályája kezdetén a Bois-le-Duc-i mester iránt tanúsított. Más is van ebben, több is. 

Bosch műveiben Brueghel megvalósítva láthatta — s milyen mesteri fokon! — több olyan 
gondolatát, amely kedves volt szívének. 

Hieronymus Bosch keményen és győzelmesen állt ellen az olasz hatásnak, amely Bosch 
életében kezdte elárasztani Németalföldet. 

Hiteles népi hagyományból merítette ihletét, és ezt a hagyományt emelte művészi 



színvonalra. 
A „fantasztikumnak” ez az állítólagos mestere valójában aprólékos és 

megvesztegethetetlen megfigyelője volt az őt körülvevő dolgoknak, lényeknek, 
mozdulatoknak, magatartásoknak és tájaknak. Nem szabad elfelejteni, hogy 
legfantasztikusabb teremtményei is a legaprólékosabb realizmuson nyugszanak. 

És még valami: eltekintve a „Pásztorok imádásá”-tól Van der Goes Portinari- oltárán 
(amelyet Firenzében az Uffizi-képtárban őriznek), Bosch talán elsőként választott képei 
modelljéül egyszerű embereket, akiknek külseje elárulja munkájukat és osztályukat. 

Tudjuk, mennyire hasonló volt ehhez az idősebb Brueghel felfogása is, nem 
csodálkozhatunk tehát azon, hogy oly nagyra tartotta, és éveken keresztül utánozta is a 
mestert, aki tökéletesen kifejezte azt, amit ő maga is a leglényegesebbnek tartott. 

Louis Lebeer, aki talán legnagyobb ismerője Brueghel rajzainak és metszeteinek, joggal 
állítja, hogy metszeteiből világosodik meg előttünk legjobban a művész egyénisége. 
 

Először a „Nagy tájképek" -sorozat jelent meg 1555-ben, melyben a művész alpesi 
átkelésének emlékeit párosítja Antwerpen környéki jegyzeteivel. Elragadó művek ezek, olyan 
szervezeti egységbe foglalva, hogy mindegyik mintha újrateremtené a világát. 

Érezni, hogy a művészt megrázta a hatalmas alpesi táj felfedezése, és hogy továbbra is 
magáénak érzi saját hazája szerényebb tájait. A „tápláló természet” az ő szemében 
végtelenül termékeny anya, aki fáradhatatlanul ontja a számtalan teremtményt; „páni” 
víziója ez a forrongásban levő földnek. Ez az állandó genezis kora minden gondolkodóját is 
foglalkoztatta. Ezeknek a metszeteknek a stílusa már szinte teljesen egyéni. 

De hamarosan valamiféle visszafordulást tapasztalhatunk a művész stílusában, valami 
visszatérést a középkor hagyományaihoz. 

Ez a jelenség tükröződik a „Hét főbűn” című sorozatban (a „Harag”, a „Restség”, a 
„Kevélység”, a „Fösvénység”, a „Torkosság”, az „Irigység”, a „Bujaság”), amelyet Hieronymus 
Cock rendelésére készített Brueghel 1556-ban. Igaz, hogy ez a rákényszerített téma, a 
didaktikus allegória, tipikusan középei téma. 

Mégis, itt is kibukkan az új szellemű gondolkodó, aki leleplezi a „fordított világ” 
furcsaságát, amelyben az emberek élnek és szenvednek. 

Múlik az idő, és hamarosan azt látjuk, hogy a művész megszabadul a középkori és boschi 
szimbólumoktól, amelyekkel eddig élt, és céltudatosan hozzáfog, hogy a mindennapi életet 
ábrázolja. 

A mindennapi élet illusztrálja, támasztja alá és mintegy igazolja azt az allegóriát, amit 
ezentúl a néző elé tár. 

1559-et írunk, Brueghel — még mindig Hieronymus Cock számára — hozzáfog a „Hét 
erény”-sorozathoz (a „Hit”, a „Remény”, a „Könyörületesség”, az „Igazságosság”, a 
„Mértékletesség”, a „Lelki erő” és az „Okosság”). 

Nézzük meg kissé közelebbről ezeket a metszeteket. Itt az allegória már csupán átlátszó 
ürügy a művész számára. A kompozíció középpontjában még ott áll a neve kívánta-
,attribútumokkal felszerelt nőalak: az „Igazságosság” hosszú ruhás hölgy, bekötött szemmel, 
kezében a mérleg. A „Könyörületesség” lángoló szívére szorítja a kezét, fején egy madár 
(kétségkívül pelikán), amint tulajdon vérét ontja. De a középponti, konvencionális alak körül 
csodálatosan elrendezett jelenetek sora található, melyekben szinte ijesztő realitással és 
csodálatos bőségben láthatók az ábrázolt erény gyakorlati eredményei. 

A „Könyörületesség” alakja mellett például bemutatja a könyörületesség hét művét: 
felruházzák a ruhátlanokat, meglátogatják a betegeket, megitatják a szomjúhozókat, 



táplálják az éheseket, kiszabadítják a rabokat, szállást adnak a vándoroknak, és eltemetik a 
holtakat. És mindegyik ilyen részlet eleven népi jelenet, erőteljes zsánerkép. 

Az ábrázolás iróniája néha elviselhetetlenül kegyetlen. De ez a kegyetlenség is lángoló 
haragból és bosszúálló szánalomból fakad. 

Nézzük az „Igazságosság ”-ot. Az igazságot itt a művész „igazságszolgáltatás ”-nak 
értelmezte. Középen a szimbolikus alak körül felfegyverzett őrök félelmetes csoportja, 
végrehajtók és fogdmegek. Mindenütt vallatások, írnokok, hóhérok, büntetések, kínzások, 
bebörtönzések, korbácsolás, máglya, bitó, kínvallatás és lefejezés... Nem az az igazságosság 
ez, amit a szentek gyakorolnak, hanem amit a bírák. 

A realizmus, a pontosság (és velük az alakok tipizálása) nem képzelhető el másképp, mint 
hogy Brueghel állandóan dolgozott természet után. Valóban ebben az időben kezdi meg 
természet után készített (near’t leven, mint ő maga mondja) tanulmányai sorát. Csodálatos 
ezeknek a tanulmányoknak a közvetlensége, pontossága és finomsága. Feltárják előttünk ezt 
a hihetetlenül sok megfigyelést, amire a mester ezentúl művészetét alapítja. 

De Brueghel annak a harcnak a szolgálatába is állítja művészetét, amelyet ez idő tájt 
humanista barátai folytatnak. Velük együtt ő is úgy tartja, hogy a Szám ott van mindenütt, 
hogy ez a világ tartópillére és lényege; velük együtt mélységesen vonzza őt is a püthagoraszi 
filozófia. 

Az egyik metszet amit Hieronymus Cock az ő rajza után készíttetett, a „Mértékletesség”. 
Megtekinthetik Brüsszelben, a Cabinet des Estampes-ban. Nagyon jellemző példája ennek a 
világfelfogásnak. 

Gondoljunk arra, hogy a Temperancia (Brueghel írásában latinul Temperan- tia) itt 
mértéket, helyes mértéket, harmóniát jelent. Brueghel bemutatja és bizonyítja, hogy a 
harmónia, ahogy Püthagorasz értette, mindenütt ott van, hogy az irányítja az égitestek 
mozgását, hogy ott van a zenében és ez adja szépségét, hogy ez a matematika alapja... hogy 
egyetlen igaz tudomány sem lehet meg nélküle. A „Mértékletesség” metszete kora 
tudományának és művészetének számbavétele. 

Brueghel ezzel szemben megvetéssel nézi azokat a mágikus tudományokat, amelyeket a 
középkorban űztek. 

Louis Lebeer igen világosan megmagyarázta a mester egy rajzának harcos értelmét 
(Hieronymus Cock két nagy formátumú metszetet készíttetett belőle, „Az alkimista” néven 
ismertek). A hamis bölcset ábrázolja, egy letűnt kor túlélőjét, retortái és kemencéi közt, 
amint hiába keresi a bölcsek kövét. És míg mágikus eszközökkel kutatja az arany készítés 
értelmetlen titkát, azalatt kifosztják vagyonából, asszonyával, gyerekeivel együtt koldusbotra 
jut, és mások könyörületességére szorul. Maga a cím is, amit Brueghel adott rajzának, 
könyörtelenül kigúnyolja a középkori szellem utolsó őrzőit. „Al ghemist” — írja. Ez a szójáték 
alkimistát jelent, és egyúttal azt is: „teljes csőd”. 

Ezzel a kegyetlen szójátékkal kapcsolatban egy általános észrevételt kell tennünk. 
Brueghel rendkívül érzékeny a népi szólásmondások képi ereje iránt. A szóbeli kép azonnal 
plasztikus képpé válik benne, amelyet azután művészetének eszközeivel ragad meg. A 
közmondást vagy szólásmondást mindig szó szerint veszi és ülteti át azonmód rajzaiba vagy 
képeibe. Így járt el egész pályafutása alatt, egészen utolsó festményéig. A legjellemzőbb 
példái azonban ennek az eljárásnak éppen abba a korszakba esnek, amellyel e pillanatban 
foglalkozunk. Emlékeztetek arra, hogy a Mayer van den Bergh Múzeumban levő „Tizenkét 
közmondás” 1558-ból származik, a berlini múzeum „Flamand közmondások” című képe 
pedig 1559-ből. 

Sok művész — köztük a legnagyobbak is — követte Brueghel után ezt a módszert. 



Gondolok itt Picassóra, aki például a „Guernica” számára készített tanulmányokban olyan 
szemeket mutat, amelyekből szó szerint „ömölnek” a könnyek, mint a kancsókból; vagy 
Chagallra, aki virágos kalapos tehenet ábrázol, rózsaszín köténnyel és cifra napernyővel. Ez 
nem más, mint szó szerinti átvitele a vászonra egy belorusz szólásmondásnak, amelyet a 
művész gyakran hallhatott Vityebszkben, ahol született és gyermekkorát töltötte. 

A nép nyelvének ez a szeretete, ami nála azonos magának a népnek a szeretétével, 
nagyon jellemző a bruegheli szellemre. Az utolsó datált képe, amely ránk maradt, a nápolyi 
múzeumban levő „A vakok” című csodálatos tempera, szintén Flandria egy közmondását 
illusztrálja: „Ha vak vezet világtalant, mind a ketten az árokba esnek.” Ezúttal azonban a 
művész hatra emelte a vakok számát. 

Nagyon jellemző a komponálási eljárás is, amellyel Brueghel él allegóriáinál. Ezt 
feltehetőleg Boschtól vette át, és egyébként meglehetősen elterjedt volt a középkori 
allegóriákban. Fentebb már ismertettem: az elbeszélés, a bemutatás egy szimbolikus 
központi motívum körül csoportosul, ez adja nevét az alkotásnak. A festő több képében 
szemmel láthatóan emlékezett arra, ahogyan a metsző dolgozott. Azonos módon 
komponálta például az 1559-ből való „Farsang és Böjt harca”, az általában 1563-ra datált (de 
szerintem inkább 1568-ba helyezendő) „A Halál diadala” és a valószínűleg 1564-ből származó 
„Dulle Griet” című képeket. 

A részletek gazdagsága, amelytől valósággal hemzseg Brueghel legtöbb lapja és 
festménye, megnehezíthetné a képek „olvasását” és alapos tanulmányt követelhetne a 
nézőktől. Erről azonban szó sincs. 

Wolfgang Stechow, bár szövege egyébként tele van hibával és pontatlansággal, nagyon 
helytállóan állapítja meg, hogy Brueghel festményei (és ez rajzaira is vonatkozik) pmajdnem 
mindig áttekinthetők a\ első szempillantással legalábbis nagy vonalaikban, mert a 
részletekhez érve néha habozni kezdünk". Ezt a „meglepő világosságot” a rajz tisztaságának, a 
színek intenzitásának és a kompozíció pontosságának tulajdonítja. Ezek az okok bizonyára 
megvannak, de hozzájuk kell fűzni — sőt hangsúlyozni is kell — a mondanivaló 
határozottságát, a témának és a téma által a művészben keltett érzelmeknek világos 
kifejezését. 

Néha azonban más módon osztja el a változatos jeleneteket, már nem egy mag körül 
csoportosulnak, hanem elrendezésüket mintha inkább az a képzeletbeli táj határozná meg, 
amelyben elhelyezkednek. Ez történik a „Fordított világ, több moralitás és közmondás útján 
ábrázolva” esetében. Ez az 1559-ből származó kép inkább „Flamand közmondások” címen 
ismeretes. Ugyanez az eset a „Gyermekjátékok”-kai, amely 1560-ból származik, és a bécsi 
múzeumban van. 

E két utóbbi képhez még egy megjegyzést kell fűzni. A korszak tudósai sokat fáradoztak 
azon, hogy összeállítsák azoknak a jelenségeknek lehetőleg teljes nómenklatúráját, amelyek 
foglalkoztatták őket. Brueghel is így járt el — ami ismét azt bizonyítja, hogy szoros kapcsolat 
fűzte kora humanistáihoz. Enciklopédikus módon festi meg a közmondásokat (csupán a bécsi 
múzeumban őrzött képen 92 közmondás ábrázolását számolták meg), és összegyűjt minden 
gyermeki szórakozást. (Meglepő, milyen sok él még ma is ezekből a játékokból.) 

Ne feledjük el, hogy ebben az időben Brueghel Antwerpenben él. És Antwerpen ekkor a 
leghatalmasabb, leggazdagabb, legélénkebb kikötő a világon. Egyszerre lépett Velence és 
Brügge helyébe: az atlanti-óceáni közlekedés ekkor szorította háttérbe a Földközi-tengert, a 
Zwin eliszaposodása pedig megközelíthetetlenné tette Brüggét a mélytengeri hajók számára. 
Minden náció bankárai Antwerpenben állították fel irodáikat. V. Károly birodalmának 
minden tájáról ide gyűltek a kereskedők, és itt nyitották meg ügynökségüket, mert ebben a 



városban teljes kereskedelmi szabadságot élveztek, és a forgalmat illetően a kor 
legfejlettebb gazdasági berendezésére találtak. Ebben a városban a kezdeményező szellem 
uralkodott, gigantikus vállalkozások születtek. 

Brueghel a „Bábel tornyá" -ban magasztalja ezt a vállalkozó kedvet és a munkát. Akkor 
festi a kepet, amikor a Schelde partját elhagyva, Brüsszelbe telepszik át. Két változatát is 
ismerjük, az egyik Bécsben, a másik Rotterdamban található. 

Igen jellemző, hogy ezt a hatalmas konstrukciót, az emberi gőgnek ezt a jelképét, amely 
áttöri a felhőket és csúcsával az eget kellene elérnie, a művész nem a bibliai történet 
értelmének megfelelőn, az építők megzavarodásának pillanatában ábrázolja, hanem 
építkezés közben, mint nyüzsgő és eleven vállalkozást, az optimizmus ellenállhatatlan 
lendületében. 

Tolnay jegyezte meg — kétségtelenül helyesen —, hogy a „Bábel tornyá"-nak épülete, 
ahogyan Bhueghel állítja elénk, a Colosseum emlékét tükrözi, amelyet a művész tíz évvel 
azelőtt Rómában látott. Felismerhető a képen egy tagadhatatlanul római aquaduct is. 

De a tájkép, amelyben az építkezés folyik, összetett táj: az Antwerpentől északra elterülő 
mérhetetlen „polder”-eket a Meuse szikláival és az Alpok távoli hegyeivel párosítja. 

Az emberek azonban — kivéve a teljes díszben megjelenő Nimród királyt —, az emberek, 
akik az állványokon szorgoskodnak, a művész hazájának és korának munkásai. 

Ehhez néhány szó magyarázatot kell fűzni: 
Joachim de Patenier (meghalt 1524-ben) már érvényre juttatta egyéni tájképfelfogását. 

Elhatározta, hogy „mérhetetlen nagyságában és változatosságában festi le a világot”, és 
ezért vásznain összekeverte szülőföldjének motívumait (feltehetőleg Dinant-ban született, 
nem tudjuk születésének évét, de 1480 körül lehetett) választott hazájának motívumaival 
(elsősorban Antwerpenben dolgozott). A töredezett sziklák, erdők, mezők és folyók itt új, 
bizonyos értelemben belső rend szerint csoportosulnak. Így keletkezik az úgynevezett 
Weltlandschaft, a kozmikus tájkép, amely az egész évszázad folyamán befolyásolta a kor 
festőit. 

Brueghel sem tudta kivonni magát e hatás alól. De ezt a képzeletbeli tájat németalföldi 
emberekkel népesíti be, s ezzel az ő modorára nagyon jellemző, új értelmet kölcsönöz neki. 
Ezt az eljárást a „Bábel tornyá”-ban láthatjuk először, teljes kifejlődését azokban a képekben 
éri el, amelyek az „Évszakos- sorozatát alkotják, de felismerhető még a „Tánc az akasztófa 
alatt” című képén is (1568). 

Az „Évszakok” külön figyelmet érdemel. Hat nagy festményről van szó, amelyeket 
Brueghel 1565-ben festett Nicolas Jonghelinck, a gazdag antwerpeni pénzember számára. 

A képek az év tizenkét hónapjának foglalatosságait ábrázolják: a „Vadászok” december—
január, a „Borús idő” február—március, a „Szénagyűjtés” június- július, az „Aratás” 
augusztus—szeptember, a „Hazatérő csorda” október—november hónapját jelképezi. Nem 
ismerjük a hatodik, április— májust jelképező képet, mert elveszett. 

Ezekben a csodálatra méltó képekben, amelyek művészi fejlődésének egyik csúcsát jelzik, 
Brueghel csak felelevenítette a középkori művészek kedvelt témáját. 

Felfedezhetjük az évszakok által megkövetelt munkálatok, az emberekre kényszerített 
gondok sorozatát a chartres-i katedrális északi kapujának boltozatain, a Limburg-fivérek 
imakönyvében, a „Grimani breviárium”-bán, az „Heures de Hennesy”-ben, és sok más 
munkában is. 

De Brueghel ezúttal is átitatja a hagyományos témákat új szellemmel, korának 
szellemével és még inkább saját egyéniségével. Már nem az eredendő bűn átka az, amely a 
terhes munkára kényszeríti az embereket, és rájuk erőszakolja annak ritmusát, hanem maga 



a természet. A természet, amely annak, aki őt arca verejtékével termékennyé teszi, 
mondhatatlan békét és korlátlan jólétet ígér. 

A mikrokozmosznak látszó tájba az embernek a világgal és a maga sorsával vállalt mély 
kapcsolatát írja bele. Sorsa, ha vállalja, tartalmat és értelmet ad életének. 
Már Leonardo da Vinci (1452—1519) hangsúlyozta az ember és a természet alapvető 
kapcsolatát. Ez a humanizmus lendítő eszméi közé tartozik. Brueghel 
magáévá tette ezt az elgondolást, de, lévén mindenekelőtt festő, kizárólag vizuális 
eszközökkel fejti ki, teszi számunkra láthatóvá és megérthetővé. 

Később Brueghel egyre jobban beleszeret az országba, amelyben él, és amelyet 
szüntelenül jár, ezért felhagy a kozmikus tájképpel, és a hazai ember cselekvését — 
munkáját, hódításait, örömeit, szenvedéseit, sőt mártíromságát — a brabanti tájba helyezi, 
pontosabban a Brüsszeltől délnyugatra elterülő Payottenland tájába. 

Ebben a korszakban rajzolja a „Kis tájképek ”-et, amelyeket utána rézbe metszenek, és 
amelyek hűségesen jegyzik fel a ma is megtalálható tájakat. így például a Gaesbeek kastély 
eszplanádjáról, a fák sorfala között, ma is úgy pillanthatjuk meg a „Maison du Bailli”-t, 
ahogyan Brueghel ábrázolta.10 

A „Falusi korcsolyázók” („Téli táj”-nak, vagy „Madárcsapdádnak is nevezik), amely 1565-
ből való, az 1566-os „Betlehemi népszámlálás”, „Paraszttánc” és „Lakodalmas tánc”, az 1567-
ben készült „Betlehemi gyermekgyií- kosság” és a „Fészek” (amely „Fészekrabló” címmel is 
ismeretes) 1568-ból, a flamand falvak terein és a flamand tájban játszódnak, „A vakok” 
(1568) például Pede Sainte-Anne faluban. Felismerhetjük templomát, legelőjét, a patakot, a 
dombot, s mintha még a fák sem változtak volna azóta. 

Megjegyzendő azonban, hogy Brueghel sohasem mondott le teljesen a kozmikus tájról. 
Felbukkan a „Keresztelő Szent János prédikációja”-ban (1566), „Szent Pál megtéréséiben (15 
67), az „Eldorádó”-ban (1567) és az 1568-ból való „Tánc az akasztófa alatt” című képén. 

Sokan elmondották előttem, én is elismételtem, de újra és újra hangsúlyoznom kell, hogy 
Brueghel az ábrázolt történet színteréül választott tájképbe megszámlálhatatlan alakot, 
tárgyat, állatot, gyermeket, férfit és nőt állít, és ezeket meglepő, azóta kétségtelenül utol 
nem ért hűséggel és pontossággal figyeli meg. Mozdulatuk, testtartásuk megkapóan találó és 
végtelenül változatos. 

Jacques Lassaigne és Róbert L. Delevoy jegyezte meg, hogy a festő a megszámlálhatatlan 
sok alak testtartásának „ugyanannyi plasztikai, mint lélektani értéket ad”. Azt hiszem, 
helyesebb lenne úgy fogalmazni, hogy „ugyanannyi lélektani, mint plasztikai értéket”. 

Nem hangsúlyozták azonban eddig eléggé azt az indulatot, amellyel az idősebb Pieter 
Brueghel, „Pierre le Drôle”, megfigyeli és újjáteremti alakjait. Szereti ezeket az embereket 
tévedéseikben és durvaságukban is. Erre egyébként még vissza kell térnünk. 

Típussá emelte őket, a bruegheli típussá, amely köpcös és zömök, de finom geometriára 
épül. 

Ez a geometria azonban sohasem feltűnő. Ezt a számokból és jegyekből levő vázat 
Brueghel teljesen elfeledteti és elmeríti az életben, amelyet mindenek - felett szeretett. Jean 
Cocteau mondotta, hogy a matematika minden teremtés vázát alkotja, „de nincs csúnyább 
szemérmetlenség, mint megmutatni a csontvázunkat”. 

Ezért oly kevéssé meggyőző A. L. Romdahl bizonytalan feltevése, aki Brueghel egyes 

                                            

10 Cornelis Metsys (1510— kb. 1562), Quentin Metsys és Catharina Heyns második fia, felhagyott, legalábbis 

1558-tól kezdődően, a kozmikus tájképekkel, hogy hazája valóságos tájait ábrázolja. Ezzel Brueghel útját 
egyengette. 



alakjaiban felfedezni vélte az állítható fabábu nyomait, amely modellül szolgált volna.  
Az a sokféleség azonban, amelyre céloztam, és amely a legfigyelmetlenebb szemlélőt is 

megkapja, más forrásból is táplálkozik. 
Mint már említettem, Brueghel, valahányszor erre alkalma van, igyekszik lehetőleg 

kimerítő felsorolást adni az ábrázolt tárgyakról, személyekről vagy attitűdökről. 
Lássunk két példát (a már idézett „Gyermekjátékok” és „Flamand közmondások ”-on 

kívül): 
A „Méhész és a fészekrabló” című tollrajzban, amelyet 1565 körül készített, és más 

művekben, amelyek hasonló tárgyúak, Brueghel megmutatja a korában használatos 
különféle méhkasok minden típusát. 

„A Pénzeszsákok és pénzesládák csatája” (ez a metszet az „Aux Quatre- Vents” 
kiadványaként jelent meg, és a brüsszeli Cabinet des Estampes-ban látható) felsorakoztatja a 
csöbrök, hordók, perselyek, ládák, pénzeszsákok, erszények és páncélosládák minden 
formáját, amelyet a kor zsugorijai használtak összekuporgatott aranyaik elrejtésére. 

Ez a metszet egyébként más szempontból is figyelemre méltó: rávilágít a csúfolódó és 
moralizáló hajlamra, Brueghel bonyolult egyéniségének szerves összetevőjére. Paul Fierens 
nagyon helyesen állapítja meg, amikor ezt a művet elemzi: 

„A tárgyak megelevenednek, testet öltenek, harcolnak egymással. A szatíra a XVI. századi 
Antwerpen nagy pénzembereinek zsugorisága, kapzsisága ellen irányul. Brueghel itt ... 
moralistaként áll előttünk.” 

És függetlenségére, bátorságára következtethetünk, ha meggondoljuk, hogy azok a 
pénzemberek, akiket itt kigúnyol, éppen legfontosabb vevői voltak. 

A megfigyelésnek ez a pontossága, a részletek feljegyzésének helyessége, az a szokás, 
hogy leltárba veszi egy személy, egy tárgy, egy torzulás, egy fogyatékosság különböző 
jelentkezési formáját, a legváratlanabb helyeken bukkan fel. 

Egy orvos — Tony-Michel Torrilhon — állapította meg, hogy Brueghel sohasem torzított a 
torzítás kedvéért. Sohasem talált ki meghökkentésül olyan fizikai nyomorúságot, amely 
túlment volna a valóság határán. Ellenkezőleg. A festő valamennyi képén realista marad, s 
még a néhány képén ábrázolt csodák során sem fest lidérces álomalakokat, hanem az 
emberiség szegény kivetettjeit, akiket maga is látott. 

És a megfigyelés olyan pontosságával festi meg őket, hogy a mai orvos a legtöbb esetben 
meg tudja állapítani betegségük pontos diagnózisát. 

A „Farsang és Böjt harca” (1559) című képen a Bürger-kór tipikus példáját láthatjuk. A 
trombózis okozta üszkösödés már megfosztotta a nyomorultat mindkét lábától és alsó 
karjától, míg a magát kezén vonszoló és összezsugorodott lábát maga alá húzó emberroncsot 
szifilitikus sorvadás pusztítja. 

„A koldusokéban (1568) az öt rongyos egyike görcsös paraplegiában szenved. 
A „Parasztlakodalom” (1566) a pajzsmirigyzavarok két ellentétes példáját hozza: egy 

myxoedemást és egy Basedow-kórost. 
A nápolyi múzeumban levő „A vakok” (1568) hat alakja a vakság öt különféle esetét 

ábrázolja; mindegyikük sajátos arckifejezést ad a betegnek: van itt pemphigusos, 
szemsorvadásos, szaruhártya-leukomás, fekete hályogos vak, és egy, akinek eltávolították a 
szemgolyóját. 

Már ez is rendkívüli volna, de Torrilhon, aki egyben a művészet ismerője is, úgy véli, hogy 
még tovább is mehet. A realista képek mellett megvizsgálta a Bosch vízióinak hatását mutató 
látomásszerű képeket is, és ezekben vitathatatlanul pontosan jellemzett és tökéletesen 
meghatározott deh'riumos állapotokat ismert fel. 



Misztikus delíriumot a „Tájkép Szent Antal megkísértésével” című ifjúkori, datálatlan 
képen, amely a londoni Róbert Franck-gyűjteményben van. Brueghel itt széles tájat ábrázol, 
melyet sziklák, leégett templomok, villámfényben felragyogó tornyok népesítenek be, 
mindez jellemző az üyen fajtájú lelki zavarokra. 

A „Dulle Griet” (1564) a klimax okozta krónikus hallucinációs psychosist mutatja. Az a 
képzelt világegyetem, amelyben a beteg él, liliputi alakok, apró ördögök és szörnyalakok 
nyüzsgése, meglepően hasonló a klimaxos elmebetegek által leírt víziókhoz. Az ilyen betegek 
gyakran képzelik belső látomásaikat emésztő démonoknak vagy állatoknak. 

Sőt mi több, ott van a sisak és páncél, amellyel a „Bolond Margit” felvértezte magát, 
vüágosan utalva ezeknek a nőknek arra a szokására, hogy papírpáncéllal védekeznek a 
lázálmaik teremtette szörnyek támadásai ellen. 

Brueghel tehát nem elégszik meg a megfigyeléssel: ki is kérdez. Nehezen 
megmagyarázható képeit aprólékos gonddal készített feljegyzések alapján kellett 
megformálnia, a különféle zavarokban szenvedő betegek beszámolója, nem pedig az 
elsősorban a fantáziára támaszkodó olcsó képzelődés alapján. 

Gotthard Jedlicka hasonló következtetésekre jutott. 
A többi között elemezte „A festő és a műértő” című híres rajzot, és erről elég meglepő 

megállapításokat tett. 
Talán nem ismeretlen, hogy sokáig vita folyt arról, Hieronymus Bosch képzeletbeli 

arcképének tekintendő-e ez a rajz (Bosch ugyanis, mint már említettem, legalább tíz évvel 
Brueghel születése előtt már meghalt), vagy Brueghel önarcképét kell benne látnunk. Ma 
általában a második feltevésre hajiunk. Jedlicka azt állítja, hogy „cáfolhatatlan bizonyítékát” 
(„den unumstösslichen Bemis”) találta a portré hitelességének „abban a jellegzetes 
pillantásban, amellyel a festő önmagát nézj a tükörben” („im charakteristischen Blick des 
Malers in den Spiegel” ). 

Ez a portré annyira pontos, hogy az ízületi csúz legrégibb, tudományosan egzakt 
ábrázolását tartalmazza. Minden specialista ismeri a praxisából ezt a „merev és mégis élénk 
mozdulatot” (die „steife und zugiéit lebendige Bemgung”), amely a reuma e formájától 
sújtott beteg kezét jellemzi, a merev ízületeket és a hüvelykujj görcsös tartását. Mindezt 
Brueghel rajza a legteljesebb hűséggel ábrázolja. 

Sőt, a művész keze, amilyennek az említett rajz is mutatja, nemcsak elmerevedett : az 
ízületek deformálódásának foka, az ököl elégtelen záródása és a hüvelykujj kóros helyzete az 
ízületi csúz által meggyötört kéz kimerítő ábrázolása. 

Az ízületek merevsége egyébként arra kényszeríti a festőt, hogy az ecsetet középső- és 
mutatóujja között tartsa, a hüvelykujj az ecset tartásában csak támogató szerepet játszik. 

Jedlicka odáig ment a vizsgálódásban, hogy kísérletképpen számos betegének ecsetet 
adott a kezébe. Megfigyelte, hogy kivétel nélkül mind pontosan ugyanúgy tartotta, mint a 
művész a rajzon. 

Megjegyzendő, hogy a szóban forgó ecset alakja is különleges: a nyele nem hengeres, 
hanem részben szögletes, a végén pedig ellaposodik. Ez biztosabbá teszi a tartást, és 
megakadályozza, hogy az ecset a festő szándéka ellenére elforduljon. 

A leesett vállak, a kerek hát és különösen a merev nyak („der steif aufgekrümmte Hals”) 
elárulják a hátgerinc és a vállízület csúzos merevségét. Hasonlóképpen az elhanyagolt haj és 
ápolatlan szakáll nem valami bohém különcség jele (ami egyébként abban a korban teljesen 
ismeretlen dolog volt), hanem néma tanúja annak, hogy a csúzos beteg nem tudja felemelni 
a karját és így képtelen gondozni a haját. 

Feltehető, hogy a művész ugyanezért hord egyszerű, övvel összefogott kabátot, 



amelynek csak egy gombja van, a nyaka magasságában (egyébként az sincs begombolva). 
Maga az arc is, megfeszített izmaival, összeszorított ajkával, keserűséget és beletörődést 

tükröz, hosszú szenvedés gyümölcsét, ami, mint az orvos megállapítja, általában együtt jár az 
ízületi csúz krónikus formájával. 

Ha Jedlicka megállapításai helyesek — és a Zürichben és Genfben 195 3 augusztusában 
tartott nemzetközi reumatológiai kongresszus cáfolhatatlannak minősítette megfigyeléseit 
—, akkor valóban bebizonyította, hogy a londoni rajz Brueghel önarcképe. Ez váratlan fényt 
vet a művész életének utolsó éveire. Még kedvesebbé teszi őt számunkra az a bátorság, 
amellyel az elhatalmasodó bénulás ellen harcolt, és megingathatatlanul tovább festett, egyre 
nagyobb fájdalmakkal küzdve. Ez megmagyarázná, hogy a művész miért élt oly 
visszavonultan élete utolsó éveiben, miért halt meg olyan hirtelen, miért ábrázol képein 
annyi nyomorékot és bénát, s hogy miért nem maradt ránk képe 1569-ből, holott csak ennek 
az évnek a végén hunyt el. 
Jedlicka ezekből a megjegyzésekből még egy életrajzi részletet is leszűrt: Brueghel 
születésének éve bizonytalan. Általában elfogadott „A festő és a műértő” 1565-ből való 
datálása. Orvosi szemmel a művésznek legalább 45 évesnek kellett lennie, hogy betegsége 
szimptómái ennyire kifejlődhessenek. 
Már említettem, milyen rengeteg megfigyelésre, tudakozódásra, kapcsolatra épült fel a 
bruegheli embertípus. Brueghel valóban az az ember, aki mindent látott, mindenkit 
kikérdezett és mindenkit meghallgatott. Egyetlen festő sem állt nála szorosabb kapcsolatban 
népe hétköznapi életével. Hogyan maradhatott volna közönyös azokkal az eseményekkel 
szemben, amelyek vérbe borították hazáját? 
Állást foglal tehát, és helyesen jegyezte meg Robert L. Delevoy: „A népszokások festője 
festője az ellenállásnak is.” 
Pedig úgy látszik, hogy semmi sem készítette őt elő erre. Azt hiszem, nem volt politikus, 
jogait követelő szellem. Hieronymus Cock boltjában gazdag kereskedőkkel és a helytartónő 
környezetéhez tartozó nagyurakkal érintkezett. Könnyen lehet, hogy pártfogói között volt 
Granvella, valamint Jonghelinck (aki kétségtelenül Pármai Margit tanácsadói közt volt, és 
mindenesetre szoros kapcsolatban állt a Consulta tagjaival). Jonghelinck, mint már 
említettem, leghűségesebb vevőinek egyike volt: Lihotsky közli, hogy tizenhat nagy Brueghel- 
kép tulajdonosa volt, köztük volt a „Bábel tornya” és „A Kálvária”. 
Bizonyára II. Fülöp zsoldosai garázdálkodásának szörnyű látványa hajtotta őt az ellenzék 
soraiba. Ezt az ellenzéket szolgálta azután krétájával és ecsetével. 
Ebben egyébként csak honfitársainak többségét követte, akik irtóztak az inkvizíciótól, és 
szembefordultak annak túlkapásaival, pedig katolikusok, sőt hivő katolikusok voltak (ami 
Brueghel aligha lehetett).11 Orániai Vilmos például így írt: „Az inkvizíció pusztítja a vallást, 
mert ha megégetni látunk valakit, mert az azt hitte, hogy helyesen cselekszik, ez fáj az 
embereknek, kétségbeejti őket. ” Kételkedhetünk-e igazán abban, hogy Brueghel életműve 
tele van egyre elkeseredettebb célzásokkal azokra a zsarolásokra és mészárlásokra, 
amelyeknek a festő tanúja volt? 
A hagyomány mindig úgy tüntette fel Brueghelt, mint a harc résztvevőjét (természetesen 
festőként, hiszen az volt). 
Milyen indítékok vezetik azokat, akik egy idő óta szakítani próbálnak ezzel a hagyománnyal? 
Gluck után Genaille is kétségbe vonja, hogy Brueghel ellenálló lett volna. Wolfgang Stechow 

                                            

11 Auner „A Kálvária” számos részletében annak bizonyítékát véli felfedezni, hogy Brueghel az anabaptisták 

hitében osztozott; fejtegetései azonban szerintem megalapozatlanok. 



pedig, az Oberlin College (Ohio) művészettörténeti professzora, egyenesen tagadja. Ezt 
merészeli írni: „A közfelfogással ellentétben semmi sem bizonyítja, hogy Brueghel a 
hazájában uralkodó spanyolokkal szemben álló ellenállási mozgalom szóvivője lett volna. ” 
Ezért elismeréssel kell adózni Robert L. Delevoynak, hogy nyomatékosan és kitartóan újra és 
újra hangoztatja a művész harcos szerepét. Emlékezzünk a tényekre:  
Az V. Károly által a „Franciaország elleni háborúban való részvétel” ürügyével Németalföldre 
vezényelt spanyol csapatok magatartása 1533-tól kezdve heves nemzeti ellenállási 
mozgalmat váltott ki. Sem a flamandok, sem a brabantiak, sem a vallonok nem tűrték 
területükön az idegen megszállókat. 
Ez a mozgalom szakadatlanul terjedt, és II. Fülöp alatt már előbb néma, később nyílt lázadás, 
majd a háború formáját öltötte. 
A spanyol király 1559-ben, felháborodva alattvalói magatartásán, a visszatérés szándéka 
nélkül elhagyja Németalföldet. 1556 óta megerősítette az inkvizítorok hatáskörét, tekintettel 
a kálvinista eretnekség terjedésére. Szaporodnak a letartóztatások. Az országot és lakóit 
szolgaságba döntik. 
Brueghel 1562-ben festi, írja alá és datálja „A két majom” című képet, amely ma a berlini 
múzeumban látható. Két derekán megláncolt cerkófmajom egy várfal lőrésében elfordul 
Antwerpen városának látképétől. 
Átlátszó célzás, amely még világosabbá válik, ha tekintetbe vesszük, hogy a várost pontosan 
abból a nézetből ábrázolja, amelyet Fort Philippe erődjének ablakaiból mutat, ahol a 
hazafiakat tartották rabláncon. Ha a legutóbbi háború alatt egy festő szegény majmokat 
festett volna, amint gyászosan Breendonk erődjének lőréseibe vannak láncolva, kit tévesztett 
volna ez meg? 
Valószínűleg 1562-ben, vagy legfeljebb a következő év elején hagyta el Brueghel 
Antwerpent, barátja, Christophe Plantin pedig menekülni volt kénytelen onnan. A képet 
azért festette, hogy „elbúcsúzzék”. 
Ugyanebből az évből származik a „Zsidók és filiszteusok harca” (amely „Saul öngyilkossága” 
címen is ismeretes). Erőteljesen idézi fel a spanyol martalócok nem kívánt jelenlétét. 
Az elnyomás ellenére — és szembefordulva vele — fokozódik a hugenotta térítés. 
Mindenfelől új „preekers in ’t groen” (szó szerint: „prédikációk a szabadban”) támadnak, akik 
a mezőkön beszélnek a néphez. 
A budapesti „Keresztelő Szent János prédikációja”, amelyet 1566-ban datált és szignált a 
művész, vitathatatlanul ilyen jelenetet ábrázol. A kételkedés már azért is ki van zárva, mert a 
brüsszeli Cabinet des Estampes-ban ismerünk egy metszetet Hogenbergtől, amely éppen 
ilyen jelenetet ábrázol, a „Kálvinista prédikáció a szabadban” címmel. A jelenet Hoboken 
közelében, a Schelde jobb partján játszódik, 1566. június 14-én, tehát ugyanabban az évben, 
amelyben Brueghel festette prédikációját. Lehetetlen tagadni az összefüggést. 
A gyanúsítottak százait tartóztatják le, kínozzák meg. „A Kálvária” (amelyet „Keresztvitel” 
címen is ismernek, 1564) egy ilyen kivégzés előkészületeit írja le, „amely a nép idegességét 
túlvitte azon, amit az ország állapota és hangulata elviselhetett volna” — írja Delevoy. 
Ez a tölgyfára festett, 124×170 cm-es táblakép talán a legszebbek egyike Brueghel alkotásai 
között. Legyen szabad itt egy kicsit megállnom. 
Széles völgyben, magas szikla lábánál, amely a tömeg által már elözönlött kivégzőhelyre 
nyílik, a parasztok százait vörös köpenybe öltözött spanyol lovasok tartják kordában. A 
művész a természetet is belevonta a drámába, amely képén játszódik. A menet indulásánál 
még zöldell, mintha a menettel együtt haladva elhervadna, majd a halál jeges térségére ér: 
terméketlen fennsíkra, ahol csak akasztófák teremnek. Maga az ég is részt vesz a jelenet 



borzalmában. A távoli síkság felett tavaszias és derült, de a kivégzés helye fölött viharossá, 
tragikussá és borússá válik. 

A gyászos terhe alatt összeroskadó elítélt része ugyan a tömegnek, de pontosan a kép 
mértani középpontján helyezkedik el. A kötelező evangéliumi gyászolók csoportja (János és a 
három Mária) viszont a kép előterébe került, kívül áll a cselekményen, színpadszerűen 
kialakított szikladombon. Megfestésük stílusa is elüt a kép többi részétől, a kor 
manieristáinak modorában készült.12 

Brueghel önmagát is ábrázolta a nézők között. Auner fedezte fel egészen a kép jobb 
szélén, a jelenet határát képező kerék rúdjának lábánál. Mintha a festő ki akarta volna 
mondani — ahogyan később kimondta Goya: „Yo lo vi!” („Én láttam!”) 

A „Dulle Griet” ugyanezt a felháborodást árulja el. De ezt Brueghel óvatosabban rejti el a 
kidolgozásmód archaizmusába és egy ártalmatlan szólásmódba: „Karddal a kezében megy a 
pokolba” („Ter helle gaan 't swert in de vuyst”). 

Igen különös, hogy az allegória kifejtése érdekében Brueghel még egyszer utoljára 
visszatért a boschi szimbolizmushoz, amit pedig már néhány éve elhagyott. 

P. Minnaert hívta fel a figyelmet arra, hogy a flamand „Dulle Griet” azonosítható „Gridr” 
óriásasszonnyal, aki az Eddákban a poklot személyesíti meg, és akiből később a Nibelungok 
„Fekete Margit”-ja (Schwarze Gret) lett. Ma is a „Dulle Griet” nevet viseli az a hatalmas ágyú, 
amelyet Gandban a Marché du Vendredin (a „Pénteki piacon”) állítottak ki. 

Delevoy tökéletesen analizálta ezt a művet: „A félelemből és aggodalomból támadt 
fantasztikus lények között, akik az emberi lényekre támadnak, a »Dulle Griet«, ez a sovány 
arcú óriás asszony hatalmas és elszánt léptekkel halad előre, kezében az óriások kardjával (az 
Eddák mágikus botjával). Tekintete átható és zavart,fején sisak, mellén páncél; dühös, tátott 
szája az elnyomás dalát énekli hangosan: »wil je niet, je moet wel« (»ha nem akarjátok is, 
meg kell tennetek«). Könnyedén viszi egy értelmetlen fosztogatás különös zsákmányát, mit 
sem törődve a pusztulással, amelyet ő okozott. Romboló művét minden oldalról tűzvész 
lángjai világítják meg. Előtte tátong a pokol torka. Nyilvánvaló, hogy ez az apokaliptikus 
nőalak, a kompozíció súlypontjában, szimbolikus tartalmat hordoz. P. Minnaert szerint ő az 
elnyomás és az erőszak szelleme, amely bejárja a Földet, hatalma emberfölötti és nem ismer 
semmiféle irgalmat. Két cellája rácsa mögé láncolt bús majom (nyilvánvaló visszaemlékezés 
az Antwerpenben 1562-ben megfestett »Két majom«-ra — a szerző megjegyzése) erősíti 
meg ezt a célzást. A megszállás borzalmai bevezetik a háború pusztításait. A »Dulle Griet« a 
»Guernica« előfutára, és méltó hozzá drámai intenzitásban.” 

1565 októberében II. Fülöp követeli apja rendeletéinek szigorúbb betartását. Ez 
hatvanezer flamand halálát jelenti. 1566. április 5-én a Nemesek Kompromisszuma 
ünnepélyesen életbe lépett. 

Háromszáz nemes vonult fel páros menetben Pármai Margit palotájába. Az aláírók 
nevében Henri de Bréderode átnyújtott a helytartónőnek egy kérvényt, amelyben az 
inkvizíció megszüntetéséért és a rendeletek visszavonásáért esedeztek. Pármai Margit 
reszketett, de a mellette álló Berlaymont megnyugtatta: „Ne féljen semmitől, felség, hiszen 
ezek csak koldusok.” 

Három napra rá Culembourg grófja meghívta híres bankettjére a háromszáz küldöttet. 
Mikor a Kompromisszum sikerére készültek inni, Bréderode koldus-csészéket és fakupákat 

                                            

12 A kompozíció számottevő módosítása ellenére nem kétséges, hogy Brueghelre itt hatott 

Cornelis Metsys hasonló című képe, a brüsszeli Királyi Szépművészeti Múzeumban (lelt. sz. 
6644). 



osztatott ki a résztvevők között. 
Kiürítette kupáját „a gueux”-k tiszteletére és a terem visszhangzott a kiáltásoktól: „Vive 

le Gueux!” („Éljenek a Koldusok!”) A szó elterjedt. Ez lett a partizánok jelszava. Tengeri 
gueux-k, erdei gueux-k támadtak az ország minden részén, és végül is legyőzték Alba 
herceget és „tercióit”, akik addig a legyőzhetetlenség hírében álltak. 1568-ban guerilláik 
készen állnak a harcra. 
„A koldusok” című kép, amelyet Brueghel ugyanebben az évben festett, világosan utal erre 
az eseményre. Azért is nyilvánvaló ez, mert a ruhát, amit viselnek (rókafarok a hátukon és 
durva szövetek), a Kardinális ellenfelei hordták kihívásból. 
Időközben szüntelenül erjed a népi mozgalom és mind határozottabbá teszik a gazdasági 
bajok, az ipar megbénulása és a velük járó krízis. 1566. augusztus 11-én Hondschoote és 
Armentiére környékének templomait hirtelen fanatikus csoportok özönlik el, közéjük 
keverednek a király zsoldjában álló provokátorok, és összetörik az oltárokat, a szentek 
szobrait, leszaggatják a festményeket, elpusztítják az értékes kéziratokat, felégetik a 
szószékeket és gyóntatófülkéket. Ez volt a képrombolók felkelése. Villám gyorsasággal 
terjedt, elérte Ypres-t és Gand-t, kifosztotta az antwerpeni katedrálist, elárasztotta Zélandot, 
Hollandiát, Vrieslandot. Szeptember 6-án Leeuwardenben egy csapásra véget ért. 
II. Fülöp megfogadta, semmitől sem riad vissza, „hogy elrendezne a vallás ügyét 
Németalföldön. El vagyok szánva az ország teljes elpusztítására — írja —, ha nem tudom más 
módon úgy elrendezni az egészet, ahogy én óhajtom”. 
1567. augusztus 22-én Alba herceg hatvanezer ember élén bevonult Brüszszelbe. Serege a 
világ legjobb gyalogsága volt, velük a német lovasok kék acélpáncélban, amelyet „fekete 
vért”-nek neveztek. (Ezt a vértet viseli Alba azon a portrén, amit Antonio Moro festett róla.) 
Megkezdődik a háború. 
Brueghel ugyanebben az évben festi a „Betlehemi gyermekgyilkosság”-ot. 
Ennek a képnek ifj. Pieter Brueghel által készített remek másolata Brüsszelben látható. 
Egy brabanti falu, talán Bodeghem-Saint-Martin főtere szolgál a tragédia színhelyéül. 
Középen hosszú szakállú aggastyán. („Maga a vezér, don Ferdinand Alvarez de Toledo, 
hatvanas éveiben járó magas aggastyánnak festve, szikkadt és kemény férfi, hegyes szakáll 
nyújtja meg az arcát” — mondja Frans van Kaiken.) Körülötte lovasszázad várakozik fekete 
mellvértben, míg a vörös köpenyes spanyol lovasok (ugyanazok, akiket „A Kálváriá”-n látunk) 
minden irányból előrontanak, kitépik a gyermekeket anyjuk karjából és kardhegyre tűzik 
őket. Egy csoport paraszt könyörög a földesúrnak, akinek az ujjasán, arannyal hímezve, ott 
láthatjuk a Habsburg-ház kétfejű sasát. 
Két magatartás lehetséges ilyen esetben: a letérdelés vagy a harc. Brueghel képén 
mindkettőt bemutatja. 
És még azt merik állítani egyesek, hogy távol tartotta magát a politikától! 
Ha 1944-ben egy francia festő lefestette volna a „Betlehemi gyermekgyil- kosság”-ot Szent 
Máté evangéliuma II. 16—19 szerint, de Heródes katonáit a „Waffen SS” egyenruhájába 
bújtatva, és színhelyként Oradour-sur-Glane főterét választva, akadt volna-e valaki, aki 
kétségbe vonta volna a mű jelentését? 
És vajon nem mondja-e Van Mander kifejezetten, hogy a képen „több valódi jelenet” és 
„életből vett cselekmény” látható? 
Férfiak, nők és gyerekek ezrei pusztultak el ezekben a szörnyű években. Gachard 6—18 
ezerre becsüli a számukat, aszerint, hogy katolikus vagy protestáns forrásra támaszkodunk. 
Pirenne szerint „az elnyomás i1567-től 1569-ig volt a legvéresebb”. 

1568 körül, „A Halál diadalá” -ban (a datálást Edouard Micheltől és Robert L. Delevoytól 



vettük át) Brueghel felállítja az öldöklés mérlegét. Két ikonográfiai tradíciót hoz összhangba: 
a délit, a végzetes lovast, aki vakon csapkod maga körül, úgy, mint a pisai Campo Santo 
freskóján, a sienai szépművészeti akadémia képén (ahol Petrarca „A Halál diadalá”-t 
illusztrálja), és Pisanello freskóján a palermói szicíliai művészeti múzeumban áll elénk, vagy a 
másikat, az északi tradíció szerint, „Haláltánc” formájában, ahogyan Holbein fogta fel, vagy 
ahogyan Hieronymus Bosch „Szénásszekér” című képén láthatjuk. 

De az elődei által ábrázolt természetes halált Brueghel megtoldja a tömeggyilkosságok, 
kínzások, lefejezések s a bitó és kínzópad képével, amelyet a spanyolok áhítottak fel 
Németalföldön. 

És végül a szörnyűségek ez évében megénekli a béke édességét, a béke örömeit. Ezek a 
kirándulásai a falusi táncok és mulatságok világába. 

A „Szarka az akasztófán” című képben még egyszer utoljára, megrázó módon, kesztyűt 
dob a megszállóknak. Megmutatja, hogyan válnak fölöslegessé a bitófák, és hogy tér vissza 
az életöröm a háború és mészárlások után, mert, mint a flamand közmondás hirdeti: „Az 
ember, akár a szarka, nem tudja abbahagyni az ugrándozást.” („Niet meer dan d’eckster kan 
de boer het huppelen laten”) 
De mindez nem magyarázza meg, miért zseniális festő Brueghel. 

Mások is tele voltak olyan kitűnő szándékokkal, mint ő, mégsem vitték semmire. A 
művészetben a jó szándék nem lehet elég. És vajon elég lehet-e bárhol? Nem ezzel van 
kikövezve a pokolba vezető út is? 

Mert igaz, hogy a festőnek van agya, szíve, érzékenysége — de kell legyen — és talán 
mindenekelőtt — keze is. 

Egyszóval a kép értéke attól függ, hogyan sikerül a művésznek megformálnia a lényeget, 
amit ki akar fejezni; mennyire tudja újrateremteni azt, és menynyire alkalmas a módszere a 
kifejezésre. 

De ennél többre is szükség van. Arra, hogy ez a forma önmagában is értékes és 
valamilyen módon egész legyen. Meg kell hatnia minket önmagában és önmaga által, még ha 
a tartalom rejtve marad is előttünk. Tökéletesen elragadónak tarthatunk egy balubai 
maszkot, egy azték öntőmintát akkor is, ha fogalmunk sincs az esztétikain kívül más 
jelentéséről. 

Egyszóval, ahhoz, hogy egy kép szép legyen, elsősorban az kell, hogy jó festmény legyen. 
Most próbáljuk meg Brueghel nagyságát úgy megmagyarázni, hogy megvizsgáljuk 

szándékait és a megvalósításukat; megvizsgáljuk őt mint embert és mint festőt, azt az 
embert, akit felfed a festészete... a többi már nem tartozik az esztétikai megítéléshez. 

Tudjuk, hogy szerette a természetet, hogy szerette hazája tájait és népét. És nemcsak 
azért tudjuk ezt, mert egy életrajzírója megírta (ennek abból a szempontból, ahogyan most 
vizsgálódunk, nem volna semmi jelentősége), hanem azért, mert ezt vallja a művészete. Ezt 
vallja nyíltan, önmagában, mindenféle irodalmi tolmácsolás nélkül. És ez már a kritikusra 
tartozik. 

Beszéljünk hazaszeretetéről. 
Soká félreértették az okát annak, amiért idősebb Pieter Brueghel vaskos alakokat, 

torzszülötteket, minden bájtól mentes nőket és esetlen gyerekeket festett. Azt képzelték — 
szinte hihetetlen —, hogy nevettetni akart. Pierre le Drôle-nak, Vidám Péternek nevezték. 
1604-ben Carel van Mander ezt írja: 
„Ritka olyan képe, amelynek láttán megállhatjuk nevetés vagy legalábbis mosoly nélkül. ” De 
nem csodálkozhatunk ezen abban a korban. 
Nem volt-e szokás a kor nagyjainál, hogy körülvették magukat torz pojácákkal és mulattak 



rajtuk? Brueghel ezen a téren túlhaladja korát, mint ahogyan a humanisták, köztük Erazmus, 
akit annyira csodált, túlhaladták azt. 
Kigúnyolja az emberek bolondságát. Egyszerre siratja és gúnyolja a „fordított világot”, 
amelyben élnek és amelyért nagy részben felelősek. De soha- sem csúfolja ki a 
szerencsétlenségüket. 
Ez a szerencsétlenség, körülményeik, az emésztő betegségek és még az őket vezérlő babonák 
is hozzájuk tartoznak. Brueghel úgy szereti őket, amilyenek, és kétségkívül annál jobban, 
minél inkább megtaposta, megbélyegezte és eltorzította őket az élet. 
Sok mindent fájlal az embernél, de csak egy valamit gyűlöl: az elnyomás kegyetlenségét. 
Senki se gyűlölte nála hevesebben az elnyomót (emlékeztetek arra, hogy a „Dulle Griet” az 
elnyomó erőszak szellemének rémítő szimbóluma), de csak az tud szeretni, aki gyűlölni is 
tud. „There is no good lover, bút a good hátér!” („Nincs jobb szerető, mint a jó gyűlölő”) 
Brueghel csodálta a természetet, amelyben minden dolgok szülőanyját látta, dicsőítette 
(emlékezzünk csak a „Nagy tájképek”-re), igyekezett minden szemszögből egyszerre 
ábrázolni (emlékezzünk csak a „kozmikus tájképekre”), majd utána az ember felé fordul. 
Milyen ember felé? Aki ott él, ott sürög-forog körülötte, aki a legközelebb van a 
természethez: a paraszt felé. 
Majdnem bizonyos, hogy Brueghel maga nem volt paraszt. Humanista volt, kifinomult, 
megfontolt és művelt ember (ezt művei tanúsítják), de szerette a parasztokat, akik 
termékennyé teszik a földet, akik segítenek a természet teremtő munkájában, s akik a 
természet ölében alusznak el, ha kimerültek a munkában (aki még kételkedne ebben, nézze 
meg az „Évszakok"-ból megmaradt öt képet). 
Szerette ezeket az embereket, mint mondtam, s úgy szerette őket, ahogyan az embert 
szeretni kell. Nem jelent sokat, ha szép és hibátlan lény hat meg bennünket. Az embert a 
hibáival együtt szeretjük, vagy egyáltalán nem szeretjük. Ilyenformán szerette Brueghel 
azokat a teremtményeket, akik körülötte éltek. Egyszerre csodálta és sajnálta őket — de 
leereszkedés nélkül. 
Ismerte őket. Sohasem szűnt meg figyelni az életüket. Elvegyült köztük és becsülte őket. 
Figyelte őket olyan szemmel, amelyhez hasonló talán sohasem volt a festészet történetében. 
Lerajzolta ezeket az embereket kis vázlatfüzeteibe, amelyek ránk maradtak, „near het leven” 
(„élet után”), ahogyan maga mondta. Minden mozdulatukat olyan pontosan rajzolta le, hogy 
örökkévalóvá vált legközvetlenebb gesztusuk is. 
Nézte őket, jól megnézte és olyannak látta őket, amilyenek, hibáikkal, csúfságukkal, 
boldogtalanságukkal, durvaságukkal és bátorságukkal, lázadásukkal és türelmükkel együtt. 
Látta Őket szenvedni. Látta őket aludni (gondoljunk az ,,Eldorádó”-ra). Látta őket a bőségben 
(figyeljük meg az „Aratás”-t), és látta őket koldulni (példa rá „A koldusok” a Louvre-ban). 
Nézte, amint isznak, táncolnak, telezabálják magukat (utóvégre nem loptak... s nem 
mindenkinek van olyan szerencséje, hogy a finomabb élvezetekben részesülhessen). 
Megfigyelte, amikor okádnak vagy könnyítenek magukon (gondoljunk a „Paraszttánc”-ra, a 
„Parasztlakodalom”-ra, a „Lakodalmas tánc”-ra)... Ez is hozzátartozik az emberhez, és ezt is 
megfigyelte Brueghel. 
Talán durva, de igaz, és sohasem trágár vagy obszcén. 
Brueghel pillantásának pontossága úgy hatol be, mint az operáló kés, az operáló kés az ügyes 
orvos kezében, aki becsüli betegét és nem rója fel neki, hogy miatta gennybe kell nyúlnia. 
Az emberek bajait, legszörnyűbb betegségeiket a jó orvos nyugalmával figyelte meg, aki 
gyógyítani akar (hiszen Torrilhon bizonyítani vélte, hogy Brueghel orvos volt). Ezek a sebek, 
ezek a daganatok, ezek a torzulások, ez a tábesz, ez a vakság, ez is a szegény emberiség 



sorsához tartozik. 
Brueghel sohasem választja el az embert a tömegtől, amelyet mindenütt szerepeltet. Talán 
ez különbözteti meg a leghatározottabban a reneszánsz olaszaitól, hogy sohasem a 
vezéreket, a mestereket, a hősöket emeli ki. Hadd mondjak erre néhány példát: 
Kétségtelenül ismerik a „Zsidók és filiszteusok harcá”-t. Ez a kép Bécsben van. A múzeum 
katalógusában „Saul öngyilkossága” a címe („Selbstmord Sauls”). Az ótestamentum egy 
részének (Sámuel könyve, XXXI. 4) illusztrációja, de ezt csak az tudja, aki utánanéz. 
Amit elsősorban látunk, az a hadsereg. 
A csata elveszett, a filiszteusok győztek, Izraelt elözönlötték, Saul három fia elesett a 
csatában. Saul maga meghalni diszkréten félrehúzódott. Annyira diszkréten, hogy alig venni 
észre — ahogyan illik is. 
Képzeljük el ezt a jelenetet, ha egy olasz festi meg. Lehet, hogy a csata látható lenne a kép 
hátterében, ha a művész nem hanyagolja el. Az egész képet azonban Saul gesztusa töltötte 
volna be (emlékezzünk Lukrécia öngyilkosságának számtalan ábrázolására). 
Nyilván még jobban ismerik a „Betlehemi népszámlálás”-t a brüsszeli múzeumban. Ki tudná 
emlékezetből pontosan megmondani, hogy a nyüzsgésben hol helyezkedik el Mária, a 
szamár, az ökör és József? 
Egészen kicsik, elvesznek a tömegben, egy hazai falu főterén, idevalósi emberek közé 
vegyülve. Tél van (természetesen, hiszen december 25-ét írjuk), gyermekek játszanak a 
jégen, a kocsma előtt disznót ölnek, mindenki megszokott foglalkozását űzi. Isten anyja 
köztük van egészen egyszerűen. Mária asszony az asszonyok között („áldott vagy te az 
asszonyok között”), József férfi a férfiak között. És éppen ez teszi őket szentté. 
És itt a bruegheli szemléletnek egy igen jelentős pontjához érkeztünk. Fogadást ajánlok, hogy 
bárki tud-e mutatni egyetlenegy Brueghel-képet is, amelynek egyik alakja, s ha az maga az Úr 
is, a többiektől elválasztva, kiemelve mutatkozik. 
„Szent Pál megtérése” 108 x 156 cm-es fatáblára festett kép. Tehát egyáltalán nem kis 
méretű. Saul ugyan, akit a fénysugár villámcsapásként földre döntött, pontosan a kép 
mértani középpontjában helyezkedik el, de kétszer is oda kell nézni, hogy felfedezhesse az 
ember. Mindenekelőtt a Damaszkuszba vezető meredek út számít, a csodálatos táj, amelyen 
átkanyarog a felfele haladó kíséret és az elesett embert körülvevő tömeg. Saul bukása azért 
vált nevezetessé, megtérése termékennyé, mert a nyilvánosság előtt történt. 
„A Kálváriában Jézus a sokaság közepette roskadt le a keresztfa súlya alatt. Igaz, hogy a kép 
közepén van, de egyáltalán nincs egyedül. Ez Brueghel vallásos felfogása. 
Vajon a Megváltó saját magáért áldozta fel magát, színpadon, egy gesztusért, mint egy olasz 
tenorista, aki előrejön, hogy elénekelje nagy áriáját? Jézus az emberekért áldozta fel magát, 
ezért az őt körülvevő tömegért, amely sajnálja, sértegeti vagy szidalmazza őt. Íme a 
bruegheli humanitás mély értelme. 
A tájban három dolog érdekli Brueghelt: kifejezni a természet teremtő erejét; részt venni az 
emberi drámában és azt ábrázolni (vessünk még egy pillantást a „Keresztvitel”-re); 
érzékeltetni az ember munkájának eredményét. 
Élete végén a hazai tájak álltak a legközelebb szívéhez. Miért? Miért van a világon kevés 
olyan táj, amely szebb, mint az itthoni? Azért, mert ezt a tájat az emberek alakították ki a két 
kezük munkájával. 
Itt nincsenek őserdők, gleccserek, hegységek — Isten művei. Itt minden fát ember ültetett. A 
mezőkön csak olyan növény terem, amelyet ember vetett el. A szőlőhegyeket az emberek 
szakadatlan munka árán tették termővé. A folyók medrét szabályozták, az országban minden 
árkot parasztok ástak. Ilyennek látjuk a tájat a „Fészekrabló”-ban, „A vakok”-ban, a „Falusi 



korcsolyázók ”- ban, az „Aratás”-ban, a „Betlehemi népszámlálás”-ban és azon a megrázó 
képen, amelyen Heródes katonái az ártatlanokat gyilkolják. 
Még amikor a tengert festi, önmagáért, saját vad nagyságáért (a „Vihar”, 1567-ben), akkor is 
meghagy egy világos sarkot a viharos égen és a napfényben az emberek földje jelenik meg. 
Az elemek tombolásában egyébként mindenütt jelen van az ember, az elemeket legyőző 
hajóival. 
Az egyik hajó már majdnem odaveszett, bálna vette üldözőbe, de az idejében odadobott 
fadarab elvonja a szörny figyelmét és a hajó megmenekülhet. Régi csel, Odüsszeuszhoz 
méltó. Egy flamand közmondás szerint „A bálna a hordóért otthagyja a hajót”. Ilyenformán a 
nép bölcsessége diadalmaskodik az óceánon és veszedelmein. 
De nem beszélhetek erről a képről, Brueghel legmeglepőbb művéről anélkül, hogy itt el ne 
időzzek egy kissé. 
Ezt a remekművet csak az ábrázolt hajók típusa alapján lehet datálni. Brueghel itt minden 
szempontból, minden ponton megelőzi korát. Az ecsetjárás gyorsasága, az ellentétek 
hevessége, a faktúra könnyedsége, a hatalmas zöld folt, a tengerszínű szörnyeteg a kép 
közepén, az ég be nem borult részének erőteljes sötétkékje, a gyors ecsetvonások, amelyek a 
habok között cikázó madarakat jelzik, ilyesmit senki sem mert, senki sem kísérelt meg 1567-
ben. És bizonyos, hogy ezt a művet, amikor bemutatta, hallatlanul merésznek és 
kétségtelenül elítélendőnek tartották. 
Egyes kritikusok még ma is azt hiszik, hogy befejezetlen képről van szó... Ez nyilvánvalóan 
tévedés. 
Gondoljuk meg egyébként, hogy ez az európai festészet első igazi tengeri tája, s egyben a 
legnagyszerűbbek közé is tartozik. 
Brueghel egész életműve alkotójának világnézetét tükrözi. Ortelius ezt világosan kimondja, s 
neki, aki barátja volt, a festő gyakran feltárhatta lelkét. De nincs is szükség erre a 
tanúvallomásra, hogy ezt észrevegyük. A mű ezúttal is önmagáért szól — s ebben van 
nagyságának egyik jele. 
Erről a világnézetről nem merném azt állítani, hogy csak a festő sajátja lett volna. Kora 
humanistáinak világnézete volt ez, csoportjáé, talán baráti társaságáé, különösen pedig 
Erazmusé. 

De Brueghel is hozzáadta ehhez a világnézethez a magáét. 
Bizonyos, hogy fordított világban élünk, hogy őrület tombol mindenütt, ahová nézünk, 

ott rángatódzik, szüntelenül halljuk harangjainak zúgását, mégis, míg barátai számára az 
ember elsősorban személyiség, Brueghel sosem látja benne azt a szabad egyéniséget, amit a 
reneszánsz tisztelt benne. 

Látja, hogyan függ a természettől, a hagyományoktól, hiedelmektől és babonáitól, 
azoktól a nagy és sötét erőktől, amelyek vezérlik, és amelyek közül a legsúlyosabban azok 
nehezednek rá, amelyek az őt környező társadalomból és osztályából fakadnak. 

Louis Lebeer bebizonyította, hogy az „Eldorádó” (1567) három alvójának furcsa 
elhelyezkedése az élelemmel megrakott egylábú asztal alatt, ahol elvetették magukat, 
emlékeztet a Fortuna kerekére, amelyhez mindenki oda van láncolva. 

A bruegheli filozófia ilyenformán egyszerre még nagyon középkori (a középkorban 
például a munkát és az ember életét az évszakok, sőt a nap egymást követő órái szerint 
szigorúan szabályozottnak tekintették), és nagyon modern, bizonyos tekintetben megelőzi 
korát. 

Kiábrándult és mégis optimista egyúttal. Az utolsó képre utalok itt, amelyet Brueghel 
festett. Egészen kis méretű, vászonra festett temperáról van szó, 88 mm hosszú, 



négyszögletes keretbe foglalt kerek képecskéről, egy flamand közmondás illusztrációjáról, 
amely a képen olvasható is: 
„Om dat de wereit is soe ongetru 
Daer om gba ic in den ru ”13 
(„Mert a világ annyira hűttelen, 
azért járok én gyászruhában” ) 

Ennek a képnek a tárgya, kompozíciója, formája és alakja egyaránt emlékeztet a mester 
első ránk maradt datált művére, a Mayer van den Bergh Múzeumban levő „Tizenkét 
közmondás”-ra. De szellemét, koloritjának gazdagságát és a tájkép finomságát tekintve, jól 
látható, hogy a két képet tíz termékeny és keserves év választja el egymástól. 

„Misanthrope” — Embergyűlölő, így hívják ezt a kis tondót. 
Rendkívüli finomsággal festett békés tájban egy különös aggastyánt látunk, hosszú orral 

és keserű szájjal, gyászolva a megsemmisült ideált. Igaza van, ha a világot méltatlannak 
találja a bizalomra: egy parányi torzszülött, aki a világot képviseli, a keresztény világot (az 
alakot körülvevő glóbus tetejét kereszt ékesíti), elcseni az erszényét, míg ő elmerülve sétál. 

Azt jelenti-e ez, hogy a festő önmagát ábrázolta ebben a csalódott filozófusban? Aligha. A 
szatíra az álmodozót éppen úgy célba veszi, mint a csibészt. 

Helyes-e „felhagyni minden reménnyel”, s ez a világ valóban csak a pokol tornáca volna? 
Nem. A természet szép, derűs, vigasztaló, testvéri és igazságos. Benne van az igazság meg a 
munkában, amelyet a képen a szélmalom és a juhait őrző pásztor jelképez. Ott van az igazi 
út, és az igazi élet. 
Életművében mindvégig megtaláljuk a reménynek ezt a hangját, az emberi bátorság jelét. 
Megtaláljuk még legkétségbeesettebb festményein is. 
A „Betlehemi gyermekgyilkosság”-ban, ahol mindenből iszonyat árad, két nyuszi játszik a 
hóban... és ennek jelentősége van. 
„A Halál diadalá"-ban az öldöklés közepette két szerelmes tovább folytatja a dalolást az élet 
öröméről és a szerelem édességéről. 
Az, hogy Brueghel filozófiája, gondolkozása és érzékenysége ilyen világosan áll előttünk, 
anélkül, hogy a legkisebb írás, a kortársak legjelentéktelenebb tanúságtétele is ismertetné 
(eltekintve Ortelius kis latin versétől), döntő bizonyítéka annak, hogy a művész 
mindenekelőtt arra használta krétáját és ecsetjét, hogy kifejezze, elmélyítse és hirdesse 
gondolatait. Szemmel látható, hogy képi elgondolásai eszméiből születtek. Vagy 
pontosabban, Brueghel felismerte, hogy elképzelése és világnézete — amit mindennél 
fontosabbnak tartott — csak a tárgyakat tökéletesen kifejező figurális képletekben 
érvényesülhet. 
Brueghel rajzai és képei azonban intellektuális tartalmuktól eltekintve is vitathatatlan, 
felülmúlhatatlan remekművek. 
Egyébként rövid festői pályája során megfigyelhetjük, hogy úgyszólván szakadatlanul 
tökéletesíti festői eszközeit. Ha első képei sokat köszönhetnek is Boschnak, ha később merít 

                                            

13 Hulin de Loo igen finoman figyelte meg, hogy ezt a közmondást Brueghel saját kezével írta 

le, limburgi dialektusban, ez egy bizonyítékkal több lenne a festő limburgi származása 
mellett. 



Jan van Amstelből14, vagy a Braunschweigi monogramistából,15 ha sokat foglalkozott is 
Tiziano művészetével, látásmódja és a képfelület kezelése fejlődése során egyre 
személyesebbé válik. 
Kompozíciója kezdetben eléggé egyszerűsített. Eljárása szembetűnő és észrevehetően 
megtervezett. Allegóriáinak konstrukciójára és hasonlóképpen megtervezett képeire 
gondolok. 
Ahogy tovább halad útján, kompozíciója egyre közvetlenebbül alakul. Közben azonban annál 
mesteribb lesz, minél kevésbé észrevehető a tudatossága. Végül is eléri azt az egyszerűséget, 
egységet és erőt, amelyek együttesen jelentik a művészet tetőpontját. 
Gondoljunk azokra az állomásokra, amelyeket „Icarus bukása” (1562), „Bábel tornya” (1563) 
és „A Kálvária” (1564), az „Évszakok” nagy sorozata (1565) és a „Parasztlakodalom” (1566) 
jelez. Ezután következnek az 1567. év remekművei, amelyekben képről képre jobban 
érvényesül a zseniális koncentráció: „Szent Pál megtérése”, a „Vihar” és az „Eldorádó”. A 
művész pályafutása 1568-ban ér véget, „A koldusok”-kal (legkisebb képeinek egyike, 18 × 21 
cm) és a „A vakok”-kal, ezzel a páratlan főművével. 
Hasonló fejlődésen megy át színvilága is. Az antwerpeni „Tizenkét közmondás”-ban még 
kezdetleges, a berlini „Flamand közmondások”-tól kezdve fokozódik intenzitása, majd a bécsi 
„Borús idő”-vel a maga korában ismeretlen erőt ér el. 
De ezzel a fejlődéssel párhuzamosan néhány művében a szín másféle felfogását villantja fel 
és bontja ki. A tájnak a színek finom változataival és gyengédségével légies könnyedséget ad. 
Ennek az eredményét lehetetlen nem „impresszionista” technikának minősíteni. 
A színek technikájának ez a különleges fejlődése, amely úgyszólván az előbbinek 
ellenpontjaként halad, az „Icarus bukásá"-ban (1562) jelentkezik először, tovább finomodik a 
„Táj madárcsapdával” című képben (1565), majd legteljesebb kifejlődését a „Fészekrabló”-
ban, a „A világ hűtlenségé”-ben és „A vakok"-ban éri el, mindegyikük 1568-ból származik. 
Első pillanatra azt képzelhetné az ember, hogy ezt a két eltérő technikát a művész által 
felhasznált anyag határozta meg, az olaj és a tempera (mert mind a kettőt egyforma sikerrel 
alkalmazta). Ez azonban nem igaz: az „Icarus bukása” olajfestmény, vászon alapon. A „Táj 
madárcsapdával” és a „Fészekrabló” olaj, fatáblán. „A világ hűtlensége” és „A vakok” 
temperával készült vászon alapon. 
Igaz, hogy Brueghel páratlan rajzoló, a legnagyobbak egyike, mégis, mindenekelőtt festő.  
Az előbb említettem, hogy sokat foglalkoztatta Tiziano művészete. Ezen azt értettem, hogy 
mint ő, elsősorban a színnel komponált. A szín az, ami megszabja a mű ritmusát és 
alaphangját. 
Magától értetődik, hogy ez nem alakult ki egy csapásra. Genaille nagyon helyesen 
állapíthatta meg, hogy Brueghelnél „a kép kezdetben egyszerű színezett rajz, később 
festménnyé válik”, De nagyon hamar eljut ehhez a felfogáshoz. Már teljesen kifejlődve 
jelentkezik az „Icarus bukásáéban, és attól kezdve szakadatlanul elmélyül. 
A szín az, mondtam, ami a bruegheli képnek a szerkezetét és az egységét adja. És ez adja 

                                            

14 Jan van Amstel, akit „De Hollander”-nek ismernek, Amszterdamban született 1500 körül. Halálának pontos 

évét nem tudjuk, 1540 körül lehetett. 1528-ban vették fel mesternek az antwerpeni Szent Lukács-céhbe és 
1536-ban nyerte el a városi polgárjogot. Kitűnő tájképfestő, Brueghel sokat köszönhet neki. 

15 A Braunschweigi monogramista ismeretlen antwerpeni festő, nevét onnan kapta, hogy főműve, „A szegények 

megvendégelése”, a braunschweigi múzeumban van, monogrammal ellátva. Egyesek Jan de Hemessennel 
azonosítják, mások Jan van Amstellel. Sokkal valószínűbb, hogy harmadik mester. Brueghel sokat nézegette 
képeit. 



villódzását is. 
Semmi sem lehet finomabb és gyengédebb, mint a tónusok és feltónusok keveredése 
legjobb műveiben, mesteribb és érzékenyebb, mint árnyalatainak változatos játéka. 
Brüsszelben egymás mellett látható a „Betlehemi népszámlálás”, ahogyan az idősebb Pieter 
Brueghel megfestette, és ahogyan fia, az ifjabb Pieter Brueghel lemásolta. Látszólag ugyanaz 
a kép. De szemléljük a két művet figyelmesen, és meglátjuk a különbséget egy tehetséges 
festő és a géniusz munkája között. A fiú színei nehézkesek, vastagon felrakottak, az apa 
rózsaszínjeinek, szürkéinek és lágy zöldjeinek légies finomsága mellett. 
Bár kortársai nem ismerték fel azonnal rajzainak és képeinek értelmét, halála után fél 
századdal pedig teljesen elfelejtették, mégis tudták már az ő korában is, hogy kivételes 
művésszel állnak szemben. Tekintélye olyan nagy volt, hogy egészen a XVII. század első éveiig 
az alakokkal benépesített táj festőinek versenytárs nélküli példaképe volt. Elsőszülött fián 
kívül szinte hihetetlen számban akadtak folytatói, utánzói és epigonjai. 
Később egyrészt a Caravaggio-féle barokk, másrészt a bolognai állítólagos klasszicizmus 
mindent elsöpört. Ezek az irányzatok uralkodnak a XVII. századi Európában. Brueghel 
művészete elsüllyed. Nem felejtik el a nevét teljesen, de amolyan kis mesternek tekintik, 
helyi jelentőségű művésznek, aki nem volt éppen tehetségtelen, volt hozzáértése és humora, 
aki bizonyára becsülettel megállja a helyét a művészet második sorában, de méltatlan arra, 
hogy valaha is a nagy Festészet királyi csarnokába lépjen. 
A XIX. században, illetve pontosabban annak második felében kezdtek újra beszélni róla. 
Baudelaire és Thoré is említi, csodálattal. 
Mégis, csak a mi századunk elején kezdik felmérni igazi jelentőségét. Ma már a festészet 
legzseniálisabb formateremtői és koloristái közé soroljuk. 
Kevés művésznek volt olyan biztos érzéke a szintézishez, mint neki. Kevesen vannak azok, 
akiknek a részletek ilyen gazdagságát köszönhetjük. Senki sem volt képes, hitem szerint, arra, 
hogy teremtményeit, kompozícióinak legkisebb elemét is ilyen megragadó 
monumentalitással ruházza fel. 
„A koldusok” valósággal megrendítő. Az alig néhány centiméteres öt nyomorék mindegyike 
eposzi alakként marad emlékezetünkben. 
Nekünk flamandoknak ma ő a legkedvesebb festőnk. Neve átment a nép nyelvébe. Egyes 
városrészekben, különösen Marolles-ban, ahol élt és eltemették, még ma is ünnepségek, 
táncmulatságok, lakomák, felvonulások és ivászatok patrónusának választják. Magukra 
ismernek benne, szeretik. 
Igaz, hogy nem mindig értik meg. Majdnem azt mondhatnám, hogy legendája 
elhomályosította arcát, s hogy kevesen vannak, akik a hagyomány által ráadott vidám álarc 
alatt felfedezték komoly, jóindulatú és megkínzott igazi arcát. Ez azonban nem változtat 
irigylésre méltó kettős dicsőségén. 
Mondanivalója egyre sürgetőbb, példája hivatott arra, hogy megadja festőinknek a nagy 
leckét, amelyre múlhatatlanul szükségük van. Meg fogják érteni őt azon a napon, amelyen 
elfordulnak a kozmopolitizmus hamis külsőségeitől. Akkor majd ráébrednek arra, hogy 
semmi sem növekedhet, ami nem a népi talajban gyökerezik, hogy semmi sem lehet tartós, 
ami nem egy pillanat jelképe, és hogy semminek sem lehet egyetemes érvénye, ami nem 
sajátos nemzeti szemléletből fakad. 
 
 
 
 



 
 


