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1. BEVEZETÉS
1.1 A festészet mint nyelvjáték
Lapozzunk fel egy a reneszánsz festészetről írt, reprodukciókkal teli könyvet, álljunk meg azoknál az alkotásoknál, amelyek elnyerték a tetszésünket,
majd fordítsuk fejjel lefelé, és időzzünk el a már megtekintett oldalaknál.
A megfordított nézetben – a figurális jelentések részleges kiiktatása miatt – a
festmények parcellákra, foltokra, vonalakra, színekre és tónuskülönbségekre
esnek szét. Ezzel az egyszerű, ki tudja, milyen régóta használt festői fogással,
mely Vaszilij Kandinszkijnak is megadta a végső impulzust az absztrakt festészet felfedezéséhez,1 „absztrakt festménnyé” alakíthatunk át minden figurális
művet. A kérdéses könyv ide-oda forgatása során lényegesen eltérő „absztrakt”
és „figur{lis” megjelenést tal{lunk a különböző időszakokban készült alkotások között. Megfigyeléseink ahhoz az ésszerű feltevéshez vezethetnek, hogy
az absztrakt felépítések és a figurális jelentések egymással szoros kapcsolatban fejlődtek. Vajon milyen vizsgálatokkal és milyen ismeretek birtokában
lehetne feltárni a változások részleteit, „belső logik{j{t”? Talán a Heinrich
Wölfflin által kijelölt úton induljunk el, és a stílustörténet, az ikonográfia és
a dialektikus fogalompárok egyesített módszerével dolgozzunk,2 vagy Ernst H.
Gombrich eljárását követve a művészettörténet és az érzékeléspszichológia
ötvözésében keressük a megoldást?3 Esetleg forduljunk a tudatelméletek legújabb eredményeihez, annak reményében, hogy olyan összefüggésekre lelünk,
amelyek még korszerűbben járják körül a kérdéskört? Sejthetjük, hogy akármelyik utat is választjuk, a természet- és a társadalomtudományokra épülő elméletek bonyolult szövevénye vár ránk.
Egyszerűsítő javaslatom a következő: próbáljuk meg az absztrakt felépítéseket és a figurális értelmezéseket oly módon összekötni, hogy azok „egym{st
magyar{zz{k”, anélkül, hogy a festőmesterségen kívül eső diszciplínáktól
kérnénk segítséget. A módszer elméleti megalapozásához Ludwig Wittgenstein
azon kísérletére támaszkodhatunk, amelyben a filozófus közvetítő okfejtések
nélkül rendelte egymáshoz a nyelvet és a gondolkodást. Egyik ezzel kapcsolatos példázatában egy kereskedőnek egy cédulát nyújtanak át az „öt piros
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alma” üzenettel.4 Wittgenstein amellett érvelt, hogy az illető az írás elolvasása
után nem számol el ötig, nem keresi ki színtáblázatokon a piros színt, és az
alma szó jelentésén sem kell külön elgondolkodnia. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az üzenet megértését nem lehet kielégítő módon megmagyar{zni
sem a nyelv szintaxisával, sem a gondolkodás modellezésével. Ami a kereskedő
és az üzenetíró viselkedését illeti, csak annyit lehet megállapítani, hogy egy
mindkettejük által ismert „nyelvj{tékon” keresztül kommunikálnak egymással.
Wittgenstein a nyelvjátékok közé sorolta az olyan tevékenységeket is, mint egy
tárgyat egy rajz alapján elő{llítani, egy történetet kitalálni és olvasni, „színházat j{tszani”, rejtvényt fejteni és minden olyan cselekvést, viselkedést,
kommunikációt, melyben az emberi értelem szerepet játszik.5 Fontos kihangsúlyozni, hogy a nyelvjáték nem egy újabb teóriát készít elő a gondolkodásról,
éppen ellenkezőleg: egy előfeltevés-mentes álláspontot érvényesített a tudat,
a nyelv, a matematika, a kommunikáció vagy akár a festészet vizsgálatának
megkezdése előtt.
A festmények elkészítését és értelmezését is nyelvjátéknak tekinthetjük,
hiszen az „öt piros alma” üzenet helyett Francisco de Zurbarán vagy Paul
Cézanne egyik almacsendéletének reprodukcióját is odaadhatnánk a kereskedőnek. Más kontextusban az almák helyett portrékat, figurális jeleneteket
vagy tájrészleteket is használhatnánk üzenet gyanánt. Úgy tekinthetünk tehát
a vonalak, foltok, színek, tónusok együttesére, mint egy sajátos nyelvre, „foltnyelvezetre”, amelynek alapján a nézők, ha ismerik a megfelelő „j{tékszab{lyokat”, akkor figurákat, gyümölcsöket, tájrészleteket olvashatnak ki. Mivel
a nyelvjáték kedvez a nyelvek, a játékok, a kreatív tevékenységek leírásának,
ezért ideális elméleti alapot képez a festészet absztrakt-figurális korrelációinak vizsgálatához.
Mielőtt továbbmennénk a „festészet mint nyelvj{ték” koncepció által
megnyíló úton, el kell mondani, hogy nemcsak Wittgenstein sorait forgathatjuk haszonnal az absztrakt felépítések és figurális tartalmak közvetlen összekapcsolásakor. Célunknak ugyancsak megfelelne Ernst Cassirer szimbólumfilozófiája is,6 amelyre Erwin Panofsky is hivatkozott a perspektíva kifejlesztésének történetét kutatva. 7 Panofsky szerint a perspektívát – amelyet egy
nyelvjátéknak, illetve egy absztrakt-figurális játékszabálynak is tekinthetünk –
„úgy foghatjuk fel, mint egyikét azoknak a »szimbolikus form{knak«…, amelyek
révén egy szellemi jelentéstartalom egy konkrét érzéki jelhez tapad”.8
A festészetet a továbbiakban úgy tekintjük, mintha az a wittgensteini
nyelvjátékok köréhez tartozna. A festészet-nyelvjáték lényege a következő:
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„ha ezt az absztrakt felépítést látod, akkor azt a figurális tartalmat kell értened”, illetve „ha ezt akarod ábrázolni, akkor azt az absztrakt felépítést kell
létrehoznod”. A „festészetj{tékot” a festők és a közönség játszották, illetve
játsszák. A játékszabályok között megtaláljuk az absztrakt felépítések és a figurális olvasatok viszonyait is. A játékszabályok felállítását, fejlesztését a festőműhelyek és a közönség együtt végezték. A festők javasoltak, a nézők elfogadtak, elutasítottak, preferáltak. A „j{tszm{k” újrajátszhatók, hiszen a nézők
bármikor odaállhatnak egy mű elé vagy megtekinthetnek egy reprodukciót.
Minél inkább ismerik az alkalmazott játékszabályokat, annál többet érthetnek
meg az alkotók „üzeneteiből”.
A „festészet mint nyelvj{ték” felfogásnak számos pozitív következménye
közül az egyiket már most érdemes kiemelni. Ebben a megközelítésben a festészet nem úgy jelenik meg, mint egy sodródó „tutaj” a társadalmi változások
tengerén, hanem mint egy „hajó”, amelyet értő kezek építettek és kormányoztak. A festőkből aktív irányítók, fejlesztők, időnként feltalálók és kalandozók
lesznek, a festményekről pedig kiderül, hogy roppant mennyiségű szellemi
invenciót hordoznak.
Az elmondottakból következik, hogy az absztrakt-figurális viszonyokat
– elemzéseink központi témáját – a festői gyakorlat körén belül közelítjük meg.
Azt azonban nem lehetne állítani, hogy csupán a festőmesterség szakmai kérdéseire korlátoznánk a festészet történetét, hiszen vizsgálataink során mindvégig látható marad a foltrendszerekre épülő vizuális kommunikáció filozófiai
értelemben vett rejtélyessége, problematikussága – a wittgensteini álláspontnak megfelelően.

1.2 Paradigmaváltás az absztrakt-figurális játékszabályokban
Nyissuk ki újra a bevezető sorokban említett könyvet és tegyünk néhány
előzetes észrevételt a reneszánsz festmények „absztrakt felépítéséről”. A trecento és quattrocento festményein mindenhol gondosan egymáshoz illesztett
„parcell{kat” látunk (lásd 16. ábra), eltérő alakzatokkal, színezésekkel. Figurális olvasatban ezek színes téridomoknak felelnek meg, amelyek együttesei
– miképp a Lego játék elemei – a festmények virtuális térelemeit és figuráit
alkotják. Ha átlapozunk a cinquecento festészetét tárgyaló fejezetekhez, akkor
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azt vehetjük észre, hogy a parcellák elkülönítése helyett a foltrendszerek öszszeillesztésére tevődött át a hangsúly. Az illesztések elsősorban az árnyékolások azon szövetének köszönhetők, melyek a tér fényintenzitások alapján
történő leírásának felelnek meg. E néhány vázlatos megállapítással máris elérkeztünk a késő középkori (14–15. század) és az újkori (16–19. század) festészet egyik alapvető különbségéhez. Úgy is fogalmazhatunk, hogy míg a késő
középkori festészet színes idomokon keresztül ragadta meg a valóságot, addig
az újkori festészet a fényintenzitások segítségével. Előzetes megállapításainkat tovább finomítjuk majd, de már ennyiből is érzékelhető a két korszak határán végbement „paradigmav{lt{s” (lásd 5.11). A cinquecentóban elterjedt
fényintenzitás-ábrázolás jelentőségét akkor tudjuk megfelelően értékelni, ha
úgy tekintünk rá, mint a látható világ feldolgozásának korunkban nélkülözhetetlen eszközére. Nem túlzás azt állítani, hogy a jelenleg használatban lévő
absztrakt-figurális játékszabályok nagy részét – melyek nélkül nem lenne sem
fényképezés, sem filmezés – a reneszánsz festőműhelyekben dolgozt{k ki úgy
öt évszázaddal ezelőtt.
Az árnyékolások megnövekedett szerepének konstatálása kulcsot ad az
absztrakt-figurális fejlesztések kronologikus feltárásához. A késő középkori
festészetben a „parcell{kon” belüli tónuskialakítások elsősorban a formák
visszaadását szolgálták, de a festők figyelmét az sem kerülte el, hogy a tónusok helyzetéből a megvilágítások irányára is következtetni lehet. Ha a tónusok alapján extrapolálható fényirányokat nézzük, akkor megállapítható,
hogy míg az 1200-as évek végén Cimabue még rendezetlenül árnyékolt (lásd
3. ábra), addig tanítványa, Giotto és az utána következő nemzedékek szigorú
szabályok mentén festették fel az árnyékolt területeket: általában – de nem
minden esetben – oldalsávos és párhuzamos árnyékolásokat használtak
(2. fejezet). (Az árnyékolásoknak a színezésekre és a foltrendszerek egészére
kifejtett hatását a 3. fejezetben tekintjük át.) A fejlődés következő állomásának
vehetjük azt a szakmai szintet, melynél nyilvánvalóvá vált, hogy az oldalsávos és a párhuzamos árnyékolások önmagukban nem alkalmasak a fényviszonyok megjelenítésére. Az idetartozó festői problémafelvetésekkel és
megoldásokkal Masaccio és Piero della Francesca műveinél ismerkedünk
meg (lásd 2.8).
Az itáliai fejleményektől részben függetlenül alakult a németalföldi festészet története. A németalföldi festők két teljesen új eljárást dolgoztak ki már
a quattrocento elején: az egyik a megnövelt tónuskontrasztokkal (chiaroscuro)
történő fény-árnyék ábrázolás, a másik az árnyékolások hálózatokba szerve-
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zése. Ezen újítások használatakor azonban a művészek nem jártak el következetesen, ami a gyakorlatban azt eredményezte, hogy tetszés szerint összekeverték az újfajta fényintenzitás-ábrázolást a trecentóból megörökölt absztrakt
felépítésekkel. Az ebből fakadó ellentmondásokat Hugo van der Goes és Rogier
van der Weyden egy-egy művénél vizsgáljuk meg (4. fejezet). Az áttörést Leonardo da Vinci munkássága hozta meg; ő végzett először szisztematikus, mármár tudományos kutatásokat a fényintenzitás-ábrázolásokkal kapcsolatban.
Eredményeinek közvetlen vagy közvetett hatására az itáliai műhelyekben újragondolták, majd teljesen átdolgozták az árnyékolásokat és a tónuskialakításokat, és ezzel együtt megreformálták a színezések, a kontúrkialakítások és
a teljes absztrakt komponálás gyakorlatát is (5. és 6. fejezet).
A könyv első része a késő középkori festészet absztrakt felépítésének legfontosabb jellemzőit foglalja össze. A 4. fejezetben Leonardo da Vinci forradalmi újításaival ismerkedünk meg, majd a cinquecento elején lezajlott „nagy
festészeti felfedezések” eredményeiből tekintünk meg egy rövid válogatást
(5. fejezet). Önálló fejezetben vizsgáljuk meg a középkori és az újkori absztraktfigurális játékszabályok kombinációit Michelangelo festészetében (7. fejezet).
Végül Raffaello, Tiziano, Tintoretto és Caravaggio alkotásain keresztül követjük
nyomon a „leonardói örökség” további sorsát.
A figurális tartalmaknál elsősorban a felületekre, a formákra, a figurális
kompozíciókra, a fényintenzitás-szövetekre és a színekre összpontosítunk,
emiatt a művek szimbolikus, vallásos és egyéb tartalmaival csak viszonylag
keveset tudunk foglalkozni, és akkor is csak utal{sszerűen. Az absztrakt elemek,
minőségek, viszonyok, kompozíciók megfelelő tárgyalása miatt egy olyan terminológiára lesz szükségünk, amely alkalmas a festészet szakmai tradíciójának,9 a festői gyakorlat problémáinak, a festőmesterség sajátos szemléletének
kifejezésére. Az absztrakt univerzum, a tónusinverzió, a párhuzamos árnyékolások, a chiaroszerkezet stb. fogalmak jelentését illusztrált példákon keresztül
ismerjük meg.

1.3 A „kép” mellőzése. Módszertani szabályok
A festmények és a fényképek kapcsán nem az absztrakt felépítések és a
figurális tartalmak viszonyáról olvasunk a legtöbbet, hanem egy harmadik
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fogalomról, a „képről”. Azzal kapcsolatban például, hogy a foltokban miképp
pillantunk meg egy embert vagy egy tájat, rendszerint azt a magyarázatot találjuk, hogy a foltok egy „képet” hordoznak a kérdéses emberről, tájról, melyet
agyunk felismer, majd ennek alapján rekonstruálja a térbeli viszonyokat,
fény-árnyékokat, színeket. Ez a filozófiai értelemben vitatható elképzelés, melyet a pszichológia és a neurofiziológia sem tud kielégítő módon alátámasztani, a festményekre alkalmazva önkényes eszmefuttatásokhoz vezet. Észre
kell venni, hogy amikor a műelemzők „képről”, „képszerkezetről” beszélnek
egy festmény kapcsán, akkor mindig az absztrakt felépítések és a figurális tartalmak valamilyen szubjektív keverékét mutatják be. Ebből viszont az következik, hogy a „kép” önálló jelentéstartománya a festmények vonatkozásában
„üres”.10 De ha így van, akkor miért vonzó mégis „képekről” beszélni? Elsősorban a szubjektív interpretációk adta „szabads{g” miatt, válaszolhatnánk, amivel
az elemzők ki tudják kerülni az absztrakt-figurális korrelációk és játékszabályok
nehezen bevehető területét. Mihelyst elakadnak például az absztrakt felépítéseknél, azonnal átugorhatnak a „képhez”, amelyről – a tisztázatlan jelentés
miatt – kedvük szerint eldönthetik, hogy éppen mit értenek alatta. A félreértéseket az is tetézi, hogy a „kép” a magyar nyelvben „festményt” is jelent. (E tanulmány címe egyben arra is utal, hogy a festményeket nem tekintjük „képeknek”.)
A „festészet mint nyelvj{ték” koncepció teret enged annak a festői gyakorlathoz lényegesen közelebb álló felfogásnak, miszerint a figurális festészetet
folytató festők nem „képeket” festenek, hanem csak színes foltokat, foltrendszereket helyeznek egymás mellé vagy egymásra, legyen szó akár portréról,
akár t{jképről vagy bármely más témáról. Az ilyenkor alkalmazott összetett
eljárások csak részben magyarázhatók az ember természetes adottságaival és
a fizika törvényeivel. Az absztrakt-figurális játékszabályok jelentős részét
ugyanis szakmai és kulturális hagyományok, elvárások, minták képezik. (Például Caravaggio „festett fényképei” nemcsak az optikai leképezéseknek felelnek meg, hanem a korábbi évszázadokban kidolgozott „mesterséges” foltnyelvezeteknek is, lásd 10.2.) Hasonló megállapításokat tehetünk a fényképek vonatkozásában is. Annak ellenére, hogy a mindennapi gondolkodás úgy tekint
a fényképezésre, mint a látható világ „objektív képének” elő{llít{s{ra, szerencsésebb azt egy olyan humán technológiaként meghatározni, amely a fizikai
fényterekből kiindulva az elmúlt évszázadokban létrehozott absztrakt-figurális
játékszabályoknak megfelelő foltrendszereket állít elő. (A festmények és a
fényképek összehasonlításával számos helyen foglalkozunk majd: lásd 4.2,
4.6, 5.4 és 10.4.)
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Módszertani szabályok: Absztrakt elemek, komponensek alatt foltokat,
vonalakat, geometriai összefüggéseket, színezéseket, árnyékolásokat értünk,
míg az absztrakt felépítéseken ezek együttesét, rendszerét, szerkezetét. Az
absztrakt elemeket és felépítéseket nem hozzuk összefüggésbe az „absztrah{l{ssal” vagy az elvont gondolkodás bármilyen más formájával, hanem úgy
tekintünk rájuk, mint a festői gyakorlat „eredményeire”.11 Ha ugyanis elfogadnánk azt a feltevést, hogy az absztrakt elemek és viszonyok az absztrahálásból erednek, akkor tulajdonképpen a figurális olvasatból vezetnénk le a
festmények építőelemeit. Ezzel a lépéssel viszont óhatatlanul visszakerülnénk a pszichológiához vagy a kultúrtörténethez.
Álláspontunkból az is következik, hogy minden festményt – függetlenül
attól, hogy mely korban, milyen intencióval készült, illetve hogy mit ábrázol
vagy mit jelent – „absztraktnak” is tekintünk, minthogy kikerülhetetlenül foltokból, vonalakból, színezésekből, tónusokból tevődik össze. Figurális tartalomról csak akkor beszélünk, amikor a foltcsoportokból embert, tájat, fényeket
olvashatunk ki. A festmények elkészítését ennek megfelelően úgy fogjuk fel,
hogy a festők egyszerre konstruáltak absztrakt felépítéseket és figurális tartalmakat. A nézőkről is azt feltételezzük, hogy mindig absztrakt és figurális
olvasatban – „kettős olvasatban” – értelmezik a műveket, még ha ez nem is
mindig tudatosul bennük. (A művészettörténeti írásokban meghonosodott
absztrakt-konkrét, figurális és nonfigurális fogalompárok használatától eltekintünk, mivel ezek kizárólag „bölcsész” szempontokat tükröznek, nem pedig
a festőszakma szellemi és gyakorlati kérdéseit.)
Az absztrakt felépítések és a figurális jelentések között a térdimenziók segítségével is különbséget tehetünk. Mivel a festmények egybefüggő felületen
helyezkednek el, többnyire síkon, ezért az absztrakt felépítéseket kétdimenziósaknak tekintjük, még a kupolafestmények esetében is. (Topológiai értelemben a gömbfelület is kétdimenziós.) Ezzel szemben a figurális tartalmakat
„h{romdimenziósnak” fogjuk fel, mivel ezekhez még a legkezdetlegesebb figurális ábrázolásoknál is tartoznak térösszefüggések. A dimenziók rögzítése
azért lényeges, mert ezáltal elkerülhető a sík- és a térolvasatok közötti „dialektikus” átmenetek használata (Wölfflin12), és így az absztrakt és a figurális
kompozíció tetszés szerinti összekeverése. Ez utóbbi „hiba” ugyanis óhatatlanul a festői gyakorlattól idegen „képelemzésekhez” vezet. A továbbiakban úgy vesszük, hogy a festmények nézésekor a térélményeinket nem az
optikai illúziók adják, miként azt Gombrich gondolta,13 hanem a megfelelően
elrendezett absztrakt felépítésekből kiolvasott térösszefüggések.14 Minél jobban
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elsajátítjuk Piero della Francesca, Leonardo, Raffaello, Tintoretto „vizu{lis
nyelvjátékait”, annál eredményesebb a térolvasásunk is. A „festészet mint
nyelvj{ték” felfogás szerint a festmények (fényképek) nézésekor sem ténylegesen, sem illuzórikusan nem „l{tunk” tereket. A festmények (fényképek)
valóban „ablakok”, de nem a szemnek, hanem az értelemnek.15
Az absztrakt-figurális korrelációk és játékszabályok megkeresése közben
nem kell lemondanunk az ikonográfia és az ikonológia eredményeiről, csak az
ún. „képelemzéseket” függesztjük fel. A továbbiakban a „kép” csak az illusztráció és a számítógépes grafika szinonimájaként szerepel, de sem „képalkot{sról”,
sem „képszerkezetekről”, sem „képsíkról”, sem „képmezőről” nem esik majd szó.

1.4 Színek, tónusok, kontúrok
A reprodukciók elforgatásakor akadályt gördítünk az absztrakt-figurális
nyelvjáték elé, emiatt ilyenkor többnyire csak foltokat, vonalakat látunk.
Mivel a figurális jelentés hiányában a foltrendszerek látványa csak ideig-óráig
köti le a figyelmünket, ezért jogosan feltételezhetnénk, hogy a foltok, színek
és tónusok nyelvét csupán azok értik, akik szakmai szinten foglalkoznak vele.
Valójában azonban mindnyájan jól ismerjük ezeket az összetevőket, és meglehetősen jól tájékozódunk közöttük, még ha ez nem is mindig tudatos. A probléma érzékeltetéséhez végezzünk el egy kísérletet: hasonlítsunk össze egy
előttünk lévő tájat és egy róla készült fényképet. Ez utóbbi bármilyen felületen lehet: papíron, digitális kijelzőn vagy akár egy camera obscura ablakán.
Mérjük fel, hogy a síkon megfigyelt alakzatok, színek, tónusok, szélek menynyiben felelnek meg a táj látványának.
Már a feladat végrehajtása előtt sejthetjük, hogy az igazi nehézséget nem
a fénykép kiértékelése jelenti, hanem a látható világ megragadása, hiszen
jóval könnyebb a síkon észrevett minőségekről beszélni, mint egy fényekkel,
árnyékokkal, színes „pontokkal” és felületekkel teli összetett látványt elemezni. A tényleges összehasonlításkor nem is tekintjük egyenlőnek a kiválasztott tájat a fényképpel, hanem a fényképen észlelt összefüggésekkel mintegy
„elébe megyünk” a háromdimenziós valóságnak. Eljárásunk alapjait gyerekkorunkban sajátítottuk el, mikor is színélményeinket a látvány elemzésének
bonyolult megfogalmazásai helyett a színes foltok segítségével kommunikál-
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tuk. Az ég kék, a fű zöld, a nap sárga, mondókáztuk, és a nagyobb nyomaték
kedvéért le is rajzoltuk, festettük a belénk sulykolt megfeleltetéseket. Felnőttként már rutinszerűen használjuk a síkbeli minőségekre épülő látásmódot,
kommunikációt: így az építész, a festő, az operatőr és a divattervező is színes
skálák, minták alapján dolgozik. A látható világot leíró kifejezéseink is többnyire a kétdimenziós foltok tulajdonságaira utalnak. (A síkbeli minőségek és
összefüggések alkalmazása olyannyira szerves részét képezi gondolkodásunknak, hogy még a látással foglalkozó pszichológiakönyvek is rendszeresen összekeverik a színérzékelést a színes felületek érzékelésével, a látvány kontrasztjait
a szürke lapocskák közötti tónuskülönbségekkel, a tárgyak széleit a foltok
széleivel.)
A látvány leírásánál a fény-árnyékokat illetően sem végzünk elmélyült kutatásokat. Nem méricskélünk fényintenzitásokat, és nem hasonlítunk össze
minden egyes árnyékot, hanem ebben az esetben is a síkbeli tónusok jóval
{ttekinthetőbb összefüggéseihez fordulunk. A tárgyak széleit sem járjuk be
fürkésző pillantásokkal. Rendszerint megelégszünk azzal, hogy egy objektum
elválását a h{ttértől vonalként kezeljük, mintha az egy „rajzolat” lenne a térben.
Általánosságban is elmondható, hogy a háromdimenziós fénytereket nem
úgy írjuk le, ahogy azok „vannak” vagy ahogyan azokat „l{tjuk”. Nem végzünk
bonyolult fenomenológiai elemzéseket, hanem mihelyst tehetjük, kétdimenziós minőségekhez és összefüggésekhez fordulunk. Ez utóbbiak kényelmes
használata mégsem jelenti azt, hogy szellemi erőfeszítés nélkül jutottunk
volna hozzájuk. A kétdimenziós foltnyelvezet helyes „olvas{sa” sokéves tanulást igényel, és ez a megállapítás nemcsak a rajzokra és a festményekre érvényes, hanem a fényképekre és a filmekre is.
Az elmondottak alapján egy fontos megállapítást tehetünk: sem a festészet,
sem a fényképezés nem képes a valóságot síkbeli foltrendszerekkel „lem{solni”. Egy szőlőfürtöt ábrázoló festmény vagy fénykép semmiképpen sem
„azonos” egy valódi szőlőfürt látványával, eltekintve a különleges, illúziókeltő
helyzetektől.16 Ezt azért kell kihangsúlyozni, hogy a reneszánsz festészetnél
gyakran emlegetett valós{ghű ábrázolást ne csak a precízebb megfigyeléseknek tulajdonítsuk, hanem azoknak az egyre jobban összecsiszolt, szellemi
munkával megalkotott absztrakt-figurális játékszabályoknak is, amelyek
lehetővé tették a látható világ hatékonyabb megragadását, megértését, kommunikálását.
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2. ÁRNYÉKOLÁSOK A KÉSŐ
KÖZÉPKORBAN
2.1 Az árnyékolásokról
Az árnyékolást egyszerű eljárásként tanítják az iskolai rajzórákon: a sötét
tónusok a testek önárnyékát – a fényiránnyal átellenes felületrészeket – jelölik vagy más testek vetett árnyékát, a világosabb tónusok pedig a fénylő zónákat. A tónusok elhelyezése elsősorban a felületek görbületét közvetíti, de
általuk a megvilágítás irányát és a felület fényvisszaverő képességét is vissza
lehet adni. Megfelelő kialakításukkal még a fényintenzitásokat és ezeken keresztül a fénytér17 felépítését is közvetíteni lehet. (Az árnyékolás helyett a
továbbiakban a többes számú alakot, az árnyékolásokat használjuk, mivel
általában a festmények különböző részein eltérő tónusú, színű és kivitelezésű
árnyékolások találhatók. Ezek sajátos tónusrendszert, ún. árnyékolásszerkezetet alkotnak.) Az árnyékolások által közvetített rengeteg információt értelmezni sem mindig könnyű, megrajzolásuk, megfestésük azonban ennél is
több fejtörést okozhat. Egy csendélet fény-árnyékainak visszaadása viszonylag egyszerű feladat, ám egy több fényforrással rendelkező belső tér vagy egy
tájrészlet feladja a leckét bármely festőnek.
Az árnyékolások kifejlesztésének története az ókorra nyúlik vissza. A tónusok és a formaleírások összekapcsolását görög festők – valószínűleg korinthoszi mesterek – alkalmazták először, akik kezdetben még csak egytónusú
sötétebb sávokat festettek a figurákon belül, fokozatos tónusátmenetek nélkül.18
Idősebb Plinius ez utóbbi – ma már mindenki által jól ismert – eljárás „feltal{l{s{t” Pausias festőnek tulajdonította.19 Annak ellenére, hogy a festői gyakorlat mintegy felkínálja a lépcsőzetes vagy fokozatos árnyékolásokat, hiszen a
festés közben a festék hol világosabb, hol sötétebb tónust ad aszerint, hogy
sűrűbben vagy lazúrosabban ({ttetszőbben) kerül a felületre, Plinius nem
szimpla szakmai fogásként említette Pausias módszerét, hanem szellemi invencióként. Álláspontjával teljes mértékig egyetérthetünk, hiszen a tónusok
ilyen módon történő kialakítása a kezdeti tapogatózó lépések után a görög–
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római festészet egyik legszofisztikáltabb eszközévé vált. Elég csak a Pompeiben
feltárt freskókra gondolnunk, melyek éppen Plinius korának festészetét képviselik, hogy képet kapjunk az árnyékolások használatáról és fontosságáról.
A görög–római festők az árnyékolások adta forma-, tér- és fényintenzitásábrázolásokon keresztül nemcsak szépen kifestett rajzokat készítettek, hanem
emberekről, tájakról készült „fotogr{fi{kat” (fényrajzokat) is. Ehhez foghatóan
fejlett ábrázolás ismeretlen volt az ókori világ többi részén: sem az egyiptomi,
sem a hindu, sem a kínai festők nem festettek fény-árnyékokat.
A kora középkorban az összetett árnyékolások helyét a tartalmuktól megfosztott, sematikus árnyékolások vették át, többnyire belső vonalakként,
amelyek sem formákat, sem fényeket nem közvetítettek. Az elfelejtett ókori
eljárás újbóli felfedezését az Itália-szerte fennmaradt falfestmények és mozaikok tették lehetővé. Feltételezhető, hogy Cimabue, Pietro Cavallini és Giotto
is ezek alapján tanulta meg a formákat és fényeket leíró árnyékolások alkalmazását a 13. század második felében. Ahhoz, hogy össze tudjuk hasonlítani
a görög–római, a késő középkori és az újkori árnyékolásokat, szükségünk van
néhány előzetes distinkcióra.

1. ábra. Kontúrsávos, oldalsávos és belsősávos árnyékolások

Az 1. ábra az árnyékolások három változatát különbözteti meg: balra a
kontúrsávos, középen az oldalsávos, jobbra a belsős{vos árnyékolás látható.
A kontúrsávos árnyékolásoknál (1/a. ábra) az árnyékolások a szélekre húzódtak, követve a kontúrokat. Ez a fajta tónuskialakítás gyakori volt a bizánci
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festményeken, mozaikokon. (A két figura rajzolatát és a kontúrsávos árnyékolásokat El Greco a Szűz elszenderedését ábrázoló ikonjáról kölcsönöztem,
melyet a festő még ifjúkorában alkotott Kréta szigetén.20) Az oldalsávos árnyékolásoknál (1/b. ábra) a figuráknak csak az egyik oldala árnyékolt. Ezek
kialakításánál a festők rendszerint ügyeltek arra, hogy a sötét oldalak egy
adott figurális kompozíción belül összhangban legyenek egymással, tehát
mindegyik vagy a jobb, vagy a bal oldalon helyezkedjen el, de semmiképpen
sem összevissza. A harmadik rajzon (1/c. ábra) az árnyékolások a figurák belsejébe húzódtak, miáltal olyan fényviszonyra utalnak, melyben a formák két
irányból kapnak megvilágítást. Ilyen esetben használhatjuk a belsős{vos árnyékolások elnevezést.

2. ábra. Párhuzamos, hálózatos és illesztett árnyékolások

Az egyszerűbb formációk után ismerkedjünk meg az összetett árnyékolások néhány alapesetével. A trecento és a quattrocento árnyékolásai általában függőleges esésűek, mivel az álló alakok, az épületek, a tájrészletek
formái felfelé nyúlnak, és ezek rendszerint oldalról kapják a fényt (lásd 2.8).
Igaz, hogy az egyes alakok, testrészek, tárgyak a függőlegestől eltérő helyzetet is felvehetnek, de az ábrázolásban megjelenő ferde tónussávok nem
szüntetik meg a függőleges árnyékolások túlsúlyát (lásd 2.4). Az irány szerint összehangolt árnyékolásokat párhuzamos árnyékolásoknak nevezzük
(2/a. ábra).
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A második kép középső részén (2/b. ábra) az árnyékolások körbefonják
a világos helyeket és hálózatokat alkotnak. Ez a fajta tónuskialakítás, melyet
hálózatos árnyékolásoknak nevezünk, a quattrocento elején alkotó németalföldi festők munkáin mutatható ki először, de szisztematikusan csak a cinquecento itáliai műhelyei használták először.
A harmadik grafika kapcsán (2/c. ábra) érdemes visszaemlékezni a rajzórák
azon feladataira, melyeknél az árnyékolások nem korlátozódtak a beállított
tárgyakra, hanem a háttér részleteire is kiterjedtek. Ilyen esetben a tónuskialakítások a fényintenzitások térbeli elhelyezkedéséről is számot adnak. Ebben
az esetben célszerű a fényintenzitást leíró árnyékolások megkülönböztetéssel
élni. Az előtérben lévő formák és a háttér összeillesztésénél vehetjük hasznát
az illesztett árnyékolások, illetve ezek hiányakor az izolált árnyékolások fogalmának. (Az absztrakt felépítésektől függően még számos árnyékolásfajtát
definiálhatunk, melyeket a sematikus, a dekoratív, a chiaroscurós, a tónusaiban gyengített, a színkontrasztos stb. jelzőkkel illethetjük.)
A késő középkori festők általában oldalsávos árnyékolásokat festettek a figurákra, melyek a figurális kompozíciókon párhuzamos árnyékolásokat képeznek.
Az ebből fakadó árnyékolásszerkezet tekinthető a trecento és a quattrocento
„standard” tónusszerkezetének. A cinquecento festészetére ezzel szemben az
illesztett és a hálózatos árnyékolások a jellemzők.

2.2 Árnyékolások Cimabuénál

3. ábra. A táblakép alapján egy polikróm szoborcsoport rekonstruálható
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Első elemzésünkben Giotto mesterének, Cimabuénak egy 1285 körül készült táblaképét vesszük szemügyre. Annak járunk utána, hogy a festő által
kialakított árnyékolások milyen információkat hordozhatnak formáról, térről,
megvilágításról, és hogy ezekből Cimabue mit hasznosított vagy mit mellőzött.
Közben megteremtjük azt a szakmai kontextust, amelyen keresztül könnyebb
a belépés a Giotto utáni évszázadok absztrakt-figurális festészetének területére.
A Madonna gyermekkel, Szent Ferenccel, Szent Domonkossal és két angyallal (3/a. ábra) táblakép – hacsak nem vagyunk a középkori festészetben jártas
szakemberek – olyannyira „kezdetlegesnek” tűnhet, hogy első ránézésre talán
észre sem vesszük a benne foglalt valós{ghű ábrázolást. Ám ha tételesen sorra
vesszük a felületén rögzített „adatokat”, akkor kiderül, hogy részletes és meglehetősen precíz leírást nyújt formákról, fényekről, színekről.
Bár a mester nem festett hátteret a figurák mögé, mégsem lehet azt állítani,
hogy a mű nem rendelkezik térábrázolással, mert a formák alapján értelmezhető az alakok térbeli kiterjedése. A fekete-fehér átiraton (3/b. ábra) jól megfigyelhetők az oldalsávos árnyékolások, amelyek egyértelműen leírják a felületek
kiterjedését és görbületét. Képzeletben ma éppen olyan pontosan bejárhatjuk
a megjelenített térszerkezetet, mint a művész kortársai hétszáz évvel ezelőtt.
A háromdimenziós rekonstrukción (3/c. ábra) egy román kori polikróm szoborcsoportot ismerhetünk fel, amelynek tengelyében a Szűzanya ül a trónon.
Ölében a gyermek Jézus, balra tőle Szent Ferenc, jobbra Szent Domonkos áll,
hátul-felül angyalok lebegnek. Az alakok három különböző méretskálán jelennek meg: az angyalok a legkisebbek, a két oldalon álló szentek közepes
méretűek, a Szűzanya és a kis Jézus a legnagyobbak. A testek belső arányai
minden egyes figuránál helyesek, tehát a méretkülönbségek nem elrajzolások,
hanem szimbolikus jelentést hordoznak. Mivel az egzakt forma- és fény-árnyék
ábrázolás szinte teljesen ismeretlen volt a román kori festészetben, ezért Cimabue alkotásai – mint ez a táblakép is – a kortársak számára csodaszámba mentek, hiszen valós{ghű ábrázolást csak most láttak először!21
Minthogy az árnyékolások világosabb és sötétebb részekre osztanak fel
minden egyes felületet, ezért magukon hordozzák a külső megvil{gít{sok értelmezésének lehetőségét. Ha ennek megfelelően vizsg{ljuk meg a táblaképet,
akkor fénytani ellentmondásokra lelünk. Úgy tűnik, mintha Szent Ferenc,
Szent Domonkos és a gyermek balról és kissé felülről, a Szűzanya viszont
szemből kapná a fényt, illetve mintha az egyik angyal és a trón balról, a másik
angyal jobbról lenne megvilágítva (3/d. ábra). Nyilvánvaló, hogy Cimabuét
nem foglalkoztatta a pontos fény-árnyék ábrázolás, de azért azt sem lehetne
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állítani, hogy egyáltalán nem vette volna figyelembe a visszavert fények természetét: az elforduló arcfelületeket sötétebbre festette, a felénk nézőket pedig
világosabbra.
Tekintsük meg a mű absztrakt felépítését. Az árnyékolások ebben a vonatkozásban is fontos szerepet játszanak, mert egy sajátos „tónusszerkezetté” állnak
össze (3/b. ábra). Cimabue az árnyékolásokat – ahogy a nagyobb foltegységeket is – szimmetriákkal és ellenpontozásokkal hangolta össze. A sötét ruhás
Madonna és a világos ruhájú gyermek tónusellentéte áll a mű középpontjában.
Az ebből eredő feszültséget csendesítik el a négy külső figurán elhelyezett
világos-sötét tónusok. (Feltételezhető, hogy a jobb és a bal oldal tonális egyensúlyának megteremtése döntötte el, hogy az árnyékolások melyik oldalra kerüljenek egy-egy parcellán belül.) Megfigyeléseink alapján úgy tűnik, hogy a
művész számára a tónusharmonizáció jelentette az első számú festői problémát, és nem az árnyékolások fény-árnyék olvasatainak egzakt kidolgozása.
Hozzátehetjük ehhez az észrevételhez, hogy a későbbi évszázadok festőműhelyei éppen a fény-árnyék ábrázolást fejlesztették a legszembetűnőbb módon.
Így Cimabue leghíresebb tanítványa, Giotto, már maximálisan odafigyelt az
önárnyékok fényirány szerinti szinkronizálására (lásd 5. és 6. ábra). De a tónusharmonizációk iránti érdeklődés a későbbi korokban sem csökkent, és ebben
a vonatkozásban a festők soha nem szakítottak Cimabue álláspontjával.

2.3 Festmények és domborművek (Ghiberti, Giotto)
Könnyű észrevenni, hogy a késő középkori festmények a domborművekre
emlékeztetnek, de az már korántsem egyértelmű, hogy a festmények vagy a
domborművek mely tulajdonsága váltja ki belőlünk a hasonlóság érzetét. Mivel
a domborművek egyik legszembetűnőbb jellegzetessége, hogy összelapított
formákból állnak, ezért számos szerző – némileg elhamarkodottan – arra következtet, hogy a középkori festők domborműszerű, összepréselt tereket ábrázoltak. Gondolatmenetük szerint a korabeli festők nem tudtak megbirkózni
a háromdimenziós tér értelmezésével és ábrázolásával, és ezért a jóval egyszerűbb domborműveket vették mintául. Ez az első hallásra tetszetős, de alapvetően hibás feltevés az alkotói gyakorlat ismeretének hiányából fakad. A továbbiakban megmutatjuk, hogy a domborműveknek van egy másik, ugyancsak lényeges
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tulajdonsága, amely valóban felelőssé tehető a két különböző képzőművészeti
műfaj rokoníthatóságáért. Az összelapított formák együttesén ugyanis olyan
sajátos fény-árnyék rendszerek alakulnak ki, melyek a késő középkori festészetben alkalmazott árnyékolásokra emlékeztetnek. Ebből kifolyólag amellett
fogunk érvelni, hogy a festmények reliefjellegéért nem a tér{br{zol{s a felelős,
hanem az árnyékolások. Egy szignifikáns példán keresztül azt is bebizonyítjuk,
hogy a késő középkori festők nem összenyomott, hanem valódi térmélységeket
ábrázoltak, ráadásul meglehetősen egzakt módon.

4. ábra. A Ghiberti-dombormű háromféle megvilágításban

A domborművek „érzékenyek” a megvilágításra. Eltérő arculatot vesznek
fel aszerint, hogy szórt vagy irányított fény esik a felületükre. Ez utóbbi esetben más az összhatás, ha szemből, oldalról, alulról vagy felülről érkeznek a
fénysugarak. A következő fényképek (4. ábra) Lorenzo Ghiberti Ézsau és Jákob
története (1425–1452) című domborművének bal alsó sarkát mutatják, három
különböző megvilágításban. Ki-ki eldöntheti, hogy melyik változat a tetszetősebb, de jó tudni, hogy a szobr{szműhelyekben léteznek olyan preferált
fényirányok, amelyek a fény-árnyék hatások miatt előnyösebbek a mintázáskor. Ilyen az is, amikor a fény egy oldalt elhelyezkedő ablakból éri a felületet,
kissé fölülről (4/a. ábra). (A jobbkezes szobrászok a bal oldalról jövő fényirányt
kedvelik.) Ghiberti is hasonló fényviszonyok mellett dolgozhatott, és közben
valószínűleg sokszor átforgatta az agyag-, majd a viaszdomborművet, hogy
kiszűrje az esetleges hibákat. Domborművet úgy is nézhetünk, hogy egy lámpát tartunk a felület elé. Ilyenkor a domborulatok becsillognak a hozzánk közelebbi részeken (4/b. ábra). A 4/c ábrához hasonló fény-árnyékok elsősorban
a szabad ég alatt jönnek létre, amikor az égbolt diffúz fénye világítja meg a
hullámzó felületet. Ennél a megvilágításnál a formák és a fény-árnyékok viszonya kevésbé rendezett, mint az előző két esetben.
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5. ábra. Az árnyékolások alapján egy dombormű készíthető

A domborművek megvilágítására vonatkozó alapfokú ismeretek birtokában arra a kérdésre keressük a választ, hogy minek tulajdonítható Giotto di
Bondone Szent Ferenc megjelenése az arles-i kápolnában (1300 körül) című
freskójának reliefjellege. A vizsgálathoz használt reprodukció (5/a. ábra) a
mű alsó részét láttatja, a megfestett mennyezeti gerendák nélkül, minek okát
néhány sorral lejjebb tisztázzuk. A második grafika (5/b. ábra) az árnyékolások zónáit emeli ki, az absztrakt felépítés minden más összefüggésétől elvonatkoztatva. A halványszürke színezés olyan hatást kelt, mintha egy szürke
agyagból készült dombormű fényképét néznénk. A grafika alapján egy avatott
szobrász minden nehézség nélkül el tudná készíteni a freskó dombormű{tiratát: akár egy féldomborművet, akár egy lapos domborművet.
A számítógépes átirat (5/c. ábra) azt a feltevést támasztja alá, hogy a reliefjelleg a Giotto által alkalmazott árnyékolásszerkezetekből adódik és nem a
térábrázolásból. A mester különben sem ábrázolt „reliefteret”, éppen ellenkezőleg, pontosan megadta egy valódi kápolna belsejének térbeli összefüggéseit.
A Giotto és műhelye által készített freskóciklus, amihez a fenti alkotás is
tartozik, az Assisiben lévő Szent Ferenc-bazilika felsőtemplom{t dekorálja, és
egyben azt a célt is szolgálja, hogy megjelenítse a zarándokoknak a Szent Ferenclegenda nevezetes eseményeit. A Szent Ferenc megjelenése az arles-i kápolnában freskó foltrendszeréből a templom kövezetén álló nézők egy tőlük
nagyjából 8–10 méter távolságra lévő jelenetet olvashatnak ki. (A „festészet
mint nyelvj{ték” koncepciónk értelmében most sem használjuk a „kép” fogalmát.) A szerzetesek és a padok felülnézete, valamint az ablakok és oszlopok
alulnézete azt sugallja, hogy a horizontvonal (H) Páduai Szent Antal szemmagasságában húzódik (5/a. ábra). A hétszáz évvel ezelőtti zarándokok tehát
egy jórészt felülnézeti ábrázolást szemléltek alulnézetből. (A freskó alsó széle
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közel két méter magasan van.) Ez is azt bizonyítja, hogy sem a festőnek, sem
a közönségnek nem okozott nehézséget a térértelmezés, esetünkben egy
elforgatott „kock{n” belüli tájékozódás. Giotto minden segítséget megadott
a térbeli rekonstrukcióhoz: helyes rajzolatokat, arányokat, geometriai összefüggéseket, árnyékolásokat, színezéseket, és természetesen a józan ész kritériumaival is számolt, aminek a középkori emberek sem voltak híján. A mai
nézőknek mégsem kézenfekvő a festő által használt vizuális nyelvjáték, ami
azzal indokolható, hogy a freskón a geometria játssza a főszerepet és nem a
tónuskialakítások, melyek állandó jelenlétéhez hozzászoktatott minket a későbbi évszázadok festészete és a fényképezés. De rögvest másképp viszonyulnánk
a freskóhoz, ha egy olyan „fejtörő j{téknak” fognánk fel, melynek alapján egy
k{polnabelsőt lehet rekonstruálni.

6. ábra. A Giotto-freskó virtuális tere

A 6. ábra ismerete nélkül is sokan rájönnének arra, hogy Szent Ferenc alakja
nem a kövezeten áll, hanem karhossznyi magasságban lebeg felette. Nyilvánvaló, hogy Giotto nem az élő szentet ábrázolta, hanem csak a szellemtestét,
miként arra a Szent Ferenc megjelenése az arles-i kápolnában cím is utal. (A térértelmezésben az okoz zavart, hogy Szent Ferenc „magasabban” elhelyezkedő
alakját automatikusan a távolsággal magyarázzuk, miként azt a perspektivikus
ábrázolásoknál és a fényképeknél megszoktuk, ezért nem vesszük észre a levitációt. Giotto egy másik, azonos témájú freskóján, melyet a firenzei Santa Crocebazilikában láthatunk, a lebegés már mindenki számára egyértelmű.)
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A jelenet egészét balról-felülről éri a megvilágítás. Az árnyékolások viszonylag pontosan kijelölik a kápolnán belüli fényforrás helyét, ami egy fáklya
lehet, és ebből arra következtethetünk, hogy a misztikus esemény a hajnali
vagy az esti órákban történt. A freskón egy fénytani ellentmondást is felfedezhetünk: a mennyezeti gerendák – melyek az itt közölt kivágásból azért
maradtak ki, hogy ne zavarják az alsó rész látványát (5/a. ábra) – nem jobbról,
hanem balról kapják a megvilágítást.22
A Giotto-freskó térösszefüggéseit feltáró vizsgálatunkhoz hasonlóan Duccio
di Buoninsegna, Simone Martini, Ambrogio Lorenzetti műveit is elemezhetnénk és minden esetben megbizonyosodhatnánk arról, hogy egyikük sem ábrázolt reliefteret, illetve hogy a reliefjellegért a párhuzamos árnyékolások
alkalmazása a felelős. (A kontúrsávos árnyékolással készült késő középkori
festmények is domborművekre emlékeztetnek, de olyanokra, melyeket nem
oldalról, hanem szemből érkező fények világítanak meg.)

2.4 Oldalsávos és párhuzamos árnyékolások

7. ábra. A Ghiberti-dombormű fényképének tónusszerkezete

Nyilvánvaló, hogy a 7/a. ábrán nem egy domborművet látunk, hanem csak
egy domborműről készült fényképet, pontosabban egy olyan síkbeli foltrendszert, amelyet domborműnek olvasunk. A foltrendszer felépítésének vizsgálata
feltárja előttünk a késő középkori festészet egyik lényeges ismérvét. A számítógépes grafika (7/b. ábra) a fénykép sötét zónáit emeli ki. Ezek felelnek meg
a dombormű árnyékos területeinek. A fény irányát követve – lásd fehér nyilak –
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minden világos sáv egy kidomborodás kezdetét jelöli, és minden fekete sáv
egy felületrész visszahajlását. A világos, sötét, világos, sötét stb. sávok „hull{moss{” teszik a grafika tónusrendszerét. A világos és sötét sávok többnyire
vertikális tájolása annak köszönhető, hogy a leplek esését, valamint az alakok
és az épületelemek relatív helyzetét a gravitáció határozza meg.

8. ábra. Botticelli árnyékolásai a domborművek árnyékaival rokoníthatók

Sandro Botticelli Tavasz (1477–1478) című festményének három Gráciáját
(8/a. ábra) a fentebb látott Ghiberti-dombormű nőalakjai ihlették. Csakhogy
míg Ghiberti a ruharedők ferde íveivel ügyesen el tudta kerülni a fény-árnyékok horizontális hullámzásának monoton jellegét, addig Botticelli az átlátszó
fátylaknak nem adott ilyen funkciót. Azt is észrevehetjük, hogy a meztelen
testeken húzódó halvány árnyékolások csak a formákat írják le, de nem vesznek részt a fényintenzitások szabatos megkülönböztetésében. (A festmény
sajátos belső fényét a világosra festett testek és a sötét háttér alkotta tónuskontraszt adja, egyfajta „dekoratív” chiaroscuróként [lásd 4.4].) A reprodukció
melletti grafika (8/b. ábra) a figurákra festett árnyékolásokat rajzolja ki. Ezen
már könnyebb felismerni az oldalsávos és a párhuzamos árnyékolásokat. Ha
összevetjük ezt az egyszerű tónusrendszert a 7/b. ábrával, akkor feltűnhet,
hogy mennyire hasonlít egymásra a Botticelli-festmény és a Ghiberti-dombormű tónusátirata. Mindkét esetben világos, sötét, világos, sötét stb. tónushullámzást látunk, mely horizontálisan „halad {t” a síkon.
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Sikerült Ghiberti domborművét és Botticelli festményét – az ikonográfiai
hasonlóság mellett – az árnyékok-árnyékolások felől is összekötni. De vajon
milyen következtetés vonható le mindebből? Úgy vélem, hogy a késő középkori festészetben leggyakrabban alkalmazott oldalsávos és párhuzamos árnyékolások (2/a. ábra) a tónusok intellektuális elrendezésével jöttek létre és
nem a domborművek fény-árnyékainak lemásolásaként. A korabeli alkotók
előtt ugyanakkor nem maradhatott észrevétlen a domborművek „{rnyékszerkezete” és a festészetben alkalmazott „{rnyékol{sszerkezetek” közötti nagyfokú hasonlóság. Bizonyosra vehetjük, hogy a domborművek, ha csak közvetett módon is, de hozzájárultak a párhuzamos árnyékolások szakmai helyességének megerősítéséhez.

2.5 Párhuzamos árnyékolások a makroszerkezetekben
(Masaccio)

9. ábra. A színezések felveszik a párhuzamos árnyékolások oldalirányú tónushullámzását

A fenti illusztráció (9/a. ábra) Masaccio Adógaras című freskójának (1424–
1428) alakjaira közelít rá. A testeken és a lepleken megfigyelhető árnyékolások
sötétebbek, mint Botticelli három Gráciájánál (8/a. ábra). A sötétebb tónusok
ugyan nem nyújtanak szabatosabb formaleírásokat a halványabbaknál, de
erőteljesebb plaszticitást kölcsönöznek a felületábrázolásnak. (Az alakok
megvilágított szobrokra emlékeztethetnek, lásd 4.4.) A középső átirat (9/b.
ábra) a freskórészlet árnyékolásait foglalja össze. Észrevehetjük, hogy az
árnyékolásszerkezet jórészt oldalsávos és párhuzamos árnyékolásokból áll.
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Egy-egy testrésznél – így a bal szélső figura vállánál – kontúrsávos árnyékolást
is találunk. A párhuzamos árnyékolások miatt a freskó felületén olyan tónushullámzást észlelünk, amely a víz felszínén végigfutó síkhullámokra emlékeztet. (A másfél évszázaddal későbbi Tintoretto-festmények némelyikén
ezzel szemben interferáló körhullámokhoz hasonló tónuskialakítások figyelhetők meg, lásd 62/c. és 72. ábra.)
Észre kell venni, hogy a világos-sötét sávok nélkül az absztrakt felépítés
csak egymásra támaszkodó színes tömbökből és parcellákból tevődne össze,
éppen úgy, mint a középkori perzsa, arab, kínai és hindu falfestmények, miniatúrák esetében. Ez utóbbiakkal ellentétben Masaccio tónuskialakításai teljesen
„{tmozgatj{k” az egyébként statikus tömböket. A harmadik kép (9/c. ábra)
azt érzékelteti, hogy a színezések miként veszik fel a tónushullámzást, minek
következtében a zöld, a piros és a kék tömbökön belül világos- és sötétzöld,
világos- és sötétpiros, világos- és sötétkék sávok jönnek létre. Az Adógaras jól
példázza a párhuzamos árnyékolások, az oldalirányú tónushullámzás és a
„hull{mos színezések” elválaszthatatlan kapcsolatát.

2.6 Párhuzamos árnyékolások a lokális és a mikroszerkezetekben. Unione-zónák (Mantegna, Correggio)
A párhuzamos árnyékolások által keltett oldalirányú tónushullámzás
nemcsak a makro-, de a lokális és a mikroszerkezetekben is tetten érhető. Ezt
a kérdéskört közelítjük meg Andrea Mantegna Ludovico Trevisan kardinális
(1459) és Antonio Allegri da Correggio Egy bölcs portréja (1525) című festményének összehasonlításával.23 Mantegna a quattrocento festészetének egyik
utolsó nagy mestere volt, aki egész életében párhuzamos árnyékolásokkal
dolgozott. Correggio Mantovában kezdte pályáját, ott, ahol Mantegna élt és
alkotott. Kétségtelen, hogy hatottak rá idősebb művészkollég{j{nak eredményei, főképp a figurák alulnézeti ábrázolásai, de a szó Vasari-féle értelmében (lásd 4.4) ő már egy igazi „modern” festő volt, aki eredményesen
használta fel a Leonardo da Vinci által kidolgozott – azokban az időkben
még újdonságnak számító – hálózatos árnyékolásokat, a chiaroscurót és
a sfumatót (lásd 4.3).
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10. ábra. Mantegna és Correggio eltérő módon ábrázolta az arcot

A reprodukciók (10. ábra) szűk kivágása azt a célt szolgálja, hogy a lokális
és a mikroszerkezetekre koncentráljunk. Az anatómiai hasonlóság ellenére a
két részlet foltrendszere alapvetően különbözik egymástól. Ha csak a festés
technikáját nézzük, már akkor is feltűnhet, hogy Mantegna részletezőbb, szálkásabb ecsetvonásokkal dolgozott – ami részben a temperafestésnek tulajdonítható –, Correggiónál viszont felfedezhetjük az olajfestés lágyabb összemosódásait és az ún. „correggiói sfumatót”. Egyéb eltéréseket is felfedezhetünk
a két portré megformálásában, még ha ezeket nem is vesszük észre azonnal az
arcrészletek hasonlósága miatt. Bizonytalanságunk azzal magyarázható, hogy
agyunk ugyanazt a választ (output) adja két egymástól eltérő „ingerre” (input),
vagyis az absztrakt felépítések különbsége ellenére mindkét portrénál ugyanahhoz a figurális értelmezéshez lyukadunk ki. Hogy a jelenséget szemléltetni
tudjuk, egy számítógépes trükköt kell alkalmaznunk.
A festői gyakorlatban régebben unione-nak nevezték a világos és sötét tónusok közötti neutrális, átmeneti tartományokat. A következő számítógépes
grafika (11. ábra) a kérdéses portrék unione-zónáinak helyét rajzolja ki. Feltűnhet, hogy Mantegna unione-zónái (11/a. ábra) a párhuzamos árnyékolásoknál megismert oldalirányú tónushullámzást követik, Correggio unionezónái (11/b. ábra) ellenben összefűzött hurkokból állnak. Az olvasó most kételkedve megjegyezhetné, hogy mindez csak azért van így, mert más az arcok
felülete, és talán a megvilágítások sem egyformák. Ám akárhogy is nézzük,
nincsenek eltérő dudorok, r{ncok a két portrén, és az is látható, hogy mindkét
mester nagyjából ugyanazokon a pontokon ragadta meg az arc anatómiáját.
A megvilágítások viszont valóban különböznek egymástól: Mantegna portréján a fény oldalról érkezik, Correggio alkotásánál szemből-felülről.
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11. ábra. Unione-zónák

Az unione-zónák különbsége a következő módon magyarázható. Mantegna a
párhuzamos árnyékolásoknak megfelelően bontotta fel az arc formáit,
éppen úgy, mintha valamelyik nagyméretű figurális kompozíciójának alakjait
tette volna egymás mellé. Balról jobbra haladva „tapogatta le” az arc felületét,
és közben a tónusok segítségével pontos formaleírásokat végzett. Eljárásából
következik, hogy a festő számára – akárcsak a trecento és a quattrocento többi
alkotójának – nem a térbeli megvilágítások ábrázolása, hanem a síkbeli árnyékolások elrendezése volt a legfontosabb szakmai kérdés. Az unione-zónák azt
is láttatják, hogy Correggiót (11/b. ábra) nem a felületek görbülete érdekelte,
hanem a fénylő zónák és a körülöttük húzódó árnyékos övezetek megkeresése. Vajon a párhuzamos vagy a hálózatos árnyékolások szerinti tónuskialakítás a helyesebb? Megelőlegezvén a 4. és az 5. fejezet következtetéseit,
elmondható, hogy egyik árnyékolásfajta sem tekinthető a valóságban észlelt
árnyékok „m{solat{nak”. Már csak azért sem, mert míg az árnyékolások a síkon
sajátos szerkezetekben jelennek meg, addig a látható világban észlelt árnyékok – eltekintve a speciális helyzetektől – nem alkotnak „rendszereket”. Igaz
ugyan, hogy a fényforrások összehangolják a vetett és önárnyékok geometriai
tájolását, de a fényintenzitásokat illetően a valóságos állapotok meglehetősen
kaotikusak (lásd 4.2).
A párhuzamos árnyékolások alkalmazásánál a késő középkori festők tételesen végigmentek minden egyes ábrázolt felületen, elvégezvén azok szabatos
felmérését és a szükséges geometrikus egyszerűsítéseket (l{sd 3.2). Ez a módszer ugyanakkor jelentősen megnehezítette a fényintenzitások és a fényterek
ábrázolását (lásd 2.7). A hálózatos árnyékolások viszont alkalmasak voltak
a fényintenzitások leírására, lehetővé téve ezáltal az összetett fényterek meg-

34

jelenítését. Nem szabad azonban elhallgatni, hogy ez utóbbi tónuskialakítás
csak közvetve, a fényintenzitásokon keresztül adja vissza a formákat. A kétféle eljárás különbsége megfigyelhető a Mantegna- és a Correggio-portrékivágáson is. Míg Correggio az általa készített „fényintenzit{s-térképekkel”
(lásd 10.5) inkább csak sejteti a felületek enyhe hullámzását, addig Mantegna
tételesen végigvezeti a nézőket a részleteken.
Még egy lényeges különbséget is meg kell említeni, mely alapvetően befolyásolta az absztrakt felépítésekben bekövetkezett változásokat: a párhuzamos árnyékolások a statikus absztrakt felépítéseknek kedveztek, a hálózatos
árnyékolások ezzel szemben az organikus tónusszövetek kialakításának.

2.7 A perspektíva és a párhuzamos árnyékolások ellentéte
(Masaccio, Piero della Francesca)

12. ábra. Perspektíva, párhuzamos árnyékolások, vetett árnyékok

Közismert, hogy Masaccio volt az első festő, aki a távlati rövidülést – a távolság és a látszólagos méret közötti viszonyt – a perspektíva összefüggéseivel
ábrázolta.24 De azt is tudni érdemes, hogy Masaccio egyáltalán nem elégedett
meg a geometriai tér egzakt visszaadásával, hanem a fény-árnyékok és a fényintenzitások megjelenítését is célul tűzte ki maga előtt, és hogy ez utóbbi
szakmai területre is ő lépett be elsőként az itáliai festők közül. Az elkövetkező
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két alfejezetben ismertetendő festői invenciók alapján joggal merülhet fel a
kérdés, hogy a zseniális fiatalember vajon hová jutott volna el a festészet megreformálásában, ha nem hal meg huszonhat éves korában.
Az Adógaras a nyugat-európai festészet történetének egyik első olyan alkotása, amelyen együtt szerepel a vonalakkal megrajzolt perspektíva (vonalperspektíva) és a párhuzamos árnyékolások alkotta sajátos tónusszerkezet.
A két eljárás összedolgozása azonnal egy fundamentális ellentmondást hozott
a felszínre: míg a perspektíva fokozza a háromdimenziós térélményt, addig a
párhuzamos árnyékolások a domborművek felé viszik el az összhatást. Az
ifjú mester, hogy az így kialakult feszültségeket feloldja, speciális kiegészítésekkel látta el a párhuzamos árnyékolások használatát. Ezek közül kiemelkedően
fontos szerepet játszanak a vetett árnyékok. Tudni kell, hogy nem Masaccio
alkalmazta elsőként a vetett árnyékokat, miként az gyakran elhangzik a művészettörténet-órákon, hanem az ókori görög–római festők, ahogy azt a Pompeiben feltárt freskók is kétséget kizáróan bizonyítják. Tény viszont, hogy az
itáliai alkotók közül ő volt az első, aki – akár önmagától, akár az ókori festmények alapján – használta ezt az eljárást.
A vetett árnyék legegyszerűbb esetének vehetjük egy ember árnyékát a
földön. Az emberek egy zárt csoportjánál a vetett árnyékok megtörhetnek az
egymás mellett álló testeken, valamint összekeveredhetnek a különböző testrészek, ruházatok önárnyékaival is, minek következtében a vetett árnyékok és
az önárnyékok együttese bonyolult rendszereket alkothat a térben. Masaccio,
hogy elkerülje a komplikációkat, az Adógarason úgy helyezte el az embereket,
hogy lehetőleg egyikük vetett árnyéka se essen a másik testére, lábára, vállára,
vagy ha mégis, akkor azt a megjelenített nézőpontból ne lehessen látni. A napfény dőlésszögének helyes megválasztásával meg tudta akadályozni az árnyékok „hurkokba” szerveződését is. (Fél évszázaddal később Leonardo da Vinci
éppen ezeket az árnyékhurkokat kereste meg a beállításokon, lásd 4.6.) Az
Adógaras árnyékolásszerkezetét összefoglaló képen (12. ábra) a vastagabb
fehér nyilak az árnyékolásokból extrapolálható fénysugarakat, a vékonyabb
fehér vonalak a perspektivikus ábrázolás ortogonálisait25 jelölik, míg a fekete,
vízszintes sávok a vetett árnyékokat emelik ki. Masaccio a vetett árnyékok
bevonásával – melyeket nemcsak a talaj síkjában, hanem akár egy falon
is meg tudott jeleníteni 26 – fel tudta lazítani a festmények és a domborművek látszólagos összefonódását. A domborműveknél ugyanis a vetett árnyékokhoz hasonló fény-árnyékok nem jöhetnek létre az ellapított és
egymásba préselt formák miatt. (A Ghiberti-domborműhöz visszalapozva
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meggyőződhetünk arról, hogy semmilyen trükkös megvilágítással sem lehet
létrehozni vetett árnyékokat a figurák alatt.)
Masaccio nagy gondot fordított az alakok és a háttér tónusainak összehangolására, és ezen a területen is jelentősen meghaladta Giottót, akinek a szakmai öröksége egyébiránt mélyen meghatározta festészetét. Külön ki kell
emelni a figurákon használt erőteljes tónuskontrasztokat, melyeket plasztikus
chiaroscuróként fogunk megkülönböztetni a chiaroscuro jelentésein belül
(lásd 4.4). A festő további lépéseket is tett a fény-árnyék ábrázolás korszerűsítésében. Megfigyelte, hogy egy falfelület közelében a falról visszaverődő
fénysugarak is megvilágíthatnak egy arcot, és hogy ilyenkor az árnyék az arc
belsejébe húzódik. Valószínűleg a jelenség ábrázolását lehetővé tévő belsősávos árnyékolásokat (1/c. ábra) is Masaccio használta először.27

13. ábra. A Piero della Francesca-freskó virtuális tere

A vonalperspektíva ismerete a quattrocento második felétől kezdve alapvető szakmai követelménnyé vált az itáliai műhelyekben, de ezenközben a
trecentóból megörökölt árnyékolások alig módosultak. Igaz, hogy gazdagodtak
a Masaccio-féle vetett árnyékokkal, de a helyzet lényegében nem változott: bár
a festők egzakt módon jelenítették meg a geometriai tereket, de a fény-árnyékok
és fényintenzitások vonatkozásában nem távolodtak el a reliefjellegű árnyékolásoktól. A perspektíva és a hagyományos árnyékolások keveredéséből származó nehézségeket fedezhetünk fel Piero della Francesca Salamon és Sába
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kir{lynő találkozása (1452–1466) című freskóján is (13/a. ábra). Amíg a mű
virtuális tere pontosan rekonstruálható az építészeti elemek segítségével
(13/b. ábra), addig a fényviszonyok kiolvasása már nem kis fejtörést okoz.
Könnyebb lenne a dolgunk, ha a mester érzékeltette volna a fényintenzitások
térbeli eloszlását a tónuskülönbségekkel, például ha sötétebbre festette volna
a terem hátsó részét. De csak az oszlopoknál érzékelünk egy gyenge tónusváltozást, minek alapján egyértelmű, hogy a bal oldali oszlop külső fényt kap,
míg a többi oszlop a tetőszerkezet árnyékában áll.
Hasonlítsuk össze a Salamon és Sába kir{lynő találkozását (13/a. ábra)
a Szent Ferenc megjelenése az arles-i kápolnában (5/a. ábra) című freskóval.
Észrevehetjük, hogy míg a két művet elválasztó közel másfél évszázad alatt
jelentősen fejlődött a geometriai tér ábrázolása, addig az árnyékolások és tónuskialakítások terén mintha megállt volna az idő. Piero della Francesca ezen
a freskóján ugyanúgy izolált és párhuzamos árnyékolásokkal dolgozott, mint
annak idején Giotto.

2.8 Fény-árnyék ábrázolás a quattrocentóban
(Piero della Francesca, Masaccio)

14. ábra. A külső és a belső tér összeillesztése

Piero della Francesca Krisztus megkorbácsolása (1455 körül) (14/a. ábra)
nemcsak méretében, de technikai kivitelezésben is eltér a Salamon és Sába
kir{lynő találkozása című freskótól, hiszen olaj- és temperafestékkel készült
egy kisméretű fat{bl{ra. A vonalperspektíva – melyet a reprodukcióra rajzolt
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ortogonálisok még inkább kiemelnek – és az árnyékolások közötti ellentét ezen
a művön is kimutatható. De az oldalirányú tónushullámzás és a térábrázolás
ellentmondásos viszonyának vizsgálata helyett most egy más jellegű problémával foglalkozunk. A táblaképen az önárnyékok alapján különböző fényirányok értelmezhetők. Az előtérben beszélgető három férfit balról az égbolt
világítja meg, a teremben állókat viszont jobbról egy mesterséges fényforrás,
talán egy fáklya fénye. Ez utóbbit azért nem látjuk, mert a középen húzódó
oszlopsor takarásában van.
Két fényirány egyetlen művön rendkívüli újdonságnak számított a quattrocento közepén. A késő középkori festői gyakorlat szerint ugyanis a mesterek
kizárólag egy fényirány szerint dolgoztak, mely vagy jobbról, vagy balról érte
a figurákat. Például Amrogio Lorenzetti a Jó kormányzás hatása a városra
(1337–1339) című nagyméretű freskóján28 az épületeken belül is ugyanolyan
fényirányt használt, mint amilyet a falakon kívül. A megfestett árnyékolások
alapján a mai nézők egy az egész művet „{tj{ró”, horizontális irányú fényre
következtethetnek. Nyilvánvaló, hogy ez a festői megoldás nem tükröz valóságos fényviszonyokat. Egy másik szignifikáns példa Duccio di Boninsegna
munkája, a Maestà című oltárkép,29 melynek minden egyes tábláján azonos
fényirányt találni. (Masaccio Szentháromság című freskója a fényirányok vonatkozásában is kivételes alkotásnak számít, mivel kétféle megvilágítást ábrázol: egyszer a külső építészeti elemeket érő, másodszor a kápolna bejáratán
keresztül behatoló fénysugarakat, lásd 15. ábra.) Az eddigi vizsgálatok alapján nem nehéz rájönni a mindenen áthatoló, éteri „megvil{gít{s” szakmai
okára. Mint arról már szó volt, a korabeli festők az árnyékolásokat elsősorban
formaleírásokra használták (lásd 2.4), a belőlük kiolvasható fényviszonyokkal
viszont kevesebbet törődtek. A többnyire horizontális fényirányok teljes műveket átfogó szinkronja tehát nem fénytani megfontolásoknak köszönhető,
hanem a párhuzamos árnyékolások rutinszerű alkalmazásának.
Térjünk vissza Piero della Francesca fenti művéhez. A mester által felvett
kettős fényirány igazi szakmai újításnak számított, mivel valódi fényviszonyokra utal. De még ezzel is lehetnek értelmezési problémáink. A nehézségeket
az okozza, hogy Piero della Francesca elsősorban a fényirányok felvételének
geometriai helyességére összpontosított, miközben nem jelezte egyértelműen
a fényintenzitások közötti különbségeket, legalábbis nem úgy, ahogy azt manapság öntudatlanul is elvárnánk. A festmény ezen „hi{nyoss{ga” miatt automatikusan „homogén” fényteret olvasunk ott is, ahol a festő eredetileg „heterogén” fényviszonyokat képzelt el. További félreértések adódhatnak abból is,
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hogy a mester világosabbra festette a hátsó alakokat, mint a közelieket. A ma
használatos kritériumok szerint a távolabb álló alakokon a halvány tónusok
csak akkor lennének helyesek, ha azok a szabad ég alatt tartózkodnának.
Mivel a korbácsolás egy tetőzet alatt zajlik, ezért inkább azt tartanánk logikusnak, hogy az itteni emberek valamivel sötétebbek legyenek, mint az előtérben beszélgetők.30 Számítógépes módosítással meg lehet jeleníteni azokat
a fényviszonyokat, amelyek már könnyebben értelmezhetők, és talán a festő
szándékait is jobban tükrözik. Ebben a változatban (14/b. ábra) az ábrázolt
fénytér egy napsütötte térre (piazza) és egy sötétebb teremre (sala) különül el.
(Az alkalmazott sötétítést már Leonardo da Vinci is javasolta: „a sötétségben
semmiféle második szín nem lehet olyan, mint az első, még ha maguk a színek
egyformák is”.31) Így már mindenki számára egyértelmű, hogy a teremben is
van egy fényforrás, melynek helye a plafonra és a figurákra vetülő fények
alapján pontosan kijelölhető a kérdéses oszlopsor második és harmadik oszlopa között, a berajzolt fehér vonalak metszőpontj{ban.32 A virtuális fénytéren belül még egy harmadik fényforrás is meghatározható: a hátsó bejárat
mögötti lépcsőzetet és annak korlátját vélhetően egy emeleti ablak világítja
meg. Ha másért nem, már a lépcsőzet fény-árnyékai miatt is arra kell következtetnünk, hogy a teremben enyhe félhomály uralkodik.
Korunk elvárásai felől nézve a Krisztus megkorbácsolását, abban látjuk az
ábrázolás „hi{nyoss{g{t” – a kifejezésen nem kell megütközni, hiszen a kritikai észrevételek mindig is hozzátartoztak a festői gyakorlathoz –, hogy Piero
della Francesca nem festette sötétebbre a félig zárt termet a napsütötte külső
térnél. Hasonló hiányosságokat fedezhetünk fel más késő középkori műveknél
is. Mivel a korabeli festők nem osztották fel nagyobb világos-sötét szegmensekre az ábrázolt tereket, ezért a mai nézőnek úgy tűnhet, mintha mindenhova fényeket festettek volna, még az árnyékos részekre is. Az ebből eredő
félreértésekkel indokolható, hogy a múlt századi művészettörténészek miért
alkottak meg egy különálló művészettörténeti periódust (1440–1465) Piero
della Francesca és művészkollégái számára, pittura di luce (fényfestészet) névvel. A nem túl szerencsés elnevezés egyáltalán nem a quattrocento korszakának festői gyakorlatát tükrözi, hanem az utókor értelmezési nehézségeit.
Bizonyos, hogy Piero della Francescának nem állt szándékában csak fényeket
festeni, hiszen egyes művein, illetve egyes részleteknél éppen a fényintenzitáskülönbségekre tette a hangsúlyt. Jó példa erre a kivilágosodó mennyezetrész
vagy a terem túlsó bejárata mögötti világos lépcsőzet a Krisztus megkorbácsolásán. Különösen figyelemreméltó a nézőknek háttal álló turbános figura,
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melyre balról a piazza fényei vetülnek, talán a kövezetről visszaverődve,
jobbról pedig a teremben lévő fényforr{s sugarai. Az ellentétes irányú fények
miatt a mester belsős{vos árnyékolásokat (1/c. ábra) festett a figura sziluettjének belsejébe.
Miért nem festette sötétebbre Piero della Francesca a teremhez tartozó árnyékolásokat? A választ nem a figurális olvasatban leljük meg, hanem a mester által alkalmazott absztrakt-figurális játékszabályok egészében. Ha ugyanis
a festő a számítógépes grafikának megfelelően (14/b. ábra) festette volna meg
a termet, akkor nyilván más korrekciókat is végre kellett volna hajtani a
művön, hogy a bal és a jobb oldal ne különüljön el egymástól. Az újragondolások és átalakítások folyamán fel kellett volna számolnia a párhuzamos árnyékolások használatát és a parcellák alapján történő kidolgozásokat, mi
több, az egész késő középkori festészeti tradíciót át kellett volna formálnia
egyetlen kisméretű festményen! (A számítógépes transzformációk rámutatnak
az absztrakt-figurális játékszabályok összefonódó jellegére. Nem lehet ezek
közül egyet kiragadni és tetszés szerint módosítani anélkül, hogy közben ne
torzulna el a teljes vizuális nyelvjáték. Piero della Francesca munkáit nem
lehet kijavítani, csak elrontani.)
A pittura di luce definíciónak az is ellentmond, hogy a mester időnként
élt a fény-árnyékokat leíró tónuskontrasztok adta lehetőségekkel. Az arezzói
Szent Ferenc-templom nagykápolnáját díszítő freskók közül – idetartozik
a Salamon és Sába kir{lynő találkozása is – a Konstantinusz álma egy éjszakai
jelenetet ábrázol, világos és sötét tónusokkal megfogalmazva.33 De még ez a
mű sem felel meg teljesen a mai kritériumoknak. Bár a sátor, az őrök és a háttér határozott tónuskontrasztokban jelennek meg, az alvó figurán, az ágyon
és a takarón mégis a mestertől megszokott „modul{latlan” fényintenzitásokat
találjuk. Piero della Francesca a beeső fény hatását nem „modul{lta” kisebb
fény-árnyék részletekkel, talán azért, hogy egyértelmű maradjon a „vil{goss{g”
kiolvasása. (Moduláció alatt a felületek összetett tónuskialakítását és/vagy
színezését értjük.) A Leonardo utáni festők ezzel szemben már tisztában voltak azzal, hogy a fényábrázoláson belül is lehet árnyékolni (lásd 4.6), ami
egyáltalán nem tompítja el a kiolvasott fényerőt, sőt inkább fokozza.
Masaccio Szentháromság (1425–1428) című freskóját (15/a. ábra) az első
perspektívával készült műként tartjuk számon. Az ifjú festő ezen az alkotásán
egy rendkívüli ötletét valósította meg; egy k{polnabelsőt festett a firenzei
Santa Maria Novella-templom oldalhajójának falára. A reprodukción berajzolt ortogonálisok arra hívják fel a figyelmet, hogy a virtuális kápolnát és az
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összes alakot alulnézetben látjuk.34 Az „illúziókeltés” eredetileg nem korlátozódott a perspektivikus ábrázolásra, hanem magába foglalta a bonyolult tónuskialakításokat is. Ezek jelenítették meg a „bej{rat” körüli fényviszonyokat
és a kápolnában uralkodó félhomályt. A hatszáz éves freskó a mai állapotában
közel sem nyújtja azt a hatást, amely még Vasarit is elbűvölte.35 A tönkrement
színezések és a megkopott árnyékolások miatt csupán a perspektíva keltette
térhatást érzékeljük, de a megfestett fényteret már nem tudjuk kiolvasni.

15. ábra. Masaccio egy félhomályban lévő kápolnát ábrázolt

A jobb oldali kép (15/b. ábra) egy olyan átirata a műnek, amely többékevésbé pótolja a hiányzó színeket és a sötétebb tónusokat a viszonylag jobb
állapotban fennmaradt parányi foltok alapján. Tisztán kivehető, hogy Masaccio
a kápolnabejáratot övező építészeti elemeket – az oszlopokat és a bordázatokat – úgy festette meg, mintha azokat a templom homlokzata felől érkező
fények világítanák meg, továbbá az is, hogy a két térdelő donátor alakja is ennek a fényiránynak megfelelő fény-árnyékokkal rendelkezik. Mária és Szent
János a bejáraton belül állnak, ezért az előbbire szemből-felülről, az utóbbira
oldalról-felülről esik a fény. A k{polnabelső központi tengelyén felállított keresztet, Krisztus alakját (Fiú), a feje felett repülő fehér galambot (Szentlélek)
és a karját széttáró Atyát viszont már szemből érik a virtuális bejáraton ke-
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resztül beszűrődő fénysugarak. Ezekre az alakokra Masaccio kontúrsávos árnyékolásokat (1/a. ábra) festett, jelezvén, hogy a megvilágítást szemből kapják.
Az illúzió fokozásához illesztett árnyékolásokkal (2/c. ábra) dolgozta össze
az alakokat és a hátteret.
Egy külső térbe ágyazott belső tér megfestése egyedülálló vállalkozás volt
a maga idejében, és ezért minden, az ábrázoláshoz szükséges speciális fogást
Masacciónak kellett kitalálnia. A festő minden bizonnyal nagy örömét lelte
a bonyolult feladat kigondolásában és megvalósításában. A munkálatok során
közel került a tónusok és fényintenzitások összefonódásának akkor még feltáratlan területéhez, illetve a fényterek fragmentációinak kérdésköréhez.
(A tónusokkal történő megkülönböztetések számunkra evidensek, de például
Piero della Francesca még nem választotta szét ilyen módon a külső és a belső
tereket, lásd 14/b. ábra.) A Szentháromság tónusrekonstrukciója (15/b. ábra)
korlátozott lehetőségekkel bír, továbbá az árnyékolások és az illesztések részleteit sem képes megjeleníteni. Pedig jó lenne tudni, hogy Masaccio festett-e
vetett árnyékokat, illetve hogy a boltíves-kazettás mennyezetnél alkalmazott-e
fokozatos sötétítést, utánozva ezzel a valóságos kápolnák félhomályát.

43

3. PARCELLAHÁLÓZATOK
3.1 Parcellahálózatok, geometria (Ambrogio Lorenzetti,
Botticelli)
A geometria szó etimológiai jelentése a földmérésre utal, ami egyben azt is
elárulja, hogy az ókorban a geometriai szerkesztések szorosan összefonódtak
a földterületek és az épületek kimérésével, illetve a felparcellázások gyakorlatával. A középkori festményeknél a felosztandó terület a freskó, a táblakép
és a miniatúra volt, a „parcell{k” pedig a figurák, a tárgyak és az egyéb
részletek körvonalait jelölték. A trecento és a quattrocento alkotásainak geometrikus-geometrizáló arculata részben azt a bizánci eredetű felfogást tükrözi,
miszerint az „ide{lis tartalmak” megjelenítéséhez az ideális – értsd geometrikus – absztrakt felépítések a legalkalmasabbak. A festői gyakorlat felől nézve
azonban egy olyan magyarázat is adható a geometria állandósult jelenlétére,
hogy a parcellahálózatok mintegy „r{erőltették” az alkotókra a vonalak, ívek,
síkidomok mentén történő elrendezéseket. A korabeli művészek számára a parcellák egyszerűsítése (geometrikus stilizáció) és az ábrázolt formák geometriai idomokká alakítása (geometrizálás) elkerülhetetlen volt. A két fogalom
közötti viszonyt a vizsgált művészettörténeti időszakra úgy határozhatjuk
meg, hogy ami az absztrakt felépítésben egy geometrikusan stilizált parcella,
az a figurális olvasatban egy geometrizált forma. A geometrikus festői gyakorlat visszaszorítását csak a Leonardo-féle organikus (értsd nem geometrikus) tónusszövetek alkalmazása tette lehetővé.
A következő képen (16. ábra) Ambrogio Lorenzetti Szoptató Madonna
vagy Madonna del Latte (1330 körül) és Sandro Botticelli Szűz gyermekkel és
angyallal (1470 körül) című alkotását hasonlítjuk össze. (Ez utóbbi mű reprodukciójáról azért hiányzik az angyalhoz tartozó sáv, hogy ezáltal közelebb
kerüljön az Ambrogio Lorenzetti-táblakép és a később tárgyalandó Benois Madonna figurális kompozíciójához.) A két táblaképet másfél évszázad választja
el egymástól, ennek ellenére sok hasonlóságot fedezhetünk fel az absztrakt
felépítésekben. A reprodukciók közé helyezett számítógépes grafikák azt érzékeltetik, hogy a kivitelezés mindkét alkotásnál előrajzol{ssal kezdődött.
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(Az eredetileg finoman felvázolt rajzolatokat a szemléletesség kedvéért vastag
fekete vonalak helyettesítik.) Az is jól látszik, hogy mindkét festő parcellákra
lebontva színezett és árnyékolt. Szembetűnő eltérést csak egy vonatkozásban
találunk: míg Ambrogio Lorenzetti hol plasztikusan, hol pedig síkszerűen
„töltötte fel” a parcellákat, addig Botticelli mindegyiknek kidolgozta a plaszticitását, azaz mindenhol árnyékolt.

16. ábra. A parcellák kifestése

Ambrogio Lorenzetti, aki nyilvánvalóan minden parcellában tudott volna
formaleíró módon árnyékolni, a Szoptató Madonna táblaképen szándékosan
egy olyan „hibrid” megoldást alkalmazott, amelyben a drapériák kora középkori „vonalas” kidolgozásai és a gótikára jellemző kifinomult árnyékolások
tökéletesen megférnek egymással. Az árnyékolások nála „l{gyabbak”, mint
Botticellinél, ennek ellenére elkülöníthetünk olyan részleteket, mint amilyen a csecsemőt borító lepel is, amelyek nem maradnak el Botticelli felületábrázolásaitól. A Szoptató Madonna formaleíró árnyékolásai közvetve
egy jobbról-felülről érkező megvilágításra utalnak, mely enyhe árnyékot
képez a Madonna álla, kézfeje és a gyermek háta alatt. A fény-árnyékok ábrázolásában Botticelli műve összetettebb, ám a későbbi évszázadok festői
gyakorlata felől nézve a két művész festésmódja közötti eltérések mégsem
tűnnek jelentősnek.
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3.2 Szerkesztések, geometrikus stilizáció
(Piero della Francesca)

17. ábra. A látható és a rejtett ívek összesített hálózata

A parcellahálózatok geometrikus kialakításánál nem minden esetben volt
szükség vonalzóra, körzőre, számításokra. Az egyik legismertebb eljárást
Piero della Francesca Krisztus feltámadása (1463) című freskóján (17/a. ábra)
mutatjuk be, de erre a célra az eddig tárgyalt Cimabue-, Giotto-, AmbrogioLorenzetti-, Masaccio- és Botticelli-művek is megfelelnének. (A széles körben
elterjedt használat azt jelzi, hogy a késő középkori festői gyakorlat egyik alapvető szakmai fogásához érkeztünk el.) A középső kivágásban (17/b. ábra) a
freskó alsó részére közelítünk rá. Amennyiben kirajzoljuk a figurák kontúrvonalait, és még néhány „belső” vonalat is láthatóvá teszünk, akkor összefüggő
vonalhálózatot kapunk (17/c. ábra). Megfigyelhető, hogy a mester minden
egyes kontúrvonalat ívek mentén alakított ki, mintha üvegablakok ólompántjait
tervezte volna meg. Nem mindegyik ív szegmensét használta fel egyformán:
a feketék jelölik azokat, amelyek az elkészült művön minden nehézség nélkül
kivehetők, a fehérek pedig a ruharedőnek, testrésznek, tájrészletnek „{lc{zottakat”. Az összekapcsolt ívekről a festők még manapság is azt tartják, hogy
„vezetik a tekintetet”. Piero della Francesca a parcellahálózatok ívek mentén
történő kialakítását annyira begyakorolhatta, hogy minden bizonnyal nem is
kellett elgondolkodnia minden egyes részlet megformálásánál. Míg a nagyobb
ívek összeillesztését vázlatrajzokon tervezhette meg, addig a kisebbeket közvetlenül a freskó kartonján vagy akár magán a freskón is definiálhatta. Az
ívek mentén összefűzött parcellahálózatok elkerülhetetlenül a geometrikus
stilizációhoz és az ábrázolt formák geometrizálásához vezetett. Részben ez
magyarázza, hogy Piero della Francesca emberábrázolásai téridomokból öszszerakott alakzatokra emlékeztetnek.
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18. ábra. A Krisztus feltámadásának összesített geometriája

Piero della Francesca az ívekből összerakott parcellahálózatot szerkesztésekkel igazította a kifestendő területekhez. A 18/a. ábra a Krisztus feltámadása
összesített geometriai szerkezetét ábrázolja. A fehér vonalak a téglalap felméréséből adódnak. A megadott vonalak mellé még többet is ki lehetne húzni,
de a mesternek már ennyi is elég lehetett a legfontosabb pontok és irányok tisztázására. Valószínűleg csak e primer geometriai „v{z” megszerkesztése után fogott
hozzá a parcellahálózat véglegesítéséhez. Ezt a feltételezett időbeli sorrendet
támasztja alá, hogy a fekete ívek tökéletesen illeszkednek a fehér vonalakhoz.
A második rajz (18/b. ábra) egy kitüntetett pont „kitűzését” szemlélteti, és
elsősorban azok sz{m{ra készült, akik kedvelik a geometriai szerkesztéseket.
A kérdéses pont a Krisztus-arc és a dicsfény két – piros és sárga színű – ellipszisének metszéspontja (P). A rekonstrukció első lépéseként a téglalapot két
vonallal (1 és 2) három egyenlő részre osztjuk, majd az így nyert egyharmados
mérettel jobbról visszamérve egy függőleges vonalat (3) húzunk. A felezőtengely
(4) bejelölése után berajzoljuk a bal alsó sarokból kiinduló ferde vonalat (5).
A keresett pont (P) a ferde vonal és a felezőtengely metszésében található.
Hiányos lenne Piero della Francesca festészetének tárgyalása, ha elsiklanánk a mester egyik különleges eljárása mellett, mely még ma is mágikus erővel hat a nézőkre.36 Műveiben a látható világ bonyolult formáit geometriai
idomokká írta át, de nemcsak az ábrázolás közben, hanem már a festés előtt
is, úgymond a képzeletében. Bár nem festett az emberi testek helyett hengereket, gömböket, kúpokat, de finoman ezekhez az idomokhoz közelítette a
nehezen megragadható természetes formákat. Csak csodálni lehet a műveire
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jellemző érzékeny egyensúlyt a valóság és a tiszta geometria között. (Vasari
is felfigyelt arra, hogy Piero della Francesca egész pályafutását végigkísérte a
matematika és a geometria iránti olthatatlan érdeklődés.37 Meglehet, hogy
a mester egy későbbi korban születve a festészet helyett inkább a matematikát
választotta volna hivatásának. Parcellahálózatainak szerkezetei például sok
hasonlóságot mutatnak a matematikai hálózatokkal és gráfokkal.38)
A következő fejezet egy másféle „előform{z{st” ismertet, amely nem a téridomokon, hanem a fényintenzitásokon alapul. Leonardo da Vinci ugyanis
nem a geometria segítségével ragadta meg a valóságot, hanem a fényjelenségeken, a fényintenzitásokon és a fénytér-fragmentációkon keresztül. Annak
ellenére, hogy a kétféle „előform{z{s” gyökeresen különbözik egymástól, egy
lényeges vonatkozásban mégis megegyeznek: mindkét eljárás áthidaló megoldást kínál a rendkívül összetett látható világ felmérésére és a tapasztalatok
síkbeli ábrázolására.

3.3 Tónusfejlesztések és középtónusok

19. ábra. A tónusfejlesztés fázisai

A tónusok kialakítását sem a késő középkori festők, sem az érett reneszánsz alkotói nem tudták elintézni néhány gyors ecsetvonással, mivel azok
csak a befejezett mű egészében nyerték el végleges értékeiket. Egy több száz
vagy több ezer tónusú festménynél elkerülhetetlen volt a fokozatos tónusfejlesztés.39 Ennek folyamatát a Szűz gyermekkel és angyallal (16/a. ábra) című
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táblakép alapján készült grafikai sorozat szemlélteti (19. ábra). A Botticelli
által követett tényleges munkamenetet természetesen nem ismerjük, de a festői gyakorlatra támaszkodva néhány jellemző munkafázis még így is rekonstruálható. A munkálatok a legfontosabb parcellák kijelölésével, vagyis az
előrajzol{ssal kezdődtek. Az arcok és a testrészek a korabeli gyakorlatnak
megfelelően „zöldes” (verdaccio) aláfestést kaptak, melyet az első grafikán
(19/a. ábra) a világosszürke tónus jelenít meg.40 Erre kerültek később a bőrre
jellemző meleg és hideg színek (19/b. ábra). A kidolgozás során a fény-árnyékoknak megfelelő tónuskontrasztok fokozatosan erősödtek fel (19/c és 19/d.
ábra). A grafikai sorozat – a sematikus megfogalmazás ellenére – kellően érzékelteti, hogy a végleges tónusok átgondolt tónusharmonizációkon keresztül
definiálódtak.
A parcellákon belüli tónusfejlesztések folyamatát Cennino Cennini (1370–
1440) is megfogalmazta a különböző festői technikák és eljárások ismertetésekor.41 Leírásaiban a munkálatok az árnyékolások előzetes felvételével kezdődtek, majd a világos helyek kijelölésével folytatódtak. A finomabb árnyalatok,
illetve a legvilágosabb és a legsötétebb tónusok csak fokozatosan nyerték el
végső értékeiket. A tónusfejlesztésről még többet tudhatunk meg Leonardo
da Vinci soraiból: „Adj először árnyékot arra az egész részre, amely nem látja
a fényt, aztán rakd fel a fél- és a fő{rnyékokat, egyiket a másik mellé, hogy
össze lehessen hasonlítani őket, éppen így fesd meg a fényt is; majd add hozzá
a fél- és főfényeket, hasonlóképpen egymáshoz viszonyítva őket.”42 A tónusfejlesztés menetétől időnként el lehetett térni, így a most bemutatott művön
Botticelli az eget nem kivilágosította a horizont felett, miként azt a fenti idézet alapján gondolnánk, hanem a fehér alapozásból kiindulva sötétített – vízszintes, lazúros ecsetvonásokkal – a festmény (16/d. ábra) felső széle felé.
Cennini csak egy-egy részlet megfestéséről ír, nem pedig egy teljes mű tónusfejlesztéséről. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a korabeli festői gyakorlatot az izolált egységek jellemezték: a festők minden egyes parcellánál
szabadon eldönthették, hogy miként alakítsák ki annak tónusát. Igaz, hogy
Leonardo da Vinci sem fogalmazta meg írásban a tónusok összehangolt kialakítását, de festészete egyértelműen a lépcsőzetes tónusharmonizációt tükrözi, mely nélkül aligha jöhetett volna létre a műveire jellemző pontos
fényintenzitás-ábrázolás.
Parcellák középtónusa: A tónusfejlesztések rekonstrukciójának kísérlete
fontos, ugyanakkor nehezen megválaszolható kérdésekhez vezet, hiszen sok-
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szor csak találgatni lehet, hogy egy festő milyen munkafolyamatokon keresztül haladt művének befejezése felé. Ennél jóval termékenyebbnek bizonyulhat az elkészült festmények tónusok szerinti vizsgálata. Mindenekelőtt azt
kell tisztázni, hogy a trecentóban és a quattrocentóban festett festmények
minden egyes parcellájához rendelhető egy átlagos tónusérték, egy középtónus, hiszen rendszerint könnyen eldönthető, hogy egy adott parcella a szomszédjaihoz képest világosabb-e vagy sötétebb. Erre az egyszerű műveletre
támaszkodva akár teljes műveket is feltérképezhetünk a parcellák középtónusai
szerint. Nem meglepő, hogy a késő középkori festményekre jellemző fragmentált jelleg a középtónusoknál is kimutatható, hiszen a parcellahálózatokat
a festők nemcsak a sokféle színhasználattal igyekeztek felélénkíteni, hanem
a középtónusok – helyenként „ritmusos” – kombinálásával is (lásd 3.4).

20. ábra. Középtónusok a parcellahálózatokban

A középtónusok bemutatását szolgáló első grafika (20/a. ábra) a már elemzett Ambrogio Lorenzetti-műnek, a Szoptató Madonnának (16/a. ábra) a középtónusait foglalja össze. A táblakép viszonylag kevés parcellából áll és még
kevesebb – talán négy vagy öt – középtónusból. (Az egyszerű felépítés hasznosnak bizonyulhat majd az összetettebb festmények tónusviszonyainak feltárásakor.) A középtónusok között találunk ismétlődéseket: legalább négy
parcella „fekete”, melyek között átellenes elhelyezésűek is vannak. Bármilyen
útvonalat is válasszunk ujjunkkal vagy tekintetünkkel, mindenhol tónusátmeneteken járunk (lásd 5.2). Hirtelen ugrásokat, tónuskontrasztokat sehol
sem észlelünk, mivel a „fekete” sehol sem érintkezik a „fehérrel”.
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A Szoptató Madonna „fehér” parcellái kisebb területet fednek le, mint a
„feketék”, de központi helyzetük, alakjuk így is hozzájárul egy sajátos tónusharmonizáció megteremtéséhez. Elég lenne csak egy kis változtatás a középtónusokban – például felcserélni a „fehéret” a „sötétszürkével” –, máris egy
teljesen más absztrakt rendszer állna előttünk. Igaz, hogy Ambrogio Lorenzetti bizonyos szakmai mintákra támaszkodott,43 de az alkotás közben kedve
szerint járhatott el a középtónusok elhelyezésénél, kombinálásánál. (A mester
egyéni kreációjának tekinthetjük az absztrakt-figurális kompozíció aszimmetriáját, az enyhén megdőlt elhelyezést, a geometriavázat – amelyet a grafikán
a fehér vonalak érzékeltetnek –, a két figura meglepő természetességét, valamint a mű „eleg{ns” megjelenését is.)
A középső grafika (20/b. ábra) Perugino későbbiekben tárgyalt Királyok
imádása (1476 körül) című festményének (32/a. ábra) középtónusait öszszegzi. Az átiraton jól kivehető, hogy a mester a széleket sötétebbre festette,
mint a mű belsejét, hasonló hatást hozva létre, mint amikor egy olyan „csőbe”
nézünk, amelynek a „fala” sötétebb, mint a „nyíl{sa”. (Olyan festményekkel
is megismerkedünk majd, ahol a „cső fala” a világos és a „nyíl{sa” sötét, lásd
40/a. ábra.) Az átiraton nagyszámú tónusismétlést találunk, gyakran átellenes
elhelyezésekkel, ellenpontozásokkal. Ezek tanulmányozása közben olyan érzésünk lehet, mintha az előző mű, a Szoptató Madonna szerkezete bonyolódna tovább egy nagyobb felületen. A középtónusok szerinti interpretáció
nemcsak egy különös megfogalmazása a Perugino-festménynek, hanem egyben
a mű tónusszerkezetének a feltárását is nyújtja. Amennyiben „kivennénk”
a festmény részleteit, a színezéseket, az árnyékolásokat, akkor egy ilyen, vagy
egy ehhez hasonló „alaphoz” érkeznénk el.
A harmadik grafika (20/c. ábra) Rogier van der Weyden Angyali üdvözletének (27/a. ábra) középtónusait szemlélteti. Ezek a legtöbb helyen ugyanolyan egyszerűen megragadhatók, mint Ambrogio Lorenzetti és Perugino
táblaképeinek esetében, de néhol olyan területeket is megfigyelhetünk,
ahol a parcellák és a középtónusok rendszere nem esik egybe, mint például
a szemközti ablak körüli sötét részeken. Az itt megfigyelhető különleges tónuskialakítást a 4.5 alfejezetben vesszük szemügyre.
A késő középkori festmények absztrakt kialakítását a középtónusok fragmentált eloszlása és az ezekből képzett egyensúlyok, illetve ellenpontozások jellemzik. Az absztrakt felépítések vizsgálatánál olyan benyomásunk
lehet, mintha erre az alapszerkezetre kerültek volna fel a színezések és az
árnyékolások.
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3.4 Színezések (Giotto, Fra Angelico, Filippo Lippi)
A késő középkori festészet színezési módszereit a gyerekek kifestőivel és
a színes gyöngyfüzérek készítésével is összehasonlíthatjuk. A célunk ebben
az esetben az, hogy a kérdéses festői gyakorlatot a gyermekkori „képzőművészeti” élményeinken keresztül szemléltessük. Ami a kifestőket illeti, azok
vonalhálózatairól megállapítható, hogy parcellahálózatokat képeznek. A gyerekeknek csak arra kell ügyelniük, hogy ne kerüljenek egymás mellé azonos
színértékek. A késő középkori festők is jól ismerték ezt a játékszabályt. Leon
Battista Alberti 1436-ban így írt ezzel kapcsolatosan: „Azt kívánom, hogy a
színeknek minden neme és összes fajtája látható legyen a festményen, a szemnek szép és kellemes módon. A kellemesség abból születik, ha egy színt nagy
körültekintéssel tesznek a másik mellé; így ha Dianát fested, amint kíséretét
vezeti, az egyik nimfának adj zöld ruhát, a másiknak mellette fehéret, ismét
a másiknak rózsaszínt, egy továbbinak sárgát, és így tovább, mindegyiknek
különböző színűt, oly módon, hogy a világosak mindig elkülönüljenek a mellettük lévő sötétektől.”44
Diana és a nimfák – igazi quattrocentós téma – említése miatt arra gondolhatnánk, hogy az Alberti által ajánlott színezést a trecentóban még nem ismerték. Csakhogy a leírt módszert már Giotto és műhelye is alkalmazta az 1300-as
évek elején. De még nagyobb lehet a meglepetésünk, amikor Ambrogio Lorenzetti Jó kormányzás hatása a városra (1338–1340) című freskójának bal oldalán, a várfalon belül, felfedezzük azokat a színes ruhákban táncoló lányokat,
akik akár az istennő kísérői is lehetnének. 45 Vajon nem ezek a sienai lányok
jutottak Alberti eszébe, amikor megfogalmazta sorait?

21. ábra. A színek elrendezése
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A Giotto-műhelynek tulajdonított A sessai fiú halála (1310) című freskó
részletét mutatja a következő kép (21/a. ábra), amely a színezések egyik fontos szabályának feltárásában lesz a segítségünkre. A jobb oldali grafika (21/b.
ábra) a ruhákat elnyújtott és felerősített színű parcellákra egyszerűsíti le.
(Első ránézésre a leplek színei a legszembetűnőbbek, de az ég kékje, a táj
zöldje és az épületrészletek színezése sem mellékes.) Feltűnhet, hogy a festő(k)
által használt színezések sokkal rendezettebbek, mint ahogy azt Alberti ajánlotta: a széleken a „zöldek”, kissé beljebb a „rózsaszínek” ismétlődnek. Középen
a „kékes” és a „s{rg{s” parcellák között egy vékony, de annál jelentősebb „pirosas” színű sáv helyezkedik el.
Felmerülhet a kérdés, hogy milyen színelrendezéseket kedveltek a késő
középkori festők. A válaszért most is haszonnal fordulhatunk a gyermekkori
emlékeinkhez, de a kifestők helyett inkább a gyöngyfűzéshez. Ennek a legegyszerűbb módja az volt, amikor véletlenszerűen helyeztük egymás mellé a
különböző színeket. Jóval tetszetősebbek voltak azok a gyöngysorok, amelyeken valamilyen rendező elv érvényesült, akár a domináns színeken, akár az
ismétlődéseken, akár a színkontrasztokon keresztül.46 Elmondható, hogy miképp egy fonalra mindenféle színű és nagyságú gyöngyöket lehet fűzni, úgy
engedték meg a parcellahálózatok, hogy a festők tetszőleges színkombinációkat hozzanak létre. (A polihisztor Alberti, aki műkedvelő festő is volt, vélhetően tisztában volt azzal, hogy a színeket rendezni kell, még ha erről nem
is tett említést.)
Az Alberti-idézet utolsó része a színezésekhez kapcsolt tónuskialakításokat is említi: „<oly módon, hogy a világosak mindig elkülönüljenek a mellettük lévő sötétektől”. Ezzel a tanácsával a szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy
az egymás melletti parcellák ne csak színeikben, de középtónusaikban is különbözzenek egymástól. Sorai a késő középkori festészet egyik lényeges sajátosságára mutatnak rá: a festők számára az volt a legfontosabb, hogy a parcellák
egyértelműen elkülönüljenek egymástól akár a színek, akár a középtónusok
által, mert csak így lehetett érzékletesen szétválasztani a megfestett testrészeket, ruhákat, épület- és tájrészleteket. (Giotto, Masaccio, Piero della Francesca,
Botticelli és Perugino a parcellákat más-más színnel és más-más középtónussal látták el, hogy megkönnyítsék az értelmezést.)
A parcell{k „Alberti-féle” kifestése szinte feldarabolja a festmények absztrakt arculatát. Emiatt a figurák egyenkénti megkeresése és az egész jelenet
rekonstruálása időt és egyfajta szellemi munkát igényel. A Leonardo utáni
festészet azzal könnyíti meg a nézők dolgát, hogy a fénytérábrázolás segítsé-
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gével a jelenetek egészére mutat rá „elsőként”, amelyben a részletek pozicionálása már egyszerűbb feladat. Míg Piero della Francesca csoportjainál a
szín- és tónustöredezettségek miatt sokszor el kell gondolkoznunk azon, hogy
a fejek, a testek és a végtagok közül melyek tartoznak egymáshoz – különösen
a hátsó, takarásban lévő alakoknál –,47 addig például Raffaello érett kori alkotásain a fénytérábrázolás mindent és mindenkit a priori elrendez (lásd
47/a. ábra).

22. ábra. Színes „gyöngyök”

A 22/a. ábrán reprodukált Királyok imádása (1445 körül) című táblaképet
Fra Angelico tervezte, de a Szűz Mária alakon kívül valószínűleg az összes
többit Fra Filippo Lippi festette meg. A kör alakú festményen (tondo) nagyszámú figura, állat, épület- és tájrészlet található. A két festő mindenhol gondosan elválasztotta a parcellákat a színek és a középtónusok egyértelmű
megkülönböztetésével. Az ebből fakadó fragmentációk miatt a figurális értelmezés bizonyos türelmet igényel, de a színekben gazdag kidolgozás minden
fáradságért kárpótol. A jobb oldali kép (22/b. ábra) egy olyan átirat, amely
már csak a színekre összpontosít. Ebben a megjelenésben még inkább észrevehető, hogy a festők nem alkalmaztak rafinált szabályokat a színek harmonizálásánál, hanem csupán a szépérzékükkel és a józan eszükkel teremtettek
rendet. Csodálatos, ahogy a színek és a halvány tónusok viszonylag egyszerű
kombinálásával meg tudták idézni annak a sziporkázó délelőttnek a hangulatát, amikor az emberek kitódultak Betlehem városkapuin, hogy megláthassák a kis Jézust.

55

4. LEONARDO DA VINCI

A modern fényintenzitás-ábrázolás alapjait a németalföldi műhelyekben
fektették le a quattrocento első évtizedeiben. Jan van Eyck, Hubert van Eyck,
Hans Memling, Robert Campin, Rogier van der Weyden már biztos kézzel festettek erőteljes tónuskontrasztokat és a hálózatos árnyékolások sem voltak ismeretlenek előttük. A későbbi évszázadok távlatából nézve alkotásaikat mégis
azt kell megállapítani, hogy a tónuskontrasztok használata csak a komplexebb
fény-árnyék ábrázolások „előszob{ja” volt, és hogy a hálózatos árnyékolásokban
is több lehetőség rejlett, mint csupán az egymás melletti figurák összedolgozása.48 A festői gyakorlat fejlődésében a döntő fordulat akkor következett be,
amikor Leonardo da Vinci a látható világot fényintenzitások szöveteként ragadta meg, és amikor ezen szövetek ábrázolását következetesen a hálózatos
árnyékolásokhoz rendelte. Az általa kidolgozott módszerek és azok változatai
néhány évtized alatt elterjedtek a vezető itáliai és európai műhelyekben.
Ekkortájt a festőműhelyek és a festők alkotta „h{lózat” – egyfajta internet –
résztvevőinek száma még viszonylag alacsony volt, és az információcsere is
meglehetősen lassan zajlott. Ez magyarázza, hogy a Leonardótól időben és térben messzebb lévő „pontokon” nem biztos, hogy meg tudták volna mondani,
ki és mikor rögzítette a fényintenzitás-ábrázolások újfajta absztrakt-figurális
játékszabályait.
Leonardo da Vinci festészetének első ismert munkáját mestere, Andrea del
Verrocchio Krisztus megkeresztelése című táblaképén (1472–1475) csodálhatjuk meg. A bal oldali angyal és a háttér tájrészlete az ifjú művész tehetségét
dicséri.49 Az utókor számára fennmaradt festményeinek sorát az Angyali üdvözlet (1472–1475) és a Szegfűs Madonna (1476) nyitja meg. Ezek a művek
jól tükrözik a fiatal mester érdeklődését a fényjelenségek és a fényintenzitások ábrázolásának problémái iránt.50 „Kutat{sainak” magas színvonalát mérhetjük le az 1475 és 1478 között festett Benois Madonna című (24/b. ábra)
kisméretű festményén is. Eredményeinek összegzésére ösztönözhette a mestert a Firenze városában 1483-ban kiállított Portinári-oltár (Trittico Portinari),
Hugo van der Goes flamand festő alkotása. Leonardo ebben az évben kezdte
el a Sziklás Madonna (1483–1486) első változatát, azt a művet, amelyet az
újkori festészet nyitányaként is értékelhetünk.
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4.1 Hugo van der Goes

23. ábra. A Hugo van der Goes-mű nagyobb egységei

Mielőtt Leonardo da Vinci különleges festői invencióival foglalkoznánk,
vegyük szemügyre a korabeli firenzei festőkre oly nagy hatást gyakorló Portinári-oltár (1476–1478) középső részét, a Pásztorok imádását (23/a. ábra). De
ahelyett, hogy elmerülnénk a megidézett jelenet fennkölt hangulatában, a térdelő pásztorok keresetlen egyszerűségében és a naturalista részletek szépségében, mint amilyen az előtérben ábrázolt csendélet, fordítsuk figyelmünket
a fényintenzitás-ábrázolásra és az ezt kiszolgáló absztrakt felépítésekre. Meg{llapítható, hogy Hugo van der Goes t{blaképének szakmai „erényei” és „hi{nyosságai” sok tekintetben éppen a fordítottjai a Piero della Francesca-művekre
jellemző sajátosságoknak (lásd 2.7 és 2.8). Míg ugyanis a toszkán mester precízen adta meg a fényirányokat, de nem különítette el egymástól a fénytér szegmenseit, addig a flamand művész éppen ez utóbbiaknál remekelt, viszont az
árnyékok geometriai tájolásával már kevesebbet törődött. Például a Pásztorok
imádása bal felső sarkában lebegő angyal vetett árnyéka kora reggeli megvilágításra utal – ezt sugallják az alakok önárnyékai is –, a földre vetett árnyékok
miatt mégis azt hihetnénk, hogy már délre jár az idő. Az sem kerülheti el
a figyelmünket, hogy az előtérben megfestett vetett árnyékok iránya sincs kellően összehangolva.
A mű egy másik különössége abból adódik, hogy a terep, amelyen az esemény zajlik, a közeli pontokon ugyanolyan intenzitással fénylik, mint a tá-
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voliakon. Egy a tónusaiban viszonylag változatlan sávról van szó, amelyre a
festő mintegy „r{ragasztotta” a figurákat. A koll{zsszerű hat{s különösen az
előtérben térdelő angyaloknál érvényesül. A tónusillesztések részleges hiányai miatt a festmény néhány nagyobb egységre bontható (23/b. ábra). Ezek
közül a „legmodernebb” a bal felső Mária–József-jászol tömb, amely az oltárkép firenzei bemutatásakor semmiképpen sem kerülhette el a helybeli festők
figyelmét, hiszen a tér fényintenzitások alapján történő felosztása akkoriban
még igazi újdonságnak számított. A hálózatos árnyékolások használata miatt
figyelemreméltó még a térdelő pásztorok csoportja is, mely Domenico Ghirlandaiót is megihlette.51 A figurális kompozíció a késő középkori és az újkori
festészet „hat{r{t” jelzi, mivel az alakok szimbolikus méretkülönbsége – melyhez hasonlóval már Cimabue táblaképénél (3. ábra) is találkoztunk – békésen
megfér a részletek precíz naturalizmusával. A tónuskialakítások helyenkénti
töredezettsége ellenére az oltárkép nagyszerű fényhatásokkal rendelkezik:
a fénytér egy világos előtérből, egy sötétebb középtérből és egy távoli, kivilágosodó t{jrészletből tevődik össze. Ezek együttesét Leonardo da Vinci is
megcsodálhatta, ugyanakkor fürkésző tekintete előtt nem maradhattak rejtve
azok az ellentmondások sem, amelyek egyrészt az izolált árnyékolások és a
hálózatos árnyékolások feszültségéből erednek, másrészt a dekoratív és a fényintenzitást leíró chiaroscuro elegyítéséből (lásd 4.4 és 4.5). A Királyok imádása
és a Sziklás Madonna (lásd 29/a. és 30/a. ábra) alapján feltételezhető, hogy
1483-ban, a Portinári-oltár bemutatásának évében, Leonardo már tökéletesen
tisztában volt azokkal a módszerekkel, amelyek segítségével biztonságosan elkerülhetők voltak flamand művészkollég{j{nak ellentmondásos festői megoldásai.

4.2 Fényterek „előformázása”
Képzeljük el, hogy festők vagyunk és megpróbáljuk „kijavítani” Hugo van
der Goes fényintenzitás-ábrázolásának vitatható pontjait. Egy-egy részletnél
hosszasan elgondolkozhatnánk azon, hogy vajon milyenek is lennének a fényviszonyok a valóságban. Hogy megkönnyítsük a dolgunkat, úgy dönthetünk,
hogy rekonstruáljuk a Pásztorok imádásának teljes jelenetét modellekkel, egy
valódi jászol előtt, reggeli megvilágításban. A beállítás elrendezése után végre
hozzáláthatnánk a fényintenzitások megfigyeléséhez, de ekkor egy nem várt
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akadályba ütközünk, miszerint megszámlálhatatlanul sok térbeli pont között
kellene valamiféle rendet teremteni. Leonardo lakonikusan meg is állapította,
hogy „fény és árnyék annyiféle van, ahány különböző helyen találunk rájuk”.52
Ám ha ennyire körülményes megragadni az ábrázolás „t{rgy{t”, esetünkben egy
komplex fényteret, akkor hogyan lehet azt egyáltalán megjeleníteni? Az sem
világos, hogy ilyen nehézségek mellett milyen alapon javasolhatnánk változtatásokat Hugo van der Goes művén.
Leonardo egyik fortélya az volt, hogy olyan fényviszonyokat keresett a természetben, vagy hozott létre mesterségesen, ahol erőteljes fényintenzitásfragmentációk jelennek meg, megkönnyítve ezáltal a megfigyelést, a kiértékelést és az ábrázolást. Ilyen speciális állapotok jönnek létre akkor is, amikor
a napsugár egy sötét szobában ülő modell felületével ütközve világos és sötét
szegmensekre darabolja fel a teret. Leonardo a szabad ég alatt is felfedezett
viszonylag könnyen megragadható fényjelenségeket: a ködben vagy füstben
úszó, illetve a vastag levegőréteg miatt kivilágosodó tájrészletek látványát.
A fényintenzitások előzetesen redukált mennyiségét Leonardo hunyorítással csökkentette tovább. Ezt a szakmai fogást már Alberti is említi: „Az ilyen
fénynek a tanulmányozására nagyon helyes elhomályosítani a látásodat a
szemhéjak összeszorításával úgy, hogy a fény kevésbé tűnjék erősnek, és mintha egy metszeten jelenne meg.”53 A javasolt eljárás egyaránt alkalmas a fényárnyékok és a fényintenzitások vizsgálatára is. A kérdés csupán az, hogy egy
festő mit hasznosított a megszűrt és „elrendezett” látványból. Míg Alberti a
szemhéjak összeszorítását a fénylő felületek felkutatásához ajánlotta, addig
Leonardo már az árnyékok mesterséges összevonását is ezzel a módszerrel
végezte el. Leonardo számos fogást ismert még, mint például a zsírozott papír
és kormozott üveg használatát, amelyek megkönnyítették a fényterek „előform{z{s{t”. (A tényleges vagy csak elképzelt hunyorítás nemcsak a fény-árnyékok tanulmányozására, hanem kétdimenziós foltrendszerek vizsgálatára is
alkalmas, sőt még az ecsetvonások és a színes foltok tizianós „összevon{s{t”
is el lehet végezni ezzel a módszerrel, lásd 8.1 és 8.4.)
Az olvasó is kipróbálhatja a hunyorítva nézést, és kísérletet tehet az előtte
lévő tér fényitenzitásainak „feltérképezésére”. Való igaz, hogy könnyebb lenne
egy fényképet készíteni a látványról és azon folytatni a vizsgálódást, ám észre
kell venni, hogy a fényképezés nemcsak segítené a feladat végrehajtását, hanem
egyenesen el is végezné helyettünk. (A fényképezés technológiája lényegében
az ismertetett leonardói eljárást valósítja meg, mivel az objektív előtti fényintenzitások végtelen sokaságát véges számú mennyiségre csökkenti és ezzel párhuzamosan rendezett csoportokká formálja.)
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4.3 Hálózatos árnyékolások, sfumato
A megfelelő fényviszonyok létrehozása és a hunyorítás együttesen a fényterek olyan kivonatát hozzák létre, amelyekben a feldolgozandó fényintenzitások száma nagyságrendekkel kevesebb, mint a természetes állapotok
esetében. Ha Leonardo az „előform{zott” fényterekben a késő középkori párhuzamos árnyékolásokra emlékeztető fényintenzitás-eloszlásokat talált volna,
akkor a rajzain és a festményein minden bizonnyal ennek megfelelően végezte volna el a tónuskialakításokat. Ehelyett azonban fénylő centrumokat
észlelt a körülöttük lévő sötétebb zónákkal. A következő kérdés az lehetett,
hogy a fénytérben megfigyelt makro-, lokális és mikrofragmentációkat milyen
módon kell megjeleníteni a síkon. A feladat megoldásához nem volt elegendő
a látható világ részletekbe menő vizsg{lata, hanem ezzel párhuzamosan meg
kellett formálni egy újfajta ábrázolási módot is. A leonardói absztrakt-figurális megfeleltetések legfontosabb alapszabálya a következő: a fényintenzitások
szövetét tónushálózatok/hálózatos árnyékolások ábrázolják, illetve ez utóbbiak a tér fényintenzitás-szöveteinek felelnek meg.
Köztudott, hogy Leonardo már-már tudósként járt el a természeti jelenségek megfigyelésénél, melyről képet kaphatunk A festészetről (Trattato della
pittura) címen összegyűjtött feljegyzései alapján.54 Híressé vált szentenciája
– „la pittura è mentale” (a festészet szellemi tevékenység)55 – mégis olyan nézetet tükröz, amely nem a valóság „m{sol{s{tól” várja az ábrázolás szabatossá
tételét, hanem a gondolkodástól. Felfogása a skolasztika hagyományához és
a firenzei neoplatonizmushoz áll közel, ugyanakkor a festői gyakorlatra is
utal, hiszen amit egy festő létrehoz, az csak vonalak, foltok, tónusok, színek
együttese. Ilyen komponensekkel az ábrázolás nem is lehet más, mint szellemi tevékenység.
Megállapítható, hogy sem a késő középkori párhuzamos árnyékolások,
sem a leonardói hálózatos árnyékolások nem tekinthetők „valós{ghűnek”,
mivel mindkét eljárás az emberi elme találmánya a síkon történő ábrázoláshoz. Lehet viszont amellett érvelni, hogy az egyik vizuális nyelvjáték valamely
célra jobban megfelel, mint a másik. A párhuzamos árnyékolások a felületek
görbületének leírásakor remekeltek, de az összetett fény-árnyékok ábrázolására már kevésbé voltak alkalmasak, többek között azért, mert oldalsávos árnyékolásokból (1/b. ábra) épülnek fel, és így szisztematikusan a felületek
egyik szélét mutatj{k a legfényesebbnek. Ez a festői megold{s fénytani szem-
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pontból sem helyes, hiszen a felületek legvilágosabb pontjai általában nem
a széleken helyezkednek el, hanem a felénk domborodó felületek „belsejében”.
A késő középkori festők ismerték ezt a problémát és gyakran a fénylő helyeket
a kontúroktól egy kissé beljebb vették fel. Az ebből fakadó kontúrsávos árnyékolásokból (1/a. ábra) azonban nem alkottak – a cinquecento festészetére
jellemző – hálózatokat. 56 (A kontúrsávos árnyékolások összedolgozatlan
együttesével sem lehetett fénytereket ábrázolni.)
A hálózatos árnyékolások jobban társíthatók a valóságos fényviszonyokhoz, viszont a felületeket a fénylő pontoktól hátrafelé haladva írják le, ami
akadályozza a helyes térbeli tájékozódást, hiszen a térmélység kevésbé átlátható
számunkra, mint a frontális kiterjedés. A hálózatos árnyékolások történetének
egyik legnagyobb eseménye minden bizonnyal az volt, amikor kiderült, hogy
a fényképezéssel is elő lehet állítani hasonló tónusszerkezeteket.
A reneszánsz utáni évszázadokban a hálózatos árnyékolások használata
szakmai evidenciává vált. De a festészeti oktatás, különösen a 19. és 20. században, nem vezette végig a tanulókat a leonardói úton, hanem csak a „végeredmény” ismertetésére szorítkozott. A kezdőknek ugyanis a hálózatos árnyékolásoknak megfelelő fény-árnyékokat kellett észrevenni a beállításokon, nem
pedig egy mesterséges tónuskialakítást alkalmazni a síkon. Így vált Leonardo
találmánya „objektív adotts{gg{”.
Tudni érdemes, hogy a hálózatos árnyékolások csupán a fénytér közeli
szegmenseinek leírására alkalmasak és hogy az ábrázolt távolság növelésekor
észrevétlenül párhuzamos árnyékolásokká alakulnak át. A nagyobb térmélységeknél ugyanis a formák – részben a levegő diffúz hatása, részben a látvány
gyengébb „felbont{sa” miatt – egyszerűbb fény-árnyékokkal jelennek meg,
melyek már közelebb állnak a párhuzamos árnyékolásokhoz. A festők ügyességén múlott, hogy mit tudtak kezdeni ezzel a „minőségi ugr{ssal”. Péld{ul
Tintoretto a távolságot úgy is tudta érzékeltetni, hogy az előtérbe hálózatos,
a háttérbe viszont párhuzamos árnyékolásokat festett (lásd 66. ábra).
A Benois Madonna (24/b. ábra) című kisméretű festmény, mely korábban
a Benois család tulajdona volt, modell nélkül készülhetett. Erre utalnak az
idealizált arcok és a testarányok, valamint egy előkészítő vázlat is ezt a feltevést
igazolja.57 A fény-árnyékok valós{ghű ábrázolása miatt mégis joggal feltételezhető, hogy Leonardo valóságos fényviszonyokat örökített meg. Elképzelhető,
hogy egy kisebb méretű agyagfigurát alkalmazott erre a célra (24/a. ábra),
melynek az elkészítése nem okozott számára gondot. Ezen tanulmányozhatta
egy fénycsóva és egy összetett felület találkozását. (Az agyagfigurák haszná-
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latát leggyakrabban Tintorettóval és El Grecóval kapcsolatban szokás említeni,
de ezt a szakmai fogást korábban is ismerték. Már Piero della Francesca is készített agyagfigurákat a perspektíva és a fényviszonyok megfigyeléséhez. 58)
Leonardo számára a mintául szolgáló megvilágítás egy sötét padlástér lehetett, beszűrődő fénysugárral. A hátterébe festett ablak nem játszik szerepet
a fény-árnyékok létrehozásánál.59 A mester a későbbi években is gyakran viszszatért a fénysugár és a félhomály kombinációjához.

24. ábra. A fényintenzitások ábrázolása

Kenneth Clark úgy vélte, hogy a Benois Madonna nem tartozik Leonardo
legszebb munkái közé.60 Tolnay Károly viszont a jelenet bensőséges hangulatára hívta fel a figyelmet, mellyel a mester úttörőnek számított a Madonnaábrázolások történetében.61 A festmény fény-árnyék ábrázolása is rendkívülinek számít, hiszen a fennmaradt alkotások közül ez az első, amelyen Leonardo minden kétséget kizáróan hálózatos árnyékolásokat használt, és amely
– az idealizált figurák ellenére – egy festett fénykép érzetét kelti.62 A jelenet
idilli hangulatával szemben az absztrakt felépítés meglehetősen „nyugtalan”,
legalábbis a késő középkori festményekhez képest, minthogy organikus ívek
mentén elhelyezett világos-sötét foltok „vibr{lnak” benne. Az összefonódó
sötét hurkok között szabálytalan méretű és alakú világos foltokat találunk
(24/c. ábra). Fény-árnyék olvasatban ez utóbbiak felelnek meg a fénylő részeknek, míg a sötétebb területek a körülöttük lévő árnyékos övezeteket írják
le. A tónuskialakítások nem a felületek „letapogat{s{ra” utalnak, hanem a fényintenzitások összemérésére.
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25. ábra. A párhuzamos és a hálózatos árnyékolások eltérő rendszere

A soron következő elemzésben Botticelli Szűz gyermekkel és angyallal
(részlet) és Leonardo Benois Madonna festményének árnyékolásait hasonlítjuk össze (25. ábra). A fekete vonalak a parcellákat jelölik, a szürke zónák az
árnyékolt, a fehérek a világos területeknek felelnek meg. Vizsgáljuk meg, hogy
a parcellák és az árnyékolások miként viszonyulnak egymáshoz. Az első grafikán (25/a. ábra) jól kivehető, hogy Botticelli – akárcsak a korábban látott
három Gráciánál (8. ábra) – párhuzamos árnyékolásokkal dolgozott, és ennek
megfelelően a parcellák bal oldalát világos tónusokkal festette meg, míg a
jobb oldalon enyhén sötétített. A parcellák világos-sötét-világos-sötét területei
tónushullámzást hoznak létre a síkon. Az egymás alatti parcellasorok viszonya is meghatározható: minden egyes parcellasor követi a felette és az alatta
húzódó sorok tónushullámzását. Ennek megfelelően a világos részek többnyire világosakhoz csatlakoznak, a sötétek pedig sötétekhez.
Leonardo árnyékolásai ettől eltérő rendszerré állnak össze. Nála a sötét
tónusok – a parcellahatárokkal mit sem törődve – egymásba folynak (25/b.
ábra). A világos foltok helyzete sem függ a parcellahatároktól, minthogy egy
parcellán belül egy, kettő vagy akár három is lehet belőlük. Míg a Szűz gyermekkel és angyallal táblaképen a világos zónák a felületek kezdetét jelenítik
meg az oldalról érkező fényiránynak megfelelően, addig a Benois Madonnánál a világos foltok a felénk kidomborodó felületrészek fénylő helyeit mutatják. Botticellinél az egymás alatt lévő világos területek összefolynak, ezzel

63

szemben Leonardo művénél a világos foltok jól látható módon elszigetelődnek egymástól.

26. ábra. Unione-zónák hálózata a Mona Lisán

A Benois Madonna sematikus figurái után vizsgáljunk meg egy igazi portrét (26/a. ábra), a negyed századdal későbbi Mona Lisát (1503–1506?). Az arc
felületét Leonardo a fény-árnyékok enyhe hullámzásával ábrázolta, vagyis a
kidomborodó (konvex) részek csillogásának és a visszahajló (konkáv) sötétebb
övezetek érzékeltetésével. Eljárásának ismertetéséhez most is az unionezónákat hívjuk segítségül, akárcsak a Correggio-portrénál (11/b. ábra), amely
egyébként húsz évvel később született, mint Leonardo ezen műve. A Mona
Lisa világos és sötét részeinek kitakarása után feltárulnak az unione-zónák –
a 26/b. ábrán a világosszürke sávok – alkotta hálózatok. Ezek is azt igazolják,
hogy a mester nem a felület oldalirányú „letapogat{sa” alapján árnyékolta az
arcot, hanem az összehasonlított fényintenzitások szerint.
Sfumato: A Mona Lisa a Leonardo által sfumatónak hívott eljárással készült.
A mester ezzel kapcsolatos feljegyzése éppúgy illik a Mona Lisára, mint a Benois Madonnára: „Ha figurád sötét helyiségben van, és kívülről szemléled,
akkor, ha a fény irányából állsz, finoman a sötétségbe olvadó árnyéka van; az
ilyen figura kecses, és tisztességet szerez utánzójának, mivel nagyon plasztikus, árnyékai lágyak és füstszerűen mennek át egymásba, kiváltképp azon a
részen, amelyre a helyiség sötétsége kevésbé lát oda, ugyanis ott az árnyékok

64

szinte észrevehetetlenek.” 63 A füstszerű hatás – amire a sfumato elnevezés
utal – az árnyékolások finom összedolgozását, a kontúrok lágyítását eredményezte és egyben változatos tónusátmeneteket formált. De a fogalom azt is
elárulja, hogy a festő „sfumatósan”, tehát a szemhéjait kissé összezárva nézte
a modellt, akár ténylegesen, akár képzeletben. A sfumato egy speciális ( a hunyorításnak megfelelő) redukciója a valóságban megfigyelhető fény-árnyékoknak,
ugyanakkor az ezzel összefüggő ábrázolási módszerre is utal. Egy olyan vizuális
nyelvjátékot jelent, amelyben az „előform{zott” fénytereknek egy speciális
absztrakt felépítés felel meg. (A későbbi évszázadok festői a sfumato absztraktfigurális kettősségét nem mindig tartották szem előtt. Jó tudni, hogy a kontúrok szimpla elkenésétől egy rajz vagy egy festmény nem lesz automatikusan
„sfumatós”.) A leonardói sfumato a mester rajzain is megfigyelhető: a Szent
Anna a gyermek Jánossal, Máriával és a kis Jézussal összemosódott tónusai
miatt olyan hatás keletkezik, mintha a modelleket hunyorítva néznénk.64

4.4 A chiaroscuro
Giorgio Vasari a következő sorokkal méltatta Leonardo da Vinci munkásságát: „A festészetben az olajfestést egy bizonyos sötétítéssel gyarapította; a
modern festők ezért tudják alakjaikat nagyobb erővel és plasztikusabban megfesteni.”65 Mindenki számára egyértelmű, hogy a „sötétítés” a chiaroscuróra
vonatkozik, de mit értsünk az „egy bizonyos” kifejezés alatt? Az idézetből az
is kiderül, hogy a „modern festők” (i moderni) a kérdéses chiaroscurót már
alapvető szakmai eljárásként használták a cinquecento derekán. Feladatunk
az, hogy a chiaroscuro fogalom megannyi jelentése közül kiválasszuk a leonardói chiaroscurót, azt az eljárást, amely oly nagy hatást gyakorolt kora és
az elkövetkező évszázadok festészetére.
A chiaroscuro a chiaro (világos) és az oscuro (sötét) szavak összetételéből
ered. Mindkét szót használhatjuk a fényintenzitások leírására (világos szoba,
sötét erdő), vagy a tónusok és a színek jellemzésére (világos vonal, sötétkék).
A chiaroscuro – Leonardo jegyzeteiben többnyire chiaro e scuro – egyaránt utal
a fény-árnyékokra és az ezeket visszaadó világos és sötét foltokra. A kettős
jelentés nem pontatlanságot takar, hanem azt a szabályt rögzíti egy vizuális
nyelvjátékon belül, hogy a fénylő helyeket világos, a sötéteket sötét tónusok-

65

kal kell megjeleníteni, valamint hogy a világos tónusokat fényeknek, a sötéteket pedig árnyékoknak kell olvasni. (A késő középkori festményeknél ez a
szabály nem vagy csak részlegesen érvényesült, de a cinquecento első évtizedeitől kezdve általánosan elfogadottá vált, és mint az absztrakt felépítés és
a figurális értelmezés közötti kulcsfontosságú megfeleltetés egészen a 19. század végéig képezte a festői gyakorlat alapját.66)
Az absztrakt felépítések vonatkozásában a chiaroscuro alatt nemcsak a világos-sötét tónuseggyüttest értjük, hanem a chiaro és az oscuro közötti tónusellentétet is. Ebben az esetben a fogalom helyettesíthető a tónuskontraszttal.
(Szigorúan véve csak akkor beszélhetünk tónuskontrasztról, ha egy világos
és egy sötét folt között nincs átmeneti tónus. De még ilyenkor is értelmezhető
a lokális és a makroszerkezetek középtónusainak kontrasztja!) A tónuskontraszt nem feltétlenül utal extrém világos és sötét tónusokra, hanem olykor
csak a hangsúlyosabb tónusellentétre mutat rá. Ilyen értelemben lehet Masaccio és Michelangelo chiaroscurójáról beszélni, értve alatta az emberábrázolásoknál alkalmazott erőteljes árnyékolásokat. Ezt a fajta tónuskialakítást
a plasztikus chiaroscuro elnevezéssel illethetjük, mivel a tónusellentétek
a plaszticitás élményét fokozzák. (Masaccio és Michelangelo figurái megvilágított szobrokra emlékeztetnek.)
Bőven találunk példát a chiaroscuro azon változatára, elsősorban a késő
középkori festészetben, amely nem járul hozzá a szabatosabb formaleíráshoz
és fény-árnyékokat sem ábrázol, hanem kizárólag dekoratív szerepet tölt be a
foltrendszeren belül. Ilyenkor használjuk a dekoratív chiaroscuro megkülönböztetést, mely hatását tekintve a színezésekhez tartozik.67 Jó példa erre
Ambrogio Lorenzetti Szoptató Madonnájának (20/a. ábra) fekete-fehér parcelláinak viszonya. Végül a fényintenzitást leíró chiaroscuro meghatározásra
is szükségünk van: idesoroljuk a Leonardónak tulajdonított „egy bizonyos sötétítés” (una certa oscurità) eljárást is.
Az absztrakt felépítések feltárásának egy rendkívül hatékony eszközét
nyerjük, ha a chiaroscurót összetevőire bontjuk fel, miáltal lehetővé válik
a chiaroszerkezetek és az oscuroszerkezetek önálló vizsgálata. Az oscuroszerkezetek segítségével közelítjük meg a leonardói sötétítést, míg az önálló
chiaroszerkezeteket Beccafumi és Tintoretto műveinél vesszük szemügyre.
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4.5 Chiaroscuro a németalföldi festészetben
(Rogier van der Weyden)
Mielőtt rátérnénk a leonardói chiaroscuro tárgyalására, keressünk egy olyan
szakmai kontextust, amelynek alapján könnyebb ismertetni a mester újításainak lényegét. A németalföldi festők már a quattrocento első évtizedeitől kezdve
eredményesen alkalmazták az erőteljes tónuskialakításokat a fény-árnyékok
és a fényterek ábrázolásánál. Munkáikban ugyanakkor továbbra is fontos szerepet töltöttek be a hagyományos eljárások. A gyakorlatban ez azt jelentette,
hogy chiaroscurós foltrendszerek kialakításakor tetszés szerint vegyíthették
össze a fényintenzitást leíró chiaroscurót a dekoratív chiaroscuróval, minek
következtében a figurális olvasatok kétértelművé váltak: egy világos folt éppúgy jelenthetett fényt, mint egy világos színű felületet, és egy sötét folt egyaránt utalhatott árnyékra vagy egy sötét színű ruhára. A Leonardo utáni itáliai
festészetben a kettős jelentésből fakadó félreértéseknek úgy vették elejét, hogy
a dekoratív chiaroscurót alárendelték a fényintenzitást leíró chiaroscurónak.
(Ezzel párhuzamosan a tárgyak színét sem ábrázolták többé „abszolút értelemben”, hanem a megjelenített fényviszonyoktól tették függővé.)

27. ábra. A fényintenzitást leíró chiaroscuro és a dekoratív chiaroscuro keveredése

Rogier van der Weyden Angyali üdvözletével (27/a. ábra) találkoztunk már
a középtónusok tárgyalásánál (lásd 3.3). Kétségtelen, hogy ez a táblakép a
perspektíva ismeretében készült, még ha a festő az ortogonálisokat – a képen
a világos vonalak – csak közelítő jelleggel vette is fel, melyek ezért nem is
futnak össze egy pontba.68 Az ábrázolt fényintenzitások és az általuk leírt
térmélységek viszont meglepően pontosak. (Emlékezzünk vissza, hogy Piero
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della Francesca Krisztus megkorbácsolása című festményénél éppen ezt a festői megoldást hiányoltuk, lásd 2.8.) Leghátul, az ablak mögött, egy fénylő táj
húzódik, a középtérben a szoba sötétebb falai és az árnyékokban gazdag bútorok egy része látható, míg az előtér újra kivilágosodik. Ez utóbbi térrész
jobb oldalról, egy spalettával jelzett ablakból kapja a fényt. Ha a reprodukciót
hunyorítva nézzük (27/b. ábra), olyan érzésünk lehet, mintha egy olajfestékkel készült „fényképet” látnánk. Elgondolkodtató, hogy Rogier van der Weyden, 1440 tájékán, már mennyire „modern” festészetet művelt: az
árnyékolásokat helyenként hálózatokká tömörítette, és az így megformált sávokat a fényintenzitást leíró chiaroscuróval is ellátta. Csak a két alak nem
illik bele a tonálisan gazdagon megformált környezetbe. Az összhatás olyan,
mintha a mester egy gótikus t{blaképből vágta volna ki az angyal és a Szűz
figuráját, majd „{tragasztotta” volna a már előre megfestett, fényképszerűen
kidolgozott háttérre. (Akár Simone Martini 1333-ban készült Angyali üdvözletének alakjait is átragaszthatnánk a 27/b. ábrára.69 Az eredmény alig térne
el a Rogier van der Weyden-műtől.)
Ahhoz, hogy kimutassuk a táblakép és korunk elvárásai közt feszülő ellentét okát, célszerű külön is megvizsgálni a táblakép absztrakt felépítését.
A harmadik grafika (27/c. ábra) azt a műveletet jeleníti meg, amikor – képzeletben vagy akár az ujjainkat végighúzva a reprodukción – megkeressük a világos és a sötét zónákat. A bejárt útvonalak részben esetlegesek, hiszen egy
másik alkalommal eltérő távolságokat, szögeket, hangsúlyokat kapnánk.
Mégis hasznosnak bizonyulhat egy ilyen felmérés, hiszen a lehetséges változatokból kirajzolódik a festmény tónusfelépítésének alapszerkezete. A fehér
vonalakkal jelzett chiaroszerkezet meglehetősen egyszerű: az ablak és az angyal egy függőleges sávot alkotnak, egyfajta „tengelyt”, amelyhez képest
jobbra és balra kisebb világos zónák helyezkednek el. A piros vonallal kihúzott oscuroszerkezet elemei javarészt függőleges sávok, de egyes helyeken
hurokszerű összefonódásokat is találunk. A függőleges sötét-világos-sötétvilágos sávok kombinációja eszünkbe juttathatja a párhuzamos árnyékolások
keltette oldalirányú tónushullámzást (lásd 12. ábra).
A következő képen (28. ábra) egymás mellé került az Angyali üdvözlet fekete-fehér reprodukciója és egy olyan számítógépes változat, amely a cinquecento, illetve a későbbi évszázadok festői gyakorlatát tükrözi. Az első képen
észrevehetjük, hogy a fényintenzitást leíró chiaroscuro kölcsönhatások nélkül
keveredik össze a – két figurát késő középkori módon elválasztó – dekoratív
chiaroscuróval. Az újkori festészetnek megfelelő „{tfestések” után (28/b. ábra)
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a figurák ön- és vetett árnyékai erőteljesebbé váltak és az illesztett árnyékol{soknak köszönhetően teljesen beágyazódtak a tónusok szövetébe. Mária ruházatának sötét tömbjébe világosabb foltok kerültek (fényvisszaverődések),
míg az angyalt borító világos lepel, a lokális árnyékoknak megfelelően, sötét
tónusokkal gazdagodott. A változtatásoknak köszönhetően a dekoratív chiaroscuro belesimult a fényintenzitást leíró chiaroscuróba. Végső korrekcióként
a teljes átirat erőteljesebb tónuskontrasztot kapott, a leonardói sötétítésnek
megfelelően.

28. ábra. Az Angyali üdvözlet „modernizált” változata

4.6 A leonardói chiaroscuro
Leonardo da Vinci a hálózatos árnyékolások segítségével végezte el a
fényintenzitás-különbségek és a fénytér-fragmentációk ábrázolását, ezért nem
meglepő, hogy a festészetére jellemző intenzív chiaroscuro is ehhez a módszeréhez igazodott. Eljárását azért nevezte Vasari „egy bizonyos sötétítés”-nek,
mert benne a hálózatokba szervezett árnyékolásokat kellett sötétebbre venni.
Úgy is lehetne mondani, hogy Leonardo a hálózatos árnyékolásokat tette meg
a chiaroscuro alapszerkezetévé. Fontos kihangsúlyozni, hogy a hálózatos árnyékolások és a chiaroscuro ilyen jellegű összedolgozása nem szükségszerű,
hiszen – mint ahogy azt Albertinelli, Pontormo, Rosso Fiorentino alkotásainál
is megfigyelhetjük – a hálózatos árnyékolások tökéletesen alkalmazhatók a
fényintenzitást leíró chiaroscuro nélkül is.
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29. ábra. Leonardo félbehagyott művét Raffaello-részletekkel lehetne „befejezni”

A leonardói absztrakt felépítések egyik legfőbb jellegzetessége az, hogy
egymásba fonódó, kisebb-nagyobb méretű, eltérő alakú, sötét tónusú – nem
fekete, csak megfeketedett vagy mások által feketével átfestett –, hurkolt szövetekből állnak, a háttérként szolgáló tájképek kivételével. A mester által követett eljárások egy része a félbehagyott Királyok imádásán (1481–1482) is
kimutathatók (29/a. ábra). Ennél a műnél a kompozíció felvázolása és kezdő
foltrendszerek nem egy fehér alapon fogalmazódtak meg, hanem egy „barn{s”
felületen,70 amelyen a mester alkalmazni tudta a fokozatos tónusfejlesztést,
az összehangolt világosításokon és sötétítéseken alapuló technikáját (lásd 3.3).
A vázlatos megjelenés azt bizonyítja, hogy Leonardo 1481 tájékán, két évvel
a Hugo van der Goes által festett Portinári-oltár firenzei bemutatása előtt, már
tökéletesen tisztában volt azzal, hogy miként kell a figurákat beilleszteni a
fényintenzitás-ábrázolás egészébe. A késő középkori parcellahálózatok helyett
mindenhol a testeket és testrészeket körülölelő, egymásba kulcsolódó, sötét
tónushurkokat figyelhetünk meg. A mester azt is tudta, hogy az általa felfedezett módszert használva mindegy, hogy mennyi figurát helyez el a kompozícióban és milyen elrendezésben. A lendületes absztrakt-figurális szerkezet
sem véletlen, hiszen a tónushurkok szövete szinte magától kínálja fel az organikus-dinamikus absztrakt felépítéseket.
Az előtérben gesztikuláló, tartásukban ellenpontozott alakok szinte teljesen körülveszik Máriát és a gyermeket. A horizontvonal (H) magassága pontosan kijelölhető a háttérbe helyezett lépcsősor alapján (29/b. ábra). Így már
az is egyértelmű, hogy a jelenetet enyhe felülnézetben látjuk. A kora reggeli
fényeket idéző megvilágítás balról, viszonylag alacsony szögben éri a résztvevőket. A kompozíció geometrikus vázát – a 29/b. grafikán csak közelítő jelleggel megrajzolt – koncentrikus körök és valószínűleg 15 fokonként felvett
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sugarak alkotják, ám ezt nem úgy kell érteni, hogy minden egyes sugár részt
vett a fejek, kezek, testek elrendezésében. A kiszerkesztés viszonylag egyszerű
feladat lehetett; elég volt hozzá egy zsineg és egy kezdetleges szögmérő.
A művészettörténészek a mű alapötletét – részben a figurák térbeli elhelyezése miatt – Botticelli Pásztorok imádásának tulajdonítják, melyen egyébként
szintén kimutathatóak a koncentrikus körök és sugarak szerinti pozicionálások.71 Úgy tűnik, hogy ez a szakmai fogás széles körben elterjedt volt a korabeli festők között (lásd 23/a. és 46. ábra).
A Királyok imádása olyan állapotában maradt ránk, mint egy „többemeletes h{z”, amelynek építését az alapok lerakása után abbahagyták. Ennek ellenére – bizonyos ésszerű határok között – rekonstruálható a Leonardo által
megálmodott arculat. A Madonna alakját a mester korai művei alapján képzelhetnénk el, a tájat a Mona Lisa h{tteréből kölcsönözhetnénk, míg a háttérben feltűnő lovasoknál az Anghiari csata vázlatát használhatnánk fel.72
Elképzelésünket tovább finomíthatjuk, ha Raffaellóhoz fordulunk ihletért,
akire köztudottan mélyen hatottak Leonardo invenciói. A jobb oldali fotómontázson (29/c. ábra) Raffaello-művek fedik le a befejezetlen alkotást. Középre került a Bécsben kiállított Belvederei Madonna, nem a testhelyzet, hanem
az összbenyomás kedvéért.73 A gesztikuláló embereket – megfelelő tükrözések
és kivágások után – a Krisztus színeváltozásából (46/a. ábra) kölcsönöztem.
Elgondolkodtató a sárga vonalak által közrezárt alakok hasonlósága a 29/a.
és a 29/c. ábrán. Kenneth Clark szerint éppen a Királyok imádása lehetett az
a mű, melynél Raffaello megcsodálta a leonardói fejek kifejezőerejét, az alakok
mozgását és kecsességét.74 A háttér lovas figurái az Eliodoróból, valamint a Leo
pápa és Attila találkozásából valók, az ég részlete az Oltáriszentség disputájából. Igaz, hogy a rekonstrukción a jobbról érkező megvilágítás éppen fordítottja
a leonardói vázlatnak, de a fotómontázs ettől függetlenül kielégítő módon érzékelteti a felvázolt festmény „befejezett” állapotát.75 Vita tárgyát képezheti,
hogy Leonardo mennyire sötétítette volna le a hálózatos árnyékolások zónáit.
A rekonstruált festményen – a Leonardo-műveknek tulajdonított klasszikus nyugalom és harmónia helyett – egy bonyolult jelenetet látunk, gesztikuláló, mozgásban lévő figurákkal, „lüktető” absztrakt felépítéssel. A Királyok
imádása több mint félszáz embert ábrázol, tucatnyi állatot és megannyi épületet, fákat, dombokat, sziklákat. A mester közismerten lassú, el-eltöprengő
munkastílusa miatt megalapozottnak tűnik az a feltevés, hogy az elhúzódó
festés gondolata vehette el a kedvét a részletes kidolgozástól. (Kenneth Clark
hét évre becsülte azt az időt, amire Leonardónak szüksége lett volna a mű el-
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készítéséhez.76 A munkatempóval kapcsolatban megállapítható, hogy Raffaello és műhelye már viszonylag könnyedén meg tudott volna oldani egy ilyen
jellegű feladatot, de gyorsaságban még őket is túlszárnyalta volna Tintoretto
és műhelye.)

30. ábra. A Sziklás Madonna geometrikus és organikus szerkezete

A Sziklás Madonnát (30/a. ábra) úgy is felfoghatjuk, mint Leonardo da
Vinci „v{lasz{t” Hugo van der Goes Portinári-oltár című alkotására, de úgy is
értékelhetjük, mint egy többéves „kutatómunka” összefoglalását. A festmény
két változatban készült el, az első Párizsban, a második Londonban látható.
A párizsin (1483–1486) annyira nyomot hagyott az idő, hogy hasznosabb a
jobb állapotban lévő londoni változatot (1495–1508) elemezni, mégha az
előbbit tartják is szebbnek. A Sziklás Madonna jelenete eltér a Pásztorok imádásától, hiszen itt csak négy figura van, a látószög szűkített és a „díszlet” is
más. Ugyanakkor hasonlít is rá, hiszen mindkét festmény bonyolult fényintenzitás-rendszereket ábrázol, világos előtérrel, sötét középtérrel és világos,
távoli háttérrel. Míg Hugo van der Goes csak a jászol és a térdelő pásztorok
tömbjeinél tért el a késő középkori párhuzamos árnyékolásoktól és a kollázsszerű illesztésektől, addig Leonardo da Vinci a Sziklás Madonna egész felületét a hálózatos árnyékolások tónusszövetével borította be, melyből a középső grafika (30/b. ábra) nyújt válogatást. Leonardónak ez a munkája csak
a figurális megjelenésében áraszt fennkölt békét. Az absztrakt felépítés azon-
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ban éppúgy „vibr{l”, mint a „foltos falak”, a „hamvadó tűz”, a „felhők” vagy
az „iszap” látványa, miként azt a 6.3 alfejezetben olvasható Leonardo-idézet
megfogalmazza.
A jobb oldali számítógépes grafika (30/c. ábra) együtt ábrázolja a nagyobb
chiaro- és oscuroszerkezeteket. A sötét foltok „egyenletesen” szétszórva, bizonyos fokú szimmetriával borítják a felületet. A chiaroszerkezet kissé balra
csúszott el, ezzel is jelezvén, hogy a fény balról érkezik. Észre kell venni,
hogy nem mindegyik sötét hurkon belül található egy központi chiarofolt.
A chiaroscurós összhatás feszültségek pillanatnyi egyensúlyára emlékeztet,
ami még látványosabbá válik, ha a reprodukciót megfordítva vesszük szemügyre. A mozgalmas absztrakt viszonyokat Leonardo vertikális és horizontális
szerkezetekkel próbálta kordában tartani – látni ezt a sziklákon és a Madonna
ruháján lévő sávoknál –, de a tónushurkok chiaroscurós rendszerének organikus-dinamikus jellegét nem tudta és vélhetően nem is akarta kiiktatni.
A geometriai vázat tekintve elmondható, hogy itt is koncentrikus körök
rendezik el a fejeket, a kezeket, a lábakat és a sziklák íveit (30/a. ábra), akárcsak a Királyok imádása (29/b. ábra) esetében.77 A szerkesztések egyik különlegessége, hogy az angyal arca (jobbra) és a gyermek Keresztelő Szent János
feje (balra) a középponthoz képest szimmetrikusan helyezkedik el.

31.ábra. A festészet a fényképezéstől eltérő módon ábrázolja a fényintenzitásokat
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Habár a Sziklás Madonna (31/a. ábra) a mester fantáziájának a szüleménye, képzeljük el mégis, hogy modellek alapján készült egy valódi táj előtt,
és hogy a beállítást le tudjuk fényképezni a festő nézőpontj{ból. A következő
kép középső kockáját (31/b. ábra) felfoghatjuk egy olyan fényképnek, amelynél a kamera az előtér fényeit mérte, a jobb oldalit pedig úgy (31/c. ábra),
mint amelynél az égbolthoz viszonyított. A középsőn az ég túlzottan világos,
a sziklák viszont sötétségbe burkolóznak. A jobb oldali képen az égbolt és a
táj jól kivehető, de az előtérben lévő figurák alig láthatók. A két extrém változat azt a sejtésünket támasztja alá, hogy egyetlen fénykép elkészítésével
nem lehetne létrehozni a leonardói fényintenzitás-ábrázolást. Amennyiben
a ruházat és a testrészek finomabb tónusait is szeretnénk láttatni, akkor egy
tucatnyi fénykép sem lenne elég a montírozáshoz. Az elmondottakból egy
fontos következtetést lehet levonni: a leonardói vizuális nyelvjáték nem abszolút és nem is relatív fényintenzitásokat ábrázol, hanem hol ezt, hol azt,
de a mester úgy is meghatározhatta a világos és sötét tónusokat, hogy azok
optimálisan igazodjanak az absztrakt felépítéshez.
Említettem már, hogy Piero della Francesca a Konstantinusz álma fénylő
helyein belül nem ábrázolt relatív fényintenzitás-különbségeket, vagy azért,
mert nem akarta komplikálni az ábrázolást, vagy mert nem ismerte ezt a szakmai fogást (lásd 2.8). Leonardo most tárgyalt művénél ellenben megfigyelhető,
elsősorban a ruhákon és a sziklákon, hogy az oscuro „hull{mok” behatolnak
a nagyobb világos zónákba, és hogy a sötétebb helyekre is kerültek chiarofoltok. A nézők az így ábrázolt fény-árnyékokat nem abszolút, hanem relatív
módon értelmezik. Ezért állhat elő az a fordított helyzet – amit a Leonardo
utáni festészet maximálisan kiaknázott –, hogy az oscurohullámok fényerőre
utalhatnak, a chiarofoltok pedig a félhomályra.
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5. FORRADALOM AZ ABSZTRAKT
FELÉPÍTÉSEKBEN
5.1 Tónusillesztések (Perugino)
Leonardo da Vinci invenciói kellő alapot teremtettek a cinquecento elején
végbement paradigmaváltáshoz. Sorolni lehet azoknak az itáliai festőknek
a nevét, akik már az új absztrakt-figurális játékszabályoknak köszönhetően váltak nagy hírű, „modern” művészekké: így Fra Bartolomeo, Andrea del Sarto,
Correggio, Raffaello, Boltraffio, Giorgione, Sodoma, Tiziano. De a fényintenzitás-ábrázolás és a tónushurkokra építkező festészet az idősebb mesterek
– mint Botticelli, Giovanni Bellini, Perugino – körében is visszhangra talált.
A következő elemzésben Perugino példáján keresztül ismerjük meg az absztrakt felépítések újragondolásának egyik lényeges következményét.

32. ábra. Perugino ifjúkori parcellaszerkezetei

Az ifjú Pietro Perugino a Piero della Francesca szakmai örökségét folytató
umbriai műhelyekben kezdte el tanulmányait, majd Firenzébe ment, ahol
Verrocchio segédjeként is dolgozott.78 Ott ismerte meg a nála néhány évvel
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fiatalabb Leonardo da Vincit, akinek a művészete nagy hatást gyakorolt rá a
későbbiek folyamán. Alkotói pályája kezdetén a késő középkori festői gyakorlat szerint dolgozott: parcellahálózatokat rajzolt elő, majd azokon belül
árnyékolt és színezett. Az évek előrehaladt{val egyre nagyobb jártasságra tett
szert a fény-árnyékok ábrázolásának Leonardótól ellesett tudományában,
amit jól példáz egyik legszebb alkotása, a Szent Bernát látomása.79 Elsőként
tegyük elemzés tárgyává a művész egy igazi „quattrocentós” festményét, majd
vegyük szemügyre egy húsz évvel későbbi alkotását, melyen már kimutathatók a cinquecentóra jellemző absztrakt konstrukciók.
Perugino, Leonardóval együtt, egyike volt azon it{liai festőknek, akik ifjúkoruktól fogva rendszeresen festettek olajjal. A Királyok imádása (32/a. ábra)
táblaképe is ezzel a technikával készült 1476-ban. A középső kivágás (32/b. ábra)
a legfiatalabb királyra közelít rá, míg a harmadik grafika (32/c. ábra) a figurához tartozó parcellaszerkezetet és tónuskialakításokat mutatja a parcellák
szerint. Az A, B, C stb. parcellák kialakítása elsősorban a piros-zöld és a
világos-sötét ellentétre épül. Észrevehetjük, hogy a megfestett árnyékolások
nem alkotnak egységes „szövetet”, hanem nagyobb önálló darabokra esnek szét.
A parcellák változatos kialakítása és az általuk megformált „ellenpontoz{sok”
a mű dekoratív megjelenését fokozzák a középkori tradíciónak megfelelően.
A táblakép belső fényét a tónusokkal kialakított „csőeffektus” hozza létre
és nem egy kiforrott fény-árnyék ábrázolás, lásd a 20/a. ábrát és a hozz{fűzött
magyarázatot.

33. ábra. Tónusillesztések Perugino időskori művén
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A mester egyik legjelentősebb érett kori alkotása, a Krisztus siratása
(33/a. ábra) 1495-ben készült. A késő középkori hagyományok ezen a művön
sem tűntek el teljesen, miként azt Mária fekete ruhája és a halott Krisztus alá
festett fehér lepel együttesének dekoratív chiaroscurója is mutatja. A test, a lepel
és a lehajló alakok alkotta részletek azt igazolják, hogy Perugino ezen a művén
is folytatta a Piero della Francesca-i hagyományokat, így az ívek mentén öszszefűzött parcellák gyakorlatát (lásd 17/c. ábra). De az egymás felé forduló
alakok már közel sem olyan „statikusak”, mint a Királyok imádásának szereplői. Egyéni mozdulatok élénkítik fel a figurákat – melyek árnyalt szépsége
Raffaellót is megihlette80 –, emberközelivé téve a drámai eseményt. A festmény
absztrakt felépítésében egy fontos szakmai újdonságot is felfedezhetünk: az
árnyékolások hálózatokba szervezését.
A középső kivágás (33/b. ábra) a jobb oldalon álló csoportra közelít rá.
A fekete-fehér átirat felerősített tónuskontrasztjai még inkább kiemelik az
összehangolt tónuskialakításokat. Perugino ennél a művénél már nem elégedett meg az árnyékolások parcellánkénti megfestésével, hanem egy a parcellákon átnyúló, „leonardós” tónusszövetet formált. Ha a sötét tónusok mentén
végighúznánk az ujjunkat, akkor megközelítőleg a jobb oldali kép (33/c. ábra)
piros vonalaihoz hasonló utakat járnánk be. A tónusok átnyúlását a parcellahatárokon tónushidaknak nevezzük, mivel összeillesztik az egymás melletti
területeket, sima áthaladást biztosítva ezzel a tekintet számára. A tónushidak
nemcsak sötétek lehetnek, hanem világosak is (lásd 5.2). Még egy másik fogalomra is szükségünk lesz: a sárga színű körök (33/c. ábra) azokból a helyekből
emelnek ki néhányat, ahol az egymás melletti tónusok erőteljes világossötét ellentéteket, tónuskontrasztokat alkotnak.
A tónushidak és a tónuskontrasztok összehangolt használata tette lehetővé
Perugino számára az egységes fény-árnyék ábrázolást, ugyanakkor általuk növelni tudta a festmény „belső fényét” is. Annak ellenére, hogy középtónusainak egészét tekintve az ifjúkori Királyok imádása sokkal világosabb, mint a
Krisztus siratása, a fényintenzitást leíró chiaroscuro miatt ez utóbbi tűnik
„fénylőbbnek”. A tónushidak és a tónuskontrasztok megkönnyítik az alakok
megkülönböztetését, miközben a csoportok kohézióját is növelik. Míg a
Királyok imádásánál még el kell gondolkoznunk egy-egy alak relatív helyzetén,
addig a Krisztus siratásánál az ábrázolt fényintenzitások már problémamentes értelmezést tesznek lehetővé e tekintetben is. A tónuskialakítások miatt
a későbbi mű absztrakt felépítése egységesebb, ugyanakkor változatosabb az
ifjúkori táblaképnél. Teljesen „modernnek” (Vasari) azonban a Krisztus siratása
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sem mondható, hiszen Perugino a fényintenzitást leíró chiaroscurót gond
nélkül elegyítette a dekoratív chiaroscuróval, akárcsak Rogier van der Weyden
az Angyali üdvözleten (27/a. ábra). A cinquecento szakmai kritériumainak
megfelelő „helyes” megoldás az lett volna, ha Perugino a Krisztus alatti fehér
leplet sötét, Mária fekete ruháját pedig világos foltokkal addig modulálja,
amíg azok teljesen be nem illeszkednek a jelenet fényintenzitás-rendszerébe
(lásd 28/b. ábra).

5.2 Tónushidak és tónuskontrasztok (Vasari)

34. ábra. Vasari tónusrendszere

A quattrocento utolsó éveiben készült Perugino-festmény után vizsgáljunk
meg egy fél évszázaddal későbbi alkotást, Giorgio Vasari Szent család és Szent
Ferenc (1541) című olajfestményét (34/a. ábra). Arra a kérdésre keressük a
választ, hogy a hálózatos árnyékolások alkalmazása miként befolyásolta az
újkori absztrakt felépítéseket. A reprodukció melletti grafika (34/b. ábra) egy
színekben és tónusokban leegyszerűsített átirata a festmény centrális részének. Megfigyelhető rajta, hogy a fekete sávok, amelyek az árnyékolások legsötétebb részeinek felelnek meg, a figurákat többnyire jobbról támasztják
meg, míg a ferdén tartott karoknál és lábaknál alsó sávokat képeznek. Mindez
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úgy is értelmezhető, hogy a parcellákat egy olyan oscuroszövet fonja egybe,
amely elhelyezkedésében a hálózatos árnyékolások rendszeréhez igazodik.
Ezt a formációt írta le Vasari „egy bizonyos sötétítés”-ként.
Tónushidak: A festő a különböző színű parcellákat úgy dolgozta össze a
tónusok által, hogy azok gördülékenyen illeszkedjenek az oscuroszövethez.
A grafikán jól látni, hogy Mária derekát és tomporát egy sötét sáv (C) rögzíti.
Balra mellette egy kevésbé sötét sáv halad (B), egy unione-zóna, azaz a legsötétebb és a legvilágosabb területek közötti átmeneti sáv (lásd 2.6), és végül
a kérdéses parcellák bal szélén egy világos tónusú sávot (A) is megfigyelhetünk. Mindhárom sáv átnyúlik a piros és kék színezésű parcellák határán,
melyeken átlépve színt váltanak, de tónusértéket nem. Ennek következtében
az A, B, C sávok mentén történő haladás minden irányban zökkenőmentes:
vízszintes metszetben fokozatos tónusátmeneteket képeznek, függőleges irányokban pedig változatlan tónusokká, tónushidakká állnak össze.
Tónuskontrasztok: Vasari egy másik eljárást is alkalmazott a tónusszövetek
harmonizálásánál. Ennek bemutatásához haladjunk végig a grafika számozott
sávjain és jegyezzük fel tapasztalatainkat. Az 1–3 intervallumban a tónusok fokozatosan elsötétednek. A 3 és 4 között erőteljes tónusváltás történik. Az itt
észlelt tónuskontrasztot azonban nem „akad{lyként” érzékeljük, hanem inkább
egy kellemes „ugr{snak”. A 4–6 intervallumban megint fokozatos elsötétedésen
jutunk tovább, végül a 6–8 sávok újra kivilágosodnak. További tetszőlegesen
megválasztott metszetek bejárása után a következő megállapítás tehető: bármely útvonalon is haladjunk a Vasari-féle tónusrendszerben, vagy sima tónusátmeneteket, vagy tónushidakat, vagy tónuskontrasztokat találunk. A festmény
minden helyén tökéletes rend uralkodik. Nem csodálkozhatunk azon, hogy az
ilyen jellegű absztrakt felépítéseknek megfelelő fényintenzitás-szövetek a valóságban vagy egyáltalán nem léteznek, vagy a ritka kivételek közé tartoznak.
(A fényképezés is elrendezi a tónusokat, de a festés folyamán elvégzett tónusharmonizálásoknál jóval „alacsonyabb hatásfokon”, lásd 5.4.)
Vajon miként magyarázható, hogy míg Vasarinál a tónuskontrasztokat kellemes „ugr{soknak” érzékeljük, addig a késő középkori festményeknél merev
határoknak? A „festészet mint nyelvj{ték” felfogásunknak megfelelően azt
állapíthatjuk meg, hogy a tónuskontrasztok „funkciója” más és más a különböző absztrakt-figurális játékszabályokon belül. A tónusaikban összedolgozott rendszerekben, mint amilyen ez a Vasari-mű is, az ellentétes tónusok
nemcsak elválasztanak, hanem össze is kapcsolnak, míg a késő középkori festészetben a feladatuk kimerül a parcellák szimpla elkülönítésében.
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5.3 Színezések a tónusok mesterséges rendszerében
(Albertinelli)

35. ábra. Színes tónushurkok a Vizitációban

A következő reprodukción (35/a. ábra) Mariotto Albertinelli legszebb festményét, az 1995-ben restaurált Vizitáció vagy Mária látogatása Erzsébetnél
(1503) című táblaképet szemlélhetjük meg. A nemrég elvégzett restaurálással
az eredeti állapotokat csak részben sikerült visszaállítani, amiről mindenki
meggyőződhet, amikor az Uffiziben sétálgatva megáll a mű előtt és felteszi
magának a „var{zserejű” kérdést: „Vajon egy frissen elkészült vagy egy megöregedett festményt nézek?”. A válasz hatására azonnal lehull szemünkről
a megilletődöttség fátyla, és feltárul a nyers valóság. Ugyanezt a kérdést tehetjük fel a világ bármely régi képtárában, bármely művet nézegetve, és a tények
mindig önmagukért fognak beszélni. Általánosságban is megállapítható, hogy
a leggondosabb megtisztítások és a legmodernebb restaurációs eljárások sem
képesek az entrópia irányát visszafordítani. „Az idő szintén fest” – állapította
meg Francisco de Goya egy levelében, amelyben a régi festmények restaurálásának nehézségeiről írt.81
A Vizitáción a balról-felülről érkező fény sötét zónákat hoz létre a színes
lepleken, melyek a kék parcellában sötétkék, a pirosban sötétpiros, a fehérben
szürke, a zöldben sötétzöld színt vesznek fel. Nincs ebben semmi szokatlan,
hiszen gyerekkorunk óta ismerjük a színezéseknek ezt az egyszerű szabályát,
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mi több, annyira természetesnek vesszük, hogy egy váratlanul nekünk szegezett kérdésre feltehetően azt válaszolnánk, hogy Albertinelli a valóságnak
megfelelően tette fel a színeket. Hogy szemléltessük a problémát, tekintsünk
el a peruginós boltívektől, a „leonardós” pázsittól, a kék égtől, az arcoktól és
a kezektől is, és nézzük csupán a lepleket, de ezeket is úgy, mintha nem lennének rajtuk hullámok (35/b. ábra). Így már könnyű észrevenni, hogy Albertinelli mesterséges rendet teremtett a színek és tónusok között, továbbá hogy
„színes hurkokat” formált az árnyékolásokból! Feltűnhet, hogy a tónusok itt
is a különböző színű parcellákon átnyúlva képeznek összefüggő világos vagy
sötét zónákat, akárcsak Vasari festményénél (34/a. ábra), és az is, hogy a mester festői harmonizálásokon keresztül módosította a – valóságos vagy csak elképzelt – megvilágítás által keltett fény-árnyékokat.

36. ábra. Színes felületek találkozása a valóságban
és a cinquecento festői gyakorlatában

Albertinelli korrekcióinak lényegét a következőképpen lehet szemléltetni.
Keressünk olyan felületeket a környezetünkben, akár ruhákon, akár színes
műanyag flakonokon, amelyeken színes sávok húzódnak egymás mellett.
Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a színes sávok között van-e valamilyen korreláció a fény-árnyékok vonatkozásában. Az első grafika (36/a. ábra) a valóságban
megfigyelhető viszonyokat ábrázolja, a második mesterséges beavatkozásokra
utal (36/b. ábra). Az elsőn a színes sávok egymástól függetlenül, eltérő „ritmusban” sötétednek el, sőt a sárgában még valami – a természetes állapotoknál
gyakori – szabálytalanság is fellép. A másodikon ezzel szemben a sárga felület
ugyanolyan „ritmusban” sötétedik el, mint a lila. Nyilvánvaló, hogy a korreláció csak az emberi elme rendteremtésének az eredménye, hiszen a valóságban
egy színes sáv nem „követi” a vele szomszédos területek optikai viselkedését.
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Ami Albertinelli Vizitációját illeti, a színes felületek mesterségesen elrendezett tónuskorrelációt mutatnak, megközelítőleg úgy, ahogy azt a 35/b. ábra
szemlélteti. Az összeillesztések megpillantását azonban megnehezítik a leplek redői, mivel ezek kitakarják az alapvető tónusviszonyokat. A grafikán
feltüntetett azonos tónusú sávok visszatérnek önmagukba, tónushurkokat
alkotva. A korábban bemutatott Vasari-festményen (34/a. ábra) viszonylag
kevés tónushurkot látni, mert az ott megjelenített fénytérben a formák oldalsó
megvilágításban vannak. Az Albertinelli-művön a fény szemből-felülről éri
az alakokat, emiatt a világos zónák „szigeteket” képeznek.
Első impressziónk alapján azt gondolhatnánk, hogy a Vizitáció absztrakt
felépítését a nagyszerűen sikerült színezések uralják. Valójában azonban a
rendezettség a tónusok összehangolásának köszönhető és csak másodsorban
a színek megválasztásának. Ezt a feltevést igazolja az is, hogy a parcellák színeit akár fel is cserélhetnénk, sőt a számítástechnika segítségével más színekkel is átfesthetnénk a lepleket, anélkül, hogy felborítanánk a harmonikus
állapotokat. A harmadik kép (35/c. ábra) egy felcserélt színű átirat, ezt a
változatot mégis az eredeti állapotokhoz hasonlónak érzékeljük. Kétféle
következtetést is levonhatunk a sikeres színcsere alapján. Egyrészt, hogy az
összehangolt tónusrendszerek esetében a színek tetszőlegesen átírhatók,
mindaddig, amíg a változtatások nem befolyásolják lényegesen a figurális
olvasatot. Másrészt, hogy a cinquecento első évtizedeitől kezdve a tónusok
jutottak vezető szerephez a színekkel szemben. A tónus-szín hierarchia korábban nem létezett vagy legalábbis nem volt kötelező érvényű. Míg például
az ifjú Perugino a parcellák színét és középtónusát tetszőlegesen választhatta
meg (32/a. ábra), addig az érett Perugino kénytelen volt a tónushálózatok szerint színezni (33/a. ábra), különben nem tudta volna ábrázolni a fényviszonyokat.82
A tónusok összehangolása alapvetően hozzátartozott a cinquecento és a
későbbi évszázadok festészetéhez. A kötelezővé vált eljárást először az impresszionisták kérdőjelezték meg, de a hagyományok szálait csak a fauveoknak sikerült elvágniuk.83 A fauvizmus (1905–1908) eredményei olyannyira
szerves részeivé váltak vizuális kultúránknak, hogy egy alkotóművész a tónusok alapján történő színezést akár régimódinak is tarthatná. Ha azonban a
fényképezés és a filmezés felől közelítjük meg a kérdést, akkor kiderül, hogy
a tónus-szín hierarchia ma is fundamentális szabályát képezi a vizuális kommunikációnak.
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5.4 Mi a különbség egy Tiziano-festmény és egy színes
fénykép között?
A színes fényképezés esztétikai minőségét illetően megoszlik a fotográfusok véleménye. Egyesek úgy vélik, hogy a színes technika eleve gyengébb
minőséget eredményez, mint a fekete-fehér, mások inkább a megfelelő szakmai felkészültséget hiányolják. A fotográfusok elégedetlenségét a festők így
kommentálhatnák: „A színes festmények is nagyobb figyelmet igényelnek,
mint a monokróm vagy a fekete-fehér alkotások, mivel ez utóbbiak, különösen, ha kevés tónusérték kombinálódik bennük, komolyabb beavatkozások
nélkül is kiegyensúlyozottnak hatnak.” A színes foltrendszerek harmonizálásával most foglalkozunk, a monokróm foltrendszerek sajátosságaival
a Caravaggio-fejezetben (lásd 11.4).

37. ábra. Tiziano a tónusokat gondosan összeillesztette

Tiziano Madonna gyermekkel, Szent Dorottyával és Szent Györggyel
(1516–1520) című festménye (37/a. ábra) mesterének, Giovanni Bellininek
hasonló kompozíciójú, félalakos munkáit idézi,84 de megjelenésében azoknál
lényegesen „modernebb”. Ha csak a parcellák közötti tónus- és színkapcsolatokat, valamint a mindenhol jelen lévő tónushálózatokat nézzük, már akkor
is nyilvánvaló, hogy egy a cinquecentóhoz tartozó alkotással van dolgunk.
A festmény a figurák mont{zsszerű illesztésével készült és nem egy tényleges
beállítás „lem{sol{s{val”. A felezőtengely a csoportot egy bal és egy jobb oldali részre osztja, melyeket rafinált geometriai, tonális és színszimmetriák,
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valamint ellenpontozások fűznek össze. A montázstechnikának tudható be,
hogy a fény-árnyék ábrázolásban kisebb inkoherenciákra lelünk. A ruhák
fénylő zón{i miatt úgy tűnik, hogy a csoportot a megvilágítás enyhén felülről
éri, ezzel szemben Szent Dorottya (balról a második figura) mintha horizontálisan kapná a fényt. A kezében tartott tál vetett árnyéka sokat segíthetne
a r{eső fény irányának meghatározásánál, de Tiziano ügyesen úgy helyezte
el a tál mellett lógó fehér lepedőt, hogy ne kelljen a fény-árnyékok bonyolult
szövevényével foglalkoznia. A festmény röntgenképén kivehető, hogy a munkálatok elkezdésekor a gyermek arca a nézők felé fordult, Mária pedig profilból látszott.85 A változtatások (pentimenti) és az idealizált arcok azt a feltevést
igazolják, hogy a realisztikus részletek ellenére egy „festett költeménnyel”
van dolgunk.
A mű a cinquecento első évtizedeinek egyik preferált színkombinációjára,
a piros-sárga-fehér-zöld-kék színezésre épül (lásd 37/a. és 49/a. ábra). A kontúrok többnyire vonalasak, egyes helyeken megerősítettek, ugyanakkor olyan
szegmensekre is lelünk, amelyek az érett Tizianóra jellemző, sokrétű – hol
sfumatós, hol chiaroscurós, hol kalligrafikus – kontúrkialakítást előlegezik
meg. A Vasari által „egy bizonyos sötétítés”-nek nevezett eljárást (lásd 4.4),
melyet Tiziano idősebb korában rendszeresen alkalmazott, itt még nem fedezhetjük fel. (A Leonardo–Tiziano szakmai viszonyokról lásd Johannes
Wilde gondolatát a 10.6 alfejezetben.) A Madonna gyermekkel, Szent Dorottyával és Szent Györggyel című festményen a tónushidaknak és tónuskontrasztoknak éppen olyan rendszerét fedezhetjük fel, mint amilyet Albertinelli és
Vasari fentebb ismertetett műveinél láttunk. A középső grafika (37/b. ábra)
sárga színű kettős nyilai a tónushidakból, a piros-kék kettős nyilak a tónuskontrasztokból adnak ízelítőt. Általánosságban is megállapítható, hogy Tiziano festményein elsősorban a kiválóan megkomponált tónusszövetek tették
lehetővé a felerősített színek használatát. Az erőteljesebb színek harmonizálását segítették azok a múltba veszett szakmai fogások is, amelyekkel a mester
tompítani tudta a festékporok „nyers” színét. (Tiziano színhasználatát már
a kortársai is magasztalták.) A különleges színharmóniák ellenére mégis azt
kell mondani, hogy a mester időskori színezési eljárásai sokkal bonyolultabbak és lényegesen „modernebbek” voltak, mint amilyeneket ezen a művén
tanulmányozhatunk (lásd 8.4).
A tónusok szerepét a színezések vonatkozásában a következő gondolatkísérlettel lehet szemléltetni. Tételezzük fel, hogy megmutatjuk a Madonna
gyermekkel, Szent Dorottyával és Szent Györggyel részletének fekete-fehér
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reprodukcióját (37/c. ábra) egy olyan valakinek, aki nem ismeri a festményt,
és arra kérjük, hogy képzelje el a ruházat színeit. Nem biztos, hogy a tizianói
„piros-kék” jutna az eszébe, hanem talán a barna-zöldre vagy akármilyen más
színkombinációra tippelne. Ez is azt mutatja, hogy a Tiziano által létrehozott
tónushidak és tónuskontrasztok rendszerére bármilyen színkombináció „r{húzható”, éppen úgy, miként azt az Albertinelli-művön elvégzett színcserénél
megfigyelhettük (35/c. ábra). (Ennél a Tiziano-alkotásnál sem szabad elhallgatni, hogy a reprodukciókon látható színek nem felelnek meg a műalkot{s
jelenlegi állapotának.)
Térjünk vissza a színes fényképek és a színes festmények közös problémáihoz. Legyen most a feladat a fenti Tiziano-festményhez hasonló figurális
beállítás lefényképezése, lehetőleg olyan minőségben, amely közel áll a mester festészetéhez. Elsőként azt kell tisztázni, hogy a festményen meglévő tónushidak és tónuskontrasztok rendszerének megfelelő fényintenzit{s-szövetek
nem léteznek a valóságban. Lehet ugyan kísérletezni a megvilágításokkal, és
beszerezhetünk korhű textíliákat is, de a tizianói absztrakt univerzumhoz
(lásd 8.1) hasonló fényképet – csupán a megvilágítások, a ruhaanyagok és a
gyűrődések variálásával – lehetetlen elő{llítani. Igaz viszont, hogy az elkészült fényképeket utólag is lehet korrigálni, ezért elvileg nincs akadálya
annak, hogy tizianós foltrendszereket hozzunk létre fényképészeti eszközök
és számítógépes programok segítségével. A feladat megvalósítása során
azonban olyan mélységekben kellene átírni a nyers fényképeket, hogy a
munkálatok már egyenértékűek lennének a festői gyakorlattal. Tiziano foltképzéseivel ráadásul nem könnyű versenyezni, mert a mester a színes területeket összetett eljárásokon keresztül, rétegesen alakította ki (lásd 8.2),
miközben folyamatosan szín- és tónusharmonizációkat is végzett. Ezzel párhuzamosan olyan speciális „form{ciókat” is beleszőtt az absztrakt felépítésekbe, amelyek intellektuális, sőt „költői” jelentéssel bírnak. (A fényképezésre és a számítógépes átiratokra épülő rekonstrukciós kísérletek nemcsak
Tiziano műveivel nem tudnának megbirkózni, de Albertinelli, Vasari, Pontormo, Tintoretto foltrendszereit sem tudnák létrehozni. Ennek oka mindenkor a mesterséges tónus- és színharmonizációk, valamint az egyéni
absztrakt formációk.)
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5.5 Hálózatos árnyékolások csökkentett chiaroscuróval
(Pontormo)

38. ábra. Az összehangolt tónusszövetek tetszőlegesen világosíthatók vagy
sötétíthetők

A hálózatos árnyékolások használata nem járt szükségszerűen együtt a leonardói sötétítéssel. Ennek a megállapításnak az illusztrálását Jacopo Pontormo művének, a Vizitációnak (1528–1530) a segítségével végezzük el. A mű
figurális kompozíciója Albertinelli Vizitációjára (35/a. ábra) emlékeztet, bár
itt a művész Máriát és Erzsébetet nemcsak oldalról ábrázolta, hanem – meglepő módon – szemből is.86 Az absztrakt felépítés néh{ny nagyméretű, hidegmeleg kontrasztot alkotó,87 „piros” és „zöld” színű tömbből (drapériák) áll,
melyek mellett a fejek, a kezek, a lábak „foltjai” szinte eltörpülnek. Különös,
a korabeli firenzei festészetre általában is jellemző ellentmondást észlelünk
az absztrakt és a figurális oldal között: míg a parcellaszerkezetek és a kontúrvonalak merevséget sugároznak, addig a csavart felületek mozgást involválnak.
A 38. ábrán négyféle változatban láthatjuk a festmény fekete-fehér reprodukcióját, melyek közül a másodikat (38/b. ábra) fogadjuk el „tónushelyesnek”. Ebből kiindulva erősítsük fel fokozatosan a tónuskontrasztokat, azaz
vegyük még világosabbra a világos részeket, ugyanakkor sötétebbre a sötéteket. A transzformáció első lépése után (38/c. ábra) azt figyelhetjük meg, hogy
az árnyékolások összehangolt jellege – a jelentős változások ellenére – megmaradt. Ebben az átiratban közel járunk Leonardo „receptjéhez”, a hálózatos
árnyékolások chiaroscurós felerősítéséhez. Tovább mélyítve a tónuskontrasztokat a caravaggiói tenebrizmushoz hasonló arculathoz érkezünk el
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(38/d. ábra). A változtatások tanulsága a következő: amennyiben egy festmény hálózatos árnyékolásokkal és összehangolt tónusokkal rendelkezik
– Pontormo műve teljességgel megfelel ezen kritériumoknak –, akkor újabb
és újabb tónusátiratokat lehet belőle készíteni, anélkül, hogy a tónusszövet
megsérülne. Általános szabályként is megfogalmazható, hogy a hálózatos árnyékolásokkal készült foltrendszerek tetszőlegesen világosíthatók (38/a. ábra),
sötétíthetők, kontrasztálhatók. A tónusszöveteknek ez a fajta „rugalmass{ga”
a gyakorlatban azt eredményezte, hogy egy festő szabadon eldönthette, hogy
sötétített árnyékolásokkal dolgozik vagy pedig világosabb tónusokat használ
a fényintenzitás-ábrázolásnál. A világosabb tónusok a színezéseknek kedveztek, a sötétebbek a kevésbé színes, ugyanakkor „izgalmas” foltrendszerek kialakítását tették lehetővé (lásd 5.6).
A tónuskontrasztok számítógépes változtatása sokat elárul egy festmény
tónusszerkezetéről és egyben a teljes absztrakt felépítésről is. Azoknál az alkotásoknál, ahol megfelelően összehangolt tónushidak, tónushurkok és tónuskontrasztok vannak, a most látott transzformációk nem rongálják meg
a tónusszöveteket. Ahol viszont nincsenek összehangolt tónusszövetek – mint
a késő középkori festmények nagy részénél, hogy most más korok és kultúrák
festészetét ne is említsük –, ott a világos és sötét tónusok felerősítése tönkreteszi a már meglévő egyensúlyokat. Ez utóbbi esetben olyan absztrakt összefüggések jelenhetnek meg, amelyek eredetileg nem voltak a műben, illetve
olyan viszonyok szűnhetnek meg, amelyek korábban kulcsfontosságú szereppel bírtak. (Giotto és Piero della Francesca művei mereven ellenállnak a tónuskontrasztok megváltoztatásának.)

5.6 A chiaroscuro és a színezések
A következő grafikai sorozattal (39. ábra) azt vizsgáljuk, hogy a hálózatos
árnyékolások fokozódó chiaroscurója miként befolyásolta a színezéseket és a
tónuskialakításokat. A figurák rajzolata és alapszínei a már ismertetett Vasari-mű, a Szent család és Szent Ferenc szerint készült. Az első számítógépes
grafika (39/a. ábra) a quattrocento végén és a cinquecento elején használt színezésekre és árnyékolásokra emlékeztet. Az árnyékolások helyenként összefüggő rendszereket alkotnak, de mellettük még az izolált és a párhuzamos
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árnyékolások is megjelennek. Nem véletlen, hogy ez a változat Michelangelo
1506-ban készült Szent Család tondójára (49/a. ábra) emlékeztet (lásd 7.1).
A második grafika (39/b. ábra) azért tűnhet ismerősnek, mert ez hasonlít legjobban az eredeti Vasari-festményre. Ez az átirat annyival pontosabb a korábbinál (34/b. ábra), hogy az arcokra, a karokra, a ruházatokra felkerültek a
„fénylő” zónák is. Észrevehetjük, hogy a hálózatos árnyékolások chiaroscurós
megerősítései miatt a sötétebb sávok önálló formációkként jelennek meg a
parcellák körül. Az absztrakt felépítés szövevényesebb, mint az első grafikán,
ugyanakkor – a sötét sávok miatt – sokkal összefogottabb. Egy újabb figura
vagy tárgyi elem hozzáadásánál a tónushurkokat bármikor át lehetne szabni
anélkül, hogy az új elemek felborítanák a harmonikus viszonyokat.

39. ábra. Az erősödő chiaroscuro a visszafogott színezéseknek kedvez

A harmadik grafikán (39/c. ábra) azt figyelhetjük meg, hogy a tónuskontrasztok növelése a tónusértékek számának jelentős csökkenéséhez vezet,
mivel a korábban közepes tónusú részek vagy világosakká, vagy sötétekké
válnak. A világos és a sötét zónák területi növekedése együtt jár az unionezónák elkeskenyedésével, ahogy azt Caravaggio művei is jól példázzák (lásd
11.2). A sötét szövet megvastagodása miatt a világos foltok elkülönülnek egymástól (lásd 24/b. ábra). Ezenközben az előrajzol{s nyomai is eltűnnek, ezért
a parcellák szélei sok helyütt szinte beleolvadnak a sötét háttérbe.
A számítógépes interpretáció természetesen csak közelítő jelleggel írja le
a cinquecento festészetében végbement változásokat, de láthatóvá teszi azt a
folyamatot, amelyben a színezések egyre visszafogottabbakká váltak. A negyedik grafika segítségével (39/d. ábra), amely élénk színeivel szándékosan
ellentmond a kiolvasható trendnek, logikus magyarázatot találunk az elszín-
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telenedésre. Ezen a változaton a színek – a vastag, sötét sávok miatt – még
telítettebbnek tűnnek, mint amilyenek valójában. A fellépő hatás olyan,
mintha a felületek sugároznák ki a színes fényeket a térbe, a színes világítótestekhez hasonlóan. Az élénk színek az absztrakt felépítéseknek sem kedveznek, hiszen a fény-árnyék olvasat csökkenése miatt indokolatlanná válik
a „feketés” sávok túlzott jelenléte. Nem meglepő, hogy a chiaroscuro legnagyobb mesterei, mint Leonardo, Tintoretto, Caravaggio, Rembrandt, az erőteljesebb színeket gyakran barnás, szürkés vagy letompított színekkel helyettesítették, növelve ezáltal a fényintenzitás-leírások hatékonyságát és a drámai
összhatást. (Csak a „piros” szín részesült megkülönböztetett bánásmódban,
lásd 8.3 és 11.2.)

5.7 Chiaro- és oscuroszerkezetek (Beccafumi)

40. ábra. Beccafumi művének chiaro- és oscuroszerkezete

Domenico Beccafumi festészete olyan, mint egy gyűjtőlencse, amely az
általa értékesnek tartott szakmai ötleteket és megoldásokat egy sajátos látásmódon keresztül fókuszálja egybe.88A Szent Katalin misztikus menyegzője
(40/a. ábra) 1528-ban készült.89 Az előtér intenzív fény-árnyékait létrehozó
fényforrás jobbra fent, az {br{zolt l{tómezőn kívül van. A festmény misztikus
hangulatát fokozzák a szokatlan fényviszonyok, az irreális színek, a mozdu-
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latlanul álló szentek, valamint a félhomályba vesző, felül nyitott kupola a
háttérben. (Beccafumit sokan a szürrealizmus előfut{r{nak tartják.) A festő
egyik kedvelt eljárása az volt, hogy nemcsak a parcellák között, de a parcellákon belül is erőteljes chiaroscurót hozott létre. A lokális „fehérítés” és „feketítés” intenzív „tónusingadoz{ssal”, „vibr{l{ssal” gazdagította az absztrakt
felépítéseket. Az eljárás – melyet El Greco is elsajátított – figurális olvasatban
olyan hatást kelt, mintha a tér minden szegletében a fény és a sötétség küzdene egymással.90 A Szent Katalin misztikus menyegzőjén a leplekre festett
„fehér” foltokat csillogásoknak értelmezhetjük, ami inkább a drága szövetekre
jellemző, semmint a szentek szegényes öltözékeire. Ez a furcsaság is arra hívja
fel a figyelmet, hogy a mester munkáin jól megfér egymással a naturalista ábrázolás és a festői képzelet. Szent P{l alakja (jobbra lent) nem hengeres form{kból
áll, mint az álló alakok. A rajta lévő színes tónushurkok (40/c. ábra) speciális
arculatát érdemes összevetni az Albertinelli-műnél megismert (35/b. ábra)
formációkkal. A festmény egyik legfeltűnőbb részlete, a Szent Pál két térdét
összekötő kalligrafikus „fehér” ív, a chiaroszerkezet egyik kulcsfontosságú
eleme. A színében modulálatlan „piros” felület – a színt Beccafumi-pirosnak
is hívják – úgy hat, mintha egy fényforrás bújna meg a lepel mögött. A zöldes
könyv bal alsó sarka is szürreálisan világít.
A középső grafika (40/b. ábra) az absztrakt felépítéseket meghatározó chiaroés oscuroszerkezeteket foglalja össze. Jól kivehető, hogy a chiaroszerkezet tengelyszimmetrikus és hogy teljesen összhangban van az ugyancsak szimmetrikus figurális kompozícióval.91 (Csak a kontraszt kedvéért érdemes megjegyezni,
hogy Tintoretto chiaroszerkezetei mindig aszimmetrikusak, lásd 64/b. és
66/a. ábra.) A sötét foltok jobbra billenő többlete a „kupola” megvilágításából adódik. A világos és a sötét területek szétterítése ezen a művön is egy „csőeffektust” hoz létre, de fordított módon, mint ahogyan azt Perugino (20/b. ábra)
és Rogier van der Weyden (20/c. ábra) alkotásainál tapasztaltuk. Mert míg
azoknál a „cső fala” a sötét, addig a Szent Katalin misztikus menyegzőjén
a „cső fala” a világos.
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5.8 Belsősávos árnyékolások (Pontormo)

41. ábra. Pontormo két oldalról világított meg egy bonyolult figurális kompozíciót

A belsős{vos árnyékolások használatára akkor volt szükség, amikor az
alakzat kettős megvilágítását kellett ábrázolni. Például amikor egy arc egyik
felét az égbolt fényei, a másikat a közeli falról visszavert sugarak érik. Ilyen
fényviszonyokkal találkoztunk már Masaccio és Piero della Francesca műveinél, de csak egy-egy arcnál, figuránál.92 Jacopo Pontormo Levétel a keresztről
(1528) című festménye (41/a. ábra) ebben a tekintetben is egy igazi kuriózumnak számít, mivel ezen a festő egy bonyolult figurális kompozíciót helyezett kettős megvilágításba. A jelenetet valószínűleg egy fáklya fénye
világítja meg jobbról-felülről, de az árnyékok elhelyezkedéséből az is kiderül,
hogy a bal oldalon is van egy fényforrás. Ez utóbbi akár a hajnali égbolt is lehetne, melynek fényét az égen úszó felhő is visszaveri, de az sem zárható ki,
hogy egy másik fáklya is ég az emberektől kissé távolabb. A fény-árnyékok
közelebbi vizsgálata azt a feltevést támasztja alá, hogy Pontormo a fantáziája
alapján dolgozott. Ezzel indokolható, hogy a műhöz nem lehet egzakt fényviszonyokat rendelni. Az irreális hangulatot a testek lebegése és a hideg, neonszerű színek is fokozzák.
Az árnyékolásokat Pontormo úgy alakította ki, hogy a festett árnyékok a
kidomborodó felületek hozzánk közelebbi pontjain kígyózzanak végig. Ezeket
a pontokat kötik össze a második kép (41/b. ábra) fekete vonalai. A színek és
tónusok összedolgozása hasonlatos a Vasarinál megismert eljárásokhoz (lásd
5.2), azzal a különbséggel, hogy itt a világosítás nem egy, hanem két irányba
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fut szét egy-egy parcellán belül. A szemléletesség kedvéért úgy is felfoghatjuk
a munkálatokat, mintha Pontormo nem egy, hanem két festményt festett volna
ugyanarra a felületre, először jobbról, aztán balról világítva meg a jelenetet.
Sejthetjük, hogy a feladat milyen érdekfeszítő lehetett a művész számára. A
negyedik kép (41/d. ábra) az árnyékolásokat foglalja össze a tónusértékektől
függetlenül. Feltűnhet, hogy a belsős{vos árnyékolásoknál Pontormo nem
adta fel a hálózatos árnyékolások alkalmazását. Korábbi árnyékolásaihoz képest csak annyi változás történt, hogy a formáknál egy helyett két tónushurkot alkalmazott. A kettős tónushurkok jól kivehetők Krisztus felső testén és
a guggoló figura fején, melyek helyét a képen a sárga vonalak jelölik.
Belsős{vos ányékolásokkal készült összetett figurális kompozíciót nem
könnyű találni a festészet történetében. Még a fény-árnyék ábrázolás későbbi
nagy mesterei is elkerülték a kettős megvilágítások szerinti tónuskialakításokat. Kétségtelen, hogy Pontormo merészen nyúlt a szokatlan tónuskialakításhoz, de az már kérdéses, hogy mi az, amit helyesen vagy kevésbé sikeresen
oldott meg. A harmadik kép (41/c. ábra) a reprodukció negatívját mutatja.
Ezen az (a), (b), (c) ellipszisekkel megjelölt sötét zónák felelnek meg a festmény legvilágosabb területeinek. Jól látható, hogy az (a) és a (b) helyek ellentétes irányból kapják a főfényt. A negatívon az is jól látszik, hogy az előtér
alakjait sokkal több fényintenzitás éri, mint a hátul állókat. Az eltérést úgy
kell értelmezni, hogy Pontormo a visszavert fények erősségével is ábrázolni
kívánta a térmélységet. (A fenti Beccafumi-festményen egy viszonylag egyszerűbb megoldást figyelhetünk meg a pontormóinál. Ott ugyanis a visszavert
fények ugyanolyan erősek a hátrébb álló alakokon, mint az előtérben ülőkön,
de kisebb területet foglalva el a testeken. Figyelemreméltó, hogy Caravaggio
is többnyire összeszűkülő, világos foltokkal érzékeltette a térmélységet és
nem a világos tónusok fokozatos elsötétítésével, lásd 80/a. ábra.)
A festményen számos olyan szakmai érdekességet lehet találni, melyek
nem találtak folytatásra a későbbi évszázadok festői gyakorlatában. Itt érdemes megemlíteni, hogy Pontormo megítélése – a különös arcok és pózok, a
kimódolt figurális kompozíciók, a sajátos színezések és egyéb, a manierizmushoz sorolt jellemzők miatt – korántsem egységes. Azok a szerzők, akik a
festészet történetét a társadalmi és világnézeti változások dokumentumaként
fogják fel, alkotásaiban egy korábbi értékrend válságának jeleit vélik felfedezni. De a festőmesterség felől nézve műveit nem egy „dekadens”, hanem
egy kifejezetten kreatív művész képe bontakozik ki, akárcsak Rosso Fiorentino, Parmigianino vagy Beccafumi esetében.
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5.9 Geometrizálás, geometrikus stilizáció
(Rosso Fiorentino)
A késő középkori festők vonzódását a geometriához nemcsak az az elképzelés indokolta, miszerint az ideális tartalmakhoz a tökéletes – értsd geometriai – szerkezetek és formák illenek, hanem az a prózai tény is, hogy a
korabeli absztrakt-figurális játékszabályok nem tették lehetővé a nem geometrikus festészetet (lásd 3.2). Leonardo da Vinci volt az első festő, aki véglegesen hátat fordított a geometrizálás és geometrikus stilizáció évszázados
hagyományának. Példáját az ifjabb művészek csak részben követték. Így
Pontormo, Rosso Fiorentino és Beccafumi még évtizedek múlva is folytatták
sajátos kísérleteiket a geometrikus és az organikus absztrakt felépítések ötvözését illetően.

42. ábra. Rosso Fiorentino geometrikus stilizációja

Rosso Fiorentino Mózes megvédi Jetro lányait (42/a. ábra) című festményét
1524-re datálják. A mű geometrikus-geometrizáló arculata többféle eljárásnak
a következménye. Mindenekelőtt az alakok egy geometrizáló „előform{z{son”
estek át – hasonlóan ahhoz, amit Piero della Francescánál megismertünk (lásd
3.2) –, minek következtében inkább geometrizált szobrokra emlékeztetnek,
semmint hús-vér emberekre. A jobb felső sarokban {lló női figur{nak péld{ul
a mellei kúp alakúak, a lábai hengeresek, a feje tojásdad, az orra egyenes.
(Hasonló módon geometrizált alakok jellemzik Pontormo és Beccafumi festészetét is.) Geometrikus kialakít{s figyelhető meg az ívek és egyenesek men-

94

tén összefűzött parcelláknál is, de ezek illesztése nem fürkészhető ki olyan
könnyen, mint Piero della Francesca Krisztus feltámadása esetében (17/c. ábra).
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy az „egym{sra dob{lt” parcellák rendezetlen
halmazt alkotnak (42/b. ábra), de egy tüzetesebb szemrevételezés azt igazolja,
hogy ezek formációi alkotják a festmény primer szerkezetét. A geometrizáló
arculat a Rosso Fiorentino által alkalmazott geometrikus stilizációnak is köszönhető. A harmadik grafika (42/c. ábra) azt mutatja meg, hogy a festő az
izmokat és a többi anatómiai részletet miként írta át hullámokká, oválisokká,
lekerekített csúcsú síkidomokká, ékekké. Ezt a fajta stilizációt nem annyira
a festészettörténet régebbi fejezeteiből ismerjük, mint inkább a 20. századi
reklámgrafikákból, festményekből.93
A felületleírások nagyobb szerepet kaptak a festményen, mint a fényintenzitás-ábrázolások. A kialakult egyensúly-eltolódáson változtat a negyedik
kép (42/d. ábra), melyen a hálózatos árnyékolások halvány tónusait egyfajta
„leonardós” chiaroscuro erősíti fel. Látható, hogy a geometrikus-geometrizáló
megjelenés sem esztétikai, sem gyakorlati ellentétben nem áll a hálózatos árnyékolásokkal. A hálózatos árnyékolások ugyanis „rugalmas” tónusszöveteket
formálnak, melyeket egyaránt szét lehet teríteni akár geometrikus, akár organikus módon. Figyelemreméltó, hogy a tonális átalakítás után az eredetileg
statikus festmény szinte mozgásba lendült. A dinamikus absztrakt felépítés
annak tulajdonítható, hogy a felerősített tónusszövetek összefűzik a kontúrvonalakkal elkülönített parcellákat.
Elcsodálkozhatunk azon, hogy Rosso Fiorentino, aki kiválóan ismerte a
leonardói sötétítés hatását, ennél a művénél miért csak korlátozottan alkalmazta a fényintenzitást leíró chiaroscurót. És azon is meglepődhetünk, hogy
miért a plasztikus chiaroscuróra és miért nem a fényintenzitást leíró chiaroscuróra tette a hangsúlyt, mint általában a többi alkotásán. Valószínűnek tűnik,
hogy a Mózes megvédi Jetro lányait című festmény egy olyan „kísérlet” része
volt, melyben a festő kipróbálta és a saját elképzeléseihez igazította Michelangelo – a 7. fejezetben ismertetendő – módszereit. A mű témája arra vall,
hogy az ihletet Michelangelo Cascinai csata című freskójához készült kartonja adta.94 Az sem kétséges, hogy a bal felső sarokban rohanó férfit és a feje
felett megcsavarodó leplet az Ádám teremtése inspirálta.95 Rosso Fiorentino
azzal is megközelítette Michelangelo festészetének esztétikáját, hogy kiiktatta
a leonardói sötétítést, mely egyébként festői gyakorlatának alapvető része
volt. (Megjegyzendő, hogy Michelangelo, aki ifjúkorában lenézte a festészetet
és akit később teljesen lekötöttek a nagyméretű és a nagy költségvetésű meg-
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bízások, sohasem bonyolódott volna olyanfajta „kísérletezésekbe”, mint amilyeneket Rosso Fiorentino vagy Pontormo folytatott.96)
A geometrikus stilizáció és a geometrizálás további történetéről azt kell
röviden elmondani, hogy mint sajátos festői problémák egyre kevésbé foglalkoztatták a művészeket. A barokk festészetben – az organikus absztrakt felépítések ellenére – fellelhető ugyan a figurákon egyfajta geometrizálás, de a
caravaggista festészet és a rokokó végképp szakított ezzel a több évszázados
szakmai hagyománnyal. Arra nincs lehetőségünk, hogy részletesen foglalkozzunk a geometrikus stilizáció és a geometrizálás hanyatlásával, de azért nem
haszontalan rámutatni ezen eljárások néhány gyenge pontjára. Mindenekelőtt
azt kell kiemelni, hogy a geometrikus absztrakt felépítések – az organikus
foltrendszerekkel ellentétben – nem kedveztek a mozgás ábrázolásának. Például a Mózes megvédi Jetro lányait jelenetében a legtöbb alak intenzív mozgásban van, a dinamikus összhatás mégis elmarad, mert a mindenhol jelen lévő
geometrikus stilizáció „merevvé” teszi a foltrendszert. Azt sem szabad elhallgatni, hogy míg az organikus szövetek még egy közepes festő kezében is látványos festészetet eredményezhettek, addig a geometria alkalmazása – az ezzel
járó szellemi munkálatok miatt – kevésbé felelt meg az 1500-as évek végétől
kibontakozó „tömegtermelésnek”.97 És végül arról is kell szólni, hogy a cinquecento utolsó harmadában az organikus szövésű velencei festészet óriási sikere
miatt a „firenzei geometriz{l{s” egyszerűen divatjamúlttá vált.

5.10 Organikus foltrendszerek, festői fraktálok
(Parmigianino)
Parmigianino Hosszú nyakú Madonna (1534–1540) című festménye
(43/a. ábra) korántsem alkot olyan kavargó „absztrakt univerzumot”, mint amilyeneket Tiziano festett időskor{ban (lásd 8.2), de arra a célra kiváló, hogy általa
megközelítsük az organikus foltrendszerek kérdéskörét, annak ellenére, hogy
a művön némi geometrikus stilizáció is kimutatható. A szemléltetés kedvéért
a következő két grafikán különválasztottuk a festmény nagyobb tömbjeit
(43/b. ábra) a vonalas szerkezetektől (43/c. ábra). A középső grafikán jól kivehető, ahogy a változatos alakú színes tömbök egymásnak feszülnek. Első
pillantásra az absztrakt kompozíció aszimmetrikusnak tűnhet, mindenekelőtt
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a figurális kompozíció áthatása miatt, de valójában a felület nagy részét tengely- és középpontos szimmetriák uralják. A színezések is ezeknek megfelelően alakulnak: a Madonna ruhájához tartozó „kékes” részek átellenesek
a bal felső sarok nagy „piros” tömbjéhez képest, közöttük „zöldes” és világos
zónák helyezkednek el. A bal alsó sarokban látható parányi figura „természetes sziéna” foltja, valamint az angyalok és a Madonna „s{rg{s” színű hajfürtjei is középpontosan szimmetrikusak.

43. ábra. Tömbök és vonalas szerkezetek Parmigianino művén

A vonalas szerkezetek kiemelése (43/c. ábra) rávilágít a foltrendszeren
belül betöltött szerepükre. A vonalkötegek a tömböket éppúgy felkavarják,
mint a víz felszínét a hullámok. Nehéz eldönteni, hogy a nagyobb foltegyüttesek uralkodnak a vonalkötegek felett vagy fordítva. Az ambivalens állapotok
arra engednek következtetni, hogy Parmigianino a vonalak szövetét tetszés
szerint tömbökké alakíthatta át, illetve hogy a tömböket bármikor vonalakra,
vonalas szerkezetekre tudta felbontani. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy
a festői fejlesztés vonalakkal kezdődhetett, tömbösítéssel folytatódhatott,
végül visszakanyarodhatott a vonalak és a sávok kidolgozásához. Parmigianino festményeinél – akárcsak Tintoretto és El Greco műveinél – a vonalas
szerkezetek többnyire chiaroscurós vonalkötegek, melyeket a színes tömbök
tónusmodulációinak is felfoghatunk, hiszen ellentétes tónusokkal borítják be
a kérdéses terület középtónusát. A chiaroscurós vonalkötegek használatával
„csod{kat” lehet művelni, hiszen jelenlétük még a legmerevebb parcellaszer-
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kezeteket is megmozgatja. Figurális olvasatban a chiaroscurós vonalkötegek
ellentétes fényintenzitásokkal töltik fel az ábrázolt fényteret, ami „vibr{ló”
hatást kelt. A vonalak és sávok kötege Parmigianino művein a lírai hangvételhez idomulnak, de ugyanez a festői eszköz a dinamikus absztrakt felépítést
és a drámai figurális üzenetet is elmélyítheti, miként azt Tintoretto festményei is példázzák.
Festői fraktálok: Amikor egy festmény absztrakt felépítésének makroszerkezete egy kisebb méretskálán újra feltűnik, akkor egy sajátos viszony alakul
ki az egész és a rész között. Mivel a festői gyakorlatban a hasonlóságok ismétlődésértékűek, ezért amikor egy kisebb absztrakt részlet „megismétli”
a nagyobb egészt, akkor – a matematikai fraktálok mintájára – festői fraktálokról beszélhetünk. A sárga vonalakkal körülhatárolt területek (43/a. ábra)
absztrakt felépítésükben annyira hasonlítanak egymáshoz, hogy már ismétlődésnek számítanak. A kiemelt „minta” egy még kisebb méretskálán, az angyalok arcánál is folytatódik. Téves lenne azt hinni, hogy a hasonlóságok
csupán a véletlennek köszönhetők, hiszen Parmigianino hét éven keresztül
fejlesztette ezt a művét.98
Az „ismétléseken” alapuló komponálás Tizianónál is kimutatható. Johannes
Wilde az Urbinói Vénusz színkompozíciója és a háttérjelenet absztrakt felépítése között mutatott ki ilyen jellegű összefüggést.99 Véleménye szerint a mű
a faliszőnyegekre (tapisseries) emlékeztet abban az értelemben, hogy az előtér
fő színei megismétlődnek a háttérben.100 Kiváló észrevételét azzal egészíteném ki, hogy az Urbinói Vénusz tónusainál és geometriai szerkezeténél is
megfigyelhetők bizonyos ismétlődések az előtér és a háttér között. Az egymásba épülő és ismétlődő absztrakt formációk legnagyobb mestere valószínűleg Tintoretto volt. Az Ártatlanok lemészárlásánál 101 például a teljes
makroszerkezet többször is „megismétlődik” a háttérben – akár inverz formában is –, egyre kisebb méretskálákon, követve a perspektíva szűkítő hatását.
(Tintoretto a diagonális aranymetszésen keresztül a matematikai fraktálokhoz
is közel került, lásd 9.5.2.) Festői fraktálok csak a Leonardo utáni festészetben
mutathatók ki, mivel a középkori geometrikus parcellahálózatok nem kedveztek a rész és az egész ilyen módon történő összedolgozásának.
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5.11 Statikus és dinamikus absztrakt-figurális kompozíciók
(Leonardo, Michelangelo)
A késő középkori festmények absztrakt felépítésére a geometrikus parcellahálózatok, a párhuzamos árnyékolások, valamint az ellenpontozott színek
és tónusok miatt fellépő fragmentációk a jellemzők. Ezzel szemben a cinquecento műveit a hálózatokká összevont árnyékolások, a fényintenzitást leíró
chiaroscuro, a tónus-szín hierarchia és az organikus (nem geometrikus) foltrendszerek határozzák meg. Míg a késő középkori művészek lehetőségei eleve
korlátozottak voltak az alakok mozgásának vagy a fényterek felépítésének érzékeltetésében, addig a cinquecento alkotóinak az összefüggő tónusszövetek
szinte felkínálták a nyugtalan, dinamikus kompozíciókat. (A geometrikus
és az organikus foltrendszerek a statikus-dinamikus és a fragmentált-illesztett
fogalompárokkal is megkülönböztethetők.)
Az absztrakt-figurális játékszabályokban bekövetkezett paradigmaváltást
helytelen lenne csupán történelmi-világnézeti válsággal indokolni (Hauser
Arnold102), mivel még egy „vil{gégés” sem tudta volna megváltoztatni a késő
középkori geometrikus-statikus figurális kompozíciókat, hacsak nem állt
volna már rendelkezésre egy megfelelően kidolgozott vizuális nyelvjáték, a
hozzá tartozó organikus-dinamikus absztrakt eszközökkel. Ez utóbbiak nélkül
a festmények továbbra is koll{zsszerű arculatot mutattak volna, hasonlóan
Michelangelo freskóihoz (lásd 7. fejezet). Megállapítható, hogy a fényintenzitás-ábrázolás és az organikus-dinamikus tónusszövetek kidolgozása nélkül,
melyeket vitathatatlanul Leonardo da Vincinek köszönhetünk, aligha jött
volna létre a manierizmus (1530–1600). (Az egyoldalú ikonográfiai szemlélet
Leonardo da Vinci munkásságát a klasszikus reneszánszhoz sorolja, Michelangelo festészetét pedig a manierizmushoz. Az absztrakt felépítések vizsgálata azonban pontosan fordított előjelekkel látja el a két művész alkotásait.)
Úgy vélem, hogy a manierista festői „kalandok” tényleges mozgatórugói a
megújított absztrakt-figurális játékszabályok voltak és nem a társadalmi változások.103 A kísérletező kedvet jól tükrözik azok a szakmai ötletek és megoldások is, amelyek nem épültek be a későbbi korok festői gyakorlatába, mint
az előzőekben ismertetett Pontormo-, Rosso-, Fiorentino- és Beccafumiinvenciók. Ugyanakkor ezekben az évtizedekben szilárdultak meg azok a fontos
absztrakt-figurális játékszabályok, amelyek döntően meghatározták a festé-
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szet történetének további alakulását, és amelyek három évszázaddal később
a fényképezésre is kihatottak.

44. ábra. Statikus és dinamikus absztrakt-figurális kompozíciók

Az absztrakt-figurális kompozíciók statikus-dinamikus jegyei alapján öszszehasonlításokat tehetünk a reneszánsz művek és a hozzájuk tartozó munkamódszerek között. A fenti ábra (44. ábra) egy olyan koordináta- rendszert
mutat, amelynek vízszintes tengelyén a figurális, függőleges tengelyén pedig
az absztrakt kompozíciók fokozódó dinamikáját ábrázoljuk. Első lépésként
Giotto (Gio) és Tintoretto (Tin) pontjait rögzítjük, egymástól meglehetősen
távol, jelezvén, hogy Tintoretto dinamikus alkotásaihoz képest Giotto munkái – absztrakt és figurális értelemben is – „statikusak”. A két szélső pont
felvétele után további festők helyét kereshetjük meg egyszerű viszonyításokkal. Például Masaccio helyzete (Mas) nyilvánvalóan Giottóhoz közel adható
meg. Mivel Masaccio erőteljes árnyékolásai élénkebbé teszik freskóinak foltrendszereit, illetve figurái is bátrabban „mozognak” – lásd Ádám és Éva
kiűzetése a Paradicsomból104 –, ezért a neki megfelelő pontot Giottótól jobbra
és egy kicsit feljebb jelölhetjük ki. Eddig nem volt nehéz a dolgunk, de az
igazán érdekes probléma csak most következik: hol helyezzük el Leonardót
és Michelangelót? Leonardo (Leo) művei absztrakt felépítésükben dinamikusabbak, mint Michelangelo (Mic) festményei, viszont figurális kompozíciói
többnyire statikusak.105 (A figurális tengelyen Michelangelo azért került
hátrébb Tintorettóhoz képest, mert a figurális komponálás nem korlátozódik
csupán az emberábrázolásra, hanem a jelenetek teljes egészét is magában
foglalja, beleértve a hátteret, a perspektívát, a megvilágításokat stb.) A további
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pontok kijelölésének az szab határt, hogy az „egym{shoz közeli” művészek
összehasonlításakor elkerülhetetlenek a szubjektív értékelések, és maga a
módszer sem alkalmas egzakt felmérésekre. Hogy elejét vegyük a hibáknak, megelégszünk annak megállapításával, hogy Raffaello, Pontormo,
Rosso Fiorentino, Beccafumi, Parmigianino, Vasari és Tiziano pontjai valahol a „piros” folton belül lehetnek. (Caravaggio is Leonardo közelében helyezhető el, lásd 10.6.)
A szemléltető ábra azt sugallja, hogy bár Michelangelo valóban megadta
a kegyelemdöfést a késő középkori geometrizáló emberábrázolásnak, kora festészetének – piros folttal jelzett – „forradalm{ban” nem vett részt. Ennél is
nyilvánvalóbbá válna Michelangelo távolmaradása a lényeges változásoktól,
ha egy olyan harmadik tengelyt is csatolnánk a koordináta-rendszerhez, amelyen a fényintenzitás-ábrázolást értékelnénk. Leonardóval kapcsolatban viszont megállapítható, hogy nála csak a pozitúrák és a figurális kompozíciók
statikusak, de műveinek absztrakt felépítése éppoly „nyugtalan”, mint a fények a „hamvadó tűzben” (lásd 6.3). A koordináta-rendszer alapján úgy tűnik,
hogy a festészetben bekövetkezett paradigmaváltás mindenekelőtt Leonardo
„kutat{si eredményeinek” volt köszönhető.
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6. FÉNYTÉRÁBRÁZOLÁS,
PERSPEKTÍVA
6.1 Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora

45. ábra. Az Utolsó vacsora fénytere

A perspektíva és a párhuzamos árnyékolások együttes használatánál azt
figyeltük meg (lásd 2.7), hogy míg az első fokozza a térmélység élményét,
addig a második a domborművekhez közelíti az ábrázolást. Arra is fény derült, hogy ennek az ellentmondásnak a megszüntetése érdekében Masaccio
néhány fontos kiegészítéssel látta el a párhuzamos árnyékolások alkalmazását. Így a Szentháromság című (15/a. ábra) freskón a fényintenzitások alapján
osztotta fel a teret, a Krisztus és az Atya figuráira hálózatos árnyékolásokat
helyezett, és minden bizonnyal vetett árnyékokat is festett, mint az Adógarason
(12. ábra). Feltehető a kérdés, hogy vajon Leonardo da Vincinek sikerült-e
összedolgoznia a hálózatos árnyékolásokon alapuló fénytérábrázolást a perspektívával. Kétségtelen, hogy a befejezetlen Királyok imádásán (29/a. ábra)
egyaránt találunk chiaroscurós tónusszöveteket és a perspektíva szerint kiszerkesztett építészeti részleteket, de az előbbi csak az előteret borítja be, míg
az utóbbi csupán a távoli háttérben jelenik meg. A két térmélységet ábrázoló
módszer tehát ezen a művön sem keveredik össze. A leonardói életműben már
csak egyetlen alkotáshoz fordulhatunk, hogy választ kapjunk a fenti kérdésre.
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Mivel az Utolsó vacsora (Il cenacolo) (1495–1497) háttere perspektivikus
ábrázolást mutat, valamint a figurákon kimutathatók az illesztett és a hálózatos árnyékolások, ezért arra gondolhatnánk, hogy végre rátaláltunk arra a műre,
amelyet kerestünk. A falfestmény – olaj és tempera gipszes vakolaton – azonban olyan rossz állapotban maradt fenn, hogy még az intenzív restaurációs
munkák után is inkább csak sejteni lehet az eredeti arculatot, semmint megfigyelni. Nemcsak a színezések sérültek meg, hanem a mű teljes tónusrendszere is „széthullott”. Mintha az árnyékolásokról „leestek” volna a mesterre
jellemző sötétítések. (Leonardo részben a sötétítések miatt ragaszkodhatott
az olajfestéshez.) Az Utolsó vacsoráról számos másolat készült, de ezek pontossága minden esetben kérdéses. Mind közül talán a Giampietrino által készített másolat (1520 körül) a leghitelesebb,106 minthogy a gyors tönkremenetel
miatt a későbbi másolók kénytelenek voltak újrafogalmazni a fény-árnyékokat,
a színezéseket, sőt még a figurák rajzolatát is. (A jelenkori számítógépes rekonstrukciókon is többnyire hiányosak a hálózatos árnyékolások és a leonardói sötétítések.)
Amennyiben a műről készült fekete-fehér fénykép tónuskontrasztjait megnöveljük (45/a. ábra), akkor beigazolódni látszik az a feltevésünk, hogy a
tónusok eredetileg összefüggő hálózatokat alkottak. Erre számíthattunk is,
hiszen éppen Leonardótól származik a tónusszövetek összehangolt megformálásának módszere, melyet már a Sziklás Madonnánál (30. ábra) is láttunk.
A bal oldali figurákon jól kivehetők a hálózatos árnyékolások. A tónuskontrasztok fokozása arra is alkalmas, hogy feltárjuk az ábrázolt fénytér fényintenzitás-szerkezetét. Ennek alapján készült el a figurális jelenet és a mögötte
lévő terem rekonstrukciós rajza (45/b. ábra). Észrevehetjük, hogy az alakokat,
az asztalt és a terem jobb oldalát egy enyhén felülről érkező fény világítja
meg balról. Honnan „ered” és mire utal ez a festett fény? Az Utolsó vacsora
még néhány évtizeddel ezelőtt is a valamikori ebédlő (refektórium) bal oldali
ablakain keresztül kapta a természetes megvilágítását, főleg délutánonként
és kora estéken.107 Ennek ismeretében nem maradhat rejtve előttünk, hogy
Leonardo milyen szellemesen kombinálta össze a tényleges és az ábrázolt
fényviszonyokat, hiszen hajdanán ugyanaz a „fény” vetült a teremben vacsorázó egyházi emberekre, mint Krisztusra és az apostolokra. (A mai látogató
ezt a hatást nem csodálhatja meg, mert a falfestményt műfények világítják
meg, az ablakokat pedig részben befalazták, részben elsötétítették.)
A tönkrement foltrendszereken kívül még más okok is közrejátszanak,
amiért hiába várjuk az Utolsó vacsorától a fénytérábrázolás és a perspektivi-
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kus térábrázolás látványos szintézisét. Így például a keskeny asztalon nem
fedezhetünk fel sz{mottevő távlati rövidülést, és emiatt az alakok szinte egy
síkban vannak. A jelenet ráadásul olyannyira az előtérbe került, hogy emiatt
részlegesen kitakarja a perspektivikusan ábrázolt terem térhatását. (Évtizedekkel később Tintoretto számos Utolsó vacsorát festett, perspektivikus háttérrel, de általában úgy, hogy a figurákat a nézőponttól messzebb helyezte el,
többnyire a horizont alá, az asztalt pedig gyakran kifordította a frontális nézetből [lásd 74/a. ábra]. Caravaggio híres Emmausi vacsora című festménye
is eszünkbe juthat,108 melyen a kinyújtott karok erőteljes távlati rövidülést
mutatnak.)

6.2 Geometria, perspektíva, fény-árnyékok (Raffaello)

46. ábra. Az Athéni iskola geometriai szerkezete és az ábrázolt fényviszonyok

A perspektíva és a hálózatos árnyékolások összedolgozásának kérdéskörét
Raffaello és Tintoretto műveinél vizsg{ljuk tov{bb. A két festő közül Tintoretto
volt az, aki a probléma mélyére ásott, és aki a legtöbb variációt és a legizgalmasabb festői invenciókat nyújtotta ezen a téren. Kétségtelen viszont, hogy
ifjú festőként Raffaello évtizedekkel korábbi alktásaiból is merített ihletet.109
Raffaello Sanzio Athéni iskolája (1509) a perspektivikus térábrázolás emblematikus műve.110 Éppen ezért azt hihetnénk, hogy nemcsak a megfestett épületelemek, de a figurák elhelyezései is a vonalperspektíva szerkesztéseihez
igazodnak. A festő azonban egy a várakozásunktól gyökeresen eltérő mód-
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szert alkalmazott a kompozíció megalkotásánál. A reprodukció alsó sarkainak
lekerekítése után (46/a. ábra) észrevehetjük, hogy a freskó valójában egy 7,7
méter {tmérőjű körszelet. Ha így tekintjük a művet és nem egy téglalapnak,
melyet felül ívek vágnak le, akkor az absztrakt-figurális kompozíció geometriai felépítését is egy kör kitüntetett pontjai és egyenesei mentén kereshetjük.
Ennek a körnek a vízszintes {tmérője (A) és az ettől 15 fokonként kijelölt
– a képen fekete színű – sugarak alkotják azt a „v{zat”, amelyhez viszonyítva
Raffaello a figurákat elrendezte. Az első 15 fokos sugár jelöli ki a (B) vízszintes vonalat, vagyis a hátrébb álló alakok fejmagasságát. A festő az (A–B)
távolság viszonylatában vette fel az épületbelső arányait és határozta meg az
előtérben lévő figurák magasságát. Ezek után az (A–B) szakaszt felező, fehér
színű egyenest horizontvonalként (C) definiálta, mely alatt jobbra is és balra
is egy-egy csoportot helyezett el (46/b. ábra).
A fehér színezéssel egy másik vonalköteghez érkeztünk el, a perspektíva
ortogonálisai által alkotott sugárnyalábhoz. Ennek középpontja – ami egyben
a centrális perspektíva enyészpontja (F) is – egyszerre van tőlünk véges és
végtelen távolságra.111 Az enyészpontból kiinduló ortogonálisok rendezik
el az épületelemeket, a kövezetet, a boltíveket, a mennyezeti kazettákat, de
az alakokra – a magasságukon kívül – nincsenek hatással. A fejeket és a végtagokat többnyire a 15 fokonként felvett sugarak pozicionálják. Raffaello a
perspektíva és a megfestendő felület geometriájának szétválasztását visszatérő módon használta a Stanzák többi freskójánál is, melyek szintén sugaras
elrendezéssel készültek!112 Az elmondottakból az is kiderül, hogy az erőteljes
perspektivikus ábrázolás ellenére Raffaello elsősorban a kétdimenziós felülethez igazította a figurális kompozíciót és csak azután vette számításba a virtuális tér adottságait.
A freskó világos tónusai miatt nem könnyű tanulmányozni az ábrázolt
fényviszonyokat. Ezen a nehézségen segít a megnövelt tónuskontraszt és az
enyhe sötétítés (46/b. ábra), miáltal hangsúlyosabbakká válnak az ön- és vetett árnyékok, illetve az absztrakt felépítés tónusszövetei. Ha összevetjük a
művet az öt évvel korábban festett Mária eljegyzése című olajfestménnyel,113
akkor igencsak meglepődhetünk azon a gyorsaságon, amellyel az ifjú mester
átformálta korábbi „peruginós” festészetét a Leonardótól eltanult fényintenzitás-ábrázolással. De vajon Leonardo da Vincinek megfelelt volna-e Raffaello
megújult festészete? Úgy vélem, hogy az egy évtizeddel későbbi Krisztus színeváltozása (47/a. ábra) bizonyosan elnyerte volna a tetszését, ám az Athéni iskolát illetően lett volna néhány kritikai észrevétele. Vélhetően kifogásolta
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volna a vetett árnyékok helyenkénti pontatlanságát és a fénytér bizonytalankodó leírását. (A 46/b. ábrán a fehér vonalkák mutatják a vetett árnyékokból
extrapolálható fényirányokat. Így már jól kivehetők a helyenkénti eltérések
a főfény irányától, például a lépcsőn fekvő Diogenésznél vagy a bal alsó sarokban térdelő figuránál.) Elképzelhető, hogy Leonardo nem értett volna egyet a
fehér ruhák árnyékolásszegény kivitelezésével sem. Az sem kerülte volna el
a tudós mester figyelmét, hogy a Héraklitosz–Michelangelo melletti kőkocka
árnyéka irányt vált a főfényhez képest, illetve hogy a jobb alsó részen egy
vállra tett kéznek és a hozzá tartozó karnak hiányzik a vetett árnyéka.
Mindent egybevetve úgy tűnik, hogy az Athéni iskola megalkotásakor Raffaello még nem szakított teljesen Perugino festészetével és a Piero della Francesca-i szakmai örökséggel. 114 Habár a perspektíva és a fény-árnyék összedolgozása nem sikerült tökéletesen, ez az alkotása mégis fontos állomás volt
szakmai fejlődésében. A Stanzák később készült freskóin – így a Heliodorus
kiűzetése a templomból (1512) vagy a Szent Péter megszabadítása (1514)
című művein – megfigyelhető az inkoherenciák visszahúzódása és egyben
az is, ahogy a festő mindjobban elmélyült a tér- és a fénytérábrázolás problematikájában.

6.3 Fénytérábrázolás vonalperspektíva nélkül (Raffaello)

47. ábra. A Raffaello-mű virtuális fénytere
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Raffaello utolsó nagyméretű alkotásának, a Krisztus színeváltozásának
(1518–1520) oscurói eredetileg nem voltak „feketék” (47/a. ábra), és nem is
alkottak vastag szöveteket. Vasari szerint a drasztikus elváltozásokat egy nem
megfelelő festékpor haszn{lata okozta, melynek következtében az árnyékolási
zónák néhány évtized leforgása alatt összemosódtak és túlontúl hangsúlyosakká váltak.115 A későbbi évszázadok folyamán a teljes foltrendszer is megöregedett, és a színek is elveszítették egykori üdeségüket. (A korszakalkotó mű
a Vatikáni Múzeum egyik különtermében található, de a sötét helyiség és a
spotlámpák fényének „misztikus” hatása miatt nem lehet tüzetesen szemrevételezni.116 Az érdeklődőknek csak a felerősített színű reprodukciók nyújthatnak
némi támpontot az egykori állapotok elképzeléséhez.) A mester hirtelen halála
miatt a Krisztus színeváltozásának befejezését műhelyének tagjai végezték el,
valószínűleg Giulio Romano vezetésével. A munkálatok mértékéről megoszlanak a vélemények, de akárhogy is volt, a virtuális fénytér és a benne lévő
jelenet kigondolása, a fény-árnyékok elhelyezése, a figurák rajzolata és a kompozíció geometriája a mester egyéni kreációjának tekinthető. Ezt a feltevést
igazolják Raffaello fennmaradt vázlatai is.
Míg az Athéni iskolánál a vonalperspektíva meghatározó szerepet játszik
a térábrázolásban, addig a Krisztus színeváltozásánál a fényintenzitást leíró
chiaroscuro (lásd 4.4) és a figurák méretkülönbsége adja a térmélység leírását.
A vonalperspektíva hiánya nemcsak azzal indokolható, hogy a transzcendentális esemény az épületektől távol, Jeruzsálem falain kívül zajlott, hanem
azzal is, hogy Raffaello érdeklődését másféle festői problémák kötötték le, mint
az Athéni iskola esetében. (A Krisztus színeváltozása annak a Leonardótól
eredő fejlődési folyamatnak egy kiemelkedő {llom{sa, amelyben a festői gyakorlat fokozatosan hátat fordított a quattrocento geometrikus festészetének.
A mű arra is rávilágít, hogy a hálózatos árnyékolások által létrehozott térmélység-ábrázolás milyen értelemben tette „feleslegessé” a vonalperspektíva
használatát.) A reprodukció melletti grafika (47/b. ábra) emberek nélkül jeleníti meg a helyszínt és a fényeket. Leghátul, ahol az ég és a föld összeér, a
hajnal első sugarai tűnnek fel. Jóval közebb, a Krisztus mögötti „fénygömb”
(pontosabban mandula alakú dicsfény, ún. mandorla) szórja vakító sugarait.
Az ebből fakadó fény-árnyékok kijelölik a dombon (Tábor hegy) ébredező tanítványok, valamint a két lebegő alak (Mózes, Illés próféta) relatív helyzetét.117 Az előteret egy harmadik fényforrás világítja meg, amely ugyan nem
látható, de az ábrázolás alapján sejthetjük, hogy egy magasra tartott fáklya
lehet. Ennek lángjai eltérő fény-árnyékokat hoznak létre az alakokon: míg a
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bal oldali apostolokat felülről meredeken, addig a térdelő asszonytól jobbra
elhelyezkedőket laposabb dőlésszöggel érik a fénysugarak. (A jelentősen eltérő dőlésszögek egyértelműen cáfolják azt a feltételezést, miszerint a Hold
fénye világítja meg az alakokat. A holdfény gyenge sugarai egyébként sem
adnak ilyen erőteljes megvilágítást.118) A virtuális fénytérben a közeli alakok
értelemszerűen több fényt vernek vissza, mint a távoliak, csakhogy ezt a különbséget Raffaello nem egy enyhe sötétítéssel írta le – miként azt a fényképekhez szokott gondolkodásunk elvárná –, hanem a világos zón{k szűkítésével, akárcsak Beccafumi vagy Caravaggio (lásd 40/a. és 77/a. ábra). Az ábrázolt fényintenzitások alapján a nézők pozicionálni tudják azokat a térszegmenseket is, amelyekben nincs sem figura, sem épületelem, csak levegő
és fény (47/b. ábra).
Az alakok megformálásánál a mester élő modellekkel dolgozott – ezt mutatják az előkészítő rajzok is119 –, de nem úgy járt el, hogy mindenkit összezsúfolt egy fáklya fényénél, hanem vázlatok alapján „montírozta össze” a
figurális kompozíciót. Ezt a feltevést bizonyítja, hogy a fejek és a végtagok
tökéletesen illeszkednek az előzetesen megkonstruált geometriai szerkezethez
(48/a. ábra). A geometriai szerkesztések rekonstrukciója egyben azt is megmutatja, hogy Raffaello pontosan hová helyezte el a horizontvonalat (lásd
47/a. ábra), amely felett az alakok már alulnézetből látszanak. A két sárga
kör nem véletlenül került a számítógépes grafikába; ezeket a mester már a
mű felső részének előzetes tanulmányán felvette.120

48. ábra. „Nézz hamvadó tűzbe”
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A 107. oldalon található számítógépes grafika középső eleme (48/b. ábra)
a Krisztus színeváltozása kéttónusú változatát mutatja (lásd 10.3). Különös,
hogy a szürkék nélküli, csak fekete-fehér foltokból álló átiraton még mindig
rá lehet ismerni az eredeti festményre, és hogy ennek alapján az is értelmezni
tudja az ábrázolt jelenet tér- és fényviszonyait, aki a művel még sohasem találkozott. (Az absztrakt-figurális játékszabályok ismerete azonban elengedhetetlen
a helyes értelmezéshez.) Vajon miként tud az emberi elme térre és fény-árnyékokra vonatkozó információkat kiolvasni egy „kéttónusú” (lásd 10.3) kusza
folthalmazból? A „festészet mint nyelvj{ték” felfogás erre a kérdésre nem
keres sem tudományos, sem filozófiai választ. Csak azt firtatja, hogy a foltok
milyen rendszerére van szükség ahhoz, hogy teret, fényeket, embereket értelmezzünk. A foltrendszerek és a figurális értelmezés különös viszonya Leonardo da Vinci figyelmét is felkeltette: „Ne tartsd jelentéktelennek amit
mondok, se unalmasnak, állj meg néha, és nézd meg a falak foltjait vagy nézz
hamvadó tűzbe, föl a felhőkre vagy le az iszapba és más hasonló helyekre; ha
ezeket jól megfigyeled, a legcsodálatosabb leleményekre jutsz, amelyek a festő
szellemét új invenciókkal töltik meg: emberek és állatok küzdelmei, tájak vagy
félelmetes dolgok különféle kompozíciói, például ördögök és hasonló szörnyek;
ezeket ha megcsinálod, becsületedre válik, mert a kusza dolgok a szellemet új
felismerésekre serkentik.”121 Leonardo soraihoz hozzá kell tenni, hogy az „új
felismerések” ellenére a hamvadó tűzben csak olyan jeleneteket pillanthatunk
meg, és csak olyan módon, amelyek összekapcsolódnak az általunk ismert és
használt vizuális nyelvjátékokkal. Például egy korabeli kínai festő éppúgy
nem vehetett volna észre „leonardós” alkotásokat a tűzben, mint ahogy Leonardo sem pillanthatott volna meg ily módon kínai festményeket.
A fenti idézet logikus következménye, hogy amennyiben a „foltos falak”
festményekre vagy azok részleteire emlékeztetnek, úgy az általuk inspirált
művek is hasonlatosak a „foltos falakhoz”. Ennek a gondolatnak a tükrében
értelmezve Leonardo feljegyzését a mester „rejtett” szakmai elvárását fedezhetjük fel, miszerint a festmények, vagy azok részletei, legyenek hasonlatosak
a „foltos falakhoz”, a „hamvadó tűzhöz”. Vagyis az absztrakt felépítések legyenek organikusak, vibráló chiaroscuróval és ne geometrikus parcellahálózatokból épüljenek fel, mint a késő középkori alkotások esetében. Ami Raffellót
illeti, érett festőként ő is „foltos falakat”, „hamvadó tüzet” festett (48/c. ábra),
de a „foltos falakra” emlékeztető festészet minden bizonnyal az idős Tiziano
műveinél érte el csúcspontját (lásd 8.3).
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Philip Shom arra hívja fel a figyelmet, hogy a reneszánsz kori festészet
szakmai nyelvezetében a „folt” (macchia) a rendezetlen, megformálatlan állapotokra utalt.122 Ennek ellentéteként fogták fel az elkészült festmények rendezettségét. A szerző ezzel kapcsolatosan idézi Leonardo da Vinci Botticellikritikáját. Botticelli azt állította, hogy egy színes festékkel teli szivacsot a falhoz vágva is létre lehet hozni olyan foltokat, amelyek egy tájra emlékeztetnek.
A játékos gondolatot Leonardo így cáfolta: „de ha ezek a foltok fel is serkentik
a képzeletedet, nem tanítanak meg semmiféle részlet megold{s{ra”.123 Leonardo
tehát arra hívta fel a figyelmet, hogy egy kétdimenziós foltnyelvezetet csak
akkor lehet a valós{ghű ábrázolás szolgálatába állítani, ha a festők már alaposan megismerték az ábrázolás tárgyát.
Leonardo da Vinci szellemi öröksége nemcsak a festészet további évszázadait határozta meg, hanem kiterjed korunk vizuális kultúrájára is. A fényképek
és a filmkockák nagyrészt „foltos falaknak”, „hamvadó tűznek” tekinthetők.

111

7. MICHELANGELO
7.1 Michelangelo „absztrakt festészete”
Korábban Michelangelo festészetét távolabb helyeztük el az absztraktfigurális játékszabályok jelentős változásaitól (lásd 44. ábra), azzal a megjegyzéssel, hogy miközben a mester teljes mértékben felszámolta a késő
középkori geometrizáló emberábrázolást, addig őt csak csekély mértékben
befolyásolták kortársainak invenciói. Sem az újfajta absztrakt felépítések,
sem a fényintenzitás-ábrázolás problémái nem keltették fel érdeklődését.
Bár tanúja volt a festészet káprázatos fejlődésének, lényegében nem szakított
a Giotto, Masaccio, Fra Filippo Lippi, Ghirlandaio nevével fémjelzett hagyományokkal. Köztudott, hogy Michelangelo pályája elején lenézte a festészetet, akárcsak az építészetet,124 és hogy nem önszántából, hanem pápai
nyomásra tette le a szobr{szvésőt. „Konzervativizmusa” nemcsak egy szakmai távolságot jelez a „modern” festészet problémáitól, hanem egy személyes ellenállást is korának divatos, ugyanakkor még bizonytalan jövőjű kísérleteivel szemben.

49. ábra. Árnyékolások és színezések Michelangelo tondóján
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A Szent Családot (Tondo Doni) (49/a. ábra) Michelangelo Buonaroti
1506-ban, harmincegy éves korában festette. A mű temperával készült, amit
azért fontos kihangsúlyozni, mert a tempera közelebb áll a freskófestéshez,
mint az olajtechnikához. Erre a megállapításra támaszkodva már könnyebb
elképzelni, hogy a tondo (kör alakú festmény) elkészítésekor a mester a
Ghirlandaio-műhelyben elsajátított freskótechnikát követte, vagyis parcellák szerinti kidolgozásokat végzett és „oldalazó” festésmódot folytatott. 125
A kiemelt kontúrok is a freskófestést juttatják eszünkbe. (Michelangelótól nem
maradtak fenn olajfestmények, de minden bizonnyal ő is kipróbálta az olajtechnikát, ami akkor még a lazúros rétegek viszonylag lassú fejlesztéséből
állt. 126 A freskófestés energikusabb munkálatai kétségkívül jobban megfeleltek alkotói habitusának. 127) A Szent Család, ami egyébként Leonardo
Szent Anna a szűzzel és a gyermekkel kartonjának egy sajátos interpretációja, nem egy bensőséges hangulatú alkotás, sőt lehet, hogy semmiféle hangulata nincsen a szó mai értelmében. (Csak a kontraszt kedvéért szükséges
megjegyezni, hogy Leonardo minden alkotása misztikus és sokat sejtető.)
A bravúros rajz és a dekoratív megjelenés viszont ma is lenyűgöző. A három
alak egyetlen nagy egységet alkot a síkon, amelynek térbeli megfelelője egy
kissé megcsavart, színes szobor. Az előtér minimális jelzésekkel megformált. A hátteret egy „festett dombormű” szolgáltatja, rajta a pogányságot
megjelenítő meztelen ifjakkal (ignudi) és a gyermek Szent Jánossal. A távolban egy vázlatosan megfestett, levegőperspektív{ban ábrázolt tájrészlet
is feltűnik, ugyancsak Leonardót idézve. Az előtér és a háttér illesztése számos szakmai kérdést vet fel, úgy a térbeli, mint az absztrakt felépítések vonatkozásában. A tondo alsó részét a felsővel egy „szürke”, vízszintes sáv fűzi
egybe, ami azt is jelzi, hogy Michelangelo nem akarta túlbonyolítani a dolgokat és ezzel a viszonylag egyszerű festői megoldással mintegy kikerülte
az illesztési nehézségeket. (A mester, ha csak tehette, dekoratív eszközökkel
helyettesítette korának összetett tér- és fénytérábrázolásait!)
A Szent Családot úgy tekinthetjük, mint a két évvel később elkezdett
Sixtus-kápolna mennyezetfreskójának (1508–1512) közvetlen előzményét,
emiatt az elemzők számára különösen fontosak lehetnek az itt szerzett tapasztalatok. A második (49/b. ábra) és a harmadik grafika (49/c. ábra) olyan
hatást kelt, mintha szétválasztottuk volna a tónuskialakításokat és a színezéseket. A második grafika Michelangelo festészetének azt a sajátosságát
emeli ki, hogy az erőteljes árnyékolások – a plasztikus chiaroscuro (lásd 4.4) –
elsősorban a felület- és a formaábrázolást szolgálják. (Ezzel a gyakorlattal
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szemben Leonardo da Vinci alkotásainál az árnyékolások nemcsak a felületek görbületét írják le, hanem a tér fényintenzitás-szerkezetét is.) A tondo
centrális részét a leplek színes foltjai töltik ki (49/c. ábra). Körülöttük, egy
külső „gyűrűben” kaptak helyet a fejek, a végtagok és a háttér figurái. A pirossárga-fehér-zöld-kék színezés kifejezetten „divatosnak” számított azokban az
időkben: Albertinelli néhány évvel korábban készült Vizitációja (35/a. ábra) is
ezzel a színkombinációval készült, és a tíz évvel későbbi Tiziano-alkotás,
a Madonna gyermekkel, Szent Dorottyával és Szent Györggyel (37/a. ábra)
is ezekre a színekre épül. A centrális elhelyezés és a hátteret alkotó vízszintes
sávok merevítő rendszere egy kiegyensúlyozott absztrakt kompozíciót képez.
Csak a drapériák világos-sötét tónushullámzása töri meg a parcellák statikáját. A Szent Családot mind figurális, mind absztrakt értelemben erőteljes dekorativitás jellemzi. Az ebből fakadó hatás adja azt a primer vizuális
élményt, amelyhez az értelmezés szálai kötődnek. A látványos, a színes, a
mozgalmas, a dekoratív minősítések mind illenek Michelangelo festészetére, a mester szándékának megfelelően. Még az Utolsó ítélet szörnyű jeleneteit is öröm nézni.
Michelangelo – miként az a Szent Család centrális részén is kivehető –
használta a hálózatos árnyékolásokat az egymás felé csavart alakok „összedolgoz{s{n{l”, de fénytereket nem épített általuk. Ez a megfigyelésünk a
Sixtus-kápolna mennyezetfreskója és az Utolsó ítélet vonatkozásában nyeri
el a jelentőségét. A két gigantikus felületen az embercsoportok zárt egységeket alkotnak, melyek között nincsenek „festői terek”. A hálózatos árnyékolások részleges hiánya és a dekoratív elemek túlsúlya miatt például
a Sixtus-kápolna mennyezetfreskójának összhatása olyan, mintha a mester
a figurákat utólag „ragasztotta volna fel” a sávokkal felosztott felületekre.
A koll{zsszerű megformálások végigkísérték Michelangelo egész pályafutását. Kétségtelen viszont, hogy az idő múlásával ő is továbbfejlesztette módszereit és egyre eredményesebben használta fel a tónushurkokkal végzett
illesztéseket.128 A tér fényintenzitásokkal történő megragadása azonban mindig idegen maradt számára, akárcsak a leonardói sötétítés.
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7.2 Michelangelo, Raffaello, Sebastiano del Piombo

50. ábra. Kölcsönhatások és különbségek Michelangelo és Raffaello között

Egymás mellé helyezve Michelangelo Utolsó ítéletének központi részét
(50/a. ábra) és Raffaello Krisztus színeváltozását (50/b. ábra) feltűnhet, hogy
mindkét művész hasznosította a másik tudását. Raffaello alakjai „michelangelósak”, a Krisztus mögötti dicsfény az Utolsó ítéleten viszont Raffaello
festői megoldására emlékeztet. A két mű absztrakt felépítése között viszont
meglehetősen nagyok az eltérések. Raffaello nemcsak elsajátította, de tovább
is fejlesztette a fényintenzitás-ábrázolás leonardói módszerét és ennek megfelelően kulcsfontosságú szereppel ruházta fel a hálózatos árnyékolásokat
és a fényintenzitást leíró chiaroscurókat. Michelangelo absztrakt felépítései
megközelítőleg sem voltak olyan bonyolultak, mint fiatalabb művészkollégájának foltrendszerei. A kétféle festészet különbségeibe mélyebb bepillantást nyerhetünk, ha felelevenítjük az Utolsó ítélet előkészítő munkálatai
körüli bonyodalmakat, és ha megfontolás tárgyává tesszük a Vasari által elmesélt történet néhány részletét.
Amikor döntés született a Sixtus-kápolna oltár mögötti falának újrafestéséről, az akkor már pápai tisztséget viselő Sebastiano del Piombo (1485–
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1547) olajfestéshez alapoztatta le a felületet a saját maga által kidolgozott
eljárás szerint.129 Miután Michelangelo elvállalta a munkát, az első dolga
az volt, hogy leverette az olajalapozást és az általa megszokott freskófestéshez készíttette elő a falat. Vasari szerint ekkor Michelangelo azt mondta,
hogy „az olajfestés nőknek való, meg az olyan haszontalan semmirekellőknek,
mint Sebastiano del Piombo”.130 Bármennyire is tetszetős ez a szellemes odamondás, mégsem lenne helyes fenntartások nélkül Michelangelo pártját
fogni, anélkül, hogy ne ismernénk meg Sebastiano del Piombo elképzeléseit.
Ő ugyanis nemcsak egy pápai tisztviselő volt, hanem egy a kortársai által is
nagyra becsült festő, aki fiatalkorában együtt dolgozott Giorgionéval és Tizianóval a Belliniek műhelyében, és aki egy ideig nagyon jó barátságban állt
Michelangelóval. (Nagyszerű festményei közül kiemelkedik a Lázár feltámasztása és a Krisztus siratása.131) Amikor elrendelte az olajfestéshez szükséges
alapozást, a saját – ma úgy mondanánk – „kort{rsművészeti” kritériumait juttatta kifejezésre, tehát egy hálózatos árnyékolásokkal, erőteljes chiaroscuróval
készült fénytérábrázolásra gondolhatott. Elképzelései közelebb állhattak Raffaello Krisztus színeváltozásához, mint Michelangelo majdani művéhez.132
Mivel az árnyékolások fokozatos fejlesztésére és a chiaroscuro felerősítésére
kétségkívül az olajfestés volt a legalkalmasabb technika, ezért nem lepődhetünk meg azon, hogy Sebastiano del Piombo ezt a technikát választotta, nem
a freskót. Michelangelo azonban sem a fényintenzitás-ábrázolásban nem volt
túlontúl járatos, sem az olajfestésben. Olyan módon pedig, mint Raffaello
vagy Sebastiano del Piombo, aligha tudott volna festeni, hacsak nem gyakorolta volna kellő szorgalommal a szükséges eljárásokat.
Nem tudni, hogy húsz évvel Raffaello halála után mi járt Sebastiano del
Piombo fejében, de annyi bizonyos, hogy amit elképzelt, az kora bármely
festőjének feladta volna a leckét. A megközelítőleg 165 négyzetméteres terület „modern” hangvételű (Vasari) kifestéséhez Sebastiano del Piombónak
még újabb húsz évet kellett volna várnia, amikor is a Tintoretto-műhely már
gyorsan és jó minőségben „gy{rtotta” a gigantikus méretű vásznakat.133 Kőre
azonban ők sem dolgoztak.
Nem szabad elhallgatni a Sebastiano del Piombo által elképzelt chiaroscurós olajfestmény egyik nyilvánvalóan kellemetlen következményét sem.
Egy ekkora mű minden bizonnyal tönkretette volna a Sixtus-kápolna már
meglévő – Michelangelo-, Ghirlandaio-, Botticelli-, Perugino-, Lucca Signorelli-, Cosimo Rosselli-freskók alkotta – összképét. Képzeletben áthelyezhetjük például Tintoretto Utolsó ítéletét – ami valamivel magasabb, de csak fele
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olyan széles, mint Michelangelo műve – a kápolna kérdéses falára, és azonnal kiderül, hogy a színes freskók és a viszonylag sötét, nagyméretű olajfestmény rossz szomszédjai lennének egymásnak. Michelangelo Utolsó ítélete
ezzel szemben tökéletesen illik a Sixtus-kápolna esztétikai egységébe, és
a fényt sem nyeli el a többi freskó elől. Ha ezt a pozitívumot is figyelembe
vesszük, akkor igazat kell adnunk Michelangelónak, aki hanyagságot vélt
felfedezni Sebastiano del Piombo elgondolásában.
Megfelelő tapasztalatok híján Michelangelo nem vehette fel a versenyt
az olyan komplex fénytérábrázolásokkal, mint amilyen a Sziklás Madonna
vagy a Krisztus színeváltozása. Hogyan tudott mégis megbirkózni az Utolsó
ítélet virtuális terének megformálásával? A művész egy teljesen váratlan,
egyedi ötlettel állt elő, amellyel nemcsak a kortársait, de a későbbi évszázadok elemzőit is sikerült meglepnie.

7.3 Michelangelo különleges térábrázolása

51. ábra. Michelangelo nagyítólencséket használhatott a tervezésnél

Az Utolsó ítélet (51/c. ábra) négy egymástól jól elkülönülő vízszintes sávból áll, melyek további egységekre oszthatók. Fent, a két lunetta sávjában,
angyalok repülnek a kereszténység szimbólumaival, alatta az égi világ jelenik meg Krisztus középponti alakjával. Felülről a harmadik sáv bal oldalán
a figurák felfelé, jobb oldalán lefelé szállnak. A legalsó rész bal oldalán a
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sírból feltámadókat, a jobb oldalán a pokolba taszítottakat, az ördögöket és
a pokol tüzes fényét látjuk.134 Az összhatás olyan, mintha az egyes csoportok egy-egy nagyobb gömbbe lennének bezárva, és mintha minden felfelé
mozogna, még azok az alakok is, amelyeket a pokol felé rángatnak. Az ítélkező Krisztusról – a testtartása és robusztus mérete miatt – nem könnyű eldönteni, hogy egy embergyűrű közepén vagy pedig előtte áll. A lunetták
alatti alakokat, vagyis szinte a teljes freskót, felülnézetben látjuk, ami alól
csak a jobb alsó sarokban ábrázolt pokolbéli Minósz kivétel és a mögötte
álló ördögök. 135 A horizontvonal (H) a lunettákon vagy azok felett megy át.
Amikor a Sixtus-kápolna kövezetén állunk, akkor tulajdonképpen alulról
nézünk egy felülnézeti ábrázolást. Ez a kombináció kétségtelenül hozzájárul
a jelenet irracionális jellegének fokozásához.
A monumentális freskón van ugyan fénytérábrázolás, de megközelítőleg
sem olyan explicit módon, mint Raffaello Krisztus színeváltozásán. A legalsó terület még viszonylag sötét, a felette húzódó sáv már fényekkel telibb,
majd Krisztus magasságában, a kápolna ablakaival egy vonalban, a fénylő
testrészek maximálisan kivilágosodnak. A szintek szerinti tónusfelépítés azt
mutatja, hogy Michelangelo tudatosan illesztette össze a terem természetes
fényeit a festett fényviszonyokkal. A térolvasatoknál mégsem a fényintenzitásoké a főszerep, mivel mindenekelőtt a figurák pozitúrái, egymáshoz viszonyított helyzetei és méretei alapján tájékozódunk. Kivételt csak a Krisztus mögötti csoportok képeznek, melyeknél a térmélységet a sötétebb tónusok
is jelzik. Ha már szóba került a térmélység, akkor érdemes ebben a vonatkozásban is összehasonlítani Michelangelo és Raffaello kérdéses műveit.
A Krisztus színeváltozása a végtelen tér egy szegmensébe nyújt betekintést.
Ezzel szemben az Utolsó ítélet virtuális tere – az emberi test méretét alapegységnek véve – egy körülbelül tíz egység magas, ugyanilyen széles, illetve
mély „kock{t” láttat – amennyiben eltekintünk a háttérbe festett egyszerű
világos sávtól, amely az ég alját idézi meg dekoratív módon.
Michelangelo viszonylag egyszerű, a késő középkori festészethez tartozó
festői eljárásai nem voltak alkalmasak egy ilyen nagyméretű freskó „korszerű”
megformálására. A mester azonban egy olyan térhatást is beleszőtt művébe,
amellyel el tudta kerülni a „régies” megjelenést, anélkül, hogy közben átvette
volna korának szakmai újításait. Feltételezhető, hogy eredetileg tömbök és vízszintes sávok laza kombinálásával indította el a tervezést, mert a közöttük húzódott neutrális területek az elkészült művön is jól látszanak. Ha ennek
megfelelően festette volna meg a freskót (51/a. ábra), akkor néhány évtizeddel
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korábban még osztatlan sikert aratott volna, de amikor munkához látott, a horizontális szintekre osztott absztrakt-figurális kompozíció, melyet már Giotto
is sikeresen alkalmazott,136 nem felelt volna meg a szakma és a közönség elvárásainak. Michelangelo fortélyos megoldását a művészettörténet rejtélyeit
nyomozó Sherlock Holmes – akinek véleményét a Tintorettóval foglalkozó
fejezetben is ki fogjuk kérni (lásd 9.1) – a következőképpen magyarázhatná:
„Michelangelo eredetileg egy lazán megkomponált tervet készíthetett kisebb
rajzok felhasználásával (51/a. ábra), melyet talán egy fatáblára rögzített.
Ekkor még a figurák nagyjából egyforma magasak lehettek mind a négy horizontális sávban. Egy nap – véletlenül vagy szándékosan – egy méretes nagyítólencsét helyezett a felületre, melyet azután föl-le mozgatott. Amikor
a Krisztus figurához ért, megvilágosodott számára, hogy mit kell tenni. De az
is lehet, hogy az optikai torzításokat már régebbről ismerte, és hogy erre alapozva vágott neki a figurális kompozíció kialakít{s{nak.”
A középső kép (51/b. ábra) néhány olyan helyet jelöl, ahová Michelangelo a nagyítólencsét, -lencséket helyezhette. A szabatos rekonstrukciónak
az szab határt, hogy a mester tetszőlegesen megváltoztathatta a nagyítólencsékben látottakat, még mielőtt véglegesítette volna a tervét. Az Utolsó ítélethez készített vázlatok alapján tovább finomíthatjuk a fenti elképzelést.
A British Museumban őrzött vázlatok 4,5–6 centiméteres magas figuráit alapul véve kiszámítható, hogy a 13,7 méter magas freskó előkészítéséhez elég
lehetett egy 45 x 40 vagy egy 60 x 54 centiméteres „koll{zs” is.137 A domború
lencsék ennek megfelelően tenyérnyiek lehettek vagy valamivel kisebbek.
Nem kell tökéletesen megcsiszolt üvegekre gondolnunk, néhány kezdetleges
öntvény is megfelelhetett a célnak.138
A michelangelói szférikus torzításokat összefüggésbe hozhatnánk a perspektíva meghaladásával, de egy ilyen feltevés óhatatlanul a spekulációk felé
terelné a mester szándékainak kifürkészését. Korábban már hangot adtam
annak az elképzelésemnek, hogy Michelangelo rendszerint „dekoratív megold{sokkal” helyettesítette korának összetett tér- és fénytérábrázolásait. Véleményem szerint az általa alkalmazott szférikus torzításokat is ezek közé
sorolhatjuk. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a torzítások a nézők térolvasatát
is befolyásolják. A freskó virtuális terét úgy is értelmezhetjük, hogy Krisztus
alakja van hozzánk a legközelebb, míg a többi alak valamivel hátrébb helyezkedik el egy hátrahajló gömb felületén vagy annak belsejében (51/c. ábra).
Lentről nézve úgy tűnhet, mintha egy figurákkal teli {ttetsző gömb – amit Krisztus kinyújtott karja görget előre – zuhanna felénk.
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8. TIZIANO

8.1 Absztrakt univerzumok
Fejjel lefelé fordítva az eddig tárgyalt festmények reprodukcióit meggyőződhetünk arról, hogy a festők által megformált absztrakt felépítések milyen
sokféle komponensből és „szerkezetből” épülnek fel. A különböző tónusok,
színezések, textúrák, formák, elrendezések, rajzolatok miatt mindenhol nagy
mennyiségű mikro-, lokális és makroösszefüggéseket találunk. Ha kíváncsiak
lennénk arra, hogy sz{mszerűleg mennyit, akkor alaposan feladnánk magunknak a leckét, hiszen ezek közül a legtöbb még csak nem is tudatosul.
Elég azonban csak egy kicsit is megváltoztatni a műveket – képzeletben vagy
a számítástechnika segítségével –, hogy fény derüljön a rejtőzködő viszonyokra. Némely esetben a legkisebb eltérés is teljesen át tudja írni egy festmény arculatát, máskor a jelentősebb változtatások sem rendítik meg az
összhatást (34/c. ábra). A lehetséges módosítások óriási száma nyilvánvalóvá
teszi, hogy még a legegyszerűbb absztrakt felépítések is lényegesen összetettebbek, mint amilyennek látszanak. A bonyolult felépítésű reneszánsz
festmények esetében, különösen, ami a cinquecento alkotásait illeti, nem túlzás „absztrakt univerzumokról” beszélni.
A „nagy festészeti felfedezések” korában Tiziano Vecellio egy ismeretlen
„kontinenst” fedezett fel, melyen az újkori festészet megvethette lábát, és
ahol kibontakozhattak azok a korábban nem ismert, rendkívül izgalmas szakmai kísérletezések, játékok, amelyek egy része még napjainkban is érvényes.139 Tiziano nevéhez sokféle újítás fűződik úgy a tájkép- és a portréfestészet, mint a színezés területén, de munkásságának legnagyobb hatása kétségkívül a lokális szerkezetek „kutat{s{hoz” kapcsolódik. A kutatás szó azért
illik Tiziano festészetére, mert a mester ténylegesen eljutott az emberi értelem mélyrétegeihez, éppen úgy, mint Leonardo da Vinci az organikus foltrendszerek kifejlesztésénél.
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52. ábra. Tiziano „látható ecsetvonásai” közelről és távolról

A tizianói absztrakt univerzumokat egy összehasonlításon keresztül közelítjük meg. Az 52. ábra első kockáin egy Pontormo- és egy Tiziano-figurát
látunk egymás mellett. Az első a Vizitáció (38/a. ábra), a második a Spanyolország a vallás megsegítésére siet (55/a. ábra) című festmény részlete. Pontormo sima tónusátmenetei mellett, melyek „porcel{nszerű” felületeket
írnak le (52/a. ábra), a tizianói festés különlegessége még inkább szembeötlik.
Kezdjük a megfigyelést a Tiziano-részlet „zöldes szokny{j{val” (52/b. ábra).
A művész a világos és a sötét tónusok elhelyezésénél – az absztrakt festészethez közel álló megjelenés ellenére – a hálózatos árnyékolások szerint
járt el, eleget téve a fényintenzitás-ábrázolás leonardói követelményének.
Festésmódját tekintve nem finoman összedolgozott, hanem egymástól jól elkülönülő, látható ecsetvonásokat használt.140 A Pontormo-mű sima átmeneteihez képest szembeötlő a színezések és a tónuskialakítások „töredezettsége”.
Tiziano festői kidolgoz{s{n{l a nézőknek nincs lehetőségük arra, hogy csupán
egy leplet vagy egy mellvértet értelmezzenek, hiszen akaratlanul is észre kell
venniük az absztrakt komponensek „tolakodó” jelenlétét. A „szokny{t” lazúros festékfoltok alkotják. Úgy tűnhet, mintha a velencei mester az egymást
keresztező ecsetvonásokat, „hull{mokat”, cikcakkokat spontán és könnyed
mozdulatokkal tette volna fel, és hogy gyorsan és virtuóz módon alkotott.
A látszat azonban megtévesztő, hiszen egy többször átdolgozott foltrend-
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szerrel van dolgunk, amelyet Tiziano körültekintően, hosszas mérlegelések
után alakított ki. Azok, akik utánozni próbálták a stílusát, rendszerint csak
a végeredményre koncentráltak, figyelmen kívül hagyva a fejlesztések lépéseit
és a mögöttük meghúzódó szellemi munkát. Az ilyen jellegű félreértésekre
már Vasari is rámutatott: „Sokan azt hiszik: fáradság nélkül lehet effajta képeket csinálni, ám ez nem igaz, az illetők tévednek, mert Tiziano képein
látszik, hogy többször átdolgozta őket, hogy nagyon sokszor átfestett egy-egy
részletet, látni, hogy megfeszítette minden erejét.”141
Nem minden látható ecsetvonás készült egyetlen mozdulattal. Legtöbbjük
fokozatos foltösszevonásokból tevődött össze. Egyik-másikról azt hihetnénk,
hogy egy valódi ecsetnyomot örökít meg, de közelebb lépve a felülethez kiderül, hogy amit egyetlen ecsetvonásnak gondoltunk, az kisebb foltokból áll.
Tanulságos ezért olyan különbséget tenni, hogy melyik milyen távolságból
érvényesül. A látható ecsetvonások bonyolult szerkezetét szemlélteti a harmadik kép (52/c. ábra). A világosabb vonalak a távolabbi nézőpontból öszszeállókat mutatják, a kevésbé világosak a közelebbről megfigyelhetőket.
Még egy további „réteget” is felvehetnénk az egészen közeli szemrevételezés illusztrálásához, de már így is elképzelhető a mester által követett
komplex eljárás.
A Spanyolország a vallás megsegítésére siet (1575) sokat elárul Tiziano
időskori festői gyakorlatáról. A mesternek ezen a művén is sikerült elérnie,
hogy a nézők, kizökkenve a megszokott figurális értelmezésekből, felfigyeljenek a vizuális nyelvjáték absztrakt és figurális komponensére és a hozzájuk
kapcsolódó, de egymástól markánsan eltérő esztétikai élményekre. Elképzelhető, hogy a mű figurális olvasata nem tesz ránk mély benyomást, de az
absztrakt megjelenést nézve egy különleges festményben gyönyörködhetünk. Egyes helyeken hasonlóságokat fedezhetünk fel az impresszionizmus
vagy akár a 20. századi absztrakt expresszionizmus foltképzésével. A tizianói festészet egyik legfontosabb nóvuma az volt, hogy a figyelem középpontjába állította az absztrakt felépítések sajátos összefüggéseit, és ezek
kidolgozásának intellektuális szépségét. Nehéz azonban reális képet kialakítani arról, hogy a mester invenciói mennyire érintették meg a kortársakat.
Tiziano ugyanis alaposan megelőzte korát; így a „szokny{t” leíró, tónusokban és színekben modulált felülethez hasonlót aligha találunk Paul
Cézanne előtt.
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8.2 Absztrakt univerzumok létrehozása
Sokan úgy képzelik el a festmények létrehozását, hogy a festők egyszer
megfestenek egy részletet, majd mellette egy másikat, és hogy a felületeket
főképp az ilyen elsőre feltett, kicsit még kiigazított ecsetnyomok borítják,
hasonlóan a gyermekek alkotásaihoz. Az „oldalazó” fejlesztés azonban csak
a legegyszerűbb freskó- és temperafestésre jellemző, de még ezeknél is szükség lehet az utólagos korrekciókra. Az olajfestés abban tűnik ki a többi festőtechnika közül, hogy rendkívül összetett munkálatokra ad lehetőséget.
Ami a reneszánsz festőket illeti, ők már rutinosan alkalmazták a „felülettől
elt{volodó” fejlesztéseket, tetszőleges számú festékréteget rakva „egym{sra”.
Ez utóbbi módszeren alapult Tiziano technikája is, csak még alaposan megfűszerezve néhány máig is talányos szakmai fogással.142

53. ábra. Festékrétegek

Az 53. ábra sematikusan ábrázolja egy elképzelt Tiziano-festmény részletének keresztmetszetét. (A valóságban a festékrétegek nem különülnek el
egymástól, hanem összetapadnak, esetenként egymásba folynak, és a vastagságuk is eltérő.) Az alapozás utáni munkálatok hígított (magro) festékanyagok felrakásával kezdődtek, egymásra rakott, {ttetsző, lazúros rétegekkel. Az
alsó szürke csík a lealapozott vásznat, a közvetlenül felette húzódó fekete
vonalak a magro rétegeket jelölik. A munkálatok későbbi fázisaiban, a feljebb
lévő rétegekben, megjelentek a tömöttebb, olajosabb (grasso), többnyire nem
átlátszó foltok, ecsetvonások. Az ábrán a (˄) jelek az enyhén megvastagodott
részekre utalnak, melyeket akár friss állapotukban, akár a megkötés után
vissza lehetett szedni (˅) – részlegesen vagy teljesen –, ronggyal, késsel,
ecsettel, ujjal. A munka során a magro és a grasso foltok, valamint a vissza-

123

szedések mindenféle módon kombinálódhattak egymással. 143 (A felrajzolt
keresztmetszet hullámformáját értelmezhetjük úgy is, hogy balra, a csúcsnál,
egy emberi alak vagy egy arc található, számos egymásra helyezett ecsetvonással és visszaszedéssel megformálva, jobbra pedig, a hullám alján, egy kevésbé megdolgozott háttérrészlet.) A befejezés előtt, utolsó simításként,
Tiziano felfesthetett még néhány lazúros foltot, pontosíthatta a színezéseket
és az árnyékolásokat, megerősíthetett egy-egy vonaldarabot. Végül az elkészült és „megsz{radt”144 felületeket – a „beütések”145 eltüntetése és a festmény
jobb konzerválása érdekében – lelakkozta. A végeredmény egy részben átlátszó, részben {ttetsző, lyukacsos „film”, amely beborítja a mű teljes felületét, és amelynek rétegszerkezete milliméterről milliméterre változik. 146
A tizianói „filmek” meglehetősen vékonyak és még az impastók147 sem érik
el az egy milliméteres vastagságot. A leírtakból következik, hogy a festmény
végső arculatát nem a legutolsó-legfelső réteg adja, hanem az átlátszó, az áttetsző és a fedőrétegek saj{tos elegye, amelyből mindig csak annyit láthatunk
és csak oly módon, ahogyan azt Tiziano meghatározta.
Az olajfestékkel Leonardo, Perugino, Raffaello, Pontormo és Vasari is lazúrosan dolgozott, finoman építve fel a festékrétegeket. Tiziano ezzel szemben az olajtechnika teljesen új oldalát tárta fel, kihasználva a magro és grasso
rétegekből adódó komplikációkat. Charles Hope úgy fogalmazott, hogy Tiziano legnagyobb hozzájárulása a festészet fejlődéséhez az olajfestés „expreszszív lehetőségeinek kit{gít{sa” volt.148 A lendületes – vagy csak lendületesnek
tűnő – ecsetkezeléssel és a visszaszedésekkel feldúsított festésnek köszönhetően jöttek létre azok a színezésekben és tónusokban gazdagon modulált
festett felületek, amelyek Tiziano időskori műveit jellemzik.

54. ábra. A tizianói fejlesztés fázisai
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A rétegek sematikus rajza alapján nem lehet kideríteni, hogy az ecsetvonások és visszaszedések milyen sorrendben követték egymást. Lehet, hogy
a mester néhány héttel a „hull{m” csúcsának befejezése után még igazított
valamit a „hull{m” alján. A festői fejlesztés időbeliségét az 54. ábra szemlélteti, amelyen az egyes sávok „munkanapokat” jelölnek. A sávok között
bármilyen időintervallumot elképzelhetünk – napokat, heteket, hónapokat –,
hiszen a hosszú szünetek hozzátartoztak Tiziano munkastílusához. 149 Az
ábra a fejlesztés egyik lényeges mozzanatára hívja fel a figyelmet: a festés
mindenkor egy már valamilyen módon megformált foltrendszeren zajlott.
Az előző fázisok „tolt{k”, a későbbiek pedig „húzt{k” az aznapi teendőket.
Egy folt vagy egy foltrendszer sohasem állt önmagában, hanem a már feltett,
valamint a később felfestett foltokhoz viszonyult.

8.3 Tiziano „játszmái”
Képzeljük el, hogy odaállunk Tiziano mögé egy videokamerával és megörökítjük egy művének elkészítését a kezdetektől a befejezésig azért, hogy
elemezni tudjuk munkamódszerét. A felvételek átnézésekor hasonló nehézségekbe ütköznénk, mint amikor egy sakkjátszmáról készült filmet szeretnénk tanulmányozni. A sakkjátékosok elgondolásait csak akkor tudnánk
rekonstruálni, ha mi magunk is értünk valamit a sakkhoz. Egy sakknagymester esetében azonban még így sem lenne könnyű dolgunk, hiszen nem biztos, hogy rájönnénk az egyes lépéseket irányító stratégiára. Hasonlóképpen
a tizianói alkotói módszerről forgatott dokumentumfilm kiértékelése sem
lenne egyszerű feladat. Meglehet, hogy sok tanulás és többéves festői gyakorlat után némelykor már előre sejtenénk a következő ecsetvonások mikéntjét, ám ennek hiányában még ha százszor néznénk meg a filmkockákat, akkor
sem biztos, hogy rájönnénk egyik-másik művelet tényleges céljára. Hasonló
helyzetben találhatták magukat a Tizianót utánozni vágyó festők is. A mester
absztrakt univerzumai évszázadokra feladták a leckét úgy a pályatársaknak,
mint a későbbi korok festőinek, művészettörténészeinek, műelemzőinek.
Amikor egy sakkjátszmának vége, akkor visszaállítják a bábukat és kezdődhet az újabb összecsapás. A tizianói munkálatok annyiban különböztek
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ettől, hogy egy-egy „j{tszma” végeztével megszületett egy ténylegesen vagy
csak részben befejezett festmény. A nézők számára a tizianói festészet felfedezése ezen a ponton vette, illetve veszi kezdetét. A festői fejlesztés és az
elkészült művek értelmezésének „j{tszm{i” azonban lényegesen különböznek egymástól.
A fejlesztés játszmái: Tiziano gyakran szövevényes konstrukciókkal (bőrfelületek) vagy kerülő utakon („szoknya”, mellvéd) közelített a végső megformálásokhoz. A kivitelezés minden egyes lépését – a rengeteg véletlenszerű,
improvizatív tényező miatt – maga a mester sem tudta volna pontosan megismételni. Ugyanakkor Tiziano és műhelye (bottega) kipróbált fejlesztési „útvonalakkal” is rendelkezett, amelyekre szükség is volt, hiszen számos művet
többször is meg kellett festeni. (A Spanyolország a vallás megsegítésére siet
három változatban is elkészült.150)
Festészetében nagy szerepet játszottak az olyan eljárások, mint a kontrollált véletlenek, a korrekciók, az átfestések (pentimenti), a szín- és tónusmodulációk. A műveiről készült röntgenfelvételek azt mutatják, hogy a
mester gyakran változtatott az egyes részleteken, például a kéz- és fejtartásokon.151 Ahogy a szobrászok az agyagot formálják, úgy dolgozott Tiziano az
olajfestékkel, teret engedve annak a gyakorlatnak, miszerint a festés folyamán mindent át lehet alakítani, vagy ha ez nem jár sikerrel, akkor törölni
lehet az elrontott részeket, és elölről kezdeni az egészet. (Tiziano esetében a
korrekció és pentimenti fogalmát célszerű a figurális jelentéseken túl az
absztrakt felépítésre is kiterjeszteni.)
A textúra fogalma alatt korunkban a vastagabb ecsetvonásokat és a szándékosan létrehozott felületi egyenetlenségeket értjük. Tiziano festményein
nincsenek ennyire rusztikus felületek. Az 53. ábrán megjelenített rétegek
többnyire csupán „vizu{lis textúr{t” alkotnak. Ennek a kialakításához tartozott az a szakmai fogás is – mely különösen az időskori alkotásait jellemzi –,
hogy az egyes részletek eltérő technikával készültek. A Spanyolország a
vallás megsegítésére siet kisméretű reprodukcióján is jól látszik, hogy a
„szoknya”, a mellvéd, a bőrfelület és a háttér milyen változatos festésmódokkal készült. A munkálatokat segítette a rengeteg különböző méretű és
minőségű ecset használata. Tanítványa, Palma il Giovane visszaemlékezése
szerint a művek befejezéséhez közeledve a mester már inkább csak az ujjaival festett.
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Régebben elterjedt nézet volt, hogy Tiziano érett festőként lemondott a
színek használatáról és egyre színtelenebb műveket készített. A korszerű
vizsgálatok viszont azt mutatják, hogy a mester ugyanolyan széles skáláját
használta a festékanyagoknak – még ha más-más arányokban is –, mint ifjúkorában.152 Kétségtelen viszont, hogy eljutott a színezések neutrálisabb tartományaihoz, de még ezeknél is összekevert festékanyagokkal dolgozott,
nem pedig barnákkal vagy szürkékkel. A neutrális színezésekkel hozható
összefüggésbe a következő anekdota. Ismeretes, hogy idősebb Plinius szerint
az ókori festőknek négy szín is elég volt ahhoz, hogy remekműveket alkossanak.153 Tiziano – némi velencei humorral – úgy kontrázott, hogy neki már
három szín is elég lenne: a fehér, a fekete és a piros, kihagyva a negyediket,
az okkert.154 De ha a mester válasza alapján azt feltételeznénk, hogy valaha
is festett fekete-fehér festményeket piros foltokkal, akkor valószínűleg tévednénk. 155
Az értelmezés játszmái: Tiziano festészete számtalan formában örvendezteti meg a nézőket: a jelenetek költői szépségével, a figurák „tizianós”
idealizációjával, a kiegyensúlyozott absztrakt-figurális kompozíciókkal, a
hátterek gyönyörű tájképeivel, a színpompás égboltokkal, az elmélyült portrékkal. Ugyanakkor megcsodálhatjuk a „tiszta” absztrakt felépítéseket is: a
rafinált színezéseket, a felületek kidolgozását, a gyakran emlegetett látható
ecsetvonásokat és a foltuniverzumok megannyi összefüggését. Kiválaszthatunk egy-egy absztrakt formációt, például a Spanyolország a vallás megsegítésére siet felületén, és eltűnődhetünk azon, hogy a mester hányféleképpen
kapcsolta össze a közvetlen környezetével és a mű egészével. Ha néhány nap
múlva megismételjük a szemrevételezést, olyan festői játékokat is észrevehetünk a már megvizsgált helyeken, amelyek felett korábban átsiklott a tekintetünk. Elmélyedhetünk a tizianói absztrakt-figurális nyelvjátékban is,
azt vizsgálva, hogy bizonyos foltrendszerekhez milyen figurális értelmezések
tartoznak, és fordítva, hogy a figurális jelentésekhez milyen absztrakt felépítések járulnak. A korrelációk megkeresése különösen akkor válik érdekessé, ha a korabeli velencei mesterek festői megoldásait is figyelembe vesszük.
Közben az is eszünkbe juthat, hogy egyetlenegy festő munkái sem emlékeztetnek jobban a Leonardo da Vinci által emlegetett „foltos falakra” (lásd 6.3),
mint Tiziano időskori festményei, közülük is elsősorban az Akteón halála, a
Marsyas megnyúzása és a Krisztus megkoronázása című alkotások.156
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8.4 Modulációk a színezésekben
Tiziano időskori „kutat{sai” jelentősen eltávolították festészetét az ifjúkorában használt módszerektől és korának bevett szakmai gyakorlatától.
Invenciói közül kiemelkedik a színezések új alapokra történő helyezése.
Ennek az izgalmas kérdéskörnek a bemutatására végezzünk összehasonlításokat az ifjúkori Madonna gyermekkel, Szent Dorottyával és Szent Györggyel
(37/a. ábra) és az időskori Spanyolország a vallás megsegítésére siet (55/a. ábra)
című festmények között. A két olajfestményt jó fél évszázad választja el egymástól. Nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy észrevegyük az eltérő festési
módokat: az elsőnél minden egyes parcellához egy adott „szín” tartozik, míg
a másodikon a felületrészek egyszerre több színben játszanak. A Madonna
gyermekkel, Szent Dorottyával és Szent Györggyel színezésében minden egyértelmű: a két oldalról leereszkedő függöny zöld, a Madonna ruhája bíbor
és kék, a kis lepel fehér. A részleteknél annak függvényében találunk világos-sötét zöldet, világos-sötét bíbort, világos-sötét kéket, hogy az árnyékolások mely területén járunk. Ehhez képest a Spanyolország a vallás megsegítésére siet színezése annyira eltérő és újszerű, hogy akár 20. századi
is lehetne.

55. ábra. A színélmény a távolság függvényében változik

Az Alberti által javasolt hunyorítással (lásd 4.2) a mű reprodukciója a középső képhez (55/b. ábra) hasonló látványt nyújt. A számtalan foltocska öszszemosódásával kirajzolódnak a színezések nagyobb egységei: a kékes, a
zöldes, kárminos stb. tömbök. Tiziano teljesen tudatosan számolt azzal a ha-
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tással, hogy a nagyobb területek összetett színezései bizonyos távolságból
nézve valamilyen konkrét színérték felé közelítenek. A harmadik kép (55/c. ábra)
a parcellák színezésének ilyen értelemben vett összefoglalása.
A színes foltocskák „széthintését” Panofsky úgy magyarázta, hogy míg Tiziano pályájának elején a „színt” a tárggyal kötötte össze, addig időskori alkotásainál a térrel.157 Vagyis, hogy a felületre jellemző színérték (local couleur)
helyett egyre inkább a térben szétszórtan érzékelhető színes „pontokat” juttatta kifejezésre. Elképzelhető, hogy Tizianót foglalkoztatta a térben – hol
koncentráltan, hol szétszórtan – felbukkanó „színek” megjelenítése, de a
Spanyolország a vallás megsegítésére siet kivitelezése még ezt a feltevést elfogadva is ellentmond Panofsky elgondolásának. Mert igaz, hogy az ég és a
tenger kidolgozását úgy is lehetne magyarázni, hogy Tiziano felfigyelt a térben szétszórtan jelentkező színes „pontocsk{kra”, ám ha valóban „tér-színt”
(space colour)158 festett volna, akkor a közeli zöld, rózsaszín, narancsos felületet sokkal több zöld, rózsaszín, narancsos foltból állította volna össze.
Csakhogy a közeli felületeket a mester ugyanolyan intenzitással modulálta,
mint a messzebb lévőket, és ez a tény azt a sejtésünket támasztja alá, hogy
Tizianót jobban érdekelték az absztrakt felépítések problémái, semmint a
„színes vil{g” kétdimenziós „modellezése”.
Úgy vélem, hogy Tizianót nem a festmény virtuális terében lévő távolságok érdekelték, hanem sokkal inkább a nézők távolsága a megfestett felülettől. A mester tudatosan épített a széthintett színek hatására – miként a
látható ecsetvonások esetében is (lásd 8.1) –, mely a nézőpont távolságától
függően más és más. Ezen alapult az a kortársait is lenyűgöző, sokszor idézett festői effektus is, miszerint művei „közelről semmit se mutatnak, de távolról
tökéletesek”.159 (A pontosság kedvéért tegyük hozzá, hogy közelről minden festményen csak foltokat észlelünk. Ésszerű azonban olyan megkülönböztetést
tenni, hogy egy mű figurális tartalma vagy annak egy részlete ilyen vagy
olyan távolságból nézve értelmezhető.)
Tiziano sokat magasztalt „színeit” gyakran a természet elmélyült megfigyelésével és Velence városának kivételes fényviszonyaival magyarázzák.160
A tetszetős gondolat azonban félrevezető, hiszen azt sugallja, hogy a mester
jobb megfigyelő volt, mint mások, ezért volt kora legkiválóbb festője. Nem
kétséges, hogy hosszú pályafutása alatt Tiziano elmélyülten tanulmányozta
a természetes és a mesterséges fényviszonyokat, a gyönyörű kelmék és az
emberi bőr összetett színhatásait, az égbolt és a tájak változatos megjelené-
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sét, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a színélmények és a festményekre feltett színes foltok között nincsenek szigorú leképezési törvények, és hogy éppen emiatt beszéltünk eddig is vizuális nyevjátékról,
absztrakt-figurális játékszabályokról, korrelációkról. A színezések vonatkozásában helyesebb úgy fogalmazni, hogy Tiziano olyan eljárásokat fejlesztett
ki, amelyek eredményesebben és „esztétikusabban” közvetítették a látható
világ „színes” jelenségeit és a hozzájuk fűződő „színélményeket”, mint mások
technikái. Színhasználatát, a megfigyelések mellett, a makro-, a lokális és a
mikrorendszerek harmonizációs problémái formálták meg, azaz a festő sajátos intellektuális játékai, kísérletei.
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9. TINTORETTO

Johannes Wilde úgy vélte, hogy Tiziano műhelyében – legalábbis bizonyos alkotói periódusokban – jelentős számú segéd dolgozhatott, különben
nem készülhetett volna egyidejűleg olyan nagyszámú festmény.161 Még elképzelhetetlenebb Tintoretto termékeny munkássága szorgalmas munkatársak nélkül. A mestert elsősorban négy gyermeke és veje segítette, de jó
néhány itáliai és külhoni festő is dolgozott a keze alatt. A „Tintoretto-cég”
valódi logisztikai csodákra volt képes: több mint háromezer négyzetméternyi
vásznat festett meg, ami ezerötszáz 130 × 160 centiméteres festménynek
felel meg.162 A mester és teamje ennél a méretnél rendszerint négyszer, hatszor, nyolcszor nagyobb felületeken dolgozott, többtucatnyi figurát festve,
amihez hozzávehetjük a tárgyak, állatok, építészeti elemek, tájrészletek óriási mennyiségét is. A „frenetikus termelés” miatt a művek minősége „hull{mzó” volt, mégis azt kell kiemelni, hogy a tintorettói életmű – mind a
műalkot{sok számát, mind a festői invenciók mennyiségét és minőségét tekintve – párját ritkítja a festészet történetében. Nehéz elgondolni olyan szakmai problémát a figurális festészeten belül, amellyel összefüggésben Tintorettónak ne lett volna számos briliáns ötlete és megoldása. Festészetének fő
erősségei a dinamikus absztrakt és figurális kompozíciók, a rajz, a perspektíva, az anatómia, a portré, a fény-árnyék ábrázolás, a chiaroscuro és a színezések összedolgozása, az elegáns kivitelezés, a metafizikus és szürrealista
hangvétel 163 és az elmélyült gondolkodást tükröző festői megfogalmazások.
Művészetének talán egyetlen vitatható oldalát a „manierista” emberi testek
és a személytelen arcok túlzott használata adja, de ez a kritikai észrevétel sem
érvényesíthető az egész életműre. A festőnek azonban jó okai voltak az egyéni
vonások háttérbe szorítására. Egyrészt, mert a nagyméretű festményeknél
elkerülhetetlen volt a figurák bizonyos fokú „homogeniz{l{sa”, másrészt
ő is, akárcsak Michelangelo, az individuum feletti misztikus szférákat is fel
akarta mutatni, és az alakok sematizálása ezt a célt is szolgálta. (Bizonyos
méretek felett Caravaggio és a caravaggista festők is kénytelenek lettek volna
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személytelenebb emberábrázolást alkalmazni. Részben ezzel magyarázható,
hogy a caravaggista festők miért érezték magukat otthonosabban a kis és a
közepes méretű felületeken.164)

9.1 Makroszerkezetek tervezése
(Tintoretto, Kandinszkij)

56. ábra. Festmény és tanulmány

A fenti képen (56. ábra) egymás mellé került Tintoretto Tarói csata című
olajfestménye (1578–1579) és ennek egy előkészítő tanulmánya (1578 körül).
Kétségtelen, hogy a festmény és a kifestett rajz szerkezeti hasonlósága rendkívül
látványos, megegyezésről azonban mégsem lehet beszélni. De nem is szükséges
pontos egybeeséseket keresni, hiszen Tintoretto és munkatársai a festés folyamán gyakran korrigálták, s ha kellett, újrafogalmazták az eredeti elképzeléseket.
Az sem zárható ki, hogy több hasonló rajz is készült, és ez csak egy volt közülük.
A tanulmányokról: Egy népszerű elgondolás szerint, amikor a festők elképzelnek egy festményt, akkor „belső képeket” alkotnak és ezek alapján festik fel a rajzolatokat és a színes foltokat. De ha így van, akkor mi szükség a
vázlatokra, tanulmányokra? A „belső képekkel” az a probléma, hogy illékonyak, folyamatosan változnak, részleteiket pedig inkább csak sejteni lehet,
semmint megfigyelni. Memorizálásuk sem terjed tovább néhány általános
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benyomás rögzítésénél. A festmények kezdeti ötletét egyébként sem célszerű
a végeredmény megelőlegezésére szűkíteni. A festők gyakran konkrét elképzelések nélkül kezdik el a munkálatokat, inspiráló vázlatokat készítve, melyeken jeleket rögzítenek egy lehetséges mű rajzolatáról, kompozíciójáról,
tónusszerkezetéről, színezéséről, vagy akár az esztétikai, „költői” üzenetekről. (Ilyen jelrendszernek foghatjuk fel Tintoretto kifestett rajzát is.) A vázlatok, tervek, tanulmányok sokkal tartalmasabbak az alkotók, mint a külső
szemlélők számára, mivel általuk nemcsak a leendő művet képzelik el, hanem
a hozz{vezető munkafolyamatokat is.
Tintoretto tanulmánya egy kanyargós út kezdetét jelöli, melyen végighaladva a festő és munkatársai megformálták a korábban számukra is ismeretlen művet. A felületen a rajzolatok és a nagyobb chiaroscurós foltok mellett
festői ecsetkezelést, lendületes vonalakat és mozgást involváló „jeleket” is
látni. Ez utóbbiak azt a célt is szolgálták, hogy a festőket dinamikus absztrakt
felépítések megalkotására ösztönözzék a munka során. Erre szükség is volt,
mert az elhúzódó munkálatok és a részletek kidolgozása alatt az absztrakt
felépítések „lemerevedhettek”. Az ilyen és ehhez hasonló instruktív rajzok
felidézhették az eredeti elképzeléseket. Ha az elmondottak figyelembevételével hasonlítjuk össze a tanulmányt és a festményt, megállapíthatjuk, hogy
a mesternek és csapatának teljes mértékben sikerült átültetnie a 24 x 38 centiméteres méretben megfogalmazott absztrakt-figurális kompozíció dinamizmusát a 269 x 422 centiméteres vászonra.
A Tintoretto-műhely tagjai a születendő alkotás részleteit gyakran a
„v{szon előtt” találták ki, mert arra nem volt idő, hogy minden egyes mozdulatnál, páncélzatnál, lónál letegyék az ecsetet és elmélyült stúdiumokat
folytassanak. Begyakorolt eljárások mentén dolgoztak, de rengeteg szakmai
fortéllyal, találékonysággal fűszerezve. A Tarói csata és a Gonzaga-ciklushoz
tartozó többi festmény röntgenfelvételein tisztán kivehető, hogy a figurák
mozdulatai a festői fejlesztés alatt gyakran változtak, és az is, hogy a figurális
kompozícióban tett újragondolások és az ezek alapján végzett átfestések
(pentimenti) szerves részét képezték a munkálatoknak. 165 A legtöbb alakot
először meztelen testtel formálták meg, de csak vázlatosan, és csak később
adtak rájuk ruhát, páncélt. Elképzelhető, hogy milyen volt a műhely működése: a mester feladatokat adott ki, korrigált, megbeszélte a további lépéseket, majd megint korrigált stb. Az utolsó helyreigazításokat és a végső harmonizációkat Tintoretto személyesen végezhette el.
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57. ábra. Tintoretto tanulmánya és Kandinszkij festménye

Izgalmas felfedezésekre ad lehetőséget a Tarói csata tanulmány és a pompás színezésű Kandinszkij-festmény, a Vázlat a II. kompozícióhoz (1910) fekete-fehér (!) reprodukciójának (57. ábra) összevetése. A két alkotás közötti
hasonlóságot akár a véletlennek is tulajdoníthatnánk, ha nem sorakoznának
fel figyelemreméltó érvek azon feltevés mellett, miszerint Kandinszkij tudatosan fordult a Tintoretto-festmény absztrakt-figurális kompozíciójához. Egy
lehetséges magyarázat arra az ismert tényre épül, hogy éppen azokban az
években, amikor Kandinszkij a lírai absztrakt alkotásain dolgozott, került a
müncheni múzeumlátogató közönség érdeklődési körébe a fenti tanulmány
alapján elkészített Tarói csata című olajfestmény. Ez a mű, hét másik festménnyel együtt, az ún. Gonzaga-ciklushoz tartozik, melyet 1909-ben restauráltak és állítottak ki az Alte Pinakothek Múzeumban.166 Kandinszkij éppen
ez idő tájt volt gyakori látogatója a múzeumnak; rajzokat, tanulmányokat készített a késő reneszánsz és barokk művekről. A Tarói csata című olajfestmény
ekkor kelthette fel a figyelmét. (Megjegyzendő, hogy Rubens-kompozíciók
hatása is kimutatható a művész lírai absztrakt festményein.)
Tételezzük fel, hogy a Vázlat a II. kompozícióhoz megalkotását a Tarói
csata című olajfestmény ihlette. Különös, hogy a színpompás mű feketefehér átirata nem annyira a Tintoretto-festménnyel mutat hasonlóságot, mint
inkább az előkészítő tanulmánnyal, melyet Kandinszkij valószínűleg nem
ismert, mivel azt a nápolyi Capodimonte Múzeumban őrzik. 167 Felmerülő
kérdéseinkkel a művészettörténeti rejtélyeket nyomozó Sherlock Holmeshoz
fordulunk, akit már Michelangelo Utolsó ítéletével kapcsolatban is megkér-
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deztünk (lásd 7.3). A nyomozó a következő eszmefuttatást tehetné: „Kandinszkij a maga módján kivonatolta a Tarói csata olajfestményt a dinamikusorganikus foltrendszerek és a hozzájuk fűződő tónuskialakítások alapján,
miközben a tintorettói színezéssel nem foglalkozott, mert ebben a tekintetben korának fauvista festészetére támaszkodott. A fekete-fehér reprodukción észrevehető, hogy sajátos interpretációjának befejeztével nagyjából
azokhoz a rajzolatokhoz és makroszerkezetekhez érkezett el, melyekkel Tintoretto felvázolta a művét. Emiatt észlelünk rokonságot az egyébként térben,
időben és technikában távoli munkák között.”

58. ábra. Tömbök és rajzolatok

Kandinszkijt a Tarói csatán a vonalak és tömbök dinamikus rendszere és
a tónusok közötti feszültségek érdekelhették, ugyanakkor interpretációjában
a Tintoretto-mű finomabb összefüggései is kimutathatók. A fenti grafika
(58. ábra) a két mű tömbjeinek és parcelláinak helyzetét, nagyságát, irányát
veti össze. A Tarói csata (58/a. ábra) víz felé ugrató lovasának és a jobbra fent
ábrázolt fának a vonalaira azonnal ráismerni a kissé elforgatott Kandinszkijmű esetében is (58/b. ábra). Nem kevésbé látványos a vonalhálózatok megegyező dőlésszöge, a centrum és a szélek összehangolása, valamint a parcellák formáinak, elhelyezéseinek, arányainak hasonlósága. Csak a lovas
és a ló formája tér el némiképp, de a helyük nagyjából azonos a parcellahálózaton belül.
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9.2 Vonalak és tömbök
A vonalakból építkező tintorettói fejlesztést gyakran állítják szembe a nagyobb tömbökből álló Tiziano-konstrukciókkal. Az ellentét kihangsúlyozása
azonban csak akkor helyénvaló, ha Tiziano ifjúkori festményeire vonatkoztatjuk (lásd 37/a. ábra), mert időskor{ban ő is ecsetvonásokból – „vonalk{kból” – építette fel a műveit (lásd 52/c. ábra). Az viszont tény, hogy Tintoretto
már pályája elején is vonzódott a vonalakból összeállított foltrendszerekhez.
Az eltérő arculatok és a technikai különbségek ellenére azt kell megállapítani, hogy a tintorettói „rajzoló ecsetvon{sok” és a tizianói „l{tható ecsetvon{sok” közeli rokonságban állnak egymással.168
Tiziano „absztrakt festészete” viszonylag lassú fejlesztésekből állt (lásd
8.1), ezért nem volt alkalmas nagyobb felületek gyors megmunkálására. Sem
az ifjúkorában, sem az időskor{ban alkalmazott eljárások nem tették volna
lehetővé a mester számára az olyan nagyszabású projektek kivitelezését,
mint amilyen a velencei Scuola Grande di San Rocco alsó és felső szintjének
dekorálása volt. Tintoretto viszont már pályája elején a nagy formátumú alkotásokra specializálódott. Az egyik legfontosabb szakmai fogása azon alapult, hogy a vonalkötegekből bármikor tömböket tudott formálni, illetve hogy
a tömböket vonalakra tudta szétszedni a mindenkori célnak megfelelően.
A foltok, az ecsetvonások és a vonalak közötti határok felszámolása tette lehetővé számára a gyors kivitelezést, a rajzolás és a festés funkcionális összekötését, az absztrakt elemek mozgást involváló kialakítását, a makro-, a lokális
és a mikrofejlesztések teljes körű összehangolását. (Eljárásának előzményei
kimutathatók Pordenone, Tiziano és Parmigianino festészetében, lásd 5.10.)

59. ábra. Tintoretto vonalkötegekkel kezdte el a munkálatokat
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A Tejút eredete (1577–1579) jól példázza, hogy miként tudott Tintoretto
vonalakból tömböket formálni. (Az 59/c. ábra a mű centrális részletét emeli
ki, igazodva a festményről publikált röntgenfelvétel kivágásához.169) A feltűnően „tizianós” arculatot a művészettörténészek azzal magyarázzák, hogy
Tintoretto szándékosan Veronese-szerűen – értsd tizianósan – festette meg
ezt az alkotását II. Rudolf számára. De a látszat ellenére Tintoretto a saját
útját járta. Az első kép (59/a. ábra), mely a kérdéses röntgenfelvétel alapján
készült számítógépes grafika, a festés kezdeti stádiumát érzékelteti. Első lépésben a festő egy „barn{s” alapozásra rajzolta fel – valószínűleg szénnel –
a figurákat. A körvonalak és a formák vázlatos megragadása világos (ólomfehér) és sötét vonalkötegekkel történt. A sötét vonalakat a mester mindenekelőtt oda festette, ahová később az árnyékos részek kerültek. Júnó magasba
tartott alkarját, a melleket, a csípőt és a térdhajlatot viszont világos vonalakkal rajzolta meg, előzetesen megadva ezzel a visszavert fények helyét. 170
Máris elérkeztünk Tintoretto egyik alapvető eljárásához, amely az egész
munkásságát végigkísérte: a chiaroscurós festményeket chiaroscurós vonalakkal, gyakran vonalpárosokkal indította el egy közepesen sötét felületen.
A vonalpárosok a figurák szélén létrehozott tónuskontrasztok előzetes megfogalmazásai is voltak, ugyanakkor a később ismertetésre kerülő ún. chiaroscurós kontúrsávok kezdeményeit is ezek alkották (lásd 9.4.4).
A felvázolt és az elkészült mű számítógépes kombinálása (59/b. ábra) jól
érzékelteti a kezdeti chiaroscurós vonalak stratégiai szerepét a festői fejlesztésben, és azt is, hogy ezen vonalak miként maradtak benne a festmény véglegesített arculatában. A figurális kompozíció átfestései (pentimenti) közül
figyelemre méltók a képen sárga körökkel megjelölt részletek, így Júnó jobb
alsó karjának megváltoztatott tartása vagy a jobb combra tervezett lepel eltüntetése. (Tintoretto gyakran utólag festette fel a meztelen alakokra a ruházatot, de itt fordítva járt el.) Jupiter „piros” köpenyénél a világos és sötét
sávok kidolgozása a vonalkötegek megtartásával történt. Ezek szinte felszeletelik a köpeny tömbjét. Figyeljük meg a felvázolt Júnó-figurán, hogy
a mellek és az ágyék közötti világos ívek miként előlegezik meg a test hullámzó idomait!
A felrajzolás és a festői fejlesztés között még összetettebb viszonyokat
lehet kimutatni Tintoretto gyorsan kivitelezett – ún. prestezza festészetéhez
tartozó – művein. 171 A Gonzaga-ciklus – idetartozik a Tarói csata is – röntgenfelvételei 172 olyan benyomást keltenek, mintha a harcosok és a lovak a
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vonalak mindent behálózó szövevényéből formálódtak volna meg, vagy
mintha a vonalak minden alakot benőnének, akár a „li{nok a dzsungel f{it”.

9.3 Rajzok és festmények

60. ábra. Egy rajz festői felhasználása

Tintorettótól számos kisméretű rajz maradt fenn. Ezek némelyikére gondosan megszerkesztett négyzetháló került, melynek segítségével tetszőleges
méretre lehetett nagyítani a figurákat. A fenti kép első kockáján is egy ilyen
rajzot vehetünk szemügyre (60/a. ábra), amely egy nyilazó férfit – talán a
munkatársak valamelyikét – ábrázolja. Középen a Tarói csata hátterében
álló katonák egyikét látjuk (60/b. ábra), végül a harmadik kivágás (60/c. ábra)
a Heléna elrablásának egyik főszereplőjére közelít rá. A középső katona testtartása kissé eltér a rajztól, a harmadik katona viszont annyira hasonlít a
rajzra, hogy akár annak a felnagyításával is készülhetett. Nem szükséges
azonban egzakt megegyezéseket keresni a tanulmány és a festményrészlet
között, hiszen a mester a felrajzolás során tetszés szerint módosíthatta a testrészek pozícióját és arányait. Ha elfogadjuk ezt a feltevést, akkor a harmadik
változaton a kézfejeknél, a hát ívénél, az izmok tömegénél, a lábak tartásánál
észlelt kisebb-nagyobb eltéréseket is utólagos korrekcióknak tekinthetjük.
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Amennyiben számolunk a felvázolás és a festés során végzett módosításokkal, akkor azt a lehetőséget sem zárhatjuk ki, hogy a középső katona
(60/b. ábra) is a kérdéses tanulmány alapján készült. Elképzelhető ugyanis,
hogy Tintoretto kezébe vette a tenyérnyi rajzot, egy kicsit jobbra forgatta,
majd a látottak alapján felskiccelte a vászonra az alig harminc centiméter
magas figurát, közben kissé megváltoztatva a karok és a vállak tartását.
A kiinduló rajz tökéletesen elegendő lehetett a kérdéses katona mellett álló
– az 56/a. ábrán a sárga körön belül álló – öt társának a megfestéséhez is.
Ezeknél a kisméretű figuráknál természetesen a négyzetháló használatára
sem volt szükség.
Vizsgáljuk meg a fekete krétával készült rajzot (60/a. ábra). Nem egybefüggő vonalvezetést látunk, hanem egymástól elváló „hull{mok” füzérét.
A mester mindegyik hullámnál kissé visszagörbítette a végeket, pontosan
kijelölve ezzel az intervallum hosszát. A rajz egy gyors vázlatnak, krokinak
felel meg, ezért ha nem tudnánk, hogy ki az alkotója, arra is gondolhatnánk,
hogy ilyet akár egy rajzszakkörben is készíthetne egy ügyes rajzos. Csakhogy
ez a Tintoretto-rajz egy olyan nehézségi szinten van, melyet még a gyakorlott
festők sem biztos, hogy elsajátítottak. Tintoretto ugyanis minden, az ábrázolás szempontjából lényeges izmot, csontot, formát egy-egy „hull{mmal”
ragadott meg: a térdeket, az ujjakat, a fület, a koponya felső boltozatát, a ruházat esését és még a kifeszített nyilat is. Nemcsak egy gyorsan kivitelezett,
elegáns vázlattal van tehát dolgunk, mint a szakkörökben készült rajzok esetében, hanem egy olyan célirányos felméréssel is, amelyben rögzítésre kerültek a test legfontosabb pontjai. Ezek kijelölése nélkül a figura szétesett volna
a felnagyítás során! (Akik jártasak a rajzolásban, azok maguk is kipróbálhatják, hogy a felnagyításkor miként erősödnek fel a kisebb pontatlanságok.)
Carlo Ridolfi szerint Tintoretto műhelyének falára a következő szöveg
volt felírva: „Il disegno di MichelAngelo e’l colorito de Titiano” (Michelangelo
rajza és Tiziano színezése).173 A „jelmondat” alapján azt várhatnánk, hogy
Tintoretto és Michelangelo rajzai hasonlítanak egymásra, csakhogy a két művész között a rajzolás terén is alapvető eltéréseket figyelhetünk meg. Némi
leegyszerűsítéssel úgy lehetne fogalmazni, hogy Michelangelo a rajzain keresztül is háromdimenziós értelmezést adott a figuráknak. Többnyire egybefüggő hullámvonalakkal rajzolt, ezzel is utánozva a szobrok sima felületét.
Tintoretto vázlatai ezzel szemben csak a síkon végzett munkálatokhoz készültek: a felületek görbületét szaggatott ívek jelölik, az árnyékolások leg-

140

többször csak egy később megfestendő festmény sötét zónáit jelzik és nem a
„plaszticit{st”. A velencei mester „energiatakarékos” stílusa szorosan összefonódik az ugyancsak gazdaságos és gyors festésmódjával. Rajzai, mint a
fenti nyilas is, olyannyira tömörek és célirányosak, hogy akár karikatúrák is
lehetnének. Kétségtelen, hogy bizonyos egyezések is kimutathatók Tintoretto
és Michelangelo rajzai között: az anatómiai részletek precíz másolása helyett
mindkét művész idealizáltan jelenítette meg az emberi testet. Ebben a tekintetben Tintoretto valóban követte Michelangelót.
A középső katona (60/b. ábra) által ízelítőt kaphatunk a prestezza festés
műhelytitkaiból. Ahhoz, hogy a figurális értelmezés akadály nélkül működjön, egy kicsit messzebbről vagy hunyorítva kell nézni a reprodukciót. Az
eredeti festmény előtt állva felesleges lenne erre külön is felhívni a figyelmet, hiszen a jelenet egésze legalább három méter távolságot igényel. Nyilvánvaló, hogy Tintoretto azt a Tiziano által kitalált szakmai fogást alkalmazta,
miszerint a közelről csak ecsetvonásokként megjelenő foltok egy bizonyos
távolságból nézve figurális tartalmakat közvetíthetnek. A katona kidolgozása
„színtelen”, így még inkább hozzájárul a háttér messzeségének érzékeltetéséhez. Az ívek a páncélzat összerakott gyűrűit jelenítik meg, a pontok a szegecsekre emlékeztetnek, a chiaroscurós foltok a fém csillogását juttatják
eszünkbe. A viszonylag kevés ecsetvonás sok információt hordoz, éppen úgy,
mint az előkészítő rajzot alkotó hullámok füzére. Ez a fajta figurális ábrázolás a nézők intelligenciájára épít, akik a kevés, de ügyesen megválasztott jelzések alapján egy igazi harcos látványára asszociálhatnak. Amennyiben a
figurális értelmezésről áttérünk az absztrakt összefüggésekre, akkor az is kiderül, hogy a chiaroscurós pontok, ívek, foltok milyen olajozottan illeszkednek a festmény teljes foltrendszerébe.
A harmadik katona (60/c. ábra) magassága körülbelül egy méter, és ennek
megfelelően kidolgozottabb, mint az előző. Tintoretto azonban itt sem merült el a részletekben. A legfontosabb támpontokat az értelmezés számára az
ecsetvonások vastagsága, íve, helyzete adja és a közvetlen foltkörnyezettel
alkotott tónuskontrasztok. Minél tovább nézzük az alakot, annál kevesebb
naturális részletet értelmezünk, és annál inkább csak foltokat, ecsetvonásokat érzékelünk. A hatás éppen fordítottja az optikai illúzióknak, melyeknél
az érzékelés állít csapdát, itt viszont az értelmezés foglyai vagyunk. Csak az
„intellektu{lis l{t{smód” miatt olvasunk katonát, turbánt, páncélt azokon a
helyeken, ahová a festő a célirányos ecsetvonásokat helyezte.
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Térjünk vissza a Tintoretto-rajzok némelyikén fellelhető négyzethálókhoz. Carlo Ridolfi arról számolt be, hogy a mester gyakran igazi hálót
(velum) tett a modellek elé, hogy precízebb legyen az ábrázolás. Hasonló
eljárást már a késő középkori műhelyekben is alkalmaztak, elsősorban a
portrékészítésnél. A háló használatát a kísérletező kedvű Dürer is megörökítette egyik ismert metszetén.174 Tintorettóval kapcsolatban mégsem szabad
arra a következtetésre jutni, hogy ez az eljárás képezte volna rajztechnikájának alapját. A háló alkalmazása ugyanis a modellek pontos körvonalát175
eredményezi, ám a mester vázlatai nem naturalisták, hanem „karikaturisztikusak”, manierista módon elnyújtott arányokkal. Ez pedig azt bizonyítja,
hogy a rajzokon látható négyzethálók csak később kerültek kihúzásra, és
kizárólag a felnagyítást szolgálták.

9.4 A tintorettói chiaroscuro
Miként a „hull{mok” a rajzok esetében, úgy alkotják a tintorettói absztrakt univerzumok alapelemeit a különböző méretskálákon ható tónuskontrasztok. A legnagyobb chiaroscurós szövetek a fénytér általános felépítését
formálják meg, az ennél kisebbek a lokális fény-árnyékokat jelzik, míg a
legkisebbek – egészen a foltokig, ecsetvonásokig – a fénytér szövetének általános „vibr{l{s{t” idézik meg. (Mivel a tónuskontrasztok gyakran csak a
festői hatást fokozzák és nem valódi optikai állapotokat örökítenek meg,
ezért a Tintoretto-festményeket, ellentétben például Caravaggio munkáival,
nem lehet reprodukálni fényképészeti eljárásokkal.) Tintoretto a chiaroscurós foltrendszerekkel elvileg bármilyen nagy felületet – tetszőleges méretekkel és tagolásokkal – be tudott borítani. Némi humorral úgy is fogalmazhatnánk, hogy a mester bármikor ki tudott vágni egy nagyméretű és bonyolult
felépítésű művet a képzeletében lévő végtelen hosszú chiaroscurós „festménytekercsből”. Ezzel kapcsolatban óhatatlanul Leonardo da Vinci jut
eszünkbe, aki a falak foltjaiban alakokat, festményrészleteket látott (lásd
6.3). Tintorettónak már nem volt szüksége sem a „foltos falakra”, sem a
„hamvadó tűz” látványára; a képzeletében minden lehetséges absztraktfigurális verziót megtalált.
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Szorosan idetartozik az az észrevétel, hogy a Tintoretto-művek olyanok,
mintha többtucatnyi kisebb festményből tevődnének össze, melyek még további festményekre bonthatók. Mintha mindenhol egy-egy Tarói csata tanulmány lenne, és azokon belül újabb meg újabb csatajelenetek. Korábban már
szó volt arról, hogy amikor egy festmény egésze egy kisebb méretskálán megismétlődik, akkor festői fraktálokról beszélhetünk (lásd 5.10).

9.4.1 Chiaroscurós makroszerkezetek

61. ábra. Sala Superiore

A velencei Scuola Grande di San Rocco első emeleti nagytermébe (Sala
Superiore) belépő látogató hamar rájön arra, hogy ezen a helyszínen a múzeumlátogatásoknál használt „stratégi{i” csődöt mondanak. Időbe telik, míg
a szeme alkalmazkodni tud a falakon és a mennyezeten hullámzó foltok hallatlan tömegéhez. A nagyméretű és egymástól szeparált vásznakat ráadásul
csak messziről lehet nézni, olykor hátrabicsaklott nyakkal vagy lefele tartott
tükörrel. A 61. ábra alapján – benne egy női alak fekete sziluettjével – az olvasó is elképzelheti az impozáns méretekből adódó nehézségeket.
Látogatásunk ürügyén ejtsünk szót a festmények tanulmányozásának
egyik visszatérő problémájáról. A domborművek tárgyalásánál korábban azt
állapítottuk meg, hogy azok a megvilágítások a legelőnyösebbek, amelyek
közel állnak a mintázás eredeti fényviszonyaihoz (lásd 2.3). Hasonló észrevételt tehetünk a festmények vonatkozásában is, amelyek ha másféle megvilágításba kerülnek, mint amilyennél a festők dolgoztak, akkor az eredeti
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tónus- és színharmonizációtól eltérő arculatot nyújtanak. Biztosak lehetünk
abban, hogy a múzeumokban, kastélyokban, templomokban, mag{ngyűjteményekben megtekintett alkotások nemcsak a felületek elöregedése, hanem
a gyakran kedvezőtlen fényviszonyok miatt is másképpen néznek ki, mint
a hajdani műtermekben, ahol „megszülettek”.
A Sala Superiore hatalmas vásznait már Tintoretto idejében sem lehetett
kényelmesen megtekinteni, mivel a terem adottságai rendkívül kedvezőtlenek: a kettős ablakok szembevilágítják a nézőket, a közöttük elhelyezett festmények viszont nem kapnak elegendő fényt.176 A jelenséget a fényképezésben
ellenfénynek nevezik. A kellemetlen fényhatást, amivel a mesternek is számolnia kellett, a Scuola Grande di San Rocco muzeológusai néhány éve úgy
próbálják orvosolni, hogy az ablakokat elsötétítették, a vásznakat pedig erős
reflektorokkal világítják meg. A színpadias megvilágításban azonban csak
a sötét és a világos foltok ellentéte látszik, a színek és a tónusok árnyalatai
– a restaurált felületek ellenére – rejtve maradnak a nézők elől.177

62. ábra. A chiaroscurós szerkezet és a tónushullámok

Tolnay Károly úgy vélte, hogy Tintoretto számára a Sala Superiore dekorációjának művészi koncepciója a munkálatok előrehaladt{val kristályosodott ki.178 Az első és egyben a többi festményt is meghatározó mű, a menynyezet közepére helyezett Bronzkígyó (62/a. ábra), 1576-ban készült, annak
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a velencei pestisjárványnak a kellős közepén, mely többek között Tizianónak
is a halálát okozta. Ha ezt a hatalmas alkotást felállítanánk egy fal mellé,
megdöbbennénk a 840 x 520 centiméteres méretei láttán, hiszen a magassága
háromemeletnyi! Felületének alsó részét a pestis sújtotta, menekülő és haldokló emberek tömegei borítják, középen balra – a sárga körrel jelölt mezőben – Mózes áll a bronzkígyóval, a Messiás metaforájával, míg jobbra fent –
a sárga háromszöggel jelzett részen – az angyaloktól övezett Mindenható
osztja áldását. Minthogy a mű nem ábrázol épületelemeket, ezért csak az
alakok relatív mérete és a fénytér nagyobb szegmensei nyújtanak támpontokat a térbeli tájékozódáshoz, akárcsak Raffaello Krisztus színeváltozása esetében (47. ábra).
A Bronzkígyó absztrakt felépítése egy alsó és egy felső részre osztható.
Az alsón világos szigetek láthatók sötét háttéren, míg a felsőn, ennek ellentéteként, sötét szigetek világos háttéren (62/b. ábra). Érdemes megjegyezni,
hogy Tintoretto művein (Utolsó ítélet, Paradicsom179) a felhők, az angyalok
és a szentek gyakran sötét tónusúak, azért, hogy a világos éggel alkotott tónuskontrasztok alapján a nézők erős háttérfényekre asszociáljanak. A Bronzkígyó alsó és felső felének fordított tónusértékei egyben a földi és az égi
világot is szétválasztják: a földön szenvedő testekre az ég fényei vetülnek, a
Mindenhatóra viszont a földi lét árnyékai. A legvilágosabb terület a geometriai középpontban van, mely a többi világos zónával együtt egy átlós füzért
alkot (62/b. ábra). A chiaroscurós makroszerkezetek tanulmányozása latens
geometriai szerkesztéseket sejtet, bár ezek meglétét első pillanatban talán
nem is feltételeznénk, hiszen mindenütt „csak” foltokat látunk (lásd 9.5.1).
A középpontból koncentrikus tónushullámok erednek, de úgy, mintha csak
bizonyos kitüntetett irányokba terjednének a világos és a sötét tónusok. (Tintoretto más művein is találunk koncentrikus körökhöz igazított absztraktfigurális kompozíciót, lásd 72. ábra.) Figyelembe véve a tónushullámok
irányát, vizuálisan is úgy tűnik – és nemcsak az ikonográfiai vizsgálatok
alapján –, hogy a mennyezet közepére helyezett Bronzkígyó képezi a Sala
Superiore tematikai és dekorációs kiindulópontját. (A hullámhasonlatot Masaccio Adógaras című freskójával összefüggésben is használtuk, amikor is a
párhuzamos árnyékolások által keltett horizontális tónushullámzás jelenlétét
állapítottuk meg, lásd 2.5.)
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9.4.2 Chiaroszerkezetek, fénytérábrázolás, spirituális üzenet
Tintoretto rendkívüli találékonysággal kutatta fel a geometriai tér, a fénytér, a perspektíva és a chiaroscurós hálózatos árnyékolások újabbnál újabb
kombinációit. Részben ennek köszönhető, hogy a perspektívához kapcsolódó briliáns festői megoldásait a következő évszádokban sem sikerült túlszárnyalni. Ehhez a megállapításhoz azonban azt is hozzá kell tenni, hogy
talán senki sem akart versenyezni a mesterrel, mi több, a perspektíva sajátos
lehetőségeinek firtatása is kikerült a szakmai érdeklődés középpontjából.
Nem véletlen, hogy Caravaggio már nem sokat törődött a perspektivikus ábrázolással, és hogy a szerkesztéseket néha olyannyira elhanyagolta, hogy az
már jelentős szakmai hibának minősült kritikusainak szemében.180

63. ábra. A Tintoretto-festmény virtuális fényterének szegmense

A fenti kép (63/a. ábra) a 4 x 4 méteres Szent Márk holttestének megtalálása (1562–1566) című festményt reprodukálja. A mellette lévő fénytérrekonstrukció (63/b. ábra) az ábrázolt térmélységnek csak a hozzánk közelebb eső egynegyedét mutatja. (Amennyiben a kőlapokat 60 x 60 centiméteresnek vesszük, akkor a katakombacsarnok körülbelül 5 méter szélesnek,
7 méter magasnak és 30 méter hosszúnak adódik.) A csarnokot három fényforrás világítja meg: leghátul egy kriptába bevilágító fáklya, közelebb egy
magasba tartott gyertya, és végül jobbra fent, az ábrázolt l{tómezőn kívül,
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egy újabb fáklya, amely az előteret világítja meg. De az is lehet, hogy az előtér festett fényei napsugarakra utalnak, melyek egy lejárati ajtón keresztül
törnek a félhomályba. A különböző irányú és erősségű fények bonyolult
fény-árnyék rendszert hoznak létre az emberi testek, a ruházatok és az épületelemek felszínén. A boltíveken és a párkányokon a fényhatás olyannyira
valós{ghű, hogy talán egy létező belső tér alapján készült, de az sem zárható
ki, hogy egy korabeli fametszet adta az ihletet.181

64. ábra. A chiaroszerkezet alsó és felső része

Az absztrakt felépítés leglátványosabb elemei kétségkívül a világos foltok
és vonalak. A fekete-fehér átiraton (64/a. ábra) megfigyelhetjük, hogy miként
alkotja a chiaroszerkezet a teljes chiaroscurós foltrendszer „v{z{t”. A berajzolt hullámvonal alatt nagyméretű, kissé elnyújtott, rombusz alakú vagy lencseszerű világos foltok helyezkednek el, míg felette karcsú vonalak szöknek
a magasba. Amennyiben az ujjunkat mozgatva keresnénk meg a két rész öszszefonódását, akkor lentről fölfelé haladó íveket rajzolhatnánk, melyek körökké, végül – átvéve a perspektíva szűkítő hatását – spirálokká állnának
össze (64/b. ábra). Az enyészpont helye a bal szélen álló alak (Szent Márk)
feltartott kézfejénél van. Ide érkeznek be a spirálok és a sárga színnel kihúzott ortogonálisok is.
A „spir{lhat{s” nem véletlenül került a Szent Márk holttestének megtalálásába. A festmény a mártírhalált halt szent hármas ábrázolását adja: egyszer
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a szellemalakját (A) jeleníti meg, amint saját halott testére (B) mutat, és végül
a boltívek alatt lebegő lelkét (C) is megidézi néhány chiaroscurós vonalpárossal. (Ez utóbbi csak nehezen vehető ki a reprodukciókon.) A három ponton keresztül húzható gyűrű vagy spirál a testből elszakadt lélek misztikus
állapotára utal. A lebegést fokozzák a chiaroszerkezet „rombuszaiból” feltörő
elegáns ívek is.

9.4.3 Tónusinverziók
A világos és a sötét tónusok felcserélésével Tintoretto sajátos absztrakt
felépítéseket hozott létre, melyek alapján a nézők különleges fényjelenségekre asszociálhatnak, mint például amikor a távoli formák sziluettjeit világos „vonalakkal” rajzolja körül a pirkadat, vagy amikor a szürkületi tájon
itt is, ott is megcsillannak a lombok. A tónusinverziók azt is meg tudják
idézni, ahogy a viharos ég alatt az épületek kivilágosodnak, vagy amikor egy
sötét katakombában felizzanak az ornamentikák élei. A felcserélt fényárnyékok használata csak részben indokolható a mester kivételes megfigyelőképességével. Megalkotásuknál legalább olyan fontos szerepet játszottak
a chiaroscuro adta kombinációs lehetőségek, melyekkel Tintoretto folyamatosan kísérletezett.

65. ábra. A hátterek tónusai invertálhatók

148

A tónusinverziók szép példáját találjuk a Szent Márk holttestének elvitele
(1562–1566) című alkotáson (65/a. ábra), mely az előző festmény, a Szent
Márk holttestének megtalálása párjaként készült.182 A középső kép felső részén (65/b. ábra) felcseréltük a háttér tónusait: ami világos volt, az sötét lett,
ami sötét, az világos. Az új változatban a vihar elcsendesedett, a nap kisütött,
az égen b{r{nyfelhők úsznak békésen. Hasonló tónusinverzió hajtható végre
a festmény párján is (65/c. ábra). Már ez a két példa is azt igazolja, hogy Tintoretto egyik tudatosan alkalmazott szakmai fogására találtunk rá és nem egy
véletlenszerű összefüggésre. A művész célja mindkét esetben a misztikus
hangulat megteremtése volt.

66. ábra. Tónusinverzió figurákon

Hasonló tónusinverziókat fedezhetünk fel a Krisztus megkeresztelése
(1579–1581) című festményen is (66/a. ábra). A kereszténység egyik legfontosabb eseményét a mű középterében látjuk. A háttérben nők sora várakozik
nyugtalanul (66/b. ábra). Egyik közülük mintha éppen elájulna az izgalomtól. A sötét figurák és a világos vonalak együttese akár egy fénykép negatívja
is lehetne. Valóban, ha számítógéppel felcseréljük a tónusokat, akkor előttünk áll egy már „norm{lisnak” tekinthető rajz (66/c. ábra), melyet talán a
mester is elkészített papíron, amikor a pozitúrákat megtervezte. De még mielőtt azt gondolnánk, hogy Tintoretto csupán egy sima tónusinverziót festett
a háttérbe, érdemes közelebbről is szemügyre venni a testek és a leplek megformálását. Látni, hogy a mester kezdetben széles ecsetvonásokkal vázolta
fel az asszonyok fejét, ruháit, a tőle megszokott gyors és tömör stílusban,
és vélhetően csak a festmény befejezéséhez közeledve élénkítette fel a foltrendszert azokkal a kalligrafikus világos vonalakkal, melyeket Pablo Picasso
is megirigyelhetett volna.
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A fénylő körvonalak távolságot is érzékeltetnek, ezért ezt az ábrázolást a
Leonardo da Vinci által leírt levegőperspektíva egy speciális eseteként is felfoghatjuk. A fény-árnyékok ebben az esetben is a távolság és a köztes levegőoszlop miatt egyszerűsödnek le ilyen mértékben. A kiemelt részlet a pirkadat
fényeire utal, amint a nap gyenge sugarai megcsillannak az arcokon és az
öltözékeken.183 A különös fényhatás még látványosabbá válik, ha kitakarjuk
a felhők közötti világos területet, a képen a sárga félkörrel megjelölt részt,
ahol összekeverednek a természetes fényviszonyok az égből galambként alászálló Szentlélek sugaraival.
Tintoretto olyankor is használt világos vonalakkal megformált rajzolatokat, amikor angyalokat, túlvilági lelkeket ábrázolt. Talán a legismertebb példa
mind közül az Utolsó vacsora (72/a. ábra) felső sávjában repülő angyalok,
melyek a lámpa fényénél olyanok, mintha „üvegből” lennének. Ez a meglepő
ábrázolás nem okoz értelmezési nehézséget, hiszen mindenki érti, hogy az
átlátszó formák a lények transzcendens voltára utalnak.

9.4.4 Chiaroscurós kontúrsávok
Tintoretto gyakran chiaroscurós kontúrsávokkal ölelte körül alakjait.
Ezeket nem utólag festette meg külön-külön, hanem a korai munkafázisokból
„mentette {t” a véglegesített foltrendszerekbe. A Tejút eredetének felvázolását
rekonstruáló számítógépes grafika (59/a. ábra) rávilágít a chiaroscurós kontúrsáv születésére. A mester chiaroscurós vonalakkal – gyakran vonalpárosokkal –
indította el a munkálatokat. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy a tintorettói
absztrakt univerzumok keletkezésekor legelőször a kontúrsávok jöttek létre.
A vonalak íve, vastagsága, tónusa a fejlesztés során átalakulhatott, de hatóerejük ilyen vagy olyan formában benne maradt az elkészült műben. A kontúrsávok sok helyen valódi ütközőzón{kat alkotnak az eltérő tónusú tömbök
között, ugyanakkor nemcsak elválasztanak, hanem illesztenek is.
A chiaroscurós kontúrsávok használata nem a látvány egyre fejlettebb
megragadásában gyökerezik. Ez abból is kitűnik, hogy olyan helyekre is került belőlük, ahol semmi más nem indokolja a jelenlétüket, minthogy élénkítsék a foltok viszonyát. Ugyanakkor – akárcsak a tónusinverziók esetében –
most is találunk olyan jelenségeket, amelyek megfeleltethetők ennek a festői
formációnak. Ismeretes, hogy a látásban a tárgyak szélei korántsem „fix vona-
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lak”, hanem a háttérrel alkotott kontrasztoktól és a megfigyelő fiziológiaipszichológiai állapotától függően folyamatosan változnak. Az instabilitás a
szemgolyó apró mozgására, a pupilla leképezésére, a sztereolátásra, az idegrendszer belső v{ltoz{saira vezethető vissza, továbbá azokra a folyamatokra,
melyeken keresztül agyunk folyamatosan átértékeli a l{tómező tartalmát.
(A jelenséget már Leonardo da Vinci is tanulmányozta, aki a tárgyi szélek
elmosódását a pupilla nem pontszerű méretével magyarázta.184 Ilyen irányú
megfigyelései bizonyosan közrejátszottak az elmosódott, sfumatós kontúrok
megalkotásában.) Mivel az „instabil” kontúrok fiziológiai és pszichológiai
folyamatok következményei, vagyis nincsenek magán a tárgyon, ezért fényképezőgéppel egyáltalán nem rögzíthetők, legfeljebb az elkészült fényképeket
lehet ennek megfelelően – például „tintorettós” módon – retusálni.

67. ábra. Kontúrsávok egy figura körül

A fenti kép (67. ábra) a Keresztre feszítés (1565) című hatalmas olajfestmény egyik embermagasságú figurájára közelít rá. Igaz, hogy ezen a kisméretű reprodukción nem könnyű végigp{szt{zni a széleket, a legfontosabb
jellemzők ennek ellenére megmutathatók. A középső grafika (67/b. ábra)
körei négyféle, sematikusan ábrázolt kontúrsávot különítenek el. Az 1. körnél a világos háttér a figura széléhez érve kivilágosodik, míg a sötét tömb
a világoshoz érve még jobban elsötétedik. A tömbök érintkezésénél egy
vékony, de erősen kontrasztos sáv jön létre, amely szinte átlöki a tekintetet
az egyik térfélről a másikra. Nem nehéz rájönni, hogy a határzónában fellel-
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hető chiaroscurós vonalpáros a vonalas fejlesztés első fázisában keletkezett.
A 2. körnél hasonló tónusú, de eltérő színezésű felületrészek érintkeznek
egymással. Hogy ne legyen zavar az értelmezésben, Tintoretto ezeket sötét
hullámvonalakkal választotta el egymástól, melyek éppúgy kisebb „hull{mokra” bonthatók, mint a fentebb látott nyilazó katona rajzolata (60/a. ábra).
A sötét tónusú ecsetvonás alól itt is kivillannak egy korábbi világos vonal
töredékei. A 3. kör egy világos és a sötét mező „sima” találkozását szemlélteti, elválasztó vonalak nélkül. Végül a 4. körnél egy világosabb vonal osztja
ketté a sötétebb területeket. Ez a vonal is a kezdeti felvázolás nyomaként
maradhatott a műben.
A harmadik, számítógépes grafika (67/c. ábra) elkülöníti a kontúrsávot a
festmény többi részétől. A kivágott csík olyan, mintha egy összepréselt festmény lenne. Általánosságban is elmondható, hogy a kontúrsávok a makroszerkezetek „tömörített” változatai, és hogy ezen minőségükben – legalábbis
egy-egy tartományon belül – követik a művek absztrakt felépítését. Funkciójuk a rész és az egész sajátos viszonyára világít rá.
A chiaroscurós kontúrsávokkal Tintoretto bármilyen tónusú területet össze
tudott illeszteni a közvetlen környezetével. A szóban forgó kontúrkialakítások ezenfelül gördülékenyen illeszkednek a chiaroscurós makro- és lokális
szerkezetek közé is. Ez utóbbi tulajdonságuk azzal indokolható, hogy a kontúrsávokon belüli vonalak elnyújtott chiaroscurós foltokként viselkednek,
és ennek megfelelően viszonyulnak foltkörnyezetükhöz. Amíg a késő középkori merev kontúrkialakítások arra szolgáltak, hogy szétválasszák a parcellákat, addig a chiaroscurós kontúrsávok éppen csak kiemelnek valamit, hogy
aztán azonnal vissza is helyezzék a teljes egészbe. A mester által felépített
foltrendszerek rugalmasságát, dinamikus jellegét nagyrészt ezen formációk
biztosítják. Ha „kivennénk” ezeket, akkor az absztrakt felépítések azonnal
„lemerevednének”.
A chiaroscurós kontúrsávok használata nem terjedt el a festői gyakorlatban. Tintoretto mesterfogását, ami szorosan összefüggött a prestezza festéssel, talán El Greco és a Tintoretto festészetét kiválóan ismerő Rubens tudta
a leghatékonyabban felhasználni. Caravaggiónak és a caravaggista festőknek viszont nem volt szükségük erre a kifejezetten „intellektu{lis” találmányra. (A caravaggói foltrendszerek részben a kontúrsávok hiánya miatt
„merevek”, ugyanakkor közelebb állnak a fényképek absztrakt felépítéséhez,
lásd 11.3.) Egy későbbi festő, Paul Cézanne festményein újra meghatározó
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szerephez jutottak a chiaroscurós kontúrsávok, de már nem „fekete-fehér”,
hanem színes változatban.
Célszerű röviden összefoglalni a kontúrkialakítások fejlődéstörténetét.
A késő középkori festészetben a „kontúrvonalak” nem a látásban megjelenő,
hanem csak az elképzelt tárgyi széleket ábrázolták, a síkon pedig egyszerűen
csak a parcellák határait jelölték. A festők ezeket hol jól látható vonalakként
húzták ki, hol csak láthatatlan vonalakként használták a foltok illesztésekor.
Nagyobb felületek megfestésénél a vonalak a kivitelezés miatt megvastagodhattak (lásd Giotto freskóit), és akár összetett sávokká is szélesedhettek, de
a nézők számára még ilyenkor is csak „vonalakat” jelentettek. Leonardo da
Vinci kutatásai gyökeres változásokat hoztak a tárgyi szélek ábrázolásában.
A sfumato következményeként (lásd 4.3) a kontúrvonalak festői sávokká szélesedtek, ezáltal „absztrakt események” színterévé váltak. A kontúrkialakítások történetének következő fejezete a velencei festők munkásságához
kapcsolódik. Az időskori Tiziano munkáinál a sfumato mellett felfedezhetjük
azokat a chiaroscurós kontúrsávokat is, amelyek alapvető részét képezték
Veronese és mindenekelőtt Tintoretto „absztrakt festészetének”.

9.4.5 Tónushidak, tónuskontrasztok

68. ábra. Tónushidak helyettesítése chiaroscurós vonalkötegekkel

A következő képsorozat első kockája (68/a. ábra) a Szent Márk megmenti
a rabszolgát (1548) című alkotás térdelő alakját mutatja. Azt vizsgáljuk meg,
hogy Tintoretto miképpen dolgozta egybe a különböző színű sávokat a kabátujj, az ingujj és a csukló által alkotott összefüggő felületnél (68/b. ábra).
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Hasonló problémával találkoztunk már Vasari, Albertinelli és Tiziano festményeinél (lásd 5.2, 5.3, 5.4), mikor is azt állapítottuk meg, hogy bár a valóságban a fény-árnyékok eltérő módon változnak a különböző színű területeken,
a festők mégis mesterségesen korrelált viszonyokat festettek meg. Amennyiben Tintoretto is a tónushidak segítségével végezte volna el az összetett felület leírását, akkor a harmadik grafikához (68/c. ábra) hasonló megoldáshoz
érkezett volna el. Ehelyett azonban egy teljesen más, rendkívül elegáns ötlettel állt elő, amit a negyedik grafika (68/d. ábra) szemléltet. Jól kivehető,
hogy a kiválasztott részlet valójában milyen kevés számú tónust hordoz. Nem
több mint öt (!) domináns tónusértéket számolhatunk össze, ami nagyságrendekkel kevesebb, mint a tónushidakkal végzett összeillesztések esetében.
A redukált tónusmennyiség egy zseniális szakmai fogást takar: a tónushidak
chiaroscurós vonalkötegekre történő lecserélését. A megoldás azon alapszik,
hogy a nézők a tónuskontrasztok „ugr{sait” is – lásd a 34/b. ábra magyarázatát – összekapcsolásokként értelmezhetik, az alkalmazott vizuális nyelvjátéktól függően. A mester a leonardói absztrakt-figurális játékszabályok
enyhe módosításával el tudta kerülni a tónushidak több időt igénylő munkálatait, ami a prestezza festésnél óriási előnyt jelentett. (A chiaroscurós
vonalkötegekkel nemcsak gyorsabban lehetett dolgozni, de használatukkal
a lokális részeket is könnyebben hozzá lehetett illeszteni a chiaroscurós
makroszerkezetekhez.)

9.5 Geometria, aranymetszés
9.5.1 A Bronzkígyó geometriája
Tintoretto valószínűleg sohasem fogott hozzá nagyméretű munkáihoz a
geometriai „v{zak” előzetes kialakítása nélkül, annak ellenére, hogy minden
bizonnyal a „legextravag{nsabb” absztrakt felépítéseket is harmonizálni tudta
volna csupán a tónuskialakításokon keresztül. Szerkesztéseit viszont ügyesen elrejtette művészkollég{i és a közönség fürkésző tekintete elől. Egyik
kedvelt fogása az volt, hogy a geometriai értelemben letisztázott tervet egy
második lépésben elforgatta és eltolta a festmény „téglalapj{n” belül. Ilyenkor
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a nézők – annak ellenére, hogy érzékelik a geometriai összefüggések jelenlétét –
nem tudják levezetni a kitüntetett pontokat az átlók, a körök, az Alberti-féle
harmóniák (lásd 9.5.3) és az aranymetszés utólagos alkalmazásával.

69. ábra. A geometriai szerkesztések „elrejtése” forgatással és eltolással

A Bronzkígyónál végzett előzetes szerkesztések a következőképpen összegezhetők. A mester a vászon méreteit (840 x 520 cm) eleve az aranymetszés
1 : 0,618-es arányának megfelelően vette fel. A papíron végzett tervezéskor
egy hasonló téglalapot osztott tovább az aranymetszés szerint, eljutva a két
– narancsszínnel jelölt – főtengelyhez (69/a. ábra), melyek közül a vízszintest tette meg a figurális kompozíció horizontvonalának (H). Ezek után elhelyezte a legfontosabb figurákat a sárga színnel jelölt diagonálisok mentén.
Ha jól megnézzük ezt a változatot, akkor feltűnhet, hogy a Mindenható tenyere (A) éppen az alsó részen előregörnyedő figura fejére (B) osztja az áldást.
A következő munkafázisban a festő az egész tervet úgy mozdította meg, illetve forgatta el (69/b. ábra), hogy az AB tengely két egyenlő részre vágja szét
a téglalapot. (Az AB tengely átmegy a középponton, a téglalap alsó és felső
oldalát pedig az aranymetszésnek megfelelően osztja két részre.)
Még egy szakmai érdekességről kell szólni a Bronzkígyó geometriai szerkezetével kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy a jelenetet nem egy esetlegesen felvett
távlati rövidülés rendezi el, hanem egy átgondolt, precízen kiszerkesztett
vonalhálózat. Habár a reprodukcióra rajzolt, csökkenő méretű téglalapok
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csak a szemléltetést szolgálják (69/c. ábra), mégsem zárható ki teljesen, hogy
Tintoretto is használt egy ehhez hasonló vonalhálózatot a figurák méretezésénél. A latens perspektíva olyan hatást kelthet a mai látógatóban, mintha
a jelenet egyenesen felé repülne. Ezt az élményt fokozza a chiaroscurós kompozíció által keltett „csőeffektus” (lásd 3.3) és a félrebillent horizontvonal is.
A Scuola Grande di San Rocco nagytermében Tintoretto „kinyitotta” a menynyezetet: a pestis sújtotta emberek szörnyű tragédiája szinte rázuhan a nézőkre, de a hit erejének köszönhetően már látni az égi segítséget.

9.5.2 Diagonális aranymetszés
A nagyméretű festmények sok munkát igényeltek, a festékanyagok némelyike drága volt, a vásznak és a vakkeretek is pénzbe kerültek. A legnagyobb
költséget kétségkívül a műhely fenntartása és a munkatársak ellátása, fizetsége jelentette. Tintoretto nem engedhette meg magának, hogy ecsettel a kezében bonyolult alkotásokat improvizáljon. Ő is, mint a korabeli festők
általában, először kisebb méretskálákon tervezte meg nagyméretű alkotásait.
Anélkül, hogy elmerülnénk a tervezés és a festés összetett viszonyának részletezésében, egyetlenegy problémát emelünk ki e témakörből.
Vegyük azt az esetet, amikor egy festő a figurális kompozíció vázlatát egy
négyzetháló segítségével másolta át egy nagyobb felületre. Ezzel az eljárással
a figurák felnagyítása viszonylag egyszerű feladat volt, hiszen a megnövelt
négyzeteket csupán a kisebb négyzetek tartalmával kellett feltölteni. A művelet azonban a legnagyobb igyekezet ellenére sem lehetett más, mint első
megközelítése a végleges megformálásoknak, hiszen a nagyítás során elkerülhetetlen volt a vonalak elmozdulása, a rajzolatok eltorzulása. Azt sem szabad
elfelejteni, hogy a tervek sem voltak hajszálpontosak, ami a gyakorlatban azt
eredményezte, hogy a feltett rajzolatokat mindenképpen korrigálni kellett.
Tintorettónak volt egy igazi mesterfogása, amellyel vissza tudta állítani
az elcsúszott arányokat, sőt az egyes elemek helyét is megváltoztathatta anélkül, hogy felborította volna az absztrakt kompozíció kényes egyensúlyát.
Ismeretes, hogy az aranymetszés szokásos alkalmazása a festmény oldalait
az 1 : 0,618 aránynak megfelelően osztja tovább egyre kisebb léptékben (lásd
a két narancsszínű vonalat a 69/a. ábrán). Mivel az így nyert vízszintes és
függőleges vonalak téglalapokra osztják fel a munkaterületet, ezért az eljárást
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rektanguláris aranymetszésnek nevezzük. A festői gyakorlatban létezik egy
olyan módszer is, amely lehetővé teszi a tetszőleges irányok mentén történő
aranymetszést. Ez utóbbit – az egyértelmű megkülönböztetés miatt – diagonális aranymetszésnek hívjuk. Az eljárást úgy tehetjük szemléletessé, hogy
egy aranymetszésre beállított ar{nykörzővel ide-oda „lépkedünk” a síkon.

70. ábra. Lépegetés az aránykörzővel

Kisméretű ar{nykörzőt házilag is készíthetünk (70/a. ábra). Akárhogyan
is nyissuk szét az 1 : 0,618 arányban levágott szárakat, az (A) és (B) szakaszok
minden esetben az aranymetszés szerint viszonyulnak egymáshoz. Ezzel az
egyszerű eszközzel végigmérhetjük Tintoretto vagy bármely más festő alkotásainak reprodukcióit annak reményében, hogy rejtett szerkesztésekre bukkanunk. A középső kép (70/b. ábra) az ar{nykörzővel történő lépegetést
szemlélteti a Szent Márk holttestének megtalálása reprodukcióján. Vegyük
először körzőnyíl{sba a bal szélen álló figurát a hosszabb szárakkal (1), majd
a rövidebb szárak egyikét szúrjuk le a fejnél és a körzőt körbeforgatva keressünk valami érdemleges részletet. Meglepetésünkre a térdelő alak fejét éppen
a kinyitott távolságra találjuk (2). Az eljárást folytatva kiderül, hogy a figurák
– elsősorban a fejek és a kezek – teljes rendszere a diagonális aranymetszésnek
megfelelően helyezkedik el. A harmadik kép (70/c. ábra) ízelítőt nyújt a mester által összemért távolságokból. (A szemléltetés kedvéért a szakaszok hoszszát a vastagságuk is jelzi.) A diagonális aranymetszés használata elsősorban
a nagyméretű festményeknél volt hatékony, hiszen a kisebb méretű alkotásoknál a szemmérték is megfelelt.
Tegyük fel, hogy Tintoretto a Szent Márk holttestének megtalálása című
művének tervét egy 40 x 40 centiméteres kartonra készítette el, és azt is,
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hogy egy négyzetháló alkalmazásával vázolta fel a figurákat a 4 x 4 méteres
vászonra. (Kisebb méretű rajzokra mindenképpen szükség volt, mert a két
méternél is magasabb figur{kat „egy az egyben” csak nehezen lehetett volna
felrajzolni.) A következő munkafázisban a mester a felnagyítás során a szétcsúszott arányokat a diagonális aranymetszés bevonásával korrigálhatta.
Meglehet, hogy nagyméretű ar{nykörzőt sem használt erre a célra, hanem a
bal oldalon álló figura méretéből kiindulva nagyjából 210, 130, 80 és 49 centiméter hosszúságú zsinegeket vágott fel, és a kompozíció szignifikáns pontjait ezekkel igazította össze.

9.5.3 Az Utolsó vacsora geometriája

71.ábra. Az Utolsó vacsora elhelyezése a presbitériumban

Tintoretto hetvennégy éves korában kezdte el pályafutásának egyik legjelentősebb művét, a velencei San Giorgio Maggiore bazilika presbitériumában elhelyezett Utolsó vacsorát (1592–1594) (72/a. ábra). A kivitelezésben
segítségére voltak munkatársai, de a festmény kétségtelenül az idős művész
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alkotói erejét dicséri. A nagy méretek (365 x 568 cm) miatt az ábrázolt jelenet
minden elemét és a teljes absztrakt rendszert is biztos alapokra kellett helyezni. A figurális kompozíciót a mester nemcsak a munkafelület sajátosságai
szerint alakította ki, hanem figyelembe vette a festmény helyének belsőépítészeti adottságait is. A rekonstruált geometriai szerkesztések arra engednek
következtetni, hogy Tintoretto első lépésként a presbitérium ablakához tartozó
kört (71. ábra) úgy tolta el, hogy annak a legfelső pontja érintse a festmény
felső oldalát, majd a két kör metszéspontjain keresztül húzott vízszintes vonallal rögzítette a leendő mű horizontvonalát.

72. ábra. A két festmény geometriai váza azonos

A mester feltehetően az 1-es és a 2-es pontokból kiinduló koncentrikus
körök szerint rendezte el a figurákat. Teljes bizonyossággal nem lehet megállapítani, hogy mekkora sugarakkal dolgozott, de a 72. ábrán felvett körök
megközelíthetik az eredeti méreteket. A köröket természetesen nem kellett
a vászonra rajzolni, hiszen azokat a munkálatok bármely fázisában ki lehetett
jelölni egy zsineg segítségével. A lámpa (2) körüli körök közül a másodikon helyezkedik el az angyalok egy kisebb csoportja, a harmadik pedig a Krisztus bal
oldalán elhelyezkedő apostolok fejét pozicionálja.185 Az 1-es pont, amely a felezőtengely és a horizontvonal metszésében található, érdekes módon nem esik
egybe Krisztus fejével, hanem egy arasznyival felette van. Az ebből kiinduló
koncentrikus körök nemcsak a jobb oldali angyalokat és embereket pozicionálják, hanem a lámpa alatti figurákkal is egybeesnek, és így összeillesztik a mű
két oldalát. Az enyészpontból (F) kifutó ortogonálisok közül a bal alsó sarokba
irányuló a legfigyelemreméltóbb: ez jelöli ki az asztal felénk eső szélét.
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Bár szabad szemmel nézve is feltűnhet, hogy a lebegő angyalok íveket
alkotnak, mégsem feltételeztük volna, hogy egy ilyen látványosan perspektivikus kompozíciót lényegében koncentrikus körök rendeznek el. A körök
alapján történő komponálás módszerével már találkoztunk Hugo van der Goes
(23/a. ábra) és Leonardo da Vinci (30/a. ábra) műveinél, és azt is kiderítettük, hogy Raffaello is körcikkelyeket használt a Stanzák freskóinál
(46/a. ábra). Tintoretto megoldását illetően azonban akkor lepődünk meg
igazán, amikor kiderül, hogy az Utolsó vacsora és a vele szemben elhelyezett A zsidók a sivatagban (72/b. ábra) című festmény geometriai váza teljesen azonos, holott a két mű témája és figurális kompozíciója még csak nem
is hasonlít egymásra.186

73. ábra. Fraktálszerű ágazat az Utolsó vacsorán

Az Utolsó vacsorán Tintoretto a koncentrikus körökhöz igazította a fejek,
a kezek és egyéb kitüntetett részletek helyét, de a figurális kompozíció finomításába más eljárásokat is bevont. A végleges pozicionálásokat feltehetően
ezen a művön is a diagonális aranymetszéssel végezte el (lásd 9.5.2). A
73. ábra ez utóbbi módszer egy lehetséges változatát mutatja. A feltüntetett diagonális aranymetszések – ezeknél jóval többet is ki lehet mutatni a művön –
most is egy frakt{lszerű „{gazatot” rajzolnak ki. (Úgy tűnik, hogy a grafika jobb
sarkában berajzolt kék színű szakasz méretéből kiindulva épül fel az egész
frakt{lszerű ágazat. A kérdéses távolság az egyik legfontosabb Alberti-féle harmonikus felosztás,187 a 9/12/16 következménye, lásd a sárga színű vonalakat.)
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Az Utolsó vacsora geometriai vázát Tintoretto rendkívül összetett módon
konstruálta meg: az Alberti-féle harmonikus felosztásokkal, a diagonális
aranymetszésekkel és azokkal a koncentrikus körökkel, melyek középpontját
a San Giorgio Maggiore belsőépítészeti arányaiból vezette le. Ha mindehhez
még hozzávesszük a festmény megannyi csodáját, a gondosan megtervezett
perspektívát, a chiaroszerkezetet, a tónusinverziókat, a merész figurális kompozíciót, akkor aligha lehet kétségünk afelől, hogy a mester tökéletes művet
akart alkotni.
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10. CARAVAGGIO

10.1 Előmunkálatok

74. ábra. A figurális kompozíció montírozással készült

A Caravaggio életéről készült dokumentum- és játékfilmek leglátványosabb jelenetei minden bizonnyal azok, amelyek színészekkel és műtermi
megvilágításokkal rekonstruálják a művész alkotásait. Érthető módon a rendezők nem tudnak ellenállni a csábításnak, hogy kameráikat ne arra az optikai pontra helyezzék, ahonnan feltehetően a mester is „nézte” a beállítást.
Látjuk, amint a Caravaggiót alakító színész gondosan elrendezi a modelleket, a ruhák esését és a fények irányát, majd – mint a dagerrotípiákat készítő fényképészek műtermében – minden résztvevő mozdulatlanná válik.
A rendezők által várt hatás nem marad el, amikor a nézők ráismernek valamely híres Caravaggio-festményre. A dokumentumfilmekben ekkor hangzik
el, hogy a mester nem készített vázlatokat, illetve nem rajzolta fel előzetesen
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a figurákat, hanem élő modellek alapján, alla prima festette meg a „valós{got”. A festői gyakorlat felől nézve azonban nyilvánvaló, hogy ez a Caravaggiónak tulajdonított alkotói módszer csak egy romantikus elképzelés. A Szent
Péter keresztre feszítése (1600–1601) című festmény esetében (74/a. ábra)
például a nehéz pozitúrák komoly erőfeszítést kívántak volna minden résztvevőtől a heteken vagy akár hónapokon át tartó munkálatoknál. De még ha
el is tekintünk a fizikai nehézségektől, akkor is sejthetjük, hogy milyen kockázatos vállalkozás lett volna előtanulm{nyok nélkül, csupán a modellek
beállítására alapozni egy 230 x 175 centiméter méretű alkotást.

75. ábra. A világos foltok összetolhatók

Michelangelo Merisi da Caravaggio komponálási titkainak megfejtéséhez
forduljunk először egy kevésbé összetett művéhez. A Salomé Keresztelő
Szent János fejével (1609–1610) című festményét (75/a. ábra) a művész a halála előtti évben alkotta. A reprodukció melletti kép (75/b. ábra) egy olyan kéttónusú átirat, amelyen a megvilágított felületek fehér foltokként jelennek meg
a fekete alapon. Ha a jobb oldali férfi és a levágott fej foltját a téglalap felezőtengelye felé toljuk, akkor a harmadik képen (75/c. ábra) megfigyelhető változatot kapjuk. A művelet során azt tapasztaljuk, hogy mint a Gondwana
szétszakadt kontinensei, úgy közelíthetők egymáshoz a világos területek. A számítógépes grafika alapján úgy tűnik, mintha a Salomé Keresztelő Szent János
fejével korai állapotában létezett volna egy eredeti tömörülés, amelyet később
a festő szándékosan szétszakított. Elképzelhető, hogy Caravaggio kezdetben a
harmadik képhez hasonló absztrakt-figurális kompozíciót állított össze, és csak
utána távolította el a figurákat egymástól. Ugyanakkor egy másféle magyarázat
is adható az összeilleszthetőségre. Eszerint a festő nem különítette el a figurákat, hanem csak vastag, sötét sávokat festett közéjük. A két módszer – az eltolások és a kitakarások – nem zárja ki egymást, mi több, össze is keveredhettek.
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A tologatások segítségével tovább formálhatjuk a figurális kompozíciót.
A negyedik kép (75/d. ábra) egy olyan átirat, amely az elkülönített alakok
miatt egyszerűbb, mint az eredeti festmény, de az összhatás még így is drámai. Hasonló változtatásokat bárki kedvére végezhet a legtöbb Caravaggioművön, versenyre kelve a mesterrel. Az ilyen és ehhez hasonló gyakorlatok
arra mindenképpen alkalmasak, hogy általuk felfedezzük Caravaggio vonzódását az extravagáns absztrakt-figurális kompozíciókhoz.
A Szent Péter keresztre feszítése is montírozással készülhetett – a síkbeli
figurák megfelelő elhelyezésével, elforgatásával, összeillesztésével –, és nem
a beállított modellek „egy az egyben” történő lefestésével. A montírozást a
festői gyakorlat alapvető eljárásaként kell felfogni, hiszen minden festő így
állította össze többalakos kompozícióit Giottótól Picassóig. Caravaggiót csak
azért gondoljuk kivételnek, mert műveinek fotografikus jellege miatt korunk
technikai lehetőségeit is belekeverjük az értelmezésekbe. Ezért hisszük azt,
hogy nem különálló modellekkel dolgozott, hanem csoportos beállításokkal.
Csakhogy a montírozás tényét maguk a festmények is elárulják. Vágjuk szét
például a Szent Péter keresztre feszítését az alakok mentén, majd a különálló
pozitúrákat forgassuk olyan helyzetbe (74/b. ábra), amelyet egy modell akár
hosszabb időn keresztül is ki tud tartani. A modellek számára „kényelmesebb”
változatban azonnal szembeötlik Szent Péter vízszintesen elnyúló alakja,
akit a festő gyaníthatóan egy asztalon fekvő férfiről mintázott. Az előtérben
térdelő és a háttérben kötelet húzó figura számítógépes elmozdítása is azt
sugallja, hogy Caravaggio élt az ide-oda forgatás adta lehetőségekkel. (A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a festő mindig annak megfelelően forgatta el
a vásznat, hogy éppen melyik figurára vagy testrészre összpontosított.)
A Szent Péter keresztre feszítésének figurális kompozíciója azért sem vall
spontán beállításra, mert egy előre megtervezett geometriai szerkezet szerint
épül fel. A 74/a. ábrán berajzolt geometriai elemek a következők: a kereszt
alsó élét jelölő vastag fehér vonal, egy párhuzamos, két fejtetőt is érintő vékonyabb vonal és az ezekre merőleges két másik vonal, melyek egy-egy átellenes csúcsból indulnak ki. A négy vonal rendezi kereszt alakzatba a
figurák együttesét. A „kereszt” nyilvánvalóan a mártírhalált halt szent fakeresztjére utal és egyben a kereszténység szimbólumára. Ez a példa is azt
mutatja, hogy Caravaggio átgondolt, nemegyszer geometrikus tervezésekhez
igazítva állította be modelljeit, és hogy egyáltalán nem improvizálta figurális kompozícióit.
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A montírozás használatának megállapítása egy másik érdekességre is rávilágít. Azt, hogy Caravaggio élő modellek alapján festett, nem úgy kell elképzelni, hogy a modellek vállvetve pózoltak egy félhomályos helyiségben.
Lehetséges, hogy nem is találkoztak egymással, és hogy nem is sötétben kellett állniuk, hanem egy ablak közelében vagy egy olyan helyen, ahová oda
lehetett vetíteni a kívülről érkező fényeket. (Caravaggio személyes tárgyai
közt tükrök is voltak.) Sokan úgy gondolják – többek között David Hockney
is188 –, hogy Caravaggio camera obscurát használt a festés folyamán, de az
előre megtervezett geometriai szerkezetek és az ábrázolt alakokon látható
„idealiz{ciók” cáfolni látszanak az optikai segédeszközökre támaszkodó festészet hipotézisét.
Caravaggio festményein az önárnyékok extrém módon sötétek és sok helyen szinte beleolvadnak a fényszegény háttérbe. Elsősorban a sötét sávok,
zónák keltik azt az érzést, hogy az ábrázolt fények kivételesen erősek. Valószínű azonban, hogy a festő sem sötét helyiségeket, sem intenzív megvilágításokat nem használt, hanem egyszerűen csak sötétebbre festette az árnyékokat. A hatás mindenesetre tökéletes, hiszen mindenki kételkedés nélkül
elhiszi, hogy Caravaggio speciális megvilágításokba helyezte el modelljeit.
A félhomályra emlékeztető megvilágítások miatt stílusát tenebrizmusnak
szokták nevezni, de az „erős fények” miatt régebben luminizmusként is
emlegették.
Mivel Caravaggio köztudottan mindig élő modellekkel dolgozott, 189 és
mert sokáig semmiféle rajzot nem találtak tőle, ezért számos elemző úgy
vélte, hogy a művész kiz{rólag az elé táruló látvány másolására szorítkozott.
Valószínűbbnek látszik azonban az a feltevés, hogy mint minden korabeli
festő, ő is tervek alapján dolgozott, melyeket a munka befejeztével megsemmisített. (A bűvészek sem fedik fel a trükkjeiket.) A tervek nem aprólékos rajzok lehettek, hanem chiaroscurós vázlatok, és talán hasonlítottak
a 75/b. ábrához. Megjelenésükben különbözhettek Tintoretto tanulmányaitól (56/b. ábra), mert míg Tintoretto dinamikus chiaroscurós rendszerekben
„gondolkodott”, addig Caravaggio sötét alapon elhelyezett világos zónákban.
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10.2 A caravaggiói absztrakt univerzum

76. ábra. Tiziano és Caravaggio „absztrakt festészete” alapvetően különbözik egymástól

Hasonlítsuk össze Tiziano Spanyolország a vallás megsegítésére siet és
Caravaggio Szent Péter keresztre feszítése című festményének megfordított
részletét (76. ábra). Ebben a közelségben még inkább látszanak az absztrakt
felépítések közötti eltérések. Jól kivehető, hogy a tizianói felület tele van játékos foltkialakításokkal, látható ecsetvonásokkal, vizuális textúrával. Ehhez
képest Caravaggio foltuniverzuma lényegesen szegényesebb és szigorúbb.
Nála a figurák körüli területek nagy része sötét, melyekben festői értelemben
„nem történik semmi”. A világos részek is jelentősen eltérnek a tizianói megoldásoktól. Caravaggio nem darabolta szét – válogatott festői eljárásokkal – a
nagyobb tömböket, hanem megelégedett a részletezés nélküli, „hirtelen” tónusátmenetekkel. (A „hirtelen” jelző arra utal, hogy a világos és a sötét részek közötti sávok – az unione-zónák – nála rendkívül vékonyak, alig megmunkáltak.)
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Amíg a tónus- és a színmodulációkkal – a felületek összetett megdolgozásával – Tiziano mintegy nyilvánvalóvá tette, hogy a nézők csupán „puszta”
festményeket szemlélnek, addig Caravaggio a modulációk szándékos mellőzésével talán éppen ezt a „mellékv{g{nyt” akarta kiküszöbölni. Mintha azzal
fordult volna a közönséghez, hogy azért mellőzi az esztétizáló effektusokat,
mert így kerülő utak nélkül tudja visszaadni a valóságos állapotokat.
Marco Boschini a „festői” (pittoresco) fogalmát a velencei festők ecsetvonásokból és foltokból összerakott festészetére alkalmazta. Ennek értelmében
mi is szétválaszthatjuk Tiziano „festői” és Caravaggio „optikai” festészetét.190
A Caravaggio-művek nóvuma az volt, hogy a szabatos fényintenzitás-ábrázolásokkal és a festői modulációk mellőzésével a nézők figyelmét a figurális
olvasat felé terelte, szemben Tiziano nóvumával, amely a festészet absztrakt
oldalát és a festői esztétizálást mutatta fel különlegességként.
A caravaggiói absztrakt univerzum rendezettségét az extrém chiaroscuro
biztosítja, melyben a szereplők testrészei, ruházatai mint világos szigetek
bukkannak fel a sötét, olykor „feketés” alapból. A sötét zónák a festmények
teljes felületének nagyobb hányadát foglalják el. A színezésekről elmondható, hogy míg Tiziano sokféle festékanyaggal festette meg még a színtelennek tűnő műveit is, addig a caravaggiói színezések rendkívül visszafogottak
(olívazöldek, tompított sárgák, zöldeskékek stb.). Caravaggio színes tömbjeinek viszonyait gyakran a hideg-meleg színkontrasztok határozzák meg. (Korábban azt állapítottuk meg, hogy a chiaroscuro felerősödése elkerülhetetlenül
a színek tompításával járt együtt, elsősorban azért, mert a tenebrista festményeknél a túlságosan élénk színek zavarhatják a fényintenzitások kiolvasását. Arról is szó volt, hogy a „feketés” sávok aránytalan jelenléte az élénkebb
színű „szigetek” között szakmai értelemben sem indokolt, lásd 5.6.)
Caravaggio műveinél a látszólagos színtelenséget sokszor csak a „piros”
drapériák törik meg. Eszünkbe juthat a már ismertetett anekdota, miszerint
Tizianónak a festéshez elég lett volna három szín: a fekete, a fehér és a piros
(lásd 8.3). Ezzel kapcsolatban annak a véleményemnek adtam hangot, hogy
Tiziano valószínűleg sohasem festett ilyen művet, hacsak nem a maga szórakoztatására. Caravaggio egyes munkáit – így a fenti Salomé Keresztelő
Szent János fejével című festményt – viszont már közel állónak érezhetjük a
fekete-fehér-piros festészethez, még ha szigorú értelemben véve nem is azok.
A Caravaggio-festményeken elvégzett röntgenvizsgálatok nem mutatnak
ki felrajzolásokat – sem szénnel, sem krétával –, de ez a tény önmagában
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még nem bizonyítja, hogy a mester valóban alla prima festette volna fel
az alakokat. Már csak azért sem, mert ecsettel és festékkel is lehet „rajzolni”.
(Radírnak ilyenkor egy rongy is megteszi.) Caravaggio a Szent Péter keresztre
feszítése (74/a. ábra) figuráit egy sötét tónusú, „barn{s” felületre festette,
amely itt is, ott is előbukkan a festékrétegek alól. A formák kidolgozását a
„főfények” és az ezekhez tartozó árnyékok helyének megadásával indíthatta
el, fokozatosan közeledve a legvilágosabb és a legsötétebb tónusokhoz, nagyjából olyan módon, miként azt Leonardo da Vinci leírta (lásd 3.3). Festésmódja nem olyan „sz{raz”, mint ahogy azt kritikusai állították, és ahogy azt
a reprodukciók alapján gondolnánk. 191 Művei csak a reprodukciókon tűnnek
„fényképeknek”. Ecsetkezelése meglepően változatos, kezdve a lazúros festéstől az erőteljes ecsetvonásokig. Az arcoknál még a Tizianónál megismert
textúrák és az impastók is felbukkannak.192 Foltrendszereiben speciális szerepet játszanak a sötét ívek, „ékek” és a kalligrafikus vonalak. (Mivel Caravaggiót par exellence naturalista festőként tartjuk számon, ezért nem árt
kihangsúlyozni, hogy a „naturalizmus” nála is intellektuálisan szabályozott
foltrendszereken alapul.)
Caravaggio festészetében Tiziano-hatásokat is ki lehet mutatni.193 Ifjú alkotóként, talán a piaci kereslet nyomására, több Tizianót idéző festményt is
készített.194 Későbbi munkái között is akadnak olyanok – mint a fenti Salomé
Keresztelő Szent János fejével vagy az egyik utolsó műve, a csodálatos Szent
Orsolya mártíromsága –, amelyek a Giovanni Bellini és Tiziano által kedvelt
félalakos kompozíciókat juttatják eszünkbe.195

10.3 A caravaggiói chiaroscuro. Kéttónusú foltrendszerek
Amennyiben Tintoretto festészetével vetnénk össze Caravaggio alkotásait,
akkor mindenekelőtt azt emelhetnénk ki, hogy a velencei mester vonalakkal
{tszőtt dinamikus foltrendszereihez képest a lombard mester világos és sötét
tömbjei „mozdulatlanok”. Caravaggiónál a chiaro és az oscuro inkább csak
egymásnak feszül, semmint „harcot vívna egym{ssal”. A sötét ívek és „ékek”
bele-beleszúrnak a világos szigetekbe, és ezek hatására a foltrendszerek még
jobban lemerevednek. Az elszigetelt és az „ékek” által kifeszített világos fol-
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tok a figurális olvasatokra is kihatnak. Hiába a felemelt kezek, amelyek kardot vagy ostort szorongatva készülnek lesújtani, hiába az arcok expresszív
mimikája és az elcsavart testek koreográfiája, a jelenetekben megállt az idő.
Annak ellenére, hogy Caravaggio festményei az ábrázolt események csúcspontját örökítik meg, nehéz lenne kitalálni az előző vagy a r{következő pillanatok kéz-, fej- és testtartásait. A „megdermedt” foltrendszerek ellenére az
arcokon megjelenő érzelmek, az egymás felé nyúló kezek, a felvillanó fények
– melyek mintha egy stroboszkópból érkeznének – mozgalmas és drámai történeteket közvetítenek.

77. ábra. A kéttónusú foltrendszerek rendkívül stabilak

Amíg Tintoretto chiaroscurós foltrendszerei minden irányban biztosítják
az átjárhatóságot, addig Caravaggiónál a tekintet az egyik világos helyről a
másikra ugrál. Az extrém világos és sötét tónusok kontrasztjai a fekete-fehér
ellentéttel rokoníthatók. Az 1607-ben készült Rózsafüzéres Madonna
(77/a. ábra) című festmény fekete-fehér – kéttónusú – átirata (77/b. ábra) olyan
hatást kelt, mintha ez lenne az az alap, amelyre minden szín- és tónusfejlesztés
épült. A kéttónusú foltrendszerekről azt érdemes tudni, hogy absztrakt értelemben rendkívül stabilak: bármilyen kivágásban is szemléljük ezeket,
mindig kiegyensúlyozott állapotokra lelünk, függetlenül attól, hogy a kisebb
foltoknak és a nagyobb tömegeknek milyen az alakjuk vagy hogy milyen
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arányban foglalják el a vizsgált területet. Ennek a tulajdonságuknak köszönhetően akár egy önálló és teljesen koherens absztrakt festészeti kiállítást is
lehetne rendezni a Rózsafüzéres Madonna kéttónusú változatának darabjaiból (77/c. ábra). (A kéttónusú foltrendszerek között különösen fontosak azok,
melyeknél a tónusok erőteljes kontrasztot alkotnak. Ilyen foltrendszernek
tekinthetjük a ceruza- és tusrajzokat, valamint a réz- és a fametszeteket is.)

78. ábra. A hibásan összerakott reprodukciók közül az első a kaotikusabb

Vágjuk szét kisebb téglalapokra Tiziano Spanyolország a vallás megsegítésére siet és Caravaggio Rózsafüzéres Madonna című festményének reprodukcióit, majd alkossunk a darabokból tetszőleges kombinációkat (78. ábra).
Az átalakítások után a nagyobb kárt kétségtelenül a tizianói „absztrakt univerzum” szenvedte el (78/a. ábra), hiszen a korábbi gazdag szín- és tónusharmonizációk helyett az állapotok már-már kaotikusak. Jobban viselte el
a szétszabdalást a Caravaggio-mű (78/b. ábra); az új „absztrakt festmény”
majdnem olyan szilárd és összehangolt, mint az eredeti. A nagyobb fokú rendezettség annak tulajdonítható, hogy a Rózsafüzéres Madonna közel áll a
kéttónusú foltrendszerekhez, melyeknek minden egyes töredéke önmagában
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is kiegyensúlyozott, és egyben a többivel is harmonizál. A fenti kombinációk
során szerzett tapasztalataink azt a sejtésünket igazolják, hogy a tizianói foltuniverzum lényegesen összetettebb, mint a caravaggiói.
Kétségtelen, hogy Caravaggio festményei se nem monokrómok, se nem
kéttónusúak, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy közel állnak ezekhez a végletes állapotokhoz. Ha csak ideiglenesen is, de úgy tekintjük a mester munkáit, mint kéttónusú foltrendszereket, akkor azonnal magyarázatot kapunk
arra, hogy a figurák miért tologathatók el ide-oda a sötét háttereken (75. ábra).
(A kéttónusú viszonyok felé orientált festés Leonardo da Vincinél is kimutatható, akárcsak Tintorettónál, Rembrandtnál és Goyánál.)

10.4 Kéttónusú chiaroscurós fényképek
Foglalkoztunk már azzal a kérdéssel, hogy a fotográfusok közül sokan
nem kedvelik a színes fényképezést, és hogy színvonalasabbnak tartják a
fekete-fehér technikát (lásd 5.4). A kéttónusú foltrendszerek alapján néhány
észrevételt tehetünk ezzel kapcsolatban is. Kezdjük azzal, hogy a fotográfusok nem akármilyen, hanem csak bizonyos kritériumoknak megfelelő feketefehér fényképeket tartanak szakmailag értékesnek. A ma már klasszikusnak
számító Man Ray, André Kertész, Robert Doisneau vagy Brassai munkáit nézegetve feltűnhet a tónusok limitált skálája és az erős tónuskontrasztok uralkodó jelenléte. És az is, hogy a kiállításokon bemutatott vagy a könyvekben
reprodukált fényképekből – teljesen vagy részlegesen – hiányoznak a „szürkék”, amit úgy kell érteni, hogy amennyiben festékkel és ecsettel másolnánk
le egy ilyen fényképet, akkor csak fekete és fehér foltokat tehetnénk fel a vászonra, de a kikevert szürkék használata tilos lenne. (Ezekben az esetekben
a szürkék csak a nézők fejében jönnek létre.)
A Caravaggio-reprodukció (77/b. ábra) szétdarabolása rámutatott arra,
hogy a kéttónusú rendszerek rendkívül stabilak. A soktónusú foltrendszereknél, mint amilyen a fenti Tiziano-mű is, a figyelem jobban szétszóródik, és
emiatt az összhatás is rendezetlenebb lehet. A soktónusú rendszerek az általánosak, míg a kéttónusúak a kivételesek. A kéttónusú fekete-fehér fényképek
különös stabilitása és esztétikai értelemben vett kivételessége kétségtelenül
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közrejátszik abban, hogy sok fotográfus ebben találja meg a számára kedvező
kifejezési formát. (A gyakorlatban nem az a fontos, hogy egy fekete-fehér
fénykép szigorúan kéttónusú legyen, elég, ha csak megközelítően vagy csak
részleteiben az.)
A színes fényképezést illetően megállapítható, hogy ennek kritikusai nem
a színektől irtóznak, hanem a nem kielégítő szín- és tónusharmonizációktól.
A festészetben is a színes és tónusokban gazdag foltrendszerek okozzák a
legtöbb „bonyodalmat”.

10.5 A caravaggiói naturalizmusról
Az idealizált emberábrázolásokat, melyek például Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Pontormo vagy Tintoretto munkáit jellemzik, valóban célszerű megkülönböztetni Caravaggio hús-vér alakjaitól. De még a
lombard festőnél sem lehet teljes körű naturalizmusról beszélni. Elég, ha
összevetjük alkotásait a 15. és 16. századi németalföldi festők kendőzetlen,
néhol kegyetlen naturalizmusával ahhoz, hogy felfigyeljünk a caravaggiói
naturalizmus esztétizáló jellegére. A fiatal nők nála szépségideálok, az izmos
férfiak pedig Michelangelo „anatómiai költészetére” emlékeztetnek. Még a
rút is szép, ha Caravaggio festette meg, és ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen a reneszánsz kori Itáliában az ember és a világ harmonikus egységét a
„szépség” testesítette meg, és a mester ebben a tekintetben sem szakított korának elvárásaival (lásd 10.6).
A caravaggiói naturalizmus az absztrakt-figur{lis korrel{ciók felől is megközelíthető. A következő számítógépes grafika (79. ábra) a közel azonos
tónusú pontok eloszlását, zónáit mutatja a Szent Péter keresztre feszítése
centrális területén. A transzformáció eredménye a domborzati térképekhez
hasonlít, csakhogy itt a sávok nem magasságokat, hanem fényintenzitásokat
jelölnek. Tény, hogy ilyen átiratot minden jelentős festő művénél létre lehet
hozni a Leonardo és Delacroix közötti időszakban – akár az egész művön,
akár csak egy-egy részleten –, de a fényintenzitások felmérésében és ábrázolásában Caravaggio és a caravaggisták pontossága évszázadokon keresztül
felülmúlhatatlannak bizonyult. Caravaggio a munka során részben tényle-
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gesen összehasonlította a fényintenzitásokat, részben viszont csak úgy ábrázolt, mintha ilyen jellegű megfigyeléseken keresztül jutott volna el a megfestett tónusértékekhez. A valós{ghű rajzolatok és a „fényintenzit{s-térképek”
együtt alkotják a caravaggiói naturalizmus alapjait, melyhez egy viszonylag
„sz{raz”, modulációmentes előad{smód tartozik. (Most érthetjük meg igazán, hogy Caravaggio miért mellőzte a Tiziano-féle modulációkat, és hogy
miért nem folytatott „festői festészetet”.)

79. ábra. Fényintenzitás-térkép

Caravaggio nem festette és nem is festhette azt, amit „l{tott”, hiszen a
kétdimenziós foltok csak bizonyos vizuális nyelvjátékokban felelnek meg
a látványnak vagy a látható világnak. Az absztrakt felépítések létrehozásakor
ezért nemcsak a valós{ghű ábrázolásra koncentrált, hanem teret engedett saját
festői invencióinak, vizuális fantáziájának, dekoratív érzékének. Nézzük meg
közelebbről Szent Péter arcát a függőleges helyzetbe forgatás után (80/a. ábra).
Feltűnhet, hogy az arc világos oldala kidolgozottabb, mint a sötét. Ez utóbbit
csak néhány ecsetvonással írta le a művész. A két arcfél közötti eltérés azt
mutatja, hogy Caravaggio nem mechanikusan festett, hanem olykor elegánsan
kikerülte a részletezést. A világos részt viszont erőteljes és gyors ecsetvonásokkal formálta meg, hol lazúros, hol tömöttebb ecsetvonásokkal, helyenként használva a Tiziano-féle impastót is. Energikus kézmozdulatait még
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a kisméretű reprodukció alapján is el lehet képzelni. A látható ecsetvonások
és a chiaroscurós részletek az arc anatómiáját követik. A foltok ugyan nem
alkotnak olyan harmonizált rendszert, mint amilyeneket Tiziano műveinél
megszoktunk, azt mégsem lehetne állítani, hogy megfestésüknél hiányzott
volna a festői kontroll és az esztétizáló kivitelezés.

80. ábra. Izoton sávok a fény-árnyék ábrázolásban

A naturalista ábrázolásokkal kapcsolatban azt is el kell mondani, hogy a
festéssel vagy a fényképezéssel létrehozott fényintenzitás-térképek önmagukban nem szavatolják a helyes értelmezést. Előfordulhat, hogy egy orrot,
egy fület, egy kicsavart végtagot, egy tárgyat, egy tájrészletet nehezen ismerünk fel csupán kétdimenziós foltok alapján, hacsak nem vesszük észre az
ilyenkor használatos absztrakt megformálásokat vagy nem jövünk rá más jelekből, hogy pontosan mi is az ábrázolás tárgya.
Drapériaábrázolás: Caravaggio művein a testrészeket kitakaró vagy a hátteret dekoráló textíliák többnyire egyszerű leplek, melyek a teátrális jelenetek diszkréten meghúzódó tárgyi elemeihez tartoznak.196 A szerény figurális
szereppel szemben a drapériák kulcsfontosságúak az absztrakt felépítésekben. Feladatuk egyrészt az, hogy hordozzák azt a kevés színt, amit a festő
itt-ott elhelyezett, másrészt, hogy a modulációk hiánya miatt kialakuló szegényesebb absztrakt megjelenést felélénkítsék a rájuk festett chiaroscurós
ívekkel, hullámokkal, ékekkel. A lekerekített és gyakran párhuzamosan sza-
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ladó hullámok, redők arra hívják fel a figyelmet, hogy Caravaggio drapériaábrázolásai – a naturalista megjelenés ellenére – nem nélkülöznek bizonyos
geometrikus-organikus stilizációt.
Akik már jártak valamilyen rajzszakkörbe, azok tapasztalhatták, hogy egy
modellt akár heteken keresztül is vissza lehet állítani egy adott pozitúrába,
de a lepedők, szövetek felületének korábbi hullámzását lehetetlen rekonstruálni. Ez is azt bizonyítja, hogy Caravaggio olyan textíliákat is meg tudott
festeni, amelyek nem voltak a szeme előtt, de az is elképzelhető, hogy a
művész vázlatokat készített egy-egy beállításról. A caravaggiói drapériák
legtöbbször csak az extrém fényintenzitásoknak megfelelő chiaroscurós
tónushullámok. Érdemes ezeket összevetni Pontormo „porcel{nszerű” lepleivel (50/a. ábra), Tiziano látható ecsetvonásokkal összeszőtt felületeivel
(50/b. ábra) vagy Tintoretto chiaroscurós vonalkötegekkel megfogalmazott
ruházataival (57/b. ábra).

10.6 Leonardo és Caravaggio
Caravaggio művészetét a barokk korszak nyitányaként ismertük meg iskolai tanulmányaink során. Ez a minősítés azonban – bármennyi igazság is
van benne – magában hordozza a tények eltorzításának veszélyét. Caravaggio
ugyanis nemcsak barokk, hanem késő reneszánsz festő is volt, aki pályakezdő ifjúként a korszak elvárásainak, divatjainak megfelelő szakmai képzést
kapott. Munkássága ezért nemcsak a reneszánsz ideálokkal történő szembefordulásként értelmezhető, hanem a korábbi szakmai kérdések továbbfejlesztéseként is. A mester műveit nézegetve olyan érzésünk lehet, mintha
visszaérkeztünk volna arra a „padl{stérre”, ahol – a valóságban vagy csupán
képzeletben – Leonardo da Vinci a fényintenzitások hálózatos árnyékolásokkal történő ábrázolását próbálgatta. A Benois Madonna idealizált alakjaival
ellentétben (23/a. ábra) a caravaggiói sötét helyiségekben hús-vér embereket
pillantunk meg, akik drámai jeleneteket adnak elő.
A két művész munkássága olyan, mintha egy ciklus kezdetét és lezáródását
jelölné a festészet történetében. Leonardo volt a fényintenzitás-ábrázoláson
alapuló festészet „feltal{lója”, amit egy évszázaddal később Caravaggio már
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olyan tökélyre fejlesztett, hogy műveit akár „festett fényképeknek” is vélhetnénk. (Nem véletlen, hogy a fényképezés hőskorában számtalan „caravaggista” fénykép készült.) A kétféle festészet rokoníthatósága nemcsak
abból fakad, hogy a toszkán művész megsötétedett festményei „tenebrist{knak” tűnnek. A tényleges szakmai összefonódásokat a hasonló absztraktfigurális megfeleltetések alkotják, annak ellenére, hogy meglehet, Caravaggio
sohasem tulajdonított nagyobb jelentőséget Leonardo műveinek, már ha –
az Utolsó vacsorát leszámítva – egyáltalán ismerte azokat, hiszen a toszkán
mester csak kevés művet alkotott és azok is szétszóródtak, mielőtt Caravaggio színre lépett. A lombard ifjú közvetett úton sajátította el Leonardo festői
örökségét, részben a milánói mesterek, részben a közkedvelt velencei mesterek
munkáin keresztül. Nem véletlen, hogy egyik művészkollégája, Federico
Zuccari, némi kritikai felhanggal giorgionescósnak – Giorgione stílusához
hasonlónak – titulálta Caravaggio Szent Máté vértanúsága című alkotását.197
Minthogy azokban az időkben Giorgionét Leonardo követőjének tartott{k,198
ezért Zuccari jelzőjét „leonardósnak” is felfoghatjuk. 199
Idézzük fel a már korábban tárgyalt leonardói absztrakt-figurális játékszabályok kialakításának főbb állomásait. Leonardo a fény-árnyék ábrázolások új lehetőségeit kutatva a fényviszonyokat manipulálta, illetve olyan
megvilágításokat keresett, amelyek eleve könnyebben megfigyelhetők. Ezek
között különleges jelentőséggel bírt számára a félhomályos tér és az irányított
fénysugár kombinációja. Míg a Benois Madonnán egy sötét háttér előtt festette meg egy fénycsóva és egy összetett forma „tal{lkoz{s{t”, addig a későbbi
alkotásain, amelyek szintén műtermi beállításoknak felelnek meg, egzotikus
tájrészletek alkotják a hátteret. Caravaggio ellenben nem akart utalásokat tenni
a külvilágra, gyakran még egy szűk ablak jelzésével sem. Alakjai mögött megmaradtak a sötét falak vagy egyszerűen a „sötétség” és így még inkább odaszögezte a nézők tekintetét a klausztrofóbikus jelenetekhez.
Leonardo hunyorítással csökkentette a megfigyelhető fényintenzitáskülönbségek óriási mennyiségét és közben a fényteret is nagyobb egységekre
osztotta fel. Az ábrázolásnál a világos tónusok szigeteit hálózatos árnyékolásokkal választotta szét, miközben a teljes absztrakt felépítést erőteljes chiaroscuróval látta el. Caravaggio is „előform{zta” a fényviszonyokat, vagy
ténylegesen, speciális megvilágítások megkomponálásával, vagy – és ez a
magyarázat tűnik a hihetőbbnek – csupán a festői fantáziájával. Ő tehát egy
már kitaposott ösvényen haladt, hiszen nem kellett az absztrakt-figurális
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megfeleltetések kidolgozásával foglalkoznia, és így az elérendő célra – például
a tenebrista hangvételre – koncentrálhatott.
Caravaggio még erőteljesebben bánt a tónuskontrasztokkal, mint Leonardo.
Árnyékolásai végletesen sötétek, már-már feketék, hangsúlyosabbá téve így
a jelenetek feszültségét. A chiaroscuro fokozatos felerősödése átformálta műveinek absztrakt felépítését is, minek következtében foltrendszerei letisztultak
és elegánsabbakká váltak. Míg a toszkán mester sorra vette a tónushálózatokkal történő építkezés lehetőségeit, kezdve az egyalakos művektől a kavargó figurális kompozíciókig, a sötét h{tterektől a komplex fényterekig, addig
a lombard festőt egyre inkább a világos szigetek elhelyezései, formái, speciális
viszonyai érdekelték a koncentrált figurális tartalom mellett.
A kontúrok vonatkozásában is helyénvaló különbségeket tenni a két művész között. Leonardónak még jelentős szellemi munkájába került a sfumatós
kontúrok kifejlesztése, Caravaggio viszont már gond nélkül válogathatott a
sfumatós, a chiaroscurós és a vonalas kontúrkialakítások között. A toszkán
mester szerette a finom árnyalatokat, a gazdag tónuskialakításokat, a lombard
festő alkotásain ellenben a világos és a sötét részek olyannyira felduzzadtak,
hogy a finomabb árnyalatokra felhasználható területek – unione-zónák – egészen minimálisra szűkültek, sőt időnként el is tűntek.
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ÁBRÁK JEGYZÉKE

1. ábra. Számítógépes grafika (a továbbiakban: sz. g.).
2. ábra. Sz. g.
3. ábra. a) Cimabue: Madonna gyermekkel, Szent Ferenccel, Szent Domokossal és két angyallal (1285 körül). Tempera, fa, 133 x 81 cm, Firenze, Galleria degli Uffizi.
4. ábra. a) Ghiberti, Lorenzo: Ézsau és Jákob története, a Paradicsom kapuja részlete
(1425–1452). Aranyozott bronz, Firenze, Battistero.
5. ábra. a) Giotto di Bondone: Szent Ferenc megjelenése az arles-i kápolnában (1297–1300).
Freskó, 270 x 230 cm, Assisi, Basilica di San Francesco, Felső templom.
6. ábra. Lásd 5/a. ábra.
7. ábra. Lásd 4. ábra.
8. ábra. a) Botticelli, Sandro: Tavasz, részlet (1477–1478). Tempera, fa, 203 x 314 cm
(teljes méret), Firenze, Galleria degli Uffizi.
9. ábra. a) Masaccio: Adógaras, részlet (1424–1428). Freskó, 255 x 598 cm (teljes méret),
Firenze, Capella Brancacci.
10. ábra. a) Mantegna, Andrea: Lodovico Trevisan (Ludovico Scarampi Mezzarota) kardinális
portréja, részlet (1459). Tempera, fa, 44 x 33 cm (teljes méret), Berlin, Staatliche Museen
Preussischer Kulturbezits. b) Correggio, Antonio Allegri da: Egy bölcs portréja, részlet
(1525). Olaj, vászon, 55 x 40 cm (teljes méret), Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza.
11. ábra. Sz. g. Lásd 10. ábra.
12. ábra. Masaccio: Adógaras, teljes méret. Lásd 9/a. ábra.
13. ábra. a) Piero della Francesca: Salamon és Sába kir{lynőjének találkozása (1452–1466).
Freskó, 336 x 370 cm, Arezzo, Basilica di San Francesco.
14. ábra. a) Piero della Francesca: Krisztus megkorbácsolása (1455). Tempera, fa, 59 x 82 cm,
olaj, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche.
15. ábra. a) Masaccio: Szentháromság (1425–1428). Freskó, 640 x 317 cm, Firenze, Santa
Maria Novella.
16. ábra. a) Lorenzetti, Ambrogio: Szoptató Madonna (1330 körül). Tempera, fa, 90 x 48 cm,
Siena, Palazzo Arcivescovile. d) Botticelli, Sandro: Szűz gyermekkel és angyallal, részlet
(1470–1475). Tempera, fa, 84 x 65 cm (teljes méret), Boston, Isabella Stewart Gardner
Museum.
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17. ábra. a) Piero della Francesca: Krisztus feltámadása (1463). Freskó, tempera, 225 x 200
cm, Sansepolcro, Museo Civico.
18. ábra. Lásd 17/a. ábra.
19. ábra. Lásd 16/c. ábra.
20. ábra. a) lásd 16/a. ábra; b) lásd 32/a. ábra; c) lásd 27/a. ábra.
21. ábra. a) Giotto műhelye: A sessai fiú halála, részlet (1310). Freskó, Assisi, Basilica di San
Francesco, Alsó templom.
22. ábra. a) Fra Angelico – Filippo Lippi: Királyok imádása (1440–1460). Tempera, fa, 137 cm,
Washington, National Gallery of Art.
23. ábra. a) Hugo van der Goes: A pásztorok hódolata (1476–1478). Olaj, fa, 253 x 586 cm,
Firenze, Galleria degli Uffizi.
24. ábra. b) Leonardo da Vinci: Benois Madonna (1475–1478). Olaj, fáról áttett vásznon,
50 x 32 cm, Szentpétervár, Ermitázs.
25. ábra. Lásd 16/c. és 24/a. ábra.
26. ábra. a) Leonardo da Vinci: Mona Lisa, részlet (1503–1506?). Olaj, fa, 77 x 53 cm (teljes
méret), Párizs, Musée du Louvre.
27. ábra. a) Rogier van der Weyden: az Angyali üdvözlet triptichon középső része (1440
körül). Olaj, fa, 86 x 93 cm, Párizs, Musée du Louvre.
28. ábra. Lásd 27/a. ábra.
29. ábra. a) Leonardo da Vinci: Királyok imádása (1480–1482). Olaj, fa, 246 x 243 cm,
Firenze, Galleria degli Uffizi.
30. ábra. a) Leonardo da Vinci: Sziklás Madonna (1493–1495? és 1506–1508). Olaj, fa,
189,5 x 120 cm, London, National Gallery.
31. ábra. Lásd 30/a. ábra.
32. ábra. a) Perugino, Pietro: Királyok imádása (1476 körül). Olaj, fa, 241 x 180 cm, Perugia,
Galleria Nazionale dell`Umbria.
33. ábra. a) Perugino, Pietro: Krisztus siratása, részlet (1495). Olaj, fa, 214 x 195 cm, Firenze, Galleria Palatina.
34. ábra. a) Vasari, Giorgio: Szent Család és Szent Ferenc (1541). Olaj, vászon, 184 x 125 cm,
Los Angeles, County Museum of Art.
35. ábra. a) Albertinelli, Mariotto: Vizitáció (1503). Olaj, fa, 232 x 146 cm, Firenze, Galleria
degli Uffizi.
36. ábra. Sz. g.
37. ábra. a) Tiziano Vecellio: Madonna gyermekkel, Szent Dorottyával és Szent Györggyel
(1516–1520). Olaj, fa, 86 x 130 cm, Madrid, Museo del Prado.
38. ábra. a) Pontormo, Jacopo: Vizitáció (1528–1530). Olaj, fa, 202 x 256 cm, Carmignano,
Chiesa di San Michele.
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39. ábra. Sz. g.
40. ábra. a) Beccafumi, Domenico: Szent Katalin misztikus menyegzője (1528). Olaj, vászon,
310 x 230 cm, Siena, Collezione Chigi-Saracini.
41. ábra. a) Pontormo, Jacopo: Levétel a keresztről (1526–1528). Olaj, fa, 313 x 192 cm,
Firenze, Chiesa di Santa Felicita.
42. ábra. a) Rosso Fiorentino: Mózes megvédi Jetro lányait (1524 körül). Olaj, vászon, 160 x
117 cm, Firenze, Galleria degli Uffizi.
43. ábra. a) Parmigianino: Hosszú nyakú Madonna (1534–1540). Olaj, fa, 216 x 132 cm,
Firenze, Galleria degli Uffizi.
44. ábra. Sz. g.
45. ábra. a) Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora (1495–1498). Olaj temperán, gipszes vakolaton, 460 x 880 cm, Milánó, Santa Maria delle Grazie, Refektórium.
46. ábra. a) Raffaello Sanzio: Athéni iskola (1509). Freskó, alsó széle 770 cm, Róma, Musei
Vaticani, Stanza della Segnatura.
47. ábra. a) Raffaello Sanzio: Krisztus színeváltozása (1518–1520). Olaj, fa, 405 x 278 cm,
Róma, Pinacoteca Vaticana.
48. ábra. Lásd 47/a. ábra.
49. ábra. a) Michelangelo Buonaroti: Szent Család vagy Tondo Doni (1506 körül). Tempera,
fa, 120 cm, Firenze, Galleria degli Uffizi.
50. ábra. Lásd 47/a. és 51/a. ábra.
51. ábra. a) Michelangelo Buonaroti: Utolsó ítélet (1536–1541). Freskó, 1370 x 1200 cm,
Róma, Musei Vaticani, Sixtus-kápolna.
52. ábra. Lásd 55/a. és 38/b. ábra.
53. ábra. Sz. g.
54. ábra. Sz. g.
55. ábra. a) Tiziano Vecellio: Spanyolország a vallás megsegítésére siet (1575 körül). Olaj,
vászon, 168 x 168 cm, Madrid, Museo del Prado.
56. ábra. a) Tintoretto: A tarói csata (1578–1579). Olaj, vászon, 269 x 422 cm, München,
Alte Pinakothek; b) Tintoretto: A tarói csata (1578 körül). Fekete krétarajz, fehér, szürke,
barna festékkel kifestve, kék papíron, 24 x 38 cm, Nápoly, Museo Nazionale di Capodimonte.
57. ábra. a) lásd 54/a. ábra; b) Kandinszkij, Vaszilij: Vázlat a II. kompozícióhoz, részlet
(1910). Olaj, vászon, 97,5 x 130,5 cm (teljes méret), New York, The Solomon R. Guggenheim Museum.
58. ábra. Lásd 56/a. és 57/b. ábra.
59. ábra. c) Tintoretto: A Tejút eredete, részlet (1570). Olaj, vászon, 148 x 165 cm (teljes
méret), London, National Gallery.
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60. ábra. a) Tintoretto: Tanulmány a Tarói csatához, részlet (1578 körül). Rajz fekete krétával, fehér festékkel kifestve, kék papíron, 28,5 x 21,8 cm (teljes méret), Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi; b) Tintoretto: Heléna elrablása, részlet (1578–1579).
Olaj, vászon, 186 x 307 cm, Madrid, Museo Nacional del Prado; c) lásd 56/a. ábra.
61. ábra. Sz. g.
62. ábra. a) Tintoretto: Bronzkígyó (1575–1576). Olaj, vászon, 840 x 520 cm, Velence, Scuola
Grande di San Rocco, Sala Superiore.
63. ábra. a) Tintoretto: Szent Márk holttestének megtalálása (1562–1566). Olaj, vászon,
405 × 405 cm, Milánó, Pinacoteca di Brera.
64. ábra. Lásd 63/a. ábra.
65. ábra. a) Tintoretto: Szent Márk holttestének elvitele (1562–1566). Olaj, vászon, 398 x 315
cm, Velence, Gallerie dell’Accademia; c) lásd 63/a. ábra.
66. ábra. a) Tintoretto: Krisztus megkeresztelése (1579–1581). Olaj, vászon, 538 x 465 cm,
Velence, Scuola Grande di San Rocco, Sala Superiore.
67. ábra. a) Tintoretto: Keresztre feszítés, részlet (1565). Olaj, vászon, 536 x 1224 cm (teljes
méret), Velence, Scuola Grande di San Rocco, Sala dell’Albergo.
68. ábra. a) Tintoretto: Szent Márk megmenti a rabszolgát, részlet (1548). Olaj, vászon,
415 x 541 cm (teljes méret), Velence, Gallerie dell’Accademia.
69. ábra. Lásd 62/a. ábra.
70. ábra. Lásd 63/a. ábra.
71. ábra. Lásd 72/a. ábra.
72. ábra. a) Tintoretto: Utolsó vacsora (1592–1594). Olaj, vászon, 365 x 568 cm, Velence,
San Giorgio Maggiore; b) Tintoretto: A zsidók a sivatagban (1593). Olaj, vászon, 377 x
576 cm, Velence, San Giorgio Maggiore.
73. ábra. Lásd 72/a. ábra.
74. ábra. a) Caravaggio: Szent Péter keresztre feszítése (1601). Olaj, vászon, 230 x 175 cm,
Róma, Santa Maria del Popolo, Capilla Cerasi.
75. ábra. a) Caravaggio: Salomé Keresztelő Szent János fejével (1609). Olaj, vászon, 116 x
140 cm, Madrid, Palacio Real.
76. ábra. Lásd 55/a. és 74/a. ábra.
77. ábra. a) Caravaggio: Rózsafüzéres Madonna (1607). Olaj, vászon, 364,5 x 249 cm, Bécs,
Kunsthistorisches Museum.
78. ábra. Lásd 55/a. és 77/a. ábra.
79. ábra. Lásd 74/a. ábra.
80. ábra. Lásd 74/a. ábra.
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FESTŐK, SZOBRÁSZOK, ÉPÍTÉSZEK

Alberti, Leon Battista (1404–1472) itáliai építész, polihisztor
Albertinelli, Mariotto (1474–1515) firenzei festő
Balthus, Balthasar Klossowski (1908–2001) francia festő
Barna da Siena (munkássága: 1330–1350) itáliai festő, sienai iskola
Baselitz, Georg (1938–) német festő
Beccafumi, Domenico (1486–1551) itáliai festő, sienai iskola
Bellini, Giovanni (1433–1516) velencei festő
Boltraffio, Giovanni Antonio (1466/1467–1516) lombard festő
Botero, Fernando (sz. 1932) kolumbiai festő, szobrász
Botticelli, Sandro (1445–1510) firenzei festő
Bronzino, Agnolo (1503–1572) firenzei festő
Brunelleschi, Filippo (1377–1446) firenzei építész, szobrász
Caravaggio, Michelangelo Merisi da (1571–1610) lombard festő
Cavallini, Pietro (1250–1330) római festő
Cennini, Cennino (1370–1440) itáliai festő, író
Cézanne, Paul (1839–1906) francia posztimpresszionista festő
Cimabue (1240–1302) firenzei festő
Correggio, Antonio Allegri da (1489–1534) pármai festő
Delacroix, Eugène (1798–1863) francia festő
Duccio di Buoninsegna (1255/1260–1318/1319) itáliai festő, sienai iskola
Dürer, Albrecht (1471–1528) német festő
El Greco (1541–1614) görög származású festő
Eyck, Hubert van (1385/90–1426) flamand festő
Eyck, Jan van (1395–1441) flamand festő
Fra Angelico (1387?–1455) firenzei festő
Fra Bartolomeo (1472–1517) itáliai festő
Fra Filippo Lippi (1400–1469) firenzei festő
Giampietrino (1520–1549 aktív) milánói festő
Ghiberti, Lorenzo (1378–1455) itáliai szobrász
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Ghirlandaio, Domenico (1449–1494) firenzei festő
Giorgione (1477–1510) velencei festő
Giotto di Bondone (1267–1337) firenzei festő
Goya, Francisco José de (1746–1828) spanyol festő
Hugo van der Goes (1436–1482) flamand festő
Kandinszkij, Vaszilij (1866–1944) orosz származású festő
Kooning, Willem de (1904–1997) holland származású festő
Lempicka, Tamara de (1898–1980) lengyel származású festőnő
Leonardo da Vinci (1452–1519) itáliai festő, szobrász, polihisztor
Lorenzetti, Ambrogio (1290–1348) itáliai festő, sienai iskola
Lorenzetti, Pietro (1280–1348) itáliai festő, sienai iskola
Lüpertz, Markus (1941–) német festő
Mantegna, Andrea (1431–1506) itáliai festő
Masaccio (1401–1428) itáliai festő, firenzei iskola
Memling, Hans (1430–1494) flamand festő
Michelangelo Buonaroti (1475–1564) itáliai festő, szobrász, építész
Palladio, Andrea (1508–1580) itáliai építész
Palma il Giovane (1548/50–1628) itáliai festő
Parmigianino (1503–1540) pármai festő
Pausias (i. e. 4. század) görög festő, sicionei iskola
Peterzano, Simone (1540 körül – 1596) itáliai festő, milánói iskola
Picasso, Pablo (1881–1973) spanyol festő
Piero della Francesca (1415?–1492) itáliai festő
Perugino, Pietro (1448–1523) itáliai festő, umbriai iskola
Pontormo, Jacopo (1494–1557) firenzei festő
Pordenone, Giovanni (1484–1539) velencei festő
Raffaello Sanzio (1483–1520) itáliai festő
Rembrandt, Harmenszoon van Rijn (1606–1669) flamand festő
Robert Campin (1375–1444) flamand festő
Rogier van der Weyden (1399–1464) flamand festő
Rosselli, Cosimo (1439–1507) firenzei festő
Rosso Fiorentino (1495–1540) itáliai festő
Rubens, Peter Paul (1577–1640) flamand festő
Sangallo, Bastiano da (1481–1551) festő, építész
Sarto, Andrea del (1486–1531) firenzei festő
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Sebastiano del Piombo (1485–1547) itáliai festő
Signorelli, Luca (1445–1523) itáliai festő
Simone Martini (1284–1344) itáliai festő, sienai iskola
Sodoma (1477–1549) itáliai festő
Tintoretto (1518–1594) velencei festő
Tiziano, Vecellio (1488?–1576) velencei festő
Vasari, Giorgio (1511–1574) firenzei festő, építész, író
Veronese, Paolo (1528–1588) velencei festő
Zeuxis (i. e. 5. sz.) görög festő
Zuccari, Federico (1542?–1609) itáliai festő
Zurbarán, Francisco de (1598–1664) spanyol festő
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JEGYZETEK

1

Vaszilij Kandinszkij úgy emlékezett vissza, hogy egy takarítónő által fordítva visszahelyezett
festményen pillantotta meg az első, önálló műként is értékelhető „absztrakt festményét”.
Székely A.: Kandinszkij. Gondolat, Budapest, 1979, 37. o.

2

H. Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak. Corvina, Budapest, 1969.

3

E. H. Gombrich: Művészet és illúzió. A képi ábrázolás pszichológiája. Gondolat, Budapest, 1972.

4

L. Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások. Atlantisz, Budapest, 1998, 18. o. Fordította Neumer Katalin.

5

L. Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások. 30. o.

6

E. Cassirer: The Philosophy of Symbolic Forms. Yale University Press, New Haven, 1965.
Lásd még Mezei Gy.: Ernst Cassirer. Kossuth, Budapest, 1984.

7

Abban az esetben, ha Cassirer filozófiájára építettem volna az absztrakt-figurális korrelációk
vizsgálatát, akkor írásomnak A festészet mint szimbolikus forma címet adhattam volna.

8

E. Panofsky: A perspektíva mint szimbolikus forma. In: A jelentés a vizuális művészetekben.
Gondolat, Budapest, 1994, 178. o. Fordította Tellér Gyula.

9

A „tradíció” fogalma alatt nem a „tradicion{list”, hanem – a gadameri értelmezésnek megfelelően – az idők folyamán összegyűjtött és áthagyományozott szakmai tudást értem. Lásd
H. G. Gadamer: A szép aktualitása. T-Twins, Budapest, 1994, 75. o.

10

Nem véletlen, hogy Panofsky nem a geometriai, illetve az optikai vetítés felől közelítette meg
a perspektíva kifejlesztésének történetét. A geometria és az optikai összefüggések ugyanis csak
„bizonyos komponensei” a „perspektíva” elnevezésű szimbolikus formának, nyelvjátéknak.

11

Piet Mondrian Fa-sorozatát (1911–1913) – amely az „absztrah{l{s” iskolapéldájaként ismert –
úgy értelmezem, hogy a festő egyik absztrakt felépítésből lépett át egy másikba, egy harmadikba, egy negyedikbe. Festés közben nem a látványt kivonatolta egyre hatékonyabban, hanem
a felhasznált absztrakt elemek számát és viszonyát redukálta. (Horizontális-vertikális hálózatba írta át a korábban használt íveket, ferde vonalakat, a tonális kidolgozások helyett pedig
feketét, fehéret és tiszta színeket használt.)

12

Lásd Sík és mélység. In: H. Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak. 96–116. o.

13

Lásd A harmadik dimenzió kétértelműségei. In: E. H. Gombrich: Művészet és illúzió. 222–262. o.

14

Létezik olyan, hogy „illúziókeltő festészet”, amely a nézők és a felület közötti távolságra,
a különleges megvilágításokra, a meglepő vizuális körülményekre épít. (Lásd Correggio: A
szűz mennybemenetele. Parma, Duomo.) Korunkban a fényképszerű megjelenést is „illúziókeltőnek” szokás tekinteni.

186
15

Leon Battista Alberti a festményeket az ablakokhoz hasonlította: „Mindenekelőtt oda, ahová
festenem kell, rajzolok egy tetszés szerinti nagyságú derékszögű négyszöget, mint egy nyitott
ablakot, amelyen keresztül szemlélem, amit oda fogok festeni.” L. B. Alberti: A festészetről.
Della pittura, 1436. Balassi, Budapest, 1997, 75. o. Fordította Hajnóczi Gábor.

16

Idősebb Plinius ismerteti azt a történetet, miszerint Zeuxis, a híres ókori görög festő, olyanynyira élethű szőlőszemeket festett, hogy a madarak rájuk szálltak. (A megkérdezett ornitológusok szerint a madarakat nehéz lenne becsapni kétdimenziós foltokkal.) Lásd Idősebb
Plinius: Természetrajz. Enciklopédia, Budapest, 2001, XXXV. könyv, 65., 179. o.

17

A fénytér a fényjelenségekkel teli teret jelöli a pusztán geometriai térrel szemben. Hasonló
módon definiálható az Erwin Panofsky által használt space color („tér-szín”), amely az „object
color” (tárgy-szín) ellentéte, és amelynek a művészettörténész által adott jelentése magyarul
leginkább a „szín-tér” fogalommal adható vissza. E. Panofsky: Problems in Titian, Mostly
Iconographic. New York, New York University Press, 1969, 16. o.

18

Az eljárásról képet kaphatunk a paestumi Lovas figura (58. sír) és Női profil (11. sír) freskók
alapján. Paestum, Museo Archeologico. Lásd L’art grec. Éditions d’Art Lucien Mazenod,
Párizs, 1972, 155–156. o.

19

Idősebb Plinius: Természetrajz. XXXV. könyv, 127., 197. o.

20

El Greco: A Szűz elszenderülése (1567 körül). Syros, Hermupolis, Koimisis.

21

G. Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. Magyar Helikon, Budapest,
1973, 38. o. Fordította Zsámboki Zoltán.

22

Csak három boltív árnyéka hibádzik, melyeket nem biztos, hogy Giotto festett, hanem
valamelyik munkatársa.

23

A férfit Ludovico Scarampi Mezzarota néven is említik.

24

Masaccio Brunelleschitől, a firenzei építésztől tanulta meg a perspektivikus szerkesztéseket. G. Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. 207. o.

25

Az ortogonálisok a festmény síkjára merőleges vonalak a virtuális térben.

26

Lásd Masaccio Szent Péter feltámasztja Teofilosz fiát és Szent Péter trónra emelése (1427–1428)
című művének bal szélén ülő alak vetett árnyékát. Firenze, Capella Brancacci.

27

Lásd uo. a felénk néző arcot a jobb szélen, melyet Masaccio önarcképének tartanak.

28

Ambrogio Lorenzetti A jó és a rossz kormányzás hatásai (1338–1340) című freskóciklusának
részlete. Siena, Palazzo Publico.

29

Duccio di Boninsegna: La Maestà (1308–1311). Siena, Museo dell’Opera Metropolitana del
Duomo.

30

Tolnay Károly – véleményem szerint tévesen – levegőperspektívaként magyar{zza a világosabb jobb oldalt. Lásd Vallásos elképzelések Piero della Francesca festészetében. In: Tolnay K.:
Teremtő géniuszok. Gondolat, Budapest, 1987, 31. o.

31

Leonardo da Vinci: A festészetről. Corvina, Budapest, 1973, 786., 244. o. Fordította Gulyás
Dénes.

187
32

A megvilágítás irányának geometriai analíziséről lásd E. Battista: Piero della Francesca.

33

Piero della Francesca: Konstantinusz álma (1452–1466). Arezzo, Basilica di San Francesco.

34

A kápolna alá festett szarkofág enyhe felülnézetben látható.

35

Giorgio Vasari „rozettadíszes kazettákra osztott dongaboltozatról” számolt be. Azóta eltűn-

Electa, Milánó, 1992, I. kötet, 261. o.

tek a rózsamotívumok, és a kazetták színezése is alig látszik. G. Vasari: A legkiválóbb festők,
szobrászok és építészek élete. 195. o.
36

Így Balthusre és Botteróra is.

37

G. Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. 261–265. o.

38

A művész alkotásainak matematikai és geometriai szerkezeteiről tengernyi tanulmány
született. Lásd különösképpen J. V. Field: Piero della Francesca: A Mathematician‘s art.
Yale University Press, New Haven, 2005.

39

A „fejlesztés” fogalmát alkalmasabbnak tartom a festői gyakorlat leírására a „kidolgoz{s” vagy
a „megfestés” szavaknál, mert a festmények létrehozása olyan „kaland”, amelynek célját
az alkotó csak sorozatos festői invenciókon keresztül éri el (lásd 9.1). Másrészt a Tizianofejezetben megismerkedünk majd a festmények réteges felépítésével és azzal a problémával
is, hogy csak komplex munkafolyamatokon keresztül lehet egy alsó réteg absztrakt felépítését egy felsőbb réteggé „fejleszteni” ( lásd 8.3).

40

A „zöldes” alsó rétegen könnyebb volt kontrollálni a meleg színeket.

41

Cennino Cennini: Il libro della`arte. Felice Le Monnier, Firenze, 1859, XXXI., 9. o. és LXVII.,
37–41. o.

42

Leonardo da Vinci: A festészetről. 758., 238. o.

43

Lásd Guido da Siena, Duccio di Boninsegna vagy Segna di Bonaventura Madonnáit.

44

L. B. Alberti: A festészetről. II. könyv, 48., 135. o.

45

Lásd 28. jegyzet.

46

A színkontrasztokról lásd J. Itten: A színek művészete. Corvina, Budapest, 1978, 35–62. o.

47

Lásd Piero della Francesca: Hérakleiosz és Kroszroész csatája (1452–1466). Arezzo, Basilica
di San Francesco.

48

A Jan van Eyck és Hubert van Eyck által festett Genti oltárkép (1432) alsó részén, a Bárány
imádásánál, az embercsoportokon felfedezhetők a hálózatos árnyékolások, de a tájjal történő összeillesztéseknél a mesterek még a régies, „koll{zsszerű” eljárással dolgoztak. Gent,
Szent Bávó-katedrális.

49

G. Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. 427. o.

50

Az évszámokat illetően a Frank Zöllner által használt kronológiára támaszkodunk. F. Zöllner:
Leonardo da Vinci összes festménye és rajza. Vince, Budapest, 2010.

51

Domenico Ghirlandaio: A királyok imádása (1483–1485). Firenze, Santa Trinità.

52

Leonardo da Vinci: A festészetről. 809., 252. o.
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53

L. B. Alberti: A festészetről. III. könyv, 58., 155. o.

54

Leonardo da Vinci: A festészetről.

55

Leonardo da Vinci: Scritti. E. I. di Cultura, Róma, 1966, 27., 40. o.

56

Lásd Simone Martini: A gyermek Jézus visszatérése szüleihez (1342). Liverpool, Walker Art
Gallery. – Barna da Siena: Történetek az Új Testamentumból (1340). San Gimignano, Collegiata. – Pietro Lorenzetti: Levétel a keresztről (1328 körül). Assisi, Basilica di San Francesco, Alsó bazilika.

57

Leonardo da Vinci: Vázlat a Benois Madonnához (1475–1478). Párizs, Musée du Louvre.

58

G. Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. 264. o.

59

R. Tucker és P. Crenshaw úgy véli, hogy Leonardo egy tájképet szándékozott festeni az ablak
mögé. Lásd Discovering Leonardo. Universe, New York, 2011, 69. o.

60

K. Clark: Leonardo da Vinci. Corvina, Budapest, 1982, 29. o.

61

Tolnay K.: Leonardo művészeti nézetei és eredetük. In: Tolnay K.: Teremtő géniuszok. 64. o.

62

A Szegfűs Madonna (1478–1480) esetében úgy tűnik, hogy az ifjú Leonardo festői megoldásai
még nem voltak letisztultak; a két alakon a párhuzamos árnyékolások dominálnak. München,
Alte Pinakothek.

63

Leonardo da Vinci: A festészetről. 86., 59. o.

64

Leonardo da Vinci: Szent Anna a gyermek Jánossal, Máriával és a kis Jézussal vagy Burlington
House-karton (1499). London, National Gallery.

65

G. Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. 437. o. – „Nell’arte della pittura
aggiunse costui alla maniera del colorire ad olio una certa oscurità; donde hanno dato i
moderni, gran forza e rilievo alle loro figure.” G. Vasari: Le vite dei più eccellenti pittori,
scultori e architetti. Newton Compton, 1997, 323. o.

66

Az impresszionista festők a chiaroscuro használata nélkül, csupán a színek kombinálásával
is el tudták érni a fény-árnyékok ábrázolását.

67

Ez a fajta chiaroscuro – amelyet Johannes Itten fény-árnyék kontrasztnak nevezett – a színkontrasztok egy speciális eseteként is értelmezhető. Lásd J. Itten: A színek művészete. 39–46. o.

68

Erwin Panofsky megemlíti az északi műhelyek „érdektelenségét” a perspektíva iránt, külön
kiemelve Rogier van der Weydent. Megállapítása csak részben támasztható alá, ugyanis a
festő Madonna portréját rajzoló Szent Lukács című táblaképén – a két oszloplábazattól eltekintve – a perspektíva hibátlan. A lábazatok alsó élének sajátos dőlésszöge szándékos kiigazításra utal. E. Panofsky: A perspektíva mint szimbolikus forma. 190. o. – Rogier van der
Weyden: Madonna portréját rajzoló Szent Lukács (1435). Boston, Museum of Fine Arts.

69

Simone Martini: Angyali üdvözlet két szenttel (1333). Firenze, Galleria degli Uffizi.

70

A művet még nem restaurálták, ezért nem lehet tudni, hogy Leonardo milyen festékporokat
használt.

71

Sandro Botticelli: Pásztorok imádása (1475). Firenze, Galleria degli Uffizi.

189
72

A befejezetlen falfestmény megsemmisült. Egy ismeretlen művész másolata és egy ennek
alapján készült Rubens-grafikának köszönhetően lehet csak elképzelni a mű valamikori arculatát. Rubens: Leonardo Anghiari csatája után készült másolat (1604). Párizs, Musée du Louvre.

73

Raffaello: Belvederei Madonna (1506). Bécs, Kunsthistorisches Museum.

74

K. Clark: Leonardo da Vinci. 37. o. – G. Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek
élete. 499. o.

75

A freskók Raffaello Stanzáihoz tartoznak. Róma, Musei Vaticani.

76

K. Clark: Leonardo da Vinci. 38. o.

77

Egy közkedvelt, de vitatható magyarázat szerint a négy figura a virtuális térben egy piramisformát alkot.

78

Lásd különösképpen V. Garibaldi, F. F. Mancini: Perugino, il divin pittore. Silvana E.,
Milánó, 2004.

79

Perugino: Szent Bernát látomása. München, Alte Pinakothek.

80

Raffaello: Krisztus sírba tétele (1507). Róma, Galleria Borghese.

81

„…el tiempo, que es también quien pinta.” In: Gállego, J.: Una carta inédita de Goya sobre
la restauración de pinturas. In: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
N.76., Madrid, 1993, 172. o.

82

Hasonló okok miatt rendelték alá a festők a dekoratív chiaroscurót a fényintenzitást leíró
chiaroscurónak, lásd 4.4.

83

A fauvista festészet tiszta színei nemcsak a tónusok uralmától jelentett elfordulást, hanem
egyben a több évszázados figurális ábrázolás színhasználatától is.

84

Lásd H. Belting: Giovanni Bellini: Pietá. Corvina, Budapest, 1989.

85

Lásd M. Falomir: Tiziano. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2003, 78. o.

86

Lásd Ph. Costamagna: Pontormo. Electa, Milánó, 1994, 196–199. o.

87

Lásd J. Itten: A színek művészete. 46–49. o.

88

Munkásságában felfedezhetjük egyebek közt Leonardo, Raffaello, Fra Bartolomeo, Michelangelo, Pontormo, Rosso Fiorentino és Albertinelli hatását.

89

Hasonló témájú és kompozíciójú alkotást már a mester által nagyra értékelt Fra Bartolomeo
is festett – nem is egyet –, akit viszont valószínűleg Giovanni Bellini San Zaccaria (1505)
oltárképe ihletett meg. Velence, San Zaccaria.

90

Beccafumi maximálisan kihasználta ezt a festői effektust a következő festményein is: A lázadó angyalok bukása (1524). Siena, Pinacoteca Nazionale. – A lázadó angyalok bukása
(1528). Siena, San Niccolò al Carmine.

91

Lásd A. Bagnoli, R. Bartalini és M. Maccherini: Domenico Beccafumi e il suo tempo. Electa,
Milánó, 1990, 164. o.

92

Lásd a 27. jegyzetet, illetve Piero della Francesca Krisztus megkorbácsolása című festményén (14/a. ábra) a nézőknek háttal álló turbános figurát.
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93

Tamara de Lempicka festészetében Pontormo-, Rosso Fiorentino-, Bronzino-hatások keverednek össze egy sajátosan értelmezett kubizmussal. Lásd G. Neret: Tamara De Lempicka:
1898–1980. Taschen, Köln, 2007.

94

Michelangelo elveszett kartonját Bastiano da Sangallo másolata alapján ismerjük. Cascinai
csata (1542). Norfolk, Collection of the Earl of Leicester. – Lásd Franklin, D.: Rosso in Italy.
Yale University Press, 1994, 113. o.

95

Lásd Michelangelo: Ádám teremtése (1510). Róma, Musei Vaticani, Sixtus-kápolna.

96

Rosso Fiorentino és Pontormo műveinek sok tekintetben „hasonló” megjelenését az magyarázza, hogy Andrea del Sarto tanítványai voltak és egyben jó barátok, akik kölcsönösen
hatottak egymásra. Előszeretettel használták a geometrizálást, a definiált kontúrokat, az
expresszív színezéseket, ugyanakkor nem ragaszkodtak sem az Andrea del Sarto által kedvelt „leonardós” chiaroscuróhoz, sem a sfumatóhoz.

97

Lásd még 164. jegyzet.

98

A festő korai halála miatt az ég így is befejezetlenül maradt.

99

Tiziano: Urbinói Vénusz (1538). Firenze, Galleria degli Uffizi.

100 J. Wilde: Venetian art. From Bellini to Titian. Clarendon, Oxford, 1974, 159. o.
101 Tintoretto: Ártatlanok lemészárlása (1583–1587). Velence, Palazzo Ducale.
102 Hauser Arnold szerint: „Valami iszonyú történhetett ezzel a nemzedékkel, valami, ami kétségessé tette legfőbb értékeiket.” Hauser A.: A modern művészet és irodalom eredete. Gondolat, Budapest, 1980, 17. o.
103 Antal Frigyes – részben Hauser Arnolddal polemizálva – arra mutatott rá, hogy a kérdéses
időszakban nem volt olyan jelentős társadalmi válság, amellyel a manierizmus megszületését indokolni lehetne. Lásd Az itáliai manierizmus társadalmi háttere. In: Antal F.: Stílustörténet–kortörténet. Corvina, Budapest, 1979.
104 Masaccio: Ádám és Éva kiűzetése a Paradicsomból (1424–1425). Firenze, Santa Maria del
Carmine, Capella Brancacci.
105 Leszámítva az Anghiari csata (lásd 72. jegyzet) és a Királyok imádása (29. ábra) című műveit.
106 Giampietrino: Utolsó vacsora. London, Royal Academy of Arts. – Ismeretlen festő: Utolsó
vacsora. Tongerlo, Da Vinci Museum.
107 A refektórium a milánói Santa Maria delle Grazie-templom része.
108 Caravaggio: Emmausi vacsora (1601). London, National Gallery.
109 Tintoretto Szent Márk megmenti a rabszolgát című festménye Raffaello Heliodorus kiűzetése a templomból és a Borgo égése című freskóival rokonítható. Róma, Musei Vaticani.
110 A freskóról bővebben lásd E. Ullmann: Raffello. Corvina, Budapest, 1987, 130–134. o.
111 Az (F) pont Arisztotelész és Platón tógáinak metszésében található, tehát a nézőtől véges
távolságra, ugyanakkor a tógák alól kilátszó végtelen messzeséget is kijelöli.
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112 Így a Heliodorus kiűzetése a templomból, a Borgo égése, az Ostiai csata és a Parnasszus is
ezzel a szerkesztési eljárással készült. Lásd 109. jegyzet.
113 Raffaello: Mária eljegyzése (1504). Milánó, Pinacoteca di Brera.
114 A lépcsősor felett álló alakokon oldalsávos és párhuzamos árnyékolásokat találunk, amit
az ábrázolt távolság is indokol.
115 G. Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. 502. o.
116 Az elmúlt évtizedekben divatba jött mesterséges megvilágítások „színpadias” megjelenést
kölcsönöznek egyes vil{ghírű műalkot{soknak. Nemcsak Raffaello Krisztus színeváltozása,
de Leonardo da Vinci Utolsó vacsorája és a Scuola di San Roccót díszítő Tintoretto-festmények is áldozatául estek ennek a gyakorlatnak.
117 Az ábrázolt jelenetről bővebben lásd E. Ullmann: Raffaello. 243–245. o.
118 A színezés sem feltétlenül utal a holdfényre; az alsó rész valószínűleg a felső miatt kapott
hideg színeket. A holdfény mellett foglal állást S. Buck és P. Hohenstatt Raphael című
könyvében. Konemann, London, 1998, 114. o.
119 A londoni British Museum tulajdonában lévő Tanulmány a két apostolhoz rajz arra világít
rá, hogy Raffaello meztelen modelleken tervezte meg a pozitúrákat. Lásd M. Prisco és P. de
Vecchi: L’opera pittorica di Raffaello. Rizzoli, Milánó, 1966, 122. o.
120 A rajz a British Museum tulajdona. Lásd M. Prisco és P. de Vecchi: L’opera completa di Raf
faello. 123. o.
121 Leonardo da Vinci: A festészetről. 66., 53. o.
122 Ph. Sohm: Macchia: Order or disorder? In: Pittoresco: Marco Boschini, his Critics, and their
Critiques of Painterly Brushwork in Seventeenth- and Eighteenth-Century Italy. Cambridge
University Press, 1991, 36–43. o.
123 Leonardo da Vinci: A festészetről. 60., 50. o.
124 Tolnay K.: Michelangelo, mű és világkép. Corvina, Budapest, 1975, 302. o.
125 Az „oldalazó” festésnek köszönhető, hogy míg egyes figurák teljesen elkészültek, addig
mások még csak az előrajzol{s szintjén „v{rakoztak”. A fragmentált fejlesztést dokumentálják az olyan fiatalkori, befejezetlen munkák, mint a Szűz gyermekkel, Szent Jánossal és
angyalokkal (1497) és a Sírbatétel (1510). London, National Gallery.
126 Michelangelo a Léda és a hattyú című kartonját is temperával festette meg, és csak az erről
készült interpretáció készült olajjal. Ez utóbbi a fontainebleau-i iskola jegyeit viseli magán,
így nem tekinthető a michelangelói alkotás tényleges másolatának.
127 Az olajfestés csak a cinquecento második harmadában vált gyorsabb és expresszívebb technikává.
128 A Sixtus-kápolna mennyezetfreskója és a negyed századdal későbbi Utolsó ítélet hasonló
jeleneteinek összehasonlításával fel lehet mérni ennek a fejlődésnek a mértékét. Vegyük
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például az Özönvíz jelenetnek azt a részletét, ahol a megfáradt anya lábát kinyújtva megpihen a földön, illetve az Utolsó ítélet bal alsó sarkában hasonló pózban fekvő figurát. Az
előbbi olyan, mintha a mester „r{ragasztotta” volna a figurát a felületre. Az utóbbi alak
viszont – az árnyékolások miatt – jóval összedolgozottabb a környezetével. Michelangelo:
Özönvíz (1508–1509). Róma, Musei Vaticani, Sixtus-kápolna.
129 Sebastiano del Piombo éveken keresztül kísérletezett a kőre történő olajfestéssel. Lásd
G. Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. 545. o.
130 G. Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. 551. o.
131 Sebastiano del Piombo: Lázár feltámasztása (1517–1519). London, National Gallery. –
Krisztus siratása (1516). Szentpétervár, Ermitázs.
132 Giorgio Vasari számos adattal szolgált a Raffaello–Michelangelo–Sebastiano del Piombo
szakmai h{romszögről. Ezekből azt is megtudhatjuk, hogy Sebastiano del Piombo fő műve,
a Lázár feltámadása, éppen Raffaello Krisztus színeváltozásával kívánt versenyezni, és hogy
a figurák megrajzolásába Michelangelo is besegített. G. Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. 545. o.
133 A velencei Madonna dell’Orto-templomban lévő két óriási Tintoretto-vászon – az egyik az
Utolsó ítélet, a másik Az aranyborjú imádása – együttes mérete meghaladja Michelangelo
Utolsó ítéletének dimenzióit. A két vászon 1562 és 1564 között készült el, más kisebb
méretű festményekkel együtt, vagyis nagyjából feleannyi idő alatt, mint Michelangelo freskója. De tegyük hozzá, hogy Tintorettót egy kiváló team segítette, míg Michelangelo lényegében egyedül dolgozott.
134 A jelenet elemzését lásd Tolnay K.: Michelangelo, mű és világkép. 60–69. o.
135 Giorgio Vasari szerint ez a részlet az utolsó munkafázisokban került fel a már majdnem kész
falfelületre. Minósz alakja a kivitelezés során sokat kellemetlenkedő pápai szertartásmestert ábrázolja. Valószínűleg azért látható oldalnézetben – és nem felülnézetben, mint a
freskó többi része –, hogy mindenki könnyűszerrel ráismerjen. Lásd G. Vasari: A legkiválóbb
festők, szobrászok és építészek élete. 597. o.
136 A „szintekből” konstruált absztrakt-figurális kompozíció szép példáját nyújtja Giotto di
Bondone Utolsó ítélete (1305–1306). Padova, Scrovegni (Arena)-kápolna.
137 További vázlatokat őriznek még a firenzei Casa Buonarrotiban, illetve a bayonne-i Musee
Bonnat-ban.
138 Nagyítólencséket a középkorban is készítettek. Roger Bacon (1214–1294) optikai kísérleteket is végzett.
139 A Tizianóval kezdődő festői kísérletezések folyamatába illeszthetők többek közt Willem
de Kooning, Georg Baselitz és Markus Lüpertz munkái is.
140 Lásd Ph. Sohm: Brushwork and style. In: Pittoresco… 66–72. o.
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141 Tegyük hozzá, hogy Vasari ezekkel a soraival elsősorban Tintorettót kritizálta. G. Vasari:
A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. 678. o.
142 W. Januszczak: Techniques of the world’s great painters. Tiger Books International, London,
1990, 34–39. o.
143 A festékrétegek megrepedését elkerülendően szokták ajánlani a „magróra grasso” szabályt.
De sem Tiziano, sem a kortársai nem festettek olyan vastagon és olyan olajosan, hogy a megszilárdult grassóra ne tudtak volna rátenni egy újabb magroréteget.
144 Az olajfesték valójában nem megszárad, hanem megköt.
145 Beütések: a festék megszáradása vagy megkötése után jelentkező kivilágosodások, elszürkülések.
146 Az 53. ábra egy néhány deciméteres hosszúságú keresztmetszetet mutat. Erre azért kell
felhívni a figyelmet, hogy az ábrát ne tévesszük össze a restaurátorok által készített mikroszkopikus felvételekkel, amelyek ugyancsak a festékporok és kötőanyagok alkotta „filmeket” láttatják, de néhány nagyságrenddel kisebb mérettartományban.
147 Tiziano időnként kalcitot kevert a fehér festékporba. Az így megvastagított „ecsetvon{sok”
(impastók) jobban visszaverték a környezet fényeit, mint a vékony rétegek, és emiatt a többi
folt közül is kitűntek.
148 Ch. Hope: Vida y época de Tiziano. In: M. Falomir: Tiziano. 23. o.
149 M. Boschini: Carta del navigar pittoresco. Anna Pallucchini, Velence, 1966, 711. o.
150 Az első változat elveszett. Egy másik a római Doria Pamphili Galériában található.
151 C. Garrido: Aproximaciónes a la técnica de Tiziano. In: M. Falomir: Tiziano. 93–109. o.
152 W. Januszczak: Techniques of the world’s great painters. Uo.
153 Idősebb Plinius: Természetrajz. XXXV. könyv, 50., 175. o.
154 E. Panofsky: Problems in Titian, Mostly Iconographic. 16. o.
155 A fekete és a fehér festék összekeverésekor hideg, „élettelen” szürkék jönnek létre. Ennek
elkerülése végett szokás a keverékbe kis mennyiségű földfestéket – általában okkert – adagolni.
156 Tiziano: Akteón halála (1559 vagy 1570–1575). London, National Gallery. – Marsyas megnyúzása (1575–76). Kromeriz, State Museum. – Krisztus megkoronázása (1570–1576).
München, Alte Pinakothek.
157 E. Panofsky: Problems in Titian, Mostly Iconographic. 17. o.
158 Lásd 17. jegyzet.
159 G. Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. 678. o.
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