
Angyal a fán
[animositas]1

„Prenez sur moi…”2

Amikor végigolvasta azt a levelet, amelyben Isabella 1503. január
19-én megrendeli Peruginótól studiolója falára a következő fest-
ményt,3 úgy érezte, tudja, hogy miért került éppen oda, éppen úgy
az az angyal arra a fára; és azt is sejtette, hogy Bellini vagy Leo -
nardo miért tért ki az elől, hogy Isabella kívánságára dolgozzon.
Már egy ideje felmerült benne, hogy érdemes-e még néhány száz le-
velet elolvasnia, vagy már eleget tud arról, amire szüksége van
ahhoz, hogy rátaláljon, vagy legalább közelebb kerüljön ennek az
angyalnak és annak a levélkötegnek a megfejtéséhez. Amikor már
elég sokat olvasott Isabella koráról és életéről, akkor bukkant rá,
talán nem is egészen véletlenül, mint inkább váratlanul egy olyan
adalékra, ami újabb oldalról világította meg személyiségét. Érthe-
tőbbé, emberibbé talán még szerethetőbbé is tette. Megtudta, hogy
Isabella hagyatékában volt néhány olyan levél, amelyeket elkülö-
nítve és rejtve tartott, senkinek meg nem mutatott, és ami szám-
szerűen csak töredéke volt a húszezernek. Fontos jelzésnek vélte
ezt a mellékesnek tűnő adatot, talán amiatt, hogy e levelek feladó-
jának kilétét eddig még nem azonosították teljes pontossággal.4

A tényeket és feltételezéseket összevetve, úgy tűnt számára, hogy
a kifinomult esztétikai és intellektuális pompa, a rejtélyes titoktar-
tás mellett valamifajta egyszerű letisztultság is beleszövődött ebbe
a mesébe illő sorsba, annak a nőnek a mindennapjaiba, akit valaha
’Európa uralkodónőjének’ neveztek. Valójában egy kis hercegség
társuralkodója volt, de az akkori királyi, fejedelmi udvarok példa-
képükként tekintettek rá. A spanyol vagy a francia királyi udvarban
szinte megszólalásig hűen követték az általa kreált divatot;5 min-
denki tudta akkoriban, hogy a marchese maga tervezi öltözékét a
ruhától, a cipőtől kezdve az ékszereken, a hajviselet befésülésén át
a parfümig, mindent. Laboratóriumot hozott létre, és ott együtt kí-
sérletezett egy gyógynövényekhez és alkímiához értő testvérpár-
ral, hogy kozmetikumokat és gyógyszereket készíthessen. Írt és ol-
vasott latinul, görögül, játszott lanton, énekelt hangszerkísérettel,
dalokat szerzett, ismerte a retorika szabályait tudott követekkel tár-
gyalni, vitatkozni, érvelni, meggyőzni; és az első műgyűjtők egyike
volt. Mindez a pompa azonban nemcsak külső csillogás, hanem
belső ragyogás is, az önfegyelem mögött pedig — ahogy ez a leve-
lekből egyértelműen kiderül — izzó tűz is. Úgy tűnt, mintha élete
nemcsak 15–16. századi, hanem örök mese lenne. Nyitott kérdés-
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ként járt a fejében, hogy vajon mi lehet a titka egy ilyen életnek, és
ha egyszer már megélte valaki, megélheti-e más is? Isabella jelen-
sége másokat is foglalkoztatott, hiszen számtalan történelmi, iro-
dalmi, művészeti és életrajzi művet talált, közöttük egy érdekes ins-
tallációt is, amelynek magyarul Az estély címet adta: egy hatalmas
háromszög alakú megterített asztal, amely ünnepi vacsorára várja
vendégeit, akiknek nevét a terítőre hímezve olvashatjuk; néhányuk
külön terítéket is kapott, köztük Isabella d’Este-Gonzaga mantovai
uralkodónő6 arannyal és kékkel hímzett monogramos abroszt, rajta
az urbinói kerámiamintás majolikatálat és kelyhet.7

Valamiféle belső képpé azonban akkor kezdtek lassan összeállni
benne a tudástöredékek, amikor a Gonzaga Archívumban8 megőr-
zött leveleket olvasta, így a tények is fokozatosan utat találhattak
képzeletének, a megérzéseinek és a vágyainak szálai között. A múlt
és a jelen szinkron-mintázattá alakult, színes mozaikká, vélt és va-
lóságos képekből, illatokból, hangokból. A levelek legtöbbjét Isa -
bella saját kézzel írta, de van köztük diktált és kétszeres vagy több-
szörös másolatban megmaradt levél is. Van titkosírással vagy titkos
jelek közbe-kódolásával írt üzenet, de szándékosan félrevezetőnek
szánt, fals leveleket is találunk közöttük.9 A mantovai udvar min-
dennapi életéről, a kor neves és elismert személyiségeiről is azért
tudunk meglepően sokat, mert az Archívum körülbelül húszezer
levelet őriz Isabella uralkodásának idejéből, amelyből tizenkétezer
körüli származik magától a hercegnőtől. Ezeket egyrészt a politi-
kai helyzet kényszerítette ki, az akkori Manto vának az a kényes sze-
repe, amit egyensúlyozóként a különböző rokoni szálakkal egy-
máshoz fűződő itáliai udvarok, a Vatikán, a francia, az angol király
és a német császár között kellett játszania fennmaradásáért, más-
részt színezték a magánéletet körülszövő vonzalmak, ellenszenvek,
indulatok, intrikák és barátságok. Rátalált egy olyan dupla-levélre,
amelyet Isabella a velenceiek fogságában tartott férjének (Gian)fran -
cescónak írt, egyiket úgy, hogy az akár más kezébe is kerülhet, és
egy olyat, amelyben megmagyarázza férjének, hogy abban az akár
nyilvánosság előtt is felolvasható levélben mit miért ír, hogyan értse
ezt Francesco és miként cselekedjen, ha akar. Ennek tükrében vált
érthetővé az a levél is, amelyben Francesco egy barátjának jegyzi
meg nem kevés keserűséggel és némi iróniával, hogy nem könnyű
ott, ahol a feleségek mindent el tudnak intézni a férjük helyett vagy
az ő nevükben.

Mielőtt nagyon megsajnálta volna Francesco Gonzagát, akit több
lány- és fiúgyermekkel is megajándékozott Isabella, kezébe kerül-
tek a feleségnek informátorok, küldöttek, kémek által írt levelek.
Az egyik beszámol arról, hogy miként jelent meg egy velencei ün-
nepségen Francesco Gonzaga és sógornője Lucrezia Borgia,10 — fehér
ruhában mindketten —, hogyan táncoltak, sétáltak, lakomáztak és
melyik palota, melyik részében, hogyan vonultak el. Valószínűleg
ennek a levélnek az olvasásakor — szíve alatt egy következő gyer-
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meket hordva — nem igazán repeshetett Isabella. Persze ez a levelek
tengerében csak egy csepp volt a dinasztia-építést szolgáló házas-
ságtervekről, ékköves ajándékokról, gyógyírokról, illatszerekről, kel-
mékről, ruha-szabásmintákról, hajviseletről, hadseregek vonulásá-
ról, békekötésről, győzedelmes bevonulásról és visszavonulásról,
zenéről, kottákról, műtárgyak vételéről és elajándékozásáról, fest-
mények megrendeléséről szólók mellett.

Megnézte a studiolókat is, ahol Isabella leveleinek nagy részét
írta; a mantovai Castello San Giorgio tornyában berendezett első
dolgozószobájának koncepcióját, festményeit, az írópadját és egész
berendezését humanista tanácsadóinak segítségével gondolta ki,
maga tervezte és irányította a megvalósítást.11 A második grotta —
barlang, ahogy dolgozószobáit nevezte — falain a legkülönfélébb
hangszereket, kottarészleteket vagy dalszöveg-feliratokat ábrázoló
intarziák vannak, jelezve Isabella zene iránti kivételes vonzalmát,
ami nemcsak abban nyilvánult meg, hogy maga is játszott húros
hangszereken, hanem abban is, hogy zenekart is fenntartott a
Gonzaga-udvarban. Az egyik falba épített szekrénykében — amely-
nek külső intarziakép-felületén a Prenez sur moi12 dallama is megje-
lent — tartotta titkos leveles dobozát. Elképzelhető, hogy nem vé-
letlenül választotta ezt a helyet a kis levélköteg számára. Ezeket a
leveleket éveken át, különböző rendszerességgel kapta valakitől,
aki valamilyen módon fontos lehetett a számára, de akiről soha,
sehol nem tett említést. Sehol nem volt nyoma annak, hogy Isabella
válaszolt volna ezekre a levelekre. Talán nem lett volna érdektelen
felfejteni ezt az összefonódó kettős szálat, mégsem volt biztos
abban, hogy ebben az irányban kell folytatnia a kutatást.

Akkor már tudta, hogy az intarziába foglalt kis dallam műfaját
tekintve frottola,13 több énekhangra és általában lantra írt, az érzel-
meket emfatikusan kifejező ének, amelyeket főként Isabella ösz-
tönzésére és támogatásával szólaltattak meg a mantovai udvarban
és népszerűsítettek a korabeli Európában. A kor egyik legkiválóbb
zenésze és frottola-szerzője, Bartolomeo Tromboncino14 — aki, mint
valamivel később Gesualdo15 is, szerelemféltésből feleséget ölt — a
mantovai udvar szolgálatában állt, és mind Isabella, mind Fran ces -
co kivételes támogatását élvezte. Számtalan olyan frottolát szerzett
és mutatott be a marchesának, amely nemcsak megnyerte tetszését,
hanem amelyet saját hangszerkísérettel maga is előadott. Érdekes
azonban, hogy a Prenez sur moi, Isabella kedvenc dala mégsem
Trom boncinótól származik.

Megpróbálta hozzáilleszteni a kis dal szomorúságát a pompá-
hoz és a csodához, a meglehetősen sötét, árnyékokkal borított idő-
szakokhoz, és egyre inkább úgy vélte, hogy a fény és az árnyék egy-
szerre jellemezte Isabella életét. Amikor a szomorúság kerekedett
felül benne, valószínűleg akkor kereshette fel Osanna d’Andreasit,16

akinek — a források szerint — már gyermekkorában misztikus él-
ményei voltak, és akitől nemcsak meghallgatást, feloldozást és ta-
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nácsot várt, hanem imáit is kérte. Osannától negyvenhárom levél
maradt fenn. Mennyi ez a tizenkétezerhez képest? Bár ez csak
mennyiség, a számok egzaktsága, de nem a tények, a vágyak és a
vonzalmak észlelésének többértelműsége.

Minderről az írás megvilágíthat egy-egy léttöredéket, fényt vet-
het néhány eseményre, de hogy a valósághoz van-e, és melyik, mi-
lyen valósághoz, kinek, kiknek a valóságához van köze, azt lehe-
tetlen kideríteni. Mennyire más levelet kézzel írni, pecsétek mögé
vagy borítékba zárni, így küldeni és kézbe kapni, átvenni, mint gép-
pel gyorsan írt üzenetet kinyitni? Bizonyos, hogy a türelem, az idő,
a várakozás egészen mást jelentett néhány száz éve, de akár még
néhány évtizede is, mint most, amikor gondolataiban mindez visz-
szatükröződik. Milyen izgalmas, néha még felzaklató is látni a kéz-
írást, ahogy képet formál: írásképet. Ahogy (oda)tartozik valakihez
az írásképe ugyanúgy, ahogyan az arcképe. De mennyire hű ez a
kép? Kihez és mihez? A valóságos emberhez? Vagy ahhoz, akinek
véljük? Vagy ahhoz, akinek hiszi magát?

[vanitas]17

„Triumphante diamante…”

Nagyon is lehetséges, hogy Tiziano is feltette ezeket a kérdéseket.
Főként akkoriban, amikor azt a kérést — vagy parancsot? — kapta
Isabella d’Estétől, hogy a róla készített portrét úgy kell átfestenie,
hogy ráncai kevésbé legyenek láthatóak.18 Tiziano, aki a kortársak
szerint maga is hiú ember volt, emberileg valószínűleg értette ezt a
kérést, még ha festőként és művészként aligha érthetett is egyet
vele. De a kérést teljesítette — láthatóan, hiszen a portrén nem lát-
ható egyetlen Isabella-ránc sem, vagy negyven évvel fiatalabbnak
mutatja, mint amennyi a készítés időpontjában volt, és a róla ké-
szült képek közül talán a legjobb. Egymás mellé tette a portrék rep-
rodukcióit: Giliano Romanóé kemény, kissé kesernyés arckifejezés-
sel ábrázol egy nőt, akit vagy Isabella d’Esteként vagy Margherita
Paleologóként azonosítanak.19 Ruhája alapján akár Isabella is le-
hetne, de a kép valószínűleg a másik feltételezett nőt, Isabella egyik
menyét ábrázolja, aki szintén a mantovai divatot követte. Leonardo
da Vinci profilból készített rajzán20 a fiatal Isabellát ismerte fel, akit
szelídnek, de határozott, várakozó és tettre kész tekintetűnek mu-
tatott a képmás. Hasonlóan egy ismeretlen festőtől származó mi-
niatúrán is, amelyen talán a szelídséget vélte hangsúlyozottabbnak.
Medálokra vésett félprofilban ábrázolt portrék is fennmaradtak
róla.21 Felvillant előtte egy egészalakos Isabella d’Este ábrázolás is
Lorenzo Costa nagyméretű festményén,22 amely „az” udvart — fő-
ként az idealizált udvart — ábrázolja, középpontjában éppen egy
Isabellát koronázó angyallal. Ez a festmény az első studiolo falainak
egyikét díszítette. Az idealizálás talán itt érte el csúcspontját, a

13A frottola a madrigál
elődje, de hatással volt a

francia sanzonra is.

14Bartolomeo Tromboncino
(1470–cc. 1535)

15Carlo Gesualdo
(1560–1613) madrigálok

zeneszerzője.

16(Áldott) Osanna Andreasi
(1449–1505) dominikánus

szerzetesnővér, fennma-
radt 43 levele, amelyet
Jerome Scolari, olivetói

(reformált benedekrendi)
szerzeteshez írt. Jerome

Scolari idézi fel, hogy
Osannával folytatott

spirituális beszélgetéseiket
gyakran megszakította

Isabella látogatása,
akit nem lehetett

megvárakoztatni.

17hiúság

18Tiziano: Isabella d’Este
arcképe, olaj, vászon,

102x64 cm, cca. 1534–
1536, Kunsthistorisches

Museum, Bécs; egyes
források szerint Tizianót

már eleve úgy instruálták
Isabella udvarából, hogy

idealizálva fesse meg
a portrét.

19Guliano Romano:
Női arckép, olaj, fa,

115,5x90,5 cm, cca.
1531, Royal Collection,

Windsor, UK. Margherita
Paleologo Isabella fiának,

Federico Gonzagának
volt a felesége.
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mesés, csodálatos, békében élő udvar: ahogy azt Isabella láttatni
akarta; és ez sikerült is, hiszen ez és így maradt fenn, ezt látjuk ma
is. De hol a kép igazsága? És hol Isabelláé? És merre a tényeké? És
hová tehetné ő maga, aki nézi, látja és gondolja mindezt, a saját
igazságát? Fennmaradt a Rubens által készített posthumus Isabella-
portré23 is, amely egy életteli, erőteljes nőalakot ábrázol, és inkább
a festő stílusának jellemzői olvashatóak le róla, mintsem a — felté-
telezetten — valóságos Isabella-vonások. Eszébe villant az a már
közhelyszerű megállapítás, hogy a megfigyelő hatással van a meg-
figyeltre, hogy a prekoncepció meghatározza a megtalálandó ered-
ményt. Nem tud nem benn(e) lenni, teljes távolságot tartani, nem
képes totálisan objektivizálni önmagát. Nem tudta nem észrevenni,
hiszen szinte kiabált, hogy az alkotók mennyire belefestették ma-
gukat az arcképbe, még a másról készített portrékban is láthatjuk a
stílusban megjelenő önarcképek utalásszerű lenyomatait.

Hihetetlennek tűnt, ahogy a különböző mesterektől származó
Isabella-portrék számára azt mutatták, hogy mennyire rávetítjük
saját elképzeléseinket, benyomásainkat, vélt tapasztalatainkat, ta-
lálkozásainkat a másikra. A külsőségek, a ruha redői, színei, a csip-
kék, az ékszerek, a színek talán mutatják az úgynevezett valóságot,
de egészében mindegyik portrén ott van az alkotó kezének és gon-
dolatainak, érzéseinek lenyomata. De hogy lehetne, lehet-e utolérni
azt a pillanatot, azokat a vonásokat, jeleket, amikor és amiben ta-
lálkozik a képen vagy a képben az alkotó és a modell? Vajon nem
az az arckép kerül-e inkább a képre, amit a festő lát, mintsem az, aki
valójában az arc hordozója?

A festményeknél is — hasonlóan a levelek, az írás nyomaihoz —
keresztezték egymást a titkos, a fontos és felfedhető, a nyilvánvaló és
a megfejtésre váró, a mindennapi és a különleges tények és kérdések.
Pontosabban: a tények kérdésessége vált a legkérdésesebbé. Például
az, hogy vajon a portrézott hogyan viszonyul a róla készült képhez,
elfogadja-e, elismeri-e a sajátjának, tetszik-e neki az a kép, amit róla
festettek, és akarja-e, engedi-e, hogy mások is így lássák, átfestetheti-
e a róla készült képet? Hogyan lehet valakiről, egy személyről, egy
emberről, akárcsak az arcáról is valósághű képet alkotni? Vagy alig
tudunk róla valamit, és így amiatt tűnik lehetetlennek; vagy annyi
mindent tudunk róla, hogy a benyomások, tények teszik szinte lehe-
tetlenné valóságos létének, lényegének megragadását. Hogyan lehet
túllendülni belső, szubjektív, fragmentális megközelítéseken? Mo-
zaikdarabkákban marad meg bennem a másik, és én is töredékekben
élek benne — nem következtethetett másra, ide vezették Isabelláról
megszerzett ismeretei. Az egész, a hiteles, a pontos megragadásához
talán valami egészen más kell. Talán más nézőpont. Valaki másnak a
szeme. Egy másik tekintet.

Hol lehet a kép hitelessége és hol az írás igazsága? És hol magáé
az emberé? Isabella d’Este első levele kilenc éves korából maradt
fenn, későbbi férjének (akkor még vőlegényének) és leendő apósá-

20Leonardo da Vinci:
Isabella d’Este arcképe,

vörös és fekete kréta,
fehér háttér, 61x46,5 cm,

cca. 1499–1500,
Louvre, Párizs.

21Például Gian Cristoforo
Romano 1499-ben

készített, drágakövekkel
díszített medálja.

22Lorenzo Costa:
Isabella d’Este a Szeretet

Birodalmában, vászon,
165x198 cm, 1504–1506,

Louvre, Párizs.

23Peter Paul Rubens:
Isabella d’Este arcképe,

vászon, 96x121 cm,
Kunsthistorisches

Museum, Bécs.
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nak írta. A levél elegáns, aláírása kidolgozott, látszik, hogy írója
nemcsak tanulta, hanem el is sajátította a levélírás művészetét.24 De
melyik, milyen lehet a hozzá tartozó portré? Összetartozik-e az arc-
kép és a kézjegy? Melyik, milyen pillanatot rögzít? Vajon mennyi a
képzelet, a vágy és a hatni akarás az írásban? Mennyi az önfeledt
tetszés és mennyi az udvarlási szándék például Ariosto Őrjöngő
Lórántjában Isabella d’Estéről? Milyen affekciókat, várakozásokat,
diszpozíciót tükrözött éppen akkor? És miként nézzük, hogyan ol-
vassuk most? A mindenkori mostban ezeket a képeket és írásokat.
Mindehhez adódik még az anonim kis levélköteg, ami csak-csak
nem hagyta nyugodni. Et le moyen plain de paine et tristesse… — futott
át rajta, és az az érzése támadt, hogy amit tud, és ami tényszerűen
kimutatható, mindaz csak felszín, és mellette, mögötte a vonzal-
mak és vágyak szintjén rejtőzködik valami fontosabb, lényegesebb
is. Hogy Isabella külső képmásaival összefonódik a prenez sur moi,
az idegen országból kapott levelek és a studiolók képeinek témái,
különösen a Peruginótól megrendelt A szerelem és a szemérem küz-
delme.25 Megpróbált ismereteinek töredékeiből egész képet formálni.

[titillatio]26

„Forte cosa è la speranza…”

Adaléknak tűnt csupán, hogy Peruginóhoz írt levele végén Isabella
még azt is megemlíti (’nem átallja’ megemlíteni), hogy mellékel egy
kis rajzvázlatot arról, hogyan képzeli el a festményt, és azt is az akkor
már idős mester lelkére köti, hogy ’semmit nem tehet hozzá’ az el-
képzeléshez, bárha szükségesnek véli esetleg ’elvenni, elvehet be-
lőle’; itt talán a számtalan mellékfigura valamelyikére gondolhatott,
mivel a négy főalak — Pallasz, Diana, Vénusz és Cupido — kötelező
megfestéséhez ragaszkodott.A marchese persze nem egyedül találta
ki a koncepciót — a (testi) szerelem és a(z önmegtartóztató) szemé-
rem küzdelmét — hanem feltehetően humanista köréhez tartozók
közül Paride da Ceresara27 volt az, akivel megbeszélhette elképzelé-
seit az újabb festménnyel kapcsolatban. Szóba jöhet még Pietro Bem -
bo és Mario Equicola is. Floriano Dolfo28 is esetleg, de talán a legke-
vésbé. Nem maradt fenn Perugino válaszlevele, de ha fennmarad is,
akkor sem tudhatnánk, hogy mit gondolt, amikor először elolvasta
ezt a szigorúan előíró megrendelőt, amelyben ráadásul még az is
benne volt, hogy Mantegna modorában fesse meg a képet! A levél
alapján egész tanulmány kerekedhetne a művészi szabadságról és
megkötöttségről, futott át rajta. Ha akarná, megírhatná persze, de
most nem ez a szándék vezette. Hanem valami más. Talán az, hogy
utat vágjon az arcképek, a levelek, az érzelmek és a tények közötti
hasonlóságok és eltérések erdejében.

Szeretett volna legalább ösvényre lelni, mert azt azért nem merte
volna állítani, hogy az igazságot keresi. Mert milyen igazságot és

24Vö. Deanna Schemek:
Isabella d’Este and the

Properties of Persuasion.
In: Women’s Letters

Across Europe,
1400–1700. Form and
Persuasion. (Edited by

Jane Couchman and Ann
Crabb.) Ashgate, 2005,

125–126.

25Pietro Perugino:
A szerelem és a szemé-
rem küzdelme (Lotta tra

Amore e Castitâ),
tempera, vászon,

160x191 cm, 1503–1505,
Louvre, Párizs (a castitâ

szó további jelentései:
tisztaság, szűziesség,

önmegtartóztatás,
erkölcsösség).

26jókedv

27Paride da Ceresara
(1466–1532), Patrizio

Tricasso néven erotikus
szonetteket írt.

28Pietro Bembo (1470–
1547), Mario Equicola

(1470–1525; 1505 körül
írta a Nec spe nec metu

(Sem remény, sem
félelem) című művét,

amelyben Isabella
d’Estének ezt a kedvenc

jelmondatát elemzi);
Floriano Dolfo: Lettere ai
Gonzagi. (Szerk. Marzia
Minutellei.) Róma, 2002.
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kiét? Isabelláét, aki elégedetlen volt a képpel, mert szerette volna,
ha olajjal készül, nem temperával? Vagy mert nem találta meg benne
Mantegna stílusát, akinek már két festménye díszítette studiolójának
falait, és egy hasonló harmadikat akart? Vagy a festő művészi és em-
beri igazságát, aki láthatóan a megrendelő kérését a lehető legpon-
tosabban betartotta anélkül, hogy rossz képet festett volna? Vagy a
kép mottójául választott idézet — Phaedrára és Hyppolitra utaló
— igazságát, amely arról akar meggyőzni, hogy ez a csata eldönt-
hetetlen, mivel akár a szerelem győz, akár a szemérem, valójában
egyik sem, és az érintettek sem nyernek?

A nagy méretű festmé-
nyen a szerelem és a sze-
mérem szimbolikus mito-
logikus figurái jelennek
meg nimfák, faunok és
angyalok körében. Úgy
tűnt számára, hogy Peru -
gino azért festette légiesre
a figurákat és a tájat is,
hogy érzékeltethesse a
képzelet realitás fölötti
pri mátusát, de a megren-
delő túlfutott és túlfűtött
fantáziáját is ezzel a szel-
lősséggel próbálta vissza-
fogni, mértékbe hozni-
tartani. A kortársak és a
szakirodalom egy része is
a festő hanyatló korszaká-

hoz sorolja ezt a festményt, amit Vasari is megemlít, de ez nem volt tel-
jesen meggyőző számára, még akkor sem, ha arra gondolt, hogy
Firen zé ben az idő tájt más festészeti stílus jelent meg, és Michelangelo
és Leonardo is ekkor alkották legnagyszerűbb műveiket. Talán mert
nem tudott nem egyszerre gondolni a hihetetlenül részletes és szinte
követelőző írásos megrendelésre, az elkészült festményre, és arra is,
hogy Tiziano utolsó művét Perugino fejezte be; így jutott el oda, hogy
észrevegye, Tiziano festménye, Az égi és a földi szerelem29 témája ha-
sonlít A szerelem és a szemérem küzdelme témájához; Tiziano azonban
azon a képen szabadabban, sőt szabadon valósíthatta meg festői-képi
elképzeléseit, mert nem kapott olyan hihetetlenül szigorúan betar-
tandó előírást, mint Perugino, akinek bizonyára sikerült volna jobb
megoldásokat találnia, ha hagyják. Még így is kiválóan ’oldotta meg
a leckét’, ahhoz képest is, hogy Isabella felháborodása miatt még az
eredetileg meztelenre festett Vénuszt is fel kellett öltöztetnie. Meg-
próbálta végiggondolni (sikertelenül), mi lett volna és mi lenne Ti zi -
ano gyönyörű festményével, egész szimbolikájával-allegóriájával, ha
fel kellett volna öltöztetnie a másik nőalakot is?

29Tiziano Vecellio:
Az égi és a földi szerelem,
olaj, vászon, 118x279cm,
1515, Galleria Borghese,

Róma.

52

Eleje:Layout 1  2011.12.15.  13:20  Page 52



Mindezek mellett Perugino még a humorérzékét sem veszítette
el, és az uralkodói szeszélyektől is távolságot tudott tartani. Ezt mu-
tatja az a kis fricska, amit csak-csak sikerült elhelyeznie a képen.
Legalábbis ez vált minél inkább meggyőződésévé, ahogy egyre töb-
bet nézte a festménynek azt a kis részletét, ami első pillantásra talán
fel sem tűnik a sok küszködő, harcoló, szúró, siető, libbenő-lebbenő,
ugrándozó, szaladó alak között. Egy nyugodt tekintetű és statikus
angyal a szinte csupasz fán. Átkarolja az ágat, és rendkívül komoly
tekintettel nézi a földön, a vízen és a levegőben is zajló csatát, amely
semmiképpen sem dőlhet el igazán, még ha Isabella szerint a sze-
méremnek kell(ene) is győznie. Perugino csak jelzésszerűen utal ar -
ra, hogy mi lehet a csata kimenetele, de a képen nem dönti el; ez is
arra vall, hogy amennyire lehetett, titokban, de mégis érvényesí-
tette a saját és a festészet nyelvéhez-jeleihez jobban illő megoldást.
Ahogy a rejtőzködő levelek is őrzik titkukat. De mindez csak felté-
telezés, gondolta, mégsem tudta háttérbe szorítani, mert annyira
szerette volna — bármilyen lehetetlennek is tűnt — összefüggés-
ben látni az eseményeket, és ez által válaszokat találni kérdéseire.
Amit az angyal lát, talán az, ami a festő szándéka is lehetett: kijó-
zanítani és leszállítani a fellegekből.30 A Perugino-kép a lélek vias-
kodását, küzdelmét tárgyiasítja és vetíti ki: kívánság- és realitásho-
rizont egyaránt ott van a vásznon, ahogy a kis dal szövegében és
dallamában is a viaskodás a lélek vonzalmai, szenvedélyei és szen-
vedései között és miattuk. Az emberben rejtőző megismerhetetlen
és a kiszámíthatatlan azonban itt megállította. Összefutottak fejében
az ismeretek szálai, de még inkább szívében az érzelmek gomolya-
gai, és megpróbált volna összefüggésekkel kitalálni ebből a több-
szörös labirintusból. Persze kitalálhat, ha kitalálta, hogyan, mégsem
biztos, hisz mindez csak kitalálás. A kis dal utolsó sorai ismétlődtek
a fejében: mais au saillir sont les pas dangereux… nem fájdalommen-
tes belekeveredni, de a kifelé vezető út sem veszélytelen, nem is
könnyű… nem is biztos, hogy lehetséges.

Végül nem tudta összefüggő képpé formálni a mozaikdarabo-
kat. Elméje csak szétszóródott fragmentumokat őrzött meg: a szo-
morkás frottola, a rejtőzködő levelek, az allegorikus képek és el-
lentmondásos portrék csak szigetekként bukkantak fel az ismeretek
tengerében. De mintha ezt a fán üldögélő kis angyal nagyon jól
tudná. Nem túl fentről, de nem is lentről szemléli az eseményeket.
Vár és türelmes. Arca egy gyermeké és egy érett bölcsé egyszerre.
Komoly a tekintete, sem mosoly, sem csintalanság, sem unalom nem
suhan át rajta. Csoda, hogy így a képen maradhatott, és Isabella
nem festtette át. Lehet, hogy üzenete van, és talán az, hogy a mulan -
dóságban néha, egy-egy pillanatra egy angyal szemével és tekinte-
tével próbáljunk meg egyszerre látni, elképzelni, érzékelni és hinni
a megválaszolhatatlan kérdések hihetetlen megoldásaiban.

30A festményen Merkur
fellegekben siető figurája
jelzi ezt az égi semmiben

lebegést.
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