
Előszó
A könyv a reneszánsz művészettől egészen napjainkig mutatja be a kép-
ző- és iparművészeti alkotások stílusváltozásait. Az elemzések során vissza-
utazhatunk a múltba és beleképzelhetjük magunkat a régi idők történése-
ibe. Eltűnődhetünk a mű keletkezésének körülményein és azon is, hogyan 
éltek akkoriban az emberek, milyen értékrendet képviseltek, egyáltalán mit 
tartottak fontosnak, megörökítésre érdemesnek. 

A festmények témái, a rajtuk szereplő alakok cselekedetei, a ruhá za tuk és 
a megfestett környezetük sokat elárulnak a korszak jellemző i ről,  szokásairól, 
kultúrájáról. De tanúskodnak arról is, mit (vagy kit) gondoltak szépnek, pél-
daértékűnek, esetleg hová, milyen tájakra vágyódtak, vagy éppenséggel 
mitől féltek. A művészetben tehát akarva-akaratlanul is tükröződött a kor 
társadalmi-politikai háttere, � lozó� ája. A nagyobb fejezetek nyitóoldalain 
rövid leírást találsz ezekről a háttérinformációkról. A művészettörténeti ré-
szekben a reneszánsztól napjainkig a különböző stílusok legjellegzetesebb 
festményeit, gra� káit, iparművészeti tárgyait, épületeit és szobrait ismerhe-
ted meg, sőt a divattörténetbe is betekintést nyerhetsz. 

A művészettörténeti ismeretek megszerzését megkönnyítik az adott stí-
luskorszakot jellemző tankönyvbeli leírások, a stílus legjellegzetesebb és 
leg híresebb alkotásainak részletes elemzései, a magyarázó ábrák (pl. épüle-
tek alaprajza, metszete), a kompozíciós vázlatrajzok, továbbá a műalkotá-
sok megismerését, az ismeretek elmélyítését segítő kérdések és feladatok, 
a művészek rövid életrajza, a művészeti technikák leírása és a legfontosabb 
szakkifejezésekhez tartozó magyarázatok. A *-gal megjelölt szavak magya-
rázata a Kislexikonban található. A művészeti stílusok fejezeteit olyan krea-
tív feladatok zárják, amelyekhez nemcsak a rajztechnikai tudásodra, hanem 
az alkotó fantáziádra, képzeletedre is szükséged lesz. Az elemzések egyfaj-
ta lehetséges megközelítési módot nyújtanak, elsősorban a � gyelmedet 
hívják fel arra, milyen összetett egy műalkotás, mennyi dologra kell � gyel-
ni ahhoz, hogy megértsd a művész szándékát, és eljuss a látható kül-
ső formától a tartalomig. A műtárgyakban való puszta gyönyörkö-
dés és jelentőségük felismerése között ugyanis nagy a különbség. 
A megértés szintje tőled is függ, az egyéniséged, a pillanatnyi lelki-
állapotod, érdeklődésed és ízlésed is befolyásolja, hogy érvénye-
sül-e a mű hatása vagy sem. Természetesen, ha többet tudsz 
a művek keletkezéséről, a művészek életéről, akkor valószínű-
leg az alkotói stílusukat is jobban meg fogod érteni. Reméljük, 
hogy a tankönyv hozzásegít a műalkotások  mélyebb megér-
téséhez, ezen keresztül önmagad megismerésé hez és egyé-
niséged fejlődéséhez. 

„Az idő és a töprengés […] lassan megváltoztatja a látást, és vé-
gül eljön a megértés is” 

(Paul Cézanne)
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Reneszánsz viseletek (1490–1580)

A reneszánsz viseletek fő jellemzője a hasítékokkal felszabdalt öltözék volt. A német és a svájci zsoldos katonák vise-
letét utánozva eleinte csak a ruha ujját vagdosták be, majd a mellényt, végül a nadrág térdét és a combrészét is fel-
hasogatták. A divatőrület odáig fajult, hogy a kisebb-nagyobb nyílások már a ruha teljes felületét elborították, és vi-
selőjüket az sem zavarta, hogy ezeken keresztül az alsóruhájuk vagy a csupasz bőrük is kilátszódott.

képzeletv10_uj_2014.indd   4 5/12/14   9:35:46 PM



RENESZÁNSZ MŰVÉSZET

Trecento (trecsento): az 1300-as évek itáliai művé sze te .
Quattrocento (kvátrocsento): az 1400-as évek itáliai 
művészete (kb. 1420–1490).
Cinquecento (csinkvecsento): az 1500-as évek itáliai 
művészete.
Európa újkori története a humanizmus és a re neszánsz 
(újjászületés) időszakával kezdődik.  A ri  nascimento (re-
neszánsz) szót Giorgio Va sari írta le először. Azt fejezte 
ki vele, hogy a művészet visszatért „minden szépség  for-
rásához”, a természethez és az ókori művészetekhez.
A tehetséges emberek már nem akartak a névtelenség 
homályában maradni. A középkori művészektől eltérően 
már aláírták (szignálták) műveiket. Többen közülük poli-
hisztorok voltak, ugyanis nemcsak egy művészeti ágban, 
hanem több területen is jelentőset alkottak. Humanis-
táknak tartották magukat, akik nek az emberi élet bol-
dogsága, az egyén kibontakozása és érvényesülése volt 
a legfontosabb. A kor  elvét ennek megfelelően 
fogalmazta  meg Niccolò Machiavelli (nikkoló makiavelli): 
„a cél szentesíti az eszközt”. Mintaképül az ókori  (görög–
római) életszemléletet, hagyományokat és művészetet vá-
lasztották. Tanul mányozták az ókori szerzők írásait, az antik  
épületeket és a műalkotásokat. A valóság pontos, életszerű 
bemutatása érdekében anató mi ai tanulmányokat is végeztek 
annak érdekében, hogy megértsék az izmok viselkedését. 
Minden dolgok mértékének az embert tekintették. Az ókor 
óta első ízben a reneszánsz művészek készítettek újra 
aktszobrokat. 
A reneszánsz festők legnagyobb újítása a perspektivikus 
ábrázolás tudományos kidolgozása volt. Filippo 
Brunelleschi (brunelleszki) volt az első művész, aki 1420 
körül Tos ca nel livel (toszkanelli), a kor jelentős matemati-
kusával meghatározta a perspektíva geometrikus szabá-
lyait. A perspektivikus ábrázolás széles körű elterjedését 
eredményezte, amikor Alberti 1436-ban megírta és 
megjelentette a szerkesztés módszereit tartalmazó Della 
Pittura című könyvét.

Fent: Blois (bloá)-kastély; I. Ferenc szárnya a nyolc-
szögletű lépcsőtoronnyal (1515–1524)

Reneszánsz viseletek II. Ferenc 
uralkodása idején (1559–1560)
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Az eszményi reneszánsz város
A 15. század elején Firenzéből kiinduló, majd széles körben népszerűvé 
váló humanista világnézet nemcsak a művészi stílusban, hanem az élet 
minden területén változást hozott. A kor nagy felfedezései és tudomá-
nyos kísérletei a világ jobb megismeréséhez vezettek. A reneszánsz kultú-
ra kibontakozását azok a gazdag családok is elősegí tették, akik hatalmas 
pénzeket áldoztak templomok, paloták építtetésére és azok díszes kiala-
kítására. Firenzében például a Medici, Milánóban a Sforza, Man továban 
a Gonzaga család mecénási (művészetet támogató) tevékeny sége volt 
híres. A humanista életszemlélet kihatott az épületek stílusára is. Az épí-
tészek az antik görög és római művészetből vették a mintákat. A régi 
formák felhasználásával és az egyszerű, áttekinthető szerkezetek al kal-
ma zásával harmonikus arányú épületeket terveztek. Elvetették a góti-
kus csúcsíves stílust, és az épületek függőleges tagoltsága helyett a víz-
szintes irányokat hangsúlyozták.
Az eszményi reneszánsz város épületeinek fő jellemzői:
•  Harmonikus arányú, kevéssé tagolt, szimmetrikus épületek. A helyisé-

gek átriumos belső udvart vesznek körül. A legideálisabb épület a ku-
polával lefedett, tökéletesen szabályos, centrális tér.

•  A horizontális tagoltság hangsúlyozása a szinteket elválasztó kiemel-
kedő párkányokkal, a ritmikusan ismétlődő ablaksorokkal, az oszlop-
sorokkal és az árkádokkal.

•  A homlokzatokat az ókori építészetből átvett formák tagolják: a timpa-
non, a római oszloprend és a félköríves záródású nyílások. 

•  Az antik épületdíszítés formái: az akantuszlevél, a két vagy több színes 
vakolatrétegből visszakarcolt sgra� tto, a mintásan rakott színes már-
ványburkolat.

Építészet

Az eszményi város (15. század), Urbino, Palazzo Ducale 
(pálácco dukále). A 15. században az utcákat és a tere-
ket szabályozták, és az épületeket belekomponálták 
az adott környezetbe

Leon Battista Alberti (1404–1472): A Santa Maria No-
vella-templom homlokzata (1456–1458), Firenze

A korai reneszánsz idején épült hosszhajós templomok a 
bazilikális felépítést követték. A sík mennyezettel vagy dongabol-
tozattal fedett hajókat oszlopsorral választották el egymástól. 
A gótikus stílusú Santa Maria Novella-templomnak Alberti egy 
olyan márvány kulisszahomlokzatot tervezett, melynek az antik 
hatásokat mutató reneszánsz stílusa eltér a mögötte lévő 
épületé től. A templom alsó szintjének zöld-fehér márványborítása 
1350 körül készült. Homlokzatának felső részét, az alsó szintet ke-
retező sarokpilléreket és a féloszlopokat már Alberti tervezte. 
A bejárati kaput egy diadalívszerű keretezéssel hangsúlyozta. 
A homlokzat középső, timpanonnal záródó része a főhajót, a 
nagyméretű voluták pedig a mellékhajók félnyeregtetejét takar-
ják el. A homlokzat szélessége ugyanakkora, mint a magassága. 

Filippo Brunelleschi: Ospedale degli Innocenti (oszpedále dejji innocsenti; 
1421 körül), Firenze

Az Ospedale degli Innocenti (lelencház, árvaház) az első reneszánsz épület, amelynek homlokzatán 
az antik stílus jellegzetességei dominálnak. Alaprajza a kolostorok hagyományos elrendezését követi: 
a négyzetes udvart a középkori kolostorok kerengőjéhez hasonló árkád veszi körül. A főhomlokzatot 
a kilenc lépcsőfokos alapzaton álló, kilenc félköríves boltív hangsúlyozza. A pontos tervezői munka 
harmonikus arányú épületet teremtett: pl. az oszlopok magassága megegyezik a két oszlop közötti 
fesztávolsággal, az emeleten sorakozó, timpanonnal lezárt ablakok a boltívek tengelyében épültek. 
Az egyszerű homlokzatot a boltívek szögleteiben elhelyezett kerek (tondo) majolika domborművek 
színesítik. A kék alapon egy-egy pólyás gyermeket ábrázoló medalionok témája az épület rendelteté-
sére utal, és az adakozó kedvű járókelők � gyelmét is felkelti.

képzeletv10_uj_2014.indd   6 5/12/14   9:35:51 PM



Reneszánsz művészet

7

Kupolás épületek

Santa Maria del Fiore-dóm
A � renzei dóm hosszan elhúzódó építési munkáinak befejezésére 1418-
ban írtak ki pályázatot. Ekkor már befedve állt a gótikus stílusú hosszház, 
és a nyolcszög alaprajzú kupolát is felfalazták a tambur magasságáig. 
A pályázatot a kételkedők népes tábora ellenére Brunelleschi nyerte 
meg egy technikai újdonsággal. (A hagyomány szerint Brunelleschi 
felszólította a kétkedőket, hogy állítsanak a hegyére egy tojást az asz-
tallapon. Amikor ezt egyikük sem tudta megtenni anélkül, hogy a to-
jás fel ne borult volna, ő maga az asztalhoz koccintotta azt, és a kissé 
behorpasztott tojás ekkor szilárdan megállt. Az anekdota szerint a ve-
télytársak elnémultak, és Brunelleschi ezek után a hegyén behorpasztott 
tojás formájú, önhordó szerkezetű kupolát épített.) Az önhordó szerke-
zet egyszerűbbé tette az építési munkálatokat, ugyanis nem kellett ha-
gyományos tartó- és zsaluzóállványokat építeni. Helyette támasztóívek-
kel és konzolokkal összekapcsolt, különböző vastagságú kettős héjazatot 
építve haladtak felfelé. Az építést mozgatható állványon végezték.

Lanterna* (latin; ’lámpás’): a kupola 
záradékpontjának nyílásán (opeion) ülő, 
ablakokkal áttört tornyocska

Tambur* (francia; ’dob’): kupo-
ladob

A csúcsot díszítő aranyozott rézgöm-
böt Verrocchio tervezte

Kettős bolthéj: a két héjazat 
közé cső alakú teherhordó 
kerámiabordák épültek

Négyezeti tér

Szentélyfülke öt kis kápolnával 
bővítve

Filippo Brunelleschi (brunelleszki, 1377–1446): A Santa Maria del Fiore (szanta maria 
del � óre)-dóm kupolája (1420–1434), Firenze 

A � renzei dóm kupolájának jellegzetességei
•  A Baptisztérium (keresztelőkápolna) kolostorboltozatos kupolá-

jának, továbbá a római Pantheon kazettás félgömbkupolájának 
tanulmányozása és technikai megoldásai alapján épült. A nyolc-
szög alaprajzú kupola padlósíktól mért magassága 90 méter, a 
fesztávolsága 40 méter.

•  A kettős héjszerkezet egy vastagabb belső és egy vékonyabb 
külső bolthéjból áll. Szilárdságát a boltsüvegek közé rejtett 
vízszintes bordák adják, melyeket kőből, fából és vasrudakból 
készített gyűrűkkel fogtak össze. Minden sorban, bizonyos tá-
volságra egymástól függőleges téglákat is elhelyeztek. A két 
héj között lépcső is kanyarog, ami megkönnyíti az ellenőrzést 
és a javítást.

Donato Bramante (1444–1514): Tempietto, 
San Pietro in Montorio (1502), Róma 

A cinquecento (1500-as évek) építészeti központja Róma volt. 
A korban kedvelték a központos (centrális) elrendezésű tereket. 
A Tempietto Róma egyik dombján, a San Pietro in Montorio-
kolostor kicsi, 4,5 méter átmérőjű udvarán épült. A legenda 
szerint ezen a helyen feszítették keresztre Péter apostolt. 
A Tempietto rendeltetése az esemény és a kereszt helyének 
megjelölése volt. A reneszánsz centrális templomok klasszikus 
példája. Jellemzője, hogy a kisméretű, kör alaprajzú templom 
(rotunda) a néhány lépcsőfokkal megemelt kör alaprajzú alépít-
ményen áll. A tömegalakítás és a részletek az antik formákat 
követik. Földszintjét toscanai (római dór) oszlopsor veszi körül. 
Az oszlopok ritmusát a rotunda falán sorakozó pilaszterek is-
métlik meg. A pilaszterek között félköríves és egyenes záródású 
fülkék és ablakok épültek. A földszint felett magas tamburra ál-
lított félgömbkupola emelkedik, melynek közepén egy lanterna 
épült. A tamburt balusztrádos* (kőből faragott bábos korlátok-
ból álló) folyosó veszi körül. 
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Vaszilij Blazsennij-székesegyház
Az oroszországi reneszánsz időszaka a 15. század végétől a 17. század el-
ső feléig tartott. A helyi építészek átvették az irányadó szerepet betöltő 
itáliai építészet jellegzetes formáit, de a hagyományos stílust – a tégla- 
és faépítészet jellegzetességeit – is megőrizték.

Az orosz reneszánsz építészet legismertebb emléke és egyben Moszk-
va egyik jelképe a Vörös téren álló Vaszilij Blazsennij-székesegyház. Épí-
tését IV. (Rettegett) Iván cár rendelte el a tatárok felett 1552-ben aratott 
győzelem emlékére és a cári hatalom dicsőítésére. Az uralkodó kíván-
ságának tettek eleget az építészek, amikor a hadjárat minden győztes 
csatájának egy-egy templomot terveztek. A feladatot bravúrosan úgy 
oldották meg, hogy az egymáshoz tapadó kilenc épületet közös alap-
ra építették, amelyek egyetlen centrális alaprajzú épületegyüttest alkot-
nak. Az 57 méter magas központi épületet, az Istenanya oltalma-temp-
lomot nyolc kisebb, nyolcszögletű templom veszi körül, amelyeket az 
általuk jelképezett győztes csaták napjainak védőszentjei után nevez-
tek el. A sátortetővel lefedett központi épület csúcsát kisebb, arany-
színű hagymakupola koronázza. A többi templomot nagyobb mére-
tű, különböző magasságú, színesre festett hagymakupolával fedték le. 
A templo mokat belülről árkádok és átjárók kapcsolják össze, nincsenek 
fallal elválasztva egymástól. A templombelsőt csodálatos ikonosztáz és 
a 16. szá   zadban készült freskók díszítik.

Az épület külső homlokzata rendkívül mozgalmas, a falfelületeket és 
a kupolákat sűrűn beborítják a színesre festett csíkos, pöttyös, csavar-
mintás és bordázott felületek. 

Vaszilij Blazsennij-székesegyház (1555–1561), Moszkva. Tervezte: Barma és Postnik

A Vaszilij Blazsennij-székesegyház keresztmetszete

A Vaszilij Blazsennij-székesegyház színesre festett 
tornyai. A székesegyház a ma ismert nevét a 16. század 
végén kapta, amikor örök nyugalomra helyezték benne 
a moszkvaiak kedvelt szent bolondját, Boldog Vazult 
(Vaszilij Blazsennijt)
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Paloták
Az egyházi épületek tervezése mellett egyre nagyobb feladatot jelen-
tett a reneszánsz építészek számára a főúri paloták tervezése. Az Itália 
területén kialakult paloták (palazzók) közös vonása a szabályos alaprajz, 
a szimmetrikus homlokzat, a centrális udvar köré épült zárt – legtöbb-
ször háromszintes – épülettömeg, a 8–10 métert is elérő nagy belma-
gasság és a szinteket elválasztó kiemelkedő párkányok. Az alsó szint 
nagy belmagasságát többnyire félemelettel (mezzaninnal) osztották 
meg, amelyen kicsi, négyszögletes ablakokat nyitottak. A palotahom-
lokzatok tájegységenként különbözőképpen alakultak. 

Benedetto da Maiano (májáno): Palazzo Strozzi
(pálácco sztrocci; 1489–1536), Firenze

Rusztikus palotahomlokzat. Jellemzői: rusztikus (érdes, durva 
felületű) kövekből falazott szimmetri kus homlokzat, a vízszintes ta-
golást kiemelő hang súlyos övpárkányok és a mély   ki ü lé sű 
koszorúpár kány. Földszintjén kicsi, négy szögle tes ablakok, az 
emeleten félköríves záródású ikerab lakok sorakoznak, melyek 
összekötő íveit kváderkövekből rakták ki.

Antonio da Sangallo (szángálló; 1484–1546): Palazzo Farnese (pálácco fárnéze; 
1534–1546), Róma 

A palotát Alessandro Farnese (III. Pál pápa) számára építették. Helyiségei a nyitott ár kádsorral övezett 
négyzet alakú belső udvarról nyílnak. A kétemeletes udvari homlokzatokat a földszinten dór, az első 
emeleten jón oszlopos Colosseum-motívum, a második emeleten ívezet nélküli falpillérek tagolják. 
A négyszögletes ablakokat háromszögű és körszeletes oromzat díszíti. A szimmetrikus homlokzat víz-
szintes ta golását az egyenletesen ismétlődő ablakok hangsúlyozzák. Az épület sarkait és a ka puzatot 
minden oldalán faragott kváderkövek keretezik. Az első emelet középső ablaka fölötti területet 
a Farnese család hatalmas címere díszíti. A palota építését Sangallo halála után Michelangelo fejezte 
be. Az ő tervei alapján épült a legfelső szint és a főpárkány 1546 és 1548 között. 

A Palazzo Farnese belső udvara (1548)

Andrea Palladio (1508–1580): Palazzo Valmarana
(1566), Vicenza

Nagyoszloprendes palotahomlokzat. Az alsó két szintet át-
fogó lizénák a függőlegességet hangsúlyozzák. A magas alsó 
szintet félemelet (mezzanin) osztja meg. A koszorúpárkány fölé 
szobrokkal díszített attika épült.

Leon Battista Alberti: Palazzo Rucellai (pálácco 
rucselláj; 1446–1451), Firenze

A � renzei hálósan tagolt palotatípus jelleg zetes példája. 
A Colosseum hatására utaló, kváderkövekből épült homlokzatot  
a víz szintes  övpárkányok és az emeletenként induló, enyhén ki-
emelkedő lizénák osztják fel azonos területekre.
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Kastélyok

A hatalmas méretű Chambord-kastélyt I. Ferenc király építtette egy 
55 négyzetkilométeres park közepén. Az épület 440 termével és 365 kan -
dallójával az eszményi királyi palotát tes te sítet te  meg. A terv a vár kas tély 
és a lakótorony típusát egyesítette. Főépülete a hatalmas, négy sarkán 
sa roktornyokkal ellátott öregtorony, a donjon (donzson), melyet há rom 
oldalról egy négyszög alaprajzú udvar vesz körül. Az ud vart körülölelő 
épületszárnyak sarkain lakosztályokat tartalmazó, kör alaprajzú tornyok 
épültek. A zömök, kerek palával fedett tornyok erőd szerűvé teszik a kas-
télyt, de az olasz mintára készült ablakok és a pillérekkel osztott falak 
már jellegzetes reneszánsz motívumok. A teljes épület a középső ten-
gelyre tükörszimmetrikus, az öregtorony pedig kereszt alakban is szim-
metrikus.

A Vicenza (vicsenza) közelében épített nyaralókastély – a Villa Rotonda 
– Palladio mes terműve.  A centrális elrendezésű épület kör alaprajzú köz-
ponti terét falazott kupola fedi, melynek kör alakú mennyezeti nyílása 
természetes megvilágítást biztosít a belső térnek. A kör alaprajzú belső 
teret négyzetes tér veszi körül. A római pódiumtemplomokhoz hason-
lóan a lakószint jóval a talaj fölé épült. A bejáratok előtti portikuszokhoz 
(oszlopos előcsarnokokhoz) pofafalak közé fogott lépcsők ve zetnek mind 
a négy  oldalról. A portikuszok nyeregtetős, timpanonos lefedé se  6-6 jón 
oszlopra támaszkodik. Az épület alaprajza a lépcsős por ti kuszokkal együtt 
görögkeresztet formáz, tehát hossz- és keresztten ge lyére is szimmetrikus.

Chambord (sámbór)-kastély a Loire (loár) mentén (1519–1541)

Andrea Palladio: Villa Rotonda (1566–1569), Vicenza mellett

A francia korai reneszánsz építészet kiemelkedő em-
lékei a Loire völgyében épült blois-i, chambord-i és 
chenonceaux-i (sönanszói) kastélyok. Közös jellem-
zőik, hogy a középkori kötetlen alaprajz helyett a he-
lyiségeket három vagy négy oldalon zárt, nagy udvar 
köré építették, a saroktornyokba lakosztályokat he-
lyeztek, az épületet meredek hajlású tetővel fedték 
és kéménnyel díszítették, a keskeny nyílások helyett 
pedig nagy ablakokat készítettek.

Loire menti kastélyok

A Chambord-kastély alaprajza

pedig nagy ablakokat készítettek.

Öregtorony

Belső udvar
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A reneszánsz idején önálló műfajjá vált a szobrászat. A művészek az 
antik szobrok szépségét, harmonikus arányait tekintették példaképnek. 
Nagy hangsúlyt fektettek a részletek élethű kidolgozására, ezért előtér-
be került a természet és az emberi test tanulmányozása. A látott forma 
jellegzetességeit bemutató tanulmányok célja a valósághű ábrázolás 
és a térbeliség érzékeltetése volt. Szívesen örökítették meg a meztelen 
test szépségét, gyakran még a bibliai alakokat is ruhátlanul mutatták be 
(Ádám, Éva, Dávid). 

Szobrászat

Ádám és Éva története: Ádám teremtése. Bűnbeesés. 
Éva teremtése. Kiűzetés a Paradicsomból

József története: Józsefet eladják a testvérei. A gabona 
begyűjtése. Az ezüstserleg felfedezése. József elárulja 
kilétét testvéreinek

A reneszánsz szobrászat fejlődésében döntő jelentőségű a � renzei 
keresztelőkápolna három bronzkapuja. Az első kaput még a tre-
cento idejében Andrea Pisano (piszáno) tervezte. 1401-ben a � -
renzei kereskedők céhe pályázatot írt ki a keresztelőkápolna má-
sodik bronzkapujának elkészítésére. A pályázat témája Izsák 
feláldozása volt. Ghiberti harmonikus, újszerű vonásokat mu-
tató kompozíciója nyerte meg a pályázatot a bírálóbizottság egy-
hangú döntése alapján. Az ő kompozíciója felelt meg leginkább 
a pályázat szigorú követelményeinek (a Pisano-féle négykaréjos 
keret megtartása, a bibliai események hiteles bemuta-
tása és a szereplők élethű megfor-
málása). A bal felső karéjtól a 
jobb  alsó karéjig átlósan futó 
szikla két részre osztja a jelenetet 
úgy, hogy elkülöníti egymástól a 
fő- és mellékszereplőket. Az ala-
kok megformálása antik hatásra 
utal, a testtartás és a ruharedők 
dekoratív vonalai még a gótikus 
stílus jellemzői. A jobb felső sarok-
ban erős rövidülésben megjelenő 
angyal már a reneszánsz térábrázo-
lás törekvését mutatja.

Lorenzo Ghiberti (lorenco giberti; 1378–1455): A Paradicsom kapuja – „Porta del 
Paradiso” (1425–1452), aranyozott bronz, a � renzei keresztelőkápolna keleti kapuja 

A � renzei keresztelőkápolna harmadik kapujának megtervezésére 1425-ben kapott megbízást 
Ghiberti. A téma az Ószövetség jeleneteinek bemutatása volt. A kapu újszerű megoldása elismerést 
váltott ki a kortársak körében, még Michelangelo is megcsodálta a művet, majd elnevezte A Paradi-
csom kapujának. A korábbi két kapun még sem Pisano, sem Ghiberti nem alkalmazta a perspektíva 
eszközeit. A harmadik kapun már úgy érzékeltette a térmélységet Ghiberti, hogy a közelebbi alako-
kat nagyobbra és a keret aljára, a távolabbiakat kisebbre és a keret felső területére helyezte. 
Az Ószövetség történetét 10 domborműbe sűrítette, de egy keret több jelenetet is magába foglal. 
Különböző térmélységekkel érzékeltette az egymás után megtörtént eseményeket, amelyek így el-
különülnek egymástól. A dombormű alsó része kiáll a keretből (magasrelief), itt láthatók az előtér 
nagyobb méretű szereplői. A középső és a felső részek domborúsága fokozatosan csökken (lapos-
relief). Ezzel a technikával – a perspektivikus ábrázolás újszerű módszerével – a lapos felületen 
háromdimenziós tér hatását lehetett elérni.

Lorenzo Ghiberti: 
Izsák feláldozása
(1401–1402), 
aranyozott bronz
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A középkorban a szobrászat fő feladata az épületek díszítése  volt, 
ezért a szobrok kompozíciója az építészeti környezethez alkal-
mazkodott. A késő gótika idejéből ismerünk már néhány sza-
badon álló körplasztikát is (pl. a kolozsvári Márton és György 
bronzból öntött Szent György-szobra), de még a korai reneszánsz 
időszakát is a megrendelésre készült, templomfülkékben elhelye-
zett szobrok jellemzik az egyre több szabadon álló körplasztika 
mellett. 

Lovas szobrok
A reneszánsz művészek az ókori alkotásokat (diadalívek, szarkofágok, 
körplasztikák) tekintették példaképnek. Az antikvitáshoz való visszaté-
rést jelezte a lovas szobrok iránti igény feléledése. Szerencsére a bronz-
öntés technikája nem merült feledésbe, de mégis nagy kihívást je-
lentett Donatello és Verrocchio (verokkió) számára, amikor megbízást 
kaptak a lovon ülő zsoldosvezér alakjának megmintázására.

Erasmo de’ Narni, vagyis Gattamelata („hízelkedő macska”) a velen cei 
köztársasághoz tartozó Padova  hadseregének zsoldosvezére volt. A szo-
bor készítése előtt Donatello kü lönböző ókori lovas szobrokat tanulmá-
nyozott, de a kiindulópontot  való színűleg Marcus Aurelius római ko-
ri lovas szobra ad ta (mellső lábát emelő ló, oldalra fordított fej, a vezér 
megemelt jobb  keze). Az ókor óta még nem alkottak ilyen nagyméretű, 
minden építészeti kötöttségektől mentes, bronzból öntött lovas szobrot. 
A magas talapzaton álló ló és lovasa tökéletes, harmonikus egységet alkot. 
A reneszánsz zsoldosvezért a római császárok páncéljába, kar- és láb-
szárvédőjébe öltöztette, és egy tetterős, határozott fér� ként mutatta  
be. Pálcája és kardja éles átlóval metszi a környező teret és a ló tömegét. 
A szobor látványa alapján egy győztes hadvezér képe jelenik meg előt-
tünk, pedig Gattamelata inkább sikertelen csatáiról volt híres. A szobrot 
a hadvezér � a rendelte, aki sikeres, határozott vezérként szerette volna 
megörökíttetni apját.

1. 2. 3.

1476-ban Verrocchio kapta a megbízást, hogy készítse el Colleoni 
lovaskapitány bronz szobrát. Természetesen első feladatának a zsol-
dosvezér életének megismerését tartotta, hiszen csak így tudta hi-
telesen megformálni az alakját.

Verrocchio alaposan ismerte a ló anatómiáját és mozgás közbeni 
változását, ezért életszerűen, természetes egységben tudta ábrázol-
ni a büszkén ülő vezérrel együtt. A vezér feszes tartásban, jobb vál-
lát kissé hátrahúzva, határozottan vezeti lovát; megjelenése minta-
ként szolgálhatott a hadserege számára. Az arányok kialakításakor a 
szobrász figyelembe vette a perspektívát és azt a tényt, hogy a szo-
bor magas talapzaton áll.

Donatello (1386–1466): Gattamelata lovas szobra
(1447–1453), bronz, 3,4 méter, Padova

1. Marcus Aurelius, 4,3 méter (2. századi római bronzszobor)
2. Donatello: Gattamelata, 3,4 méter
3. Verrocchio: Colleoni zsoldoshadvezér, 4 méter  

Kolozsvári Márton és György: Szent György 
és a sárkány (1373), bronz, Prága, gótikus szobor

1476-ban Verrocchio kapta a megbízást, hogy készítse el 

Andrea Verrocchio (1435–1488): Colleoni 
zsol dosvezér lovas szobra 
(1483 körül), 4 méter magas, Velence
Colleoni Bartolomeo (1400–1475)
itáliai condottiere (zsoldosvezér) Nápolyt, 
Velencét és Milánót szolgálta.  1454-ben 
Velence főkapitánya lett. Vagyonát vég-
rendeletében jótékony célokra hagyomá-
nyozta, az egyetlen kikötése az volt, hogy 
szobrot emeljenek emlékezetére

képzeletv10_uj_2014.indd   12 5/12/14   9:36:00 PM



Reneszánsz művészet

13

A tökéletes szobrok

A reneszánsz szobrászok tökéletes szépségű, harmonikus arányú szob-
ro kat alkottak. Témaválasztásuk főszereplői olyan emberek voltak, akik-
nek nemcsak a külső megjelenésük tökéletes, hanem jellemük és pél-
da   mutató magatartásuk is követendő lehetett a kor embere számára. 
„A tö kéletesség valamennyi részlet tökéletes összhangja, amikor semmit 
sem le het hozzátenni vagy elvenni anélkül, hogy az egész ne károsodjék” 
(Leon Battista Alberti). 

Gyakran ábrázolták a bibliai Dávid életének jeleneteit, melyek közül 
a leghíresebbek Donatello, Verrocchio és Michelangelo szobrai.

Donatello szobra azért is jelentős, mert a klasszikus ókor óta ő készí-
tett először ruhátlan szobrot. A bibliai hőst serdülő i� úként mutatta be, 
aki ügyességével, bátorságával és leleményességével legyőzte a durva  
és erős Góliátot. A bevégzett tett után elmélázva tekint le a bal lába 
alatt fekvő Góliát fejére. Bal kezében a parittyát, jobb kezében pedig 
azt a kardot tartja, amellyel levágta az ellenfél fejét. Győzelmét jelképezi 
a babérkoszorús talapzat és a babérkoszorúval díszített kalapja. Méltán 
írta erről a szoborról Giorgio Vasari, a kortárs művész és művészeti író, 
hogy „ez az alak olyan természetes, életszerű és gyengéd, hogy a művészek 
úgy vélik, hogy a szobrász biztosan élő modellről mintázta”.

Verrocchio nem csak egy győztest, hanem egy örökké tettre kész, si-
keres embert örökített meg. Dávid kiegyensúlyozott, kontraposzt tar-
tása nyugalmat és magabiztosságot áraszt. Arca a harc utáni megelé-
gedettséget, büszkeséget és a Góliát iránti megvetést fejezi ki, akinek 
levágott feje a győzelem jeleként a lába előtt hever. 

Donatello: Dávid (1430–1440), 
bronz, 158 cm, Firenze, Museo Nazionale

Verrocchio: Dávid (1473–1475), 
bronz, 124 cm, Firenze, Museo del 
Bargello

Hasonlítsd össze Donatello, Verrocchio és Michelangelo  
Dávid-szobrait! Miben hasonlítanak, és miben külön-
böznek egymástól? Az elemzés szempontjai: téma, test-
tartás/kompozíció, arckifejezés, kidolgozás/egyéni stí-
lus, technika. 

Michelangelo 
(1475–1564): Dávid 
(1501–1504), márvány, 
434 cm, Firenze, 
Accademia

Michelangelo egy bátor, elszánt, tettre kész és győzni akaró 
hőst mintázott meg. Dávid kényelmes kontraposzt tartásban áll 
előttünk. Lazán leengedett jobb kezében rejtőzik a parittyakő, 
a bal kezében pedig a kő elhajítására szolgáló rombusz alakú 
bőrdarabot tartja. Semmi félelem nem érződik rajta, annak elle-
nére, hogy még a harc előtt áll. Megvetéssel és haraggal fordul 
Góliát felé (akit csak a képzeletünk lát), és magabiztosan készü-
lődik a parittya elhajítására. Ruhátlan teste az első pillanatban 
meghökkentő, de nem érezzük védtelennek, mert izmos testé-
ből magabiztosság, erő és a győzelembe vetett hit árad. 
A minden akadályt legyőző, bátor hős szobrát a � renzei polgá-
rok a város jelképévé választották, és a városháza, a Palazzo 
Vecchio kapujának közelében helyezték el. Jelenleg ezen a he-
lyen a szobor másolata látható.

A reneszánsz szobrászok tökéletes szépségű, harmonikus arányú szob-
ro kat alkottak. Témaválasztásuk főszereplői olyan emberek voltak, akik-

 (1473–1475), 
bronz, 124 cm, Firenze, Museo del MichelangeloMichelangelo

(1475–1564): 
(1501–1504), márvány, 
434 cm, Firenze, 
Accademia
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Michelangelo, „a márvány mestere”

A Pietà* a művész legkedveltebb anyagából, márványból készült. A szo-
bor Máriát és a keresztről levett, megkínzott � át, Jézust ábrá zol ja. 

Michelangelo a szereplőket a reneszánsz kedvelt kompozíciójában, 
gúla alak ban formálta meg. Jézus élettelen teste szinte belesimul anyja  
ölébe azáltal, hogy felsőteste kissé megemelkedik, alsó lábszárai pedig 
a ruharedők függőlegeséhez közelítenek. A lágyan lehanyatló, törékeny 
test érzékeny kidolgozása ellentétben áll Mária erőteljes, gazdagon re-
dőzött ruhájával. A kompozíció nyugodt, tömbszerű körvonala szinte 
eggyé kovácsolja a két testet. Mária arckifejezése, testtartása és kéz-
mozdulata a csendes belenyugvást fejezi ki, bal kezének mozdulatával 
megadóan jelzi, hogy elfogadja Isten akaratát. A fájdalmat és a szenve-
dést tehát nem a mimikával és a gesztusokkal, hanem inkább a szenve-
délyesen, görcsösen vonagló ruharedőkkel érzékeltette a művész. 

Michelangelót sokan bírálták azért, hogy túl � atal anyát mintázott. 
Alakja olyan benyomást kelt, mintha megállt volna az idő, és még min-
dig az ölében tartott kisgyermekre tekintene le. Michelangelo erre azt 
válaszolta, hogy „az Anyának � atalnak kellett lennie, � atalabbnak a Fiú-
nál, hogy örökké szűznek lássák; a Fiú viszont, miután csatlakozott a mi 
emberi nemünkhöz, olyannak kellett, hogy lássék, mint bárki ember� a 
a halál után”.

Michelangelónak ez az egyetlen szignált alkotása. Azután véste a Má -
ria mellén átvetett szalagra az aláírását (Michel Angelus Bonarotus Flo-
rent Faciebat), miután meghallotta, hogy kiállított művét más művész 
munkájának tulajdonították.

Michelangelo: Pietà (1497–1499), márvány, 174 cm magas, Róma, Szent Péter-bazi-
lika, Vatikán

A Pietà kompozíciós vázlatrajza

Michelangelo a szobor megalkotásáról szóló megbízás mellé egy 
szerződést is kapott, melyben ez állt: „A halott Krisztust karjában 
tartó, ruhás Szűz Mária és � a szabályos emberméretű legyen... Ez 
legyen a legszebb márványszobor Rómában, és nincsen manapság 
más mester, aki jobban meg tudná csinálni.” Michelangelo ezek 
után a tökéletesség igényével fogott hozzá a szoborcsoport fara-
gásához, melyről művészetének összes jellegzetessége leolvas-
ható: a test anatómiájának ismerete, az élethű (realista) ábrázolás, 
a dinamizmus, a monumentalitásra való törekvés, az erős kont-
rasztok és az érzelmek kihangsúlyozása.

Itáliai szobrász, festő, építész, költő, a cinquecento 
egyik leghíresebb polihisztora. Hírnevet a Rómában 
készült Bacchus (1496–1497) és a Pietà (1497–1499) 
szobrokkal szerzett. Sikeresen induló művészpályája 
sorozatos megrendelésekkel folytatódott. Firenzé-
ben felállított monumentális márványszobra, a Dá-
vid (1501–1504) a reneszánsz humanizmus és a � ren-
zei polgárság szimbólumává vált. 1505-ben II. Gyula 
pápa Rómába hívta, és egy nagyméretű síremlék el-
készítésével bízta meg. Egyéb megrendelések teljesí-
tése és pénzügyi akadályok miatt a sírszobroknak 
csak egy része készült el. A római San Pietro in 
Vincoli-templomban 1542–1545-ig felállított síremlék 
főalakja Mózes lett. 1508–1512-ig megfestette a 
Sixtus-kápolna  dongaboltozatos mennyezetét. A ki-
lenc részre osztott felület fres kói a Teremtés történe-
tét jelenítik meg. 1521–1534 között készítette a Me-
dici hercegek sírjait, melyeknek főalakjai Lorenzo de 
Medici (lorenco de médicsi) és Giuliano de Medici 
(dzsuliáno de médicsi) hercegeket ábrázolják, a szar-
kofágokon heverésző allegorikus alakok pedig a 
Nappal, az Éjszaka, a Hajnal és az Alkony jelképei.
Michelangelo 1534-ben véglegesen Rómába költö-
zött, és megfestette a Sixtus-kápona főfalára az 
Utolsó ítéletet ábrázoló 200 négyzetméteres freskót. 
Ezután már főleg szobrászati és építészeti feladatok-
kal foglalkozott. Felügyelte a Szent Péter-bazilika 
építkezését, és megtervezte a 42,5 méter átmérőjű 
emelt ívű, bordás kupolát és az oldalhomlokzatokat 
(1546–1593), de a kupola már csak Michelangelo ha-
lála után készült el.

Michelangelo Buonarroti (1475–1564)
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Az 1521 és 1534 között készült Medici-síremlékek Michelangelo legje-
lentősebb művei közé tartoznak. A két herceg – Giuliano de Medici  és 
Lorenzo de Medici – szobrát a San Lorenzo-templom négyzet alaprajzú  
kápolnájának két, egymással szemközti falán helyezte el. Az ar chi-
tektonikus szerkezetű síremlékek lábazati része fölötti falfelületet há-
rom fülkére osztotta. A középső szoborfülkét páros pilaszterek kerete-
zik, a mellette lévőket pedig szegmentívű* oromzat zárja. A szobrok 
alatti szarkofágok enyhén lefelé görbülő fedelén egymásnak hátat for-
dító, ruhátlan fér�  és nő allegorikus alakja fekszik. 

A síremlék allegorikus alakjai
Giuliano szarkofágján a  fekvő alakok, a Nappal és az Éj, Lorenzo 
szarkofágján pedig a Hajnal és az Alkony allegorikus szobrai az 
idő múlását jelképezik. A Hajnal az éjszakai alvás után még fárad-
tan ébredezik, feje lehanyatlik, teste lustán nyújtózkodik a szar-
kofág tetején. (A Hajnal és az Éj szobrai az egyedüli női aktszob-
rok Michelangelo munkásságában.) Hatalmas, izmos testük 
kényelmesen nyúlik el a szarkofág ívén. Egyik lábukat kinyújtva, 
a másikat felhúzva, a könyökükre támaszkodva fordulnak a szem-
lélő felé. Testük íve a hercegek szobraihoz vezeti a tekintetet, ahol 
a kompozíciós háromszög csúcsában az ülő hercegek feje látható. 
Kissé eltérő a heverésző szobroktól az Éj nőalakjának megformá-
lása, aki jobb kezével megtámasztja álmában előrehajtott fejét. 
Haját holdsarló és csillag díszíti. A lába az álmot jelképező mákdí-
szes növénycsomóra támaszkodik, mellette az éjszaka madara, a 
bagoly. A bal karja előtti szakállas maszk a rémálmok megszemé-
lyesítője. Giovanni Strozzi (dzsovánni sztrocci), a Mediciek egyik 
híve így írt az Éj alakjáról: „Az Éjt, amint édesen szendereg / előtted 
itt, egy angyal véste kőbe. / Alszik, tehát él. Nem hiszed felőle? / Éb-
reszd föl, és beszélni fog veled.”
Michelangelo erre a hízelgő versre szintén versben válaszolt: 
„Aludni jó, és kőből lenni még jobb, / míg szégyen és gyalázat úr 
a világon. / Mily szerencse: se éreznem, se látnom! / Ne kelts föl 
hát, s ó! Csendesen beszélj ott.”

A Medici hercegek szobrai
Michelangelo az ókori Róma hadvezéri öltözetében mintázta 
meg az elhunyt hercegeket. Lorenzo keresztbe tett lábakkal ül, 
fejét bal kezébe támasztja, és gondolataiba mélyedve néz maga 
elé (ezért kapta az „Il pensieroso” – a „Gondolkodó” jelzőt). Fe-
jét állatmaszkos, díszes sisak fedi. Bal könyökét egy denevérfej-
jel díszített dobozra támasztja, melynek az volt a kompozíciós 
szerepe, hogy megakadályozza a test előredőlését. Egy herce-
get nem illett volna összeroskadt testtartásban ábrázolni.
 „...a töprengő Lorenzo hercegnek külseje bölcsességről tanúsko-
dik, lábszára olyan gyönyörűen van kifaragva, hogy annál szeb-
bet szem nem láthatott; a másik a büszke Giuliano herceg; feje,  
nyaka, szemgödre, orrának vonala, szájának görbülete, haja,  
keze, karja, térde és lába isteni szép.” 
– írja a hercegek szobráról 
Giorgio Vasari. A fenti írásból 
is érezhető, hogy Michelan-
gelo idealizálta a hercege-
ket, és sem a köztük lévő 
korkülönbséget, sem a jellem-
beli különbséget nem érzékeltette. 
Úgy vélte, hogy „ezer év múlva úgy-
sem tudja majd senki, milyen volt a 
két herceg”. 

Michelangelo: Giuliano de Medici síremléke 
(1521–1534), márvány, Firenze, San Lorenzo-bazilika

Michelangelo: Lorenzo de Medici-síremlék, részlet 
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Festészet

Szerkesztett képek
A reneszánsz festők kedvelt kompozíciós módszere volt az egy 
 irány pontos perspektivikus szerkesztés alkalmazása. Piero della Fran-
ces ca is olvasta Alberti Festészetről című 1435-ben megjelent könyvét, 
és a perspektíva szerkesztésének szabályait rögtön ki is pró  bálta. A tö-
kéletes perspektívában megszerkesztett Krisztus os torozása című fest-
mény tartalmi és formai szempontból is két részre tagolódik. Első pil-
lanatban a kép előterének jobb oldalán álló  három fér� t vesszük észre, 
akik látszólag nem törődnek a hát tér ben zajló eseménnyel. A plasztiku-
san kidolgozott alakok a bal oldali térmélységet hangsúlyozzák. A szín-
padiasan megformált jele netek hátterét az egy iránypontos perspek-
tíva segítségével  megszerkesztett antik és reneszánsz épületrészletek 
adják. A távolodó  irányvona lak a háttérben zajló eseményre – a Passió 
egyik rész  leté re –,   Krisztus osto ro zására terelik a néző � gyelmét. A mű  -
vész zárt térbe sűríti a je lenetet, jobbról, balról oszlopok so ra koz  nak, 
az alacsony mennye zet  szinte összeroppantja Krisztus törékeny alak-
ját, az erős rövidülésben ábrázolt márványburko lat sűrűsö dő rajzolata 
pedig a bezártság érzésével fokozza a drámai hatást. Krisztus egy osz-
lophoz kötözve a klasszikus görög szobrokhoz hasonló nyugodt, kont-
raposzt tartásban áll: szelíden, megadóan néz ostorozója felé, hiszen 
ő az „Isten Báránya, Ő veszi el a vi lág bűneit”. Szenvtelen szemtanúként 
Pontius Pilátus helytartó ül a bal olda lon, háttal állva pedig Heródest 
láthatjuk. 

A kép időben és térben is elkülönülő két jelenetét a középső oszlop-
sor választja el egymástól. A külső és belső tér megvilágítása és az ár-
nyékok kidolgozása különböző. A jobb oldali csoportot a nap süti bal-
ról, míg a korbácsolás jelenetét a jobbról és fentről jövő fény világítja 
meg. A téma drámaiságával ellentétes a szereplők nyugodt testtartása 
és érzelemmentes arckifejezése, a fest mény ünnepélyes hangulata és 
a pontosan megszerkesz tett kompozíció színpadias hatása.

Piero della Francesca  (piero dellá fráncseszká, 1416–1492): Krisztus ostorozása 
(1455 körül), tempera, fatábla, 58,4  ×  81,5 cm, Urbino, Galleria Nazionale 

A reneszánsz festészet legnagyobb újítása a vonal-
perspektíva alkalmazása, melynek segítségével a há-
romdimenziós tárgyakat úgy lehet ábrázolni a sík fe-
lületen, hogy a kép a valóság illúzióját kelti. Már 
Giotto is próbálkozott a térmélység érzékeltetésével 
a 14. században. A szigorú szabályokon alapuló pers-
pektivikus kép szerkesztésének módszereit (a párhu-
zamosok közeledésének és a formák arányos méret-
csökkenésének geometriai szabályait) azonban csak 
Brunelleschi dolgozta ki a 15. században. Bebizonyí-
totta, hogy a látszati képet nemcsak a távolság, ha-
nem a szemmagasság helyzete (a horizont magas-
sága) is befolyásolja. Az alacsony nézőpontból 
(bé kaperspektíva) ábrázolt jelenetek zsúfoltabbnak 
hatnak, mert a szereplők takarják egymást. Magasra 
helyezett nézőpontból (madártávlat) a formák jól el-
különülnek egymástól. Egy átlagos ember szemma-
gasságából (középmagas nézőpont) kialakított kom-
pozícióval természetes, harmonikus hatás érhető el.

A perspektivikus ábrázolás

Carlo Crivelli (krivelli; 1430–1493 körül): Angyali üdvöz let 
(1486), fa, 207 × 147 cm, London, National Gallery

A kép előterében Szent Emidiusz társaságában érkezi k Gáb riel 
arkangyal, hogy elmondhassa az örömhírt Máriának. Az épü-
letrészletek meghosszabbított irányvonalai egy pontban talál-
koznak. A távolodás lendülete a megnyílt mennybolthoz viszi 
a néző tekintetét, ahonnan fehér galamb képében egy fénysu-
gárral érkezik a Szentlélek az áhítatosan imádkozó Máriához. 
A képen több szimbolikus tárgy is utal a megszületendő Krisz-
tus életére, például az alma a bűn, a tök a feltámadás, a páva 
pedig a halhatatlanság jelképe.
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Az illuzionisztikus tér
A Szentháromság (Trinità) című freskó az első olyan képek közé tar to zik,   
amelyek a matematikailag pontosan szerkesztett lineáris pers pek tíva se-
gítségével valódi térmélység illúzióját keltik. Masaccio (mászáccsó) a ke-
resztre feszítés jelenetét nem a korábban megszokott arany háttér elé, 
hanem építészeti környezetbe helyezte. Az irányvonalak  a néző szem-
magasságában lévő egyetlen enyészpont (iránypont) felé közelednek, 
amelyek a vakolatba metszve még ma is látszódnak a ke reszt talpánál 
a festék alatt. A tökéletes szerkesztésről Vasari is elismerően nyilatkozott: 
„A perspektívában ábrázolt és rozettadíszes kazettákra osztott dongabol-
tozat kockái a távlati rövidülésben olyan szépen futnak össze, hogy úgy 
rémlik, mintha átlyukasztanák a falat.”

A térmélység illúzióját akkor érzi legjobban a néző, ha meghatározott 
távolságra áll a freskótól úgy, hogy a szemmagasság vonala megegyez-
zen a festett kápolna padlózatáéval. Ekkor olyan érzése támad, hogy egy 
valódi kápolna falba mélyedő belsejét látja a történet egyre távolabb ál-
ló szereplőivel, és ő maga is résztvevője a jelenetnek. A legközelebbi-
eknek a lépcső két oldalán térdelő imádkozó donátorokat (adományo-
zókat) érzékeli a néző. Ők inkább a templomtér valóságban jelen lévő 
szereplőinek, mintsem a kép résztvevőinek látszódnak. Kicsit távolabbi-
nak tűnik az oszlopok mellett álló Szűz Mária, aki Krisztusra mutatva a 
kép nézőjére tekint kifelé, és ezáltal a nézőt is a jelenet részesévé teszi. 
Vele szemben áll Keresztelő Szent János, aki elborzadva � gyeli Krisz-
tus szenvedését. Leghátul áll a megfeszített Krisztus testét tartó Atya. 
A keresztet az Atya tartja, közte és Krisztus között a Szentlélek galamb-
ja lebeg. A kereszt mellett Mária és János áll, akik a hagyomány szerint a 
hívők és Isten között közvetítenek. A horizont alatt egy rálátásban meg-
festett szarkofágon fekvő csontváz képét látja a néző. A csontváz uta-
lás lehet Ádám sírjára, amely állítólag Krisztus keresztje alatt volt a Gol-
gota hegyén. A fölötte lévő szöveg mindenkit elgondolkodtat: „Voltam, 
aki vagy, leszel, ami vagyok.”

A Szentháromság (Trinità) térmélységet érzékeltető szerkezeti rajza. A Szentháromság 
témáját bemutató kompozíció keretét festett falpillérek alkotják. A közéjük festett 
illuzionisztikus kápolnatér a mélybe vezeti a tekintetet, és a szenvedő Krisztusra 
irányítja a néző tekintetét.

Masaccio (1401–1428): Szentháromság 
(Trinità; 1425–1428), freskó, 667 × 317 cm, Firenze, 
Santa Maria Novella-templom

Brunelleschi: Ospedale degli Innocenti (1420–1436)

A Szentháromság freskó építészeti részlete
A festett kápolna mintájául a feltételezések szerint a � renzei le-
lencház antik hatású kapuzata szolgált. Az épülethez hasonlóan 
a festményen is félköríves bolthajtás köti össze az oszlopokat. 
(Az épületen korinthoszi, a festményen jón stílusú oszlopok lát-
hatók.) A párkány és a boltívek által határolt íveket az egyszerű 
homlokzat  jellegzetes díszei, a kerek domborművek (tondók) 
töltik ki. A festmény architektonikus hasonlósága annyira fel-
tűnő, hogy többen úgy gondolták, hogy az építészeti hát teret 
Brunelleschi szerkesztette meg Masaccio számára.

Horizontvonal
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Az olajfestés kezdete
Miért nyűgözik le a németalföldi, korai reneszánsz stílu-
sú festmények még napjainkban is az embereket? Talán 
azért, mert a mindennapi életben látható dolgok meg-
festésén túl a képek szimbolikus tartalma elgondolkod-
tat, „tanít, jámbor érzelmeket kelt, és emlékeket ébreszt” 
(Szent Bonaventura). A korábban kialakult ikonográ� ai 
hagyományoktól eltérően a bibliai szereplőket is gyak-
ran helyezték polgári enteriőrbe*, a körülöttük lévő hasz-
nálati tárgyak pedig jelképes tartalmat hordoztak. 

A 15. század elején még újdonságnak számított, hogy 
a kép szereplői nem egy semleges (többnyire arany) hát-
tér előtt mozognak, hanem tájkép- vagy épületrészletek 
érzékeltetik mögöttük a tér mélyülését. Ebben az idő-
szakban általában még nem tudatos szerkesztéssel, ha-
nem a tapasztalati perspektíva alkalmazásával tudtak 
csak térmélységet kifejezni. (A térmélységet úgy érzékel-
tették, hogy az egymással párhuzamos élek a távolodás 
irányába összetartónak látszódnak, de nem találkoznak 
egy iránypontban.) A jelenetek életszerűségét az anató-
miai hűségre törekvő szereplőkkel, a karakteres portrék-
kal és az anyagszerű, plasztikus, ragyogó színekkel meg-
festett felületekkel érték el. 

Rogier van der Weyden (rohír fan der vejden; 1399 körül – 1464): Angyali 
üd vözlet (1434 körül), a triptichon* középső táblaképe, olaj, fa, 87 × 91,5 cm, 
Párizs, Louvre. Máriát és az angyalt a genti oltárkép szereplőihez hasonló 
pózban, egy polgári lakásbelsőbe (enteriőr) helyezve láthatjuk, a mindenna-
pi élet használati tárgyaival körülvéve 

Az Arnol� ni házaspár
A festészet történetének legrégebbi, lakásbelsőbe helyezett, egész alakos kettős 
portréja Giovanni Arnol� ni textilkereskedőt és feleségét ábrázolja. Egyesek szerint 
a pár eljegyzését vagy házasságkötésének pillanatát, mások szerint egy házassági 
évforduló megünneplését láthatjuk a festményen. A mélyülő tér a szoba hátsó fa-
lán függő domború tükörhöz vezeti a tekintetet. Ha jól meg� gyeljük, akkor láthat-
juk a festőt és egy másik személyt, továbbá az előtérben álló párt hátulról. Annak 
bizonyítékául, hogy az eseményen a kép alkotója is részt vett, a következő latin 
nyelvű feliratot festette a tükör fölé: „Johannes de Eyck fuit hic, 1434”, azaz „itt járt 
Jan van Eyck, 1434-ben”. 
A hálószobában lévő tárgyak a jelképek nyelvén utalnak a pár összetartozására. 
A kép kompozíciós középpontja a pár egymásba simuló keze. Karjaik íve kiemeli 
a háttérben lévő jelképes tárgyakat: a faragott széket, az „imádkozzál és dolgozzál” 
elvárást jelképező imafüzért és seprűt, továbbá a csilláron égő gyertyát. A nappali 
fény ellenére meggyújtott gyertya Krisztus világosságát és a pár szerelmének láng-
ját jelképezi, és egyben menyegzői gyertya is, amelyet szokásosan a vőlegény nyúj-
tott át a menyasszonynak a szertartás során. Az ágy mögött álló faragott szék a pár 
gyermek utáni vágyát fejezi ki, ugyanis a széket Szent Margit, a gyermekáldás vé-
dőszentjének szobra díszíti. Az előtérben lévő kutya a házastársi hűséget szimboli-
zálja. Az ablakpárkányon és az alatta lévő ládán látható narancsok – akkoriban na-
gyon drága gyümölcs volt – az édeni boldogságra és egyben a pár gazdagságára 
utalnak. A szoba berendezése, a drága textilek és a pár öltözéke is kifejezi, hogy az 
Arnol� ni család Brugge (brűzs) felső társadalmi rétegéhez tartozott. 
A festmény újszerű megoldásai:
•  konkrét személyeket ábrázoló kettős portré, térmélységet érzékeltető valóságos hát-

térrel;
• a jelképes tartalommal rendelkező, aprólékosan kidolgozott formák;
•  az olajfestés technikájának virtuóz alkalmazása. Az olaj kötőanyagként való alkal-

mazásával és a lazúros festésmóddal a több áttetsző rétegben felvitt festékszí-
nektől zománcszerűen ragyogóvá vált a felület. Ez a technika különleges árnyala-
tokat eredményezett.

Jan van Eyck (ján fán ejk; 1390 körül –1441): Az Arnol� ni házaspár 
(1434), olaj, fatábla, 82 × 59,5 cm, London, National Gallery
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