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1.

Dobai Lili

Oldalazások

Piero della Francesca:
Battista Sforza és Federigo Montefeltro portréja

(1472, Uffizi, Firenze)

Másként érzékelhető a művészeti könyvekben 
albumokban nézve ez a két portré olyan mintha 
két külön festmény lenne és nem tartozna 
össze de azon a tavaszon az egyik Arno
feletti teremben döbbenten látom 
hogy egy díszes faállványon néz 
egymással szembe a két arc a piros 
öltözetű és piros hengerkalapos furcsán szokatlan
arcélű férfiről készült festmény és szemben 
vele a nő a kordivat szerint haja
homlokán felnyírva láthatatlanná téve a többi
szőkére festve benne ékszerköltemények 
tűzve nyakéke is kitűnő ötvösmunka és 
ruhája díszes fényes ízlésre vall de 
hogy a hátoldalon folytatódnak a 
a portrék a háttérként húzódó tájban 
toszkán dombokkal színekkel a csendes 
fákkal és két hintó tart egymással szembe
azt csak bámulom nézem és vélem
jegyajándék lehetett ez a több kép az 
egyben mint Tiziano festménye Az égi 
és földi szerelem csak éppen egészen
másképp
más
kép
 



2.

Caravaggio: 
Testa di Medusa

(1597, Uffizi, Firenze)

A nyakból vért spriccelő fejet Perseus 
szemszögéből látjuk a festményen
kígyókból fonódó hajhullámok 
keretezik a torz kiáltásra nyíló 
ajkakat Caravaggio saját magától
kölcsönözte a gorgó vagy medúza 
arcát ebben a második változatban
szignó nélkül olajjal vászonra
festette és a kerek falapon ahogy 
most az Uffizi egy sötétebb termében
szemmagasságban függesztve a kép
mint hatalmas címer megütköztet  
megáll a levegő majd remeg 
körötte fagyosan kihívóan 
körbejárható nézhető két 
oldalon elölről és hátulról  a
fatáblán is áthatol a
döbbenet mint késhasítás sebet
üt felejthetetlen a mélységben legyél
velünk Uram amikor a szépség és 
a borzalom egyszerre üt léket
létünkön és fogva tart nem 
akar elengedni minket
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3.
C. N. Gijsbrechts: 

Egy keretezett kép hátoldala 
(1668–1672, Statens Museum for Kunst Koppenhága)

A falhoz támasztva a kép mintha saját 
hátoldala lenne rajta a harminchatos számú
címke árverési cédula gyűrve vagy inkább a
sarkánál felgöndörödve a kép témája a 
festmény hátoldala pontosan annyira hogy
késztetést kelt a megfordításra 
vajon mi lehet magán a képen 
de ugyanaz látható bár nem ugyanúgy 
fakeret és vászon rajta kis papírra tűzve
a harminchatos a másik oldalon ugyanaz 
olajjal a vászonra téve a szem
megtévesztésére vagy az észlelés 
pontosságának megkérdőjelezésére
talán mindegy is nagyszerű ötlet
és egy egész korszak nagyívű 
gondolkodása szemlélete a 
legegyszerűbben benne 
van a valóság elképesztő képessége a
csapdába csalásra a kétségbe ejtésre és
válasz nélküli kérdésekre 
háromdimenziós világunkban 
melyik a kettő közül és 
megbízhatóan igazolhatóan van-e 
valóban egyetlen
egy
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