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JAN  VAN EYCK (1390 k. - 1441) 
 

Flamand festő, a korai németalföldi festészet egyik legkiemelkedőbb alakja.  
A francia-burgund-flamand könyvfestészet alapján testvérével, Hubert van 
Eyckkel és annak fiaival, valamint Robert Campinnel együtt a németalföldi 
táblaképfestészet megteremtője és a flamand tájképfestészet előfutára, a 
flamand reneszánsz első képviselőinek egyike. 
Bátyja, Hubert van Eyck brugge-i céhmesternél tanult. Alkotói tevékenységét 
jelzett, és az 1432- 41 közötti évekről datált képek sora alapján ismerjük, de 
pontosításra várnak. Ugyanis a műhelyébe vette Hubert három fiát, akik nála 
szabadultak fel mesterként 1730, 1732, 1734-ben, és addig neki dolgoztak, vala-
mint 1732-36 között Rogier van der Weydent is szegődtette, hogy be tudják fe-
jezni a genti szárnyasoltárt, amit követően, 1435-ben magas kitüntetést kapott.  
 
1422-1425 között Bajor János herceg udvari festője volt Hágában,  majd az ő 
halála után, 1425-ben Jó Fülöp szolgálatában állt: Burgundia hercegének udvari 
festője, kamarása és alkalmi követe volt, 1428-29-ben még tagja volt portugál 
Izabella  asszonykérő delegációjának. Egy gyermekének a herceg a keresztapja. 
1430-tól már biztosan Brugge-ben tevékenykedett, bátyja főművének a befeje-
zésén. A burgundi udvar és az egyház mellett brugge-i polgárrá lett olasz 
kereskedők is gyakori megrendelői voltak. Arcképfestőként is működött. 



Hubert van Eyck (Jan testvérével együtt Maaseikből (Limburg, B) származik. 

Az 1460-as évek közepe - vége között születhetett, 1426-ban halt meg. A 

genti oltárt megelőző művei feltáratlanok, pedig nemesi címet viselő, 

elismert festő volt. Művei vagy az öccse, vagy a saját fiai nevén vannak. 

Már 1425 előtt Gent városának dolgozott a magisztrátus megrendelésére, 

ahol műhelyt rendezett be. A genti oltár megfestése közben halt meg, 

feltehetően a baloldalt éneklő angyalok volt az utolsó képe, mert a pen-

dantját a fia, Hubert fejezte be, aki még nem fejezte be a mesterszintű 

tanulmányait. 1430 és 1434 között a testvére és nála tanuló, saját fiai 

(Lambert, Jan és Hubert), valamint Rogier van der Wyden dolgozott a 

szárnyas oltár hiányzó képein.   
 

Robert Campin (1375 k. - 1444) 

Flémalle-i mester néven is ismert festő. 1405/6-ban Tournaiban a festőcéh 

mestere, ez évben kért polgárjogot. Nála tanult Rogier van der Weyden. 

Rogier van der Weyden (1400-1454) 

Egyetemet végzett, gazdag kereskedő fia. 27 évesen a tournai-i festőcéh 

tagja, ahol előtte 5 évig tanult. 1432-35 között Brugge-ben Jan van 

Eycknek dolgozott. 1435-ben Brüsszelben telepedett le. Híres tanítványa 

Hans Memling. Eyck és Rogier rajta keresztül és közvetlenül is hatott 

Geertgen Tot Sint Jansra, Petrus Christusra és Dirk Boutsra. 



Jan van Eycknek tulajdonított festmény - Kéksapkás férfi portréja 

(Bruckenthal Museum), mely Albrecht Dürer 1493-95 közötti, jelzett műve.  



Lambert és ifj. Hubert van Eyck ifj. 
Jan van Eyck műhelyében: Utolsó 
Ítélet, 1434-36 
Metropolitan Museum, New York 

Ezt a szárnyasoltárt eddig 

Jan van Eycknek tulajdoní-

tották, azonban a stílus-

jegyei alapján Hubert van 

Eyck fiainak a munkája. 

Brugge-ben a középső fiú, 

Jan vette át az apja műhe-

lyét, s 1430-tól legkésőbb 

1740-ig, ahogy felszaba-

dultak Jan van Eycknél a 

testvérei, vele dolgoztak. 
 

Lambert 1430-tól apja genti 

műhelyét vezette, ifj. Hubert 

1435-től Brugge-ben időn-

ként Alexander Bening szá-

mára iniciálékat festett, és 

mintarajzokat készített,eze-

ket Simon Bening örökölte 

meg, és később is használta. 

A fehérrel keretezett részben Arnolfini 

és felesége 1433 körül 



  

Lambert és Ifj. 

Hubert van Eyck 

(id. Jan van Eyck 

műhelyében): 

Krisztus a keresz-

ten, 1732, 

Kaiser Friedrich 

Museum, Berlin 



A XV. szd-i flamand festészet jellemzői 

- a partikuláris tisztelete, részletgazdagság 

- a részletekből való kiindulás, szelektív naturalizmus 

- individualizálás, mély érzelemvilág, sajátos ájtatosság 
 

Alapja: a nominalizmus 

 

- realitása csak az érzékelt dolgoknak és a belső érzékkel megszerzett  

  tapasztalatoknak van 

- a képfelépítésre rányomja bélyegét a gótikus katedrálisok szerkezete 
 

Lásd: Jan van Eyck: Arnolfini kettős portré c. képe (tévesen: Arnolfini 

házaspár a kép címe), ahol: 

 

- az alakok körplasztikusak, de nem teljesen szabadon állók, 

  a falhoz vagy a síkhoz kötöttek 

- a kép síkja a teret átszeli, a tér két térrészből van egybefűzve; a tükör  

  a képen túli világot ábrázolja és növeli a teret, s pontosítja a viszonyokat 

- a tükör tere, a kép tere és a néző tere eggyé válik a képen 



Portréfestészet 

- nincs vallási kontextus 

- külső- belső valóságra törekszik 

- individualizálásra tör, de a valóság lefestésében komplex 

   szimbolizmus jellemzi, így nincsenek kimutatott érzelmek 

- 3/4-es beállítás - nem áldozza fel az arc teljes gazdagságát 

- az anyagok pontos visszaadására törekszik 

Vallásos festészet 

- erős rövidülés 

- kétféle templombelső, az Ó-, vagy az Újszövetségre utal 

- tipologikus jelenetek egészítik ki (minden részlet ugyanazt 

  a tartalmat erősíti), melyek szimbolikus struktúrát alkotnak 

- a perspektívikus ábrázolás a tér részletes bemutatásának az  

  eszköze, benne a tárgyak egyszerre reprezentálnak és  

  szimbolizálják a nem láthatót is 

- deocentrikus világkép 



Jan van Eyck (1395-1441) 
Férfi vörös turbánban, 1433 
National Gallery, London 



Ifj. Hubert van Eyck (ifj. Jan van Eyck 
műhelyében):  
Giovanni di Nicolo Arnolfini, 1450 k. 
Gemäldegalerie, Berlin 

A képet Jan van Eycknek 

tulajdonítják, és 1734-ből 

származtatják, de ez a férfi 

nem 34 éves! 



Jan van Eyck: Margarethe van 
Eyck, 1439, Szépművészeti 
Múzeum, Budapest 



Jan van Eyck és ifj. Hubert van Eyck: 
Arnolfini és leánya (?), 1434, 1743  

Az egymáson nyugvó kézpár 

mögött, a szék támláján faragott 

dísz, királyfejű oroszlán, lejjebb, 

egy alacsonyabb szék karfáján 

faragott oroszlán, az ajtókeret bal 

oldalán pedig imádkozó alak áll 

egy oroszlánfejű- és lábú sárkány 

mögött (Szt. György?), az árnyé-

ka átfestett. Ezek Arnolfinira és a 

két ábrázolt személy előkelő 

származására utalhatnak. 
 

Mindkét szereplő papucsa ott van 

a képen, így az nem a házastársi 

kapcsolatot, inkább az abból való 

kilépést szimbolizálja. Arnolfini 

első felesége 1733-ban hunyt el, 

a lány jobb kezén azonban két 

gyűrű van, az új láthatóan kicsi, 

talán lánykori. A lány arca és a 

két kéz egymásra helyezése utó-

lagos festés eredménye. 



A képet a látható és nem látható valóság kettőssége jellemzi, a 

festő totális valóságra tör. A kép nem élő házasságról szól: 
 

- a tér reális, korabeli, de 2 helyett 4 enyészpontja van, megnövelt 

- a fény nem kívülről, s nem felülről jön, hanem a festékrétegek  

  közül verődik vissza, a mű belső kapcsolatról szól 

- a szín elválasztható a testtömegektől 

- az architektúra az alakok nagyságát hangsúlyozza 

- a perspektíva a festői fikció, a valóságtöbblet kifejezésének az  

  eszköze, mely emlékképpé, ereklyévé változtatja a festményt 

- a vonalvezetés a két személy közti szoros kapcsolat érzetét  

  erősíti, de az alakok tere két egymásba csúsztatott térrész 

- a képbe belevonja a festő a nézőt: a tükör a két személy közötti  

  valós távolságot tükrözi; a kéz, mely összekapcsolja a szereplő- 

  ket, a tükörben nincs jelen: a kapcsolat belső, nem kifelé szól 

- a női arc 3/4 profilból van ábrázolva, a kezekkel integrált, gazda- 

  gabb pszichikai jelentés lehetőségét adja 

- a helyszín hálószoba, mely a férfi gyermekszülésbe belehalt  

  feleségére, s a két ábrázolt mély, a házasságból eredő, de nem  

  házastársi összetartozására is utalhat.  



Részlet az Arnolfini kettős portré c. képből 

A tükör fölött a falon a felirat: 

Johannes de Eyck volt itt, 1434 
 

A XVI. sz. eleji német miniatúrákról és 

levelezésekből is ismert, cirkalmas fel-

irat között rejtett írás  is van, és na-

gyobb számok a látható betűk között: 

Pinxit et fecit Vetter at Johannes de 

Eyck 1434. 
 

A képre írt évben Arnolfini 34 éves 

volt, de az ábrázolt férfi 40 feletti.  
 

Ha később készült a kép, miért ez az 

évszám szerepel rajta? Jan van Eyck 

készíthetett portrérajzokat 1733-ban, 

de a képet később fejezték be. 
 

A tükör keretén Krisztus passiójá-

nak 8 jelenete látható, valamint 2 

jelenet Krisztus életéből, a halála 

után. 
 

A tükörből balra a bojtban végződő 

láncon Hubert van Eyck neve van. 

 



Az ajtóban Jan van Eyck és két segédje áll, a fiatalabb a mester elé tolakszik és szembe 

néz a szereplőkkel és a nézőkkel. Ő Ifj. Hubert van Eyck. A festő kezében ecset és palet-

ta, vagy két összetekert rajz van. A két főszereplő keze nem látszik a képen, viszont egy-

más felé fordulnak, ami a tükör előtti jeleneten nem történik meg. 



A kezekre telepedő koronás 

oroszlán (és árnyéka helyett 

egy hátat fordító oroszlán?), a 

két karfa részlete az ember-

szerű oroszlánnal, meg a 

kétoldalt benyomott párna 

olyan bőbeszédű, amit Jan 

van Eyck nem követett volna 

el. A kézpár szögletes kontúr-

ja a festés alatt más szerzőre 

és utólagos festésre vall. A 

gyűrű a köröm alatt ad hoc 

ajándék lehet csak. A nő keze 

idősebb, mint az arca, a férfié 

pedig fiatalabb, mint a kora, 

és húsosabb, mint a teste.  



Hubert és Jan van Eyck: Isten Báránya, 1432, szárnyasoltár 

Keresztelő Szt. János, ma Szt. Bavo templom 

Az oltár szárnyainak külsején, alul felirat: 

„Hubert van Eyck kezdte el, majd öccse, Jan van Eyck 

fejezte be, s Judocus Víjd jóvoltából avatták fel 1432-ben.” 

A genti oltár olyan, mint egy óriási breviárium, amely lapjait 

a nézőnek kínálja. Korábban az ereklye kapott ilyen központi 

helyet a kápolnákban.  

A festésnél figyelembe vették az elhelyezést és a valós 

fényviszonyokat. 

Van Eyck fellépéséig a középkor végi vallásos művészetben 

Jézus kínszenvedésének tragikus ábrázolásai uralkodtak. 

Ez az oltár a világegyetem szépségének a himnusza: 

- új közeledés a természethez 

- az antik eszmény újjáéledése kezdődik ezzel a képpel 



Jan és Hubert van Eyck:  
A genti oltár, (összecsukva), 1432, 
Szent Bavo templom, Gent 

A valóságos alakok - 

jelen esetben a donáto-

rok - a természetfeletti 

igazságot illusztrálják: az 

egyes és az általános 

ütköztetése tudatos 



Mindenszentek ünnepe - 

liturgikus mise szövege a 

Mennyek országáról 

Apokaliptikus szavak a 

mise szövegében 



„És imé, egy királyi szék vala letéve a mennyben, és üle valaki 

a királyi székben. És aki üle, tekintetére nézve hasonló vala a 

jáspis és a sárdius kőhöz.” 

Szt. Sophronius: Commentarium de St Cyrus Johannes c. 

művében egy festmény leírása (IV. 2-3.) 

Jakobus da Voragine: Legenda Aurea, Szt Péter római 

sekrestyésének látomása a Mindenszentek miséjéről 

Ez magyarázza a koronát Krisztus lába alatt: -”Jertek, imádjuk 

az Urat, a Királyok Királyát, aki maga minden szentnek 

koronája.” 

Pápai tiara a mise alapján: „Katolikus Anyaszentegyházunk-

nak, mely széltében elterjedt a mindenségben … Jézus 

Krisztus a feje.” (Beda Venerabilis) 

Szentháromság: a kp-i alak = Krisztus-Isten és a Szentlélek 

galambja (lásd: lába alatti mező tetején) 



Források az 

ábrázolásokhoz 

és az idézett 

szövegekhez: 

 

Cambrai-i 

breviárium – 

Mindenszentek 

liturgiája;  
 

Jacobus de 

Voragine: 

Legenda Aurea; 
 

Szt. Sophorius: 

Commentarium 

de St. Cyrus 

Johannes c. 

írása, benne a 

genti oltárhoz 

hasonló, Bárány 

imádása- jelene-

tes festmény 

részletes leírása; 
 

Biblia 

A Genti-oltár 

teljes egészé-

ben újítás:  

 

Az oltár a kápol-

na középpontjá-

ban áll, olyan, 

mint egy képes 

breviárium. 

Káprázatos 

színekben 

ragyog, a táblák 

kerete ereklye-

tartóként fogja 

körbe a képet.  

Az oltár már 

nem dekorációs 

háttere a miséző 

papnak, hanem 

autonóm világ, 

mely szimbolikus 

képekben fejezi 

ki az istentiszte-

leten  megnyil-

vánuló lényeget. 

Genti oltár  

(csukott állapot) 



Zakariás nagy próféta képe a genti oltárról, 1432 (Lambert van Eyck) 

„Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz! Ímé, jön néked a te királyod.” 



Mikeas kispróféta a genti oltárról (id. Hubert van Eyck) 

„Belőled származik nékem, aki uralkodó Izráélen.” 



Erüthreai szibülla 

„Nem emberi hang 

csengése ez,  

az Isteni ihletett 

téged.” 

Cumaei szibülla 

„És eljön a jövendő 

évszázadok királya, 

hogy megítélje a 

testeket.” 

Lambert van Eyck, 

(id.) Hubert van 

Eyck fia 

Ifj. Hubert van Eyck,    

          Jan van Eyck  

                   segédje 



Jan van Eyck, Hubert van Eyck testvére Lambert van Eyck mester, (ifj.) Hubert van 

Eyck segédtársa, Jan van Eyck mester 

testvérének, Hubert von Eyck céhmester-

nek a fia  



János 

evangélista 

Keresztelő 

Szt. János 



A tér csak 

annyiban létezik, 

amennyiben 

elfoglalják az 

alakok. Ez azt 

sugallja, hogy a 

kép csak a néző 

számára létezik. 





Ők azok a halandók, akiknek a bűne a 
megváltást szükségessé tette, ezért volt fontos, 
hogy hús-vér emberek legyenek. 

Az első emberpár életszerűsége: 
 
- fejlett fény-árnyék viszony, 
- a részletek alapos kidolgozása, 
- békaperspektíva (figyelembe veszi az  
  oltárkép majdani elhelyezését, a rálátást a  
  szárnyasoltárra) 

A két táblát id. Hubert van Eyck festette. Ádám és Éva eredetileg 

szembenéztek, de az összeszerelés előtt  átfestették, hogy zárják 

a nyitott oltáron a felső sor két szélét. Hans Memling hagyatéká-

ban fennmaradt az eredeti pontos másolata, aki Rogier van der 

Weyden tanulójaként a mestere mellett lehetett Jan van Eycknél. 



Mária felett:  

 

„Tündökletesebb a 

Napnál és minden 

csillagzatnál, 

fényesebb a 

fénynél, mert az 

örök fénynek a 

ragyogása ő, az 

Isteni fenség 

szeplőtelen tükre.”  

„Keresztelő János 

ő,  

embereknél 

nagyobb, 

angyalokkal 

egyenlő, 

törvénynek 

summája, 

Evangéliumnak 

magvetése, 

Apostoloknak 

hangja, 

Prófétáknak 

némasága, 

Világnak 

lámpása.” 

Ker. Szt. János 

felett, az ívben:  

 

„Ecce Agnus Dei” 

A szimbolikus 

tartalmakat 

közvetítő képi 

kifejezésformá-

kat kanonizált 

szövegrészekkel 

társítja: kép és 

szöveg azonos 

jelentésű. 



A trónus támláján:  

„A mindenható isteni 

fensége általi Isten ő a 

legjobb mindenek 

közül jóságának 

szelídsége által, a 

nagylelkű jutalmazó 

végtelen bőkezűsége 

által.” 

A trónus lépcsőjén: 

„Halál nélküli élet a fején, 

öregség nélküli fiatalság a 

homlokán, szomorúság 

nélküli öröm a jobbján, 

félelem nélküli biztonság a 

balján.” 

 
A palást alsó szegélyén: 

„Királyok Királya, Urak 

Ura” 

A mellrészen: 

„Sabaoth - a Hadak 

Istene” 

 

Palástja alsó szegélyén:  

„Királyok Királya, Urak 

Ura.” 



Jeronimo Cosida: 

Szentháromság 

Andrej Rjubljov: 

Szentháromság. 

Ábrahám vendéglátása 

Kp-en: trónoló hieratikus 

személy, fején tiara, kezé-

ben kristályjogar, testét 

bíborköpeny fedi: ő egysze-

mélyben Krisztus és Atya-

isten, lábánál a galamb 

Pinxit Maister Hubert van 

Eyck Guild Magister 



Szt Mihály-farag-

vány a 

kottapulton: jó 

angyalok győzel-

me a rossz 

angyalok felett 

Érzelmek és 

szimbólumok, 

attribútumok a 

megigazultak 

jellemzésére. 

 

Angyalok fején 

arany diadém - 

utalás a mennyre. 

 

Idealizált alakok és 

hangszer: égi zene 

Ifj. Hubert van Eyck,  

Lambert testvérének 

segédtársa Jan van 

Eyck műhelyében 

Id. Hubert van Eyck 



Érzelmek a jó és a rossz kifejezéséhez: Káin és Ábel története 

két jelenetben: az Eucharistia előképe 

balra (Ádám fölött): az áldozat - Ábel egy bárányt áldoz fel, Káin pedig a föld 

termését, kalászt. (Lambert van Eyck, Hubert van Eyck fia) 

 

jobbra (Éva fölött): a mártírhalál - Káin meggyilkolja Ábelt = Krisztus halálának 

jelképe (ifj. Hubert van Eyck, Lambert van Eyck testvére) 



Nyolcszögletű 

kút felirata az 

Apokalipszisből: 

 

„Az Élet vizének 

tiszta folyója, 

amely Isten 

királyi székéből 

jőve ki.” (Jel-ek 

Kve. XXII. I. 

 

Jelentése: a kút 

az élet kútja, a 

megváltás 

jelképe 

Hegy:  

az igazság 

emelkedettebb 

tanításait jelenti 

(Szent Ágoston) 



Krisztus lovagjai 

 

Elől:  

Szent Viktor,  

Szent György és  

Szent Sebestyén 

keresztes lobogóval 

 

Mögöttük: 

urak, fejedelmek, királyok 



Jobbra: 

Remeték, 
élükön Szent Antallal és 
Szent Pállal, hátul két női 
remete: Mária Magdolna, 
Egyiptomi Szent Margit 

 

 

Balra: 
 
Zarándokok Szent 
Kristóffal 



Az oltárasztalon: „Ecce Agnus Dei, qui tellit peccata mundi”. 
Az antependium szalagocskáin: „Ihesus, via, veritas, vita” (Jézus az igazság és 
az élet). 
Az oltár körül: imádkozó, térdelő angyalok füstölővel és a kínzatás 
eszközeivel: áldozat nélkül nincs örök élet. 



Szent Bernát 3. beszéde:  
- ”Tudni akarjátok, hova megyen a Bárány, hová kell követniök tehát 
az üdvözült lelkeknek? Íme, hol találja meg nyugodalmát az Úr….” 



Pápák, bíborosok, püspökök Vértanú nők: Szent Dorottya, 

Szent Borbála, Szent Ágnes 



 

 

 

 

 

Akik megjövendölték, 

vagy megsejtették 

Krisztus eljövetelét: 

 

Az ótestamentum 

prófétái, mögöttük 

patriarchák, ókori költők, 

filozófusok, a fehér ruhás 

Vergilius 



 

Elöl: 
A 12 apostol Szent Pállal 
és Szent Barnabással 
 
Mögöttük: 
a hit vértanúi és hitvalló 
papi személyek, köztük 
Szent István a kővel, és 
Szent Líviusz, Gent város 
védőszentje, kezében 
fogóval 



A táj a megváltott földet jelenti.  
… „s a virágok közt rózsák és liliomok 
virítanak.” A bíbor a vértanúság színe, a 
fehér a szűzességé. 

A domboldal mögötti város jelentése: a 
földre alászállott Égi Jeruzsálem . (János 
Jel. XXI. 10-25.) …„És az egész földet 
betöltötte az Úr fensége”. 



Jan van Eyck: 
Roulin kancellár 
Madonnája, 1435, 
Párizs, Louvre 

 

 

 

 

 

Köztes tér beépítése 
a zárt és nyitott, 
fizikai és szellemi tér 
növelésére 
 



Részlet a képből 



Jan van Eycknek tulajdonítva, 
Rogier van der Weyden:  
Gyermekét szoptató 
Madonna, 1435-36, 
Städelsches Kunstinstitut, 
Frankfurt 

 

 

 

 

 

 

 

Szentábrázolás: relieftér 
belehelyezése a 3 dimenziós 
térbe. 



Jan van Eycknek, majd műhelyének 
tulajdonítva: Szent Jeromos, 1432 
(?), Ditroit 

A kép később kellett, hogy szüles-
sen, feltehetően Hubert van Eyck 
genti műhelyében. 1434-ben Jan 
van Wycknél lett mester, majd négy 
évig a két testvérével dolgozott 
Brugge-ben, utána visszatért Gent-
be. Nála tanulhatott Alexander 
Bening festő, iniciátor és 
kódexkereskedő, a kép alkotója.  
1444 k. született, 1468-ban vették 
fel a genti festőcéhbe. Többször 
dolgozott Brugge-ben is a fiával, 
Hubert van Eyckkel stb., ez lehet a 
kapcsolatuk eredete.  
 

A leíró realizmus itt is szimbolikus 
jelentéssel társul. 



Robert Campin (1375-1444):  
Egy kövér ember portréja, 1430 
Thyssen -Bornemisza gyűjtemény 

A szobrászat és a festőiség 
közötti kapcsolat jellemzi: 
nem manipulálja a 
valóságot. 



Robert Campin (1375-1444):  
Egy asszony portréja, 1430 
National Gallery, London 



Robert Campin (?):   
A Szűz és a kisded, 1435  
National Gallery, London 

Alakjai közel vannak a 
mindennapi valósághoz. 
A környezet pontosan 
jellemzett 15. századi 
flamand otthon. 
 
Homocentrikus szimbo-
lizmus jellemzi. 



Robert Campin (1375-1444): 
Jézus születése, 1420, Dijon 

A látható világ 

részletezése 

ugyanolyan fontos, 

mint a szimbolikus 

tartalom képi 

értelmezése. 



Robert Campin (1375-1444): 
Jézus születése, 1420, Dijon 
Részlet a képből. 
 



Robert Campin (1375-1444): 
Jézus születése, 1420. Dijon 
Részlet a képből. 



Robert Campin (1375-1444): 
Jézus születése, 1420. Dijon 
Részlet a képből. 
 



Robert Campin és Geertgen Tot Sint Jans 
(1375-1444): 
Szent Veronika, 1410, Frankfurt 



Robert Campin és Rogier van der Weyden 1400-1464): Krisztus 
siratása, 1464 , National Gallery, London 



Rogier van der Weyden: Jan de Groos kettős portréja, 1450-es évek, Chicago 
A látható dolog elvezet a végső univerzáléhoz. Az isteni közvetítő partikulárisat ad. 



Rogier van der Weyden  (1400-1464): 
Egy nő portréja, 1464. National Gallery,  
London 



Rogier van der Weyden  (1400-1464): 
Portugál Izabella, 1500 k.  
Paul Getty Museum, Los Angeles 

A portré absztraktabb,  

az egyedi és a végtelen,  

a reális és az eszményi 

egymásra kerül. 

Az alakok archetipikus 

jelentést kapnak.  



Rogier van der Weyden  (1400-1464) Krisztus levétele a keresztről, 1435. Prado 

A festő fokozza 

képein a fizikai 

jelenlét érzetét 

Emberség és 

közvetlenség az isteni 

képen. 









Rogier van der Weyden és mások (1400-1464): Annuntiation-triptychon, 1440 k., Párizs, Louvre 



Rogier van der Weyden (1400-1464): 
STABAT MATER (Krisztus a kereszten),  
1460 k. 
Madrid, Escorial Múzeum 

Nincs részletes szimbolikus 

programja a képnek, de a 

szakrális mondanivaló fontos. 

Az egyedi és a végtelen 

közvetlenül konfrontálódik. 



Rogier van der Weyden: Keresztrefeszítés, triptychon, 1445 k., Bécs, 
Kunsthistorisches Museum 



Részletek a képből 

A valódi és szimboli-

kus részletek nem 

képviselnek külön 

világot, a festő a 

vallásos élet szimbó-

lumaival azonosul. 

A természetfelettivel 

a naturalisztikust 

helyezi szembe. 



Rogier van der Weyden: 

Sírbatétel, 1450, Firenze, Uffizi 

A világ az emberi 
megismerés tárgya. 



Rogier van der Weyden: Siratás, 1460-1480, Hága 



Ifj. Hans Holbein (1497-1543): A követek, 1533  
(Jean de Dinteville and Georges de Selve), Nat. Gallery, London 

 





A szimbólumok szilárdságot kapnak a tárgyak és a valóság új, konkrét megjelenésében 
= leíró realizmus. 







Ifj. Hans Holbein: (1497-1543)  VIII. Henrik, 1537 (Róma) 
Ifj. Hans Holbein: (1497-1543)  VIII. Henrik 1549 (Liverpool) 



Ifj. Hans Holbein: (1497-1543)  
Sir Thomas More, 1527 



Ifj. Hans Holbein(1497-1543)  
Georg Gisse, 1532. Berlin 
 



Amit látunk, az látomás, 

és a látomást látó 

képzelgése. 





Ifj. Hans Holbein (1497-1543)  
Rotterdami Erasmus, 1532 
Párizs, Louvre 

Nő a személyesség, az 
empátia. 



Hieronymus Bosch (1450-
1516): A Gyönyörök Kertje, 
külső szárnyak, 1480-1505, 
Madrid,  Prado 



Hieronymus Bosch: A Gyönyörök Kertje, 1480-1505 

Madrid, Museo del Prado 

 



Hieronymus 
Bosch: A Gyönyö-
rök Kertje, jobb 
oldali szárny 
nyitott állapotban, 
1480-1505, 
Madrid,  Prado 

 
 



HIERONYMUS 
BOSCH:  
Szent Antal 
megkísértése, 
1500 k. (középső 
tábla), Lisszabon 



H. BOSCH: 
Paradicsom és 
Pokol, 1510 k. 

(Az utolsó Ítélet 
triptychon 
oldalszárnyai) 

Madrid, Prado 



Hieronymus Bosch: 
Utolsó Ítélet  
(középső tábla) 


