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FRANCISCO DE ZURBARÁN
1548-1664

A veszprémi egyházmegyei múzeum egy igen szép kép birtokába
jutott. Festője Francisco de Zurbarán, az ún. spanyol aranykorszak klasz
szikus művésze. Bemutatja a Szerit Ferenc-rend alapítóját, amint imába
merülve térdel egy barlang járatáhan és kezét összekulcsolva az ég felé
tekint. A kép Bécsből származik, valamikor a Harrach grófok birtokában
volt. A művészvilág a nagy festő halálának 300 éves jubileumát üli ez
évben és ebből az alkalomból elevenítjük fel a "szerzetesek festőjé"-nek

emlékét.

L

Francisco abban az évben született, amikor III. Fülöp spanyol ki
rály őseineik trónjára lépett és egy évvel előbb halt meg Madridban, mint
IV. Fülöp, aki azt mondotta róla: Pintor del Rey y Rey de los Pintares.
Ifjúsága ködös homályba nyúlik vissza. Csak azt tudjuk róla, hogy egy
kis spanyol városban, Fuente de Cantos-ban szü1etett,amely közel fe k
.szik a portugál határhoz. 16 éves lehetett, amikor édesapja Sevillába
'kűldí és itt az "isteni Morales" egyik tanítványához, majd Juan de
Rudas iskolájába kerül, akiről köztudomású, hogya XVII. század nem
zeti festészeténeik megalapítója volt.

Egy újabban előkerült okmány meg arról értesít, hogy első meetere
egy kevésbbé ismert hímzés-festő Pedro Diaz de Villanueva volt. Tőle

sajátította el a festészet technikáját, valamint az ornamentika kezelésé
nek szépségét, Három évet töltött el a fentemlített mesterek műhelyeiben

és ebben az időben keletkezett első képe, a "Szeplőtelen Fogantatás". Már
ezen látható a fény és árnyék mesteri kezelése és a plasztikus ábrázo
lásra irányuló törekvés. Sevillából ritkán mozdult ki, e városhan lett
nagy ember.

Sevilla városa ez időtájt a spanyol birodalom második legfontosabb
városa Madrid után. Az amerikai gyarmatok felé vezető út kulespontja
és talán Európa egyik leggazdagabb városa, Kulturális és intellektuális
légiköre ösztönző hatással volt minden spanyol emberre. Művészeí a
epanyol művészettörténet ékes Iapjait alkot jáik, minrt Ruelas, Pacheco.
id. Herrera. Velazquez, Alonso Cano, Valdes Leal, Murillo és min
dének előtt Zurbarán. Az emberi géniusz hatalmas áradása ez, amely
az egész századot bűvköréhe vonta. Sevillai művészek teremtették
meg a spanyol 'barokk stílust. El, Greco miszticizmusa a kHnduló
forrás. Ehhez adták hozzá a sevillai festők a maguk realista szemléletét,
valamint a született spanyolokra annyira jellemző mértéktartását. De
térjünk vissza Zurbaránhoz. A tanonoévek sikeres elvégzése után a kör
nyező kolostorok egymásután keresik fel rendelésekkel. Munkája mel
lett tanúja lett annak is, hogy kebelbarátja, Ve1azquez miképp alkotta
realisztikus képeit a maga sőtétes színezésével és erőteljes árnyékhatásai
val. Ö csak néhány hónappal volt fiatalabb nála. Ugyanakkor az olasz
festők művei is megragadták képzeletét, mindenekelőtt Caravaggio. Ez
feltételezi azt, hogy Ribalta, Ribera és 'az id. Herrera műveit is tanulmá
nyozhatta, hisz ezek voltak a Caravaggío-kultusz terjesztől.

727



1625-ben meghalt Juan de Las Ruelas és MaLagón márki reven,
Zurbárán ebben az évben kapott megbízást, hogy Péter apostol életé
ből 9 jelenetet megfessen. Mennyire örülhetett, míkor e híres templom
kapui megnyilhattak előtte. A nagy munka befejezése után Zuzbarán
egy ideig Llerenában élt Estramadura tartományban. Innen hívta vissza
a Meroed de Calzada nevű kolostor előljárója Sevillába. A kolostor ke
resztfolyosóját kellett Nolascusi Péter életéből vett 12 festménnyel ékesí
tenie, Művei olyan nagy feltűnést keltettek, hogy Rodrigo Suarez kér
vényt nyujtott be 1629. június havában a város vezetőségéhez. hogy
Zurbarant most máa- állandóan lekösse SevilLában. A kérvény meghallga
tásra talált, bár a hires szobrász, Alonso Cano a kérelem teljesítését he
vesen ellenezte,

A Nolasous-képek nagy előrehaladást mutatnak Zurbárán művésze

tében, A monumentIitás, Zurbarán fő stílusjegye itt már egészen ki
alakul. De a fény és árnyék erőteljes váltakozása, amit a barokk festők

annyira kedveltek, szintén előtérbe lép. Dicsőségének napfelkelte korán
jelentkezett. A kolostorok versengeni kezdtek munkájáért, így Szent
Bonaventura kolostora, a franciskánus főiskola is jelentkezett. 1<:1. Herre
ra festette az evangéliumi oldalt,. Zurbarána leckék oldalát. Ezek után
következett "Szent Tamás apoteózisa". Talán életének egyik legszebb
munkája, ahol az eget földi keretekbe kellett beleépítenie. Életének ne
gyedik évtizedében kornponálta kartauzi kolostorok számára rendelt ké
peit, amelyek ma nagyrészt a cadízi múzeumban találhatók meg. Közben
Madridba hívják és Zurbarán a művészetkedvelő IV. Henrik udvari fes
tője lesz. Miért kapta az egyszerű parasztgyerek ezt a kitüntetést? Való
színűleg a híres Hercules-ciklusért, amelyet a portugál Manuel Gallegos
két évvel előtte verssorokban megénekelt. Sokan csodálkoznak azon,
hogy a szerzetesek festője miképp merészelte ezt a 10 képből álló 801'0

zatot a. Buen Retiro királyi kastély számára elvállalni, hisze mitológus
jelenetekben csupa izmos, nieztelen embertestet kellett vászonra vetítenie.

A k irú lyi kitüntetés Spanyolország leghíresebb kolostorának, a hie
ronyrníta Guadalupe vezetőségéneka figyeimét is felkeltette. Következett
a kolostor életéből merített történeti jelenetek és a közismert rendi cso
dák ábrázolása. A mester ezekben a vallásos festészet és dekorációs művé
szet oly páratlan szintézisét adja, míntha e legendák világtörténeti jelen
tőségű eseményeket ábrázolnának. A kolostori okmányok - sajnos 
egy szót sem szólnak erről a tevékenységről. 1639-ben újra Sevillában
van, Beatriz Morales nevű feleségét temeti el a Szent Magdolna-templom
kriptájában. Másodszor is megnősül. EZE!k az évek a század közepe táján
nem csak az európai festészet virágkorát jelentették, hanem Zurbárán
művészí tevékenységének tetőpontját. Szerit emberek alakjai, mint Szent
Cyril.l, Szent Tamás, és Szent András apostolok ekkor' már -a fenséges
valóság képét nyujtják. Eszménye most az emberi megjelenés felmagasz
talása lett.

Amidőn 1658~ban végleg átköltözik Madridba, a fővárosba, a mes
ter művészete új mágneses pólusra akadt és ez a 19 évvel fiatalabb Mu
rillo lett. Ez is sevillai származású volt. Az öregedő férfiú újszerű ihle
tet nyert fiatal társának szemleletében. Késői munkái, mint a Madonna
a két fiúval és a Szeplőtelen Fogantatás világosan elárulják ezt a ha
tást. Ez utóbbi volt utolsó képe. A Purissima-val kezdette és ugyanavval
fejezte be életet 66 éves korában.
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II.

Zurbarán művészetét elemezve azonnal szembeötlik hasonlósága Cara
vaggióhoz, Palomino az olasz mester egyenes utánzójának tekinti. Ez azt
jelenti, hogy rengeteg az érintkezési pont a két művész között. Sokszor
nem tudjuk, ki festette a képet: a spanyol Zurbárán vagy lombard kol
légája. Ezért hívják művészünket spanyol Caravaggionak is. Ha úgy te
szem fel a kérdést, voltak-e közvetlen szálak, amelyek a két Iestőt egy
máshoz fűztek, nemmel, ha pedig a hangsúlyt a fényárnyak kezelésére
helyezem, akkor igennel felelnék.

Mit is értsek a fény-árnyék játékán, amelyet a spanyol claroscuro
nak, az olasz pedig chiraro-scuro-na:k nevez? A spanyol azokat a festőket,

akik e modorban festettek, tenebrosi néven emlegeti. Leonardo így ha
tározza meg ezt a jelenséget: "chiaro-scuro az árnyékok és fények helyes
és természetes elosztása", majd hozzáfűzí: "az árnyéknak a színt fel ken
szívnia önmagába". Leonardo árnyéka valóban sötét árnyék. Így kívánta
ezt a XVI. század lineáris stílusa. Corregio ugyanezen az úton haladt és
azt a követelményt állftja fel, hogy minden árnyék azt a tónust kapja,
amely színéhez legközelebb ál1. Az árnyékok és fények torkoljanak egy
másba! Caravaggic átvette Corregio tételét, Ö volt egyszersmind a na
turalizmus megalapítója és Zurbárán e téren is követte. Nem hiába rnon
dotta az olasz mester: "Festő szerintem az, aki a természetes dolgokat
jól tudja utánozni." Hogyan kezelte ő az árnyékot és fényt? Sötét, komor
árnyékot látunk nála, hiányzanak az átmeneti színekés az alakok lehe
tőleg sötétben állnak. Az elválasztó ellentét törvénye Caravaggic egyik
főtétele. Művészetét ezért nevezték el "pincelyuk"-művészetnek. Cara
vaggio művészi befolyása Spanyolországban a XVII. században akkora
volt, hogy minden árnyék-fény 'típusú képet nevével hoznak kapcsolatba.
Ribalta, Rivera első tanítója, azután Ruelas és Herrera is ennek a felfo
gásnak hódoltak.

Van aPradoban Ribaltának egy képe, Szent Ferenc látomása. Éj
szaka van, mécses alig pislog az asztalon és a szerit mintha görcsökben
vonaglana egy pricesen. Bűnbánat, böjtölés és betegség testét és lelkét
egyaránt kimerítette. Ekkor történik a csoda. A szerzetes cellájában hir
telen világosság támad, lantpengetés üti meg a fülét. Egy angyal közeleg,
erős fény árad belőle. Vigaszt és megváltást hoz, Az ajtó .kinyílik és fe
rences testvérek tűnnek elő a homályból. Szent Ferenc lázasan felemel
kedik, ajkai megnyílnak s parázsló spanyol szeme .átszellemülve meredez
a fény felé. Ez volt a Zurbarán szíve szerinti kép, amelyneIk minden
ecsetvonását osak úgy szívta magába, EJbben aztán talált kolostorá leve
gőt, aszkézist, hitvallást és extázist!

Ami Zurbar-án másik jellegzetes stílusjegyét illeti, a monumenta
litást, ezt a tíz évvel idősebb Riberától leste el. Hatása közvetlennek
mondható. Ríbera férfias ecsetkezelése - katonavér csörgedezett ereiben
- előkelő lelkületének komolysága, alakjainak szilárdsága, Ieegyszerű

sítő művészetének utánozhatatlan ereje Francisco képzeletét teljesen le-
kötötte. '

Egykorú mesterétől, Ruelastól is sokat tanult a festönk. Az ő fő

műve a sevillai dómban, "Szent Izidor hazatérése", Zurbárán művészi

öntudatát rendkívül erősítette. Nagystílű halotti jelenetről van itt szó,
amely teljes egyházi pompában játszódik le. A sevillai püspököt ugyan
is a székesegyházhan érte el a halál és ekkor megnyílik az ég, Krisztus,
Mária és az angyalok jelennek meg, miközben a haldoklót a papok
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vezérkara, ministránsok, lovagok és tudósok serege veszi körül. Ruelas
itt monumcntális arányokban dolgozott, érett színekkel. És hadd em
lítsem meg negyediknek az id. F'mncisco Herrerat is. Hogy mit tanult
festőnk ettől a rnűvésztől, azt a Bonaventura-ciklus és Hermenegild,
nyugati gót királyapoteózisa eléggé szemlélteti,

Zurbarán éldművéhez hozzáj árult a spanyol polyolirom Iaplasztilea
is, nevezetesen Martinez Montanés gondolatvilága, méltóságteljes férfi
alakjai a maguk búsan komoly fejeivel. Mindkét férfiú alakja néha
oly közel áll egymáshoz, hogy azt gondolhatnánk, itt a festő vésett, és
a szebrász festett. Azért nevezik a franciák Montanést le peintre-sta
/'uaire-nek. Míndcnestül a spanyol érzésvilág talaján fakadt művészet

az és oly formaérzékkel megáldott, ami csakis Sevillában található,
jegyezí meg Carl Justí Montanésről, És ez a mondat szóról-szóra áll
Zurbaránra is. Ime az öt művészlélek, akik festőnk művészi akarását
és tevékenységet megihlették.

A Szent Péter-sorozat és a Bonaventura-ciklus befejezése után kö
vetkezik életének az a szakasza, amidőn csakis magányos Iigurákat
örökít meg, mondhatnám, szobrokat alkot festői keretben. Szellemi el
mélyülés, egyéni alkat jellemzi ezt az életszakaszt. Szerzetesei és pap
jai nem szoba-szentek, hanem olyan férfiak, akiknek gondolatai - isteni
sugalmazás alapján - átjárják egész lényüket. E téren a csúcspontot a
már említett Szerit Tamás apoteózisában érte el. A sevillai művészet el
érhetetlen műve ez a kettős beosztású kép. Majd következnek a Jerez-i
kartauzi és kapucinus képek magányos férfialakjai. Ha mégis tömeg-
jeleneteket fest, szíve akkor is az egyes alakokon csüng. Hősei ezek a
monumentális figurák, egyenkint jelennek meg a szinpadon, mintha
plasztikusan megalkotott egyfelvonásos jelenetek vonulnának el sze
meink előtt. Egész életében vallotta: egy-egy figura önnönmagában tel
jesen elegendő ahhoz, hogy egy képet kitöltsön. Minden különálló
alakja teljes egzisztenciát, egész emberi létet jelképez, nem pedig cse
lekményt. Mintha szobrokat szemlélnénk, amelyek mindegyike szük
ségszerűséget fejez ki, de egyben az egyszerűség érzetét is sugározza.
Igen, e nembeli képek egyikén-másikán hallatlan reprezentatív ünne
pélyesség ömlik el és szinte szakrális hatásúak, amelyek felejtetik ve
lünk az időt.

Érdekes, ezt a magasztos erőt nem a kép mérete árasztja, hanem
a ruha nagysága. A papi viselet fontosabb neki, mint az emberi test
váza. A ruharáncok majesztétikus vonalakban omlanak le, igaz, bizo
nyos fagyos merevség is tapasztalható rajtuk. Ilyenkor eszébe jut az
embernek Lessing tétele: "A festészet néma költészet." A tájak rend
szerint hiányzanak, hiszen a föld a szentek számára CSak átmeneti ál
lomás.

A leningrádi Ermitázsban a közelmúltban tanulmányozhattam
Zurbárán majdnem háromméteres Szent Lőrinc képét. A remekmű

gondos elemzése csak megerősített a fentemIített esztétikai ítélet való
ságában. Felejthetetlen kép, ahogyan ez a keresztény hős díszöltönyé
ben, barokkos színészi pózban áll előttünk közvétlenül a vértanúság
előtt, kezében a hatalmas rostéllyal, S ha nézem a mellén nyugvó ha
talmas kezet, a szétnyított ujjakkal,' előttem áll a hamisítatlan Zurba
rán. Körülbelül ugyanez mondható női alakjairól is, avval a különbség
gel, hogy a női szentek életkörülményei kevéssé érdeklik, sokkal inkább
a kosztűm pontos és aprólékos visszatükröztetése. Jámbor női szentjei

730



elegáns hölgyek, afféle lomha sevillai asszonyok, festett ajkakkal és
szernöldökökkel, de oly bájos szemekkel, amilyenekről egykor Stendhal
álmodott.

III.

Manapság közhely számba megy Zurbaránról, a szerzetesek fes
tőjéről beszélni Velazquezzel szemben, aki a spanyol udvar arisztok
ratáit festette meg. Ez igaz, Zurbarán szeriteket ábrázol legszívesebben,
különösen a monasztikus rendek kiemelkedő alakjait. Eltekintve néhány
csendélettől. portrétól, valamint mitológiai munkától, egész művészete

valóban vallásos festményekoen merült ki. De kevés szentet festett
meg annyi rokonszenvvel mint Assziszi Szent Ferencet. 1630-tól élete
végéig egymást követik az imádságban eimélyedő szent szerzetest áb
rázoló festményei az elmaradhatatlan koponyával. Soria katalo,gusában
14 Szent Ferenc-képet sorol fel, míg Guinard szerint 39-et festett volna.
A legtöbb kép térdeplő helyzetben, imádságba merülve ábrázolja a
szentet valamilyen sötétes barlangban, mellette koponya, könyv és az
összekulcsolt kezek. Ez Szent Ferenc tridenti ábrázolása. Az ellemre
formáció kora az életigenlő Ferencből sovány, aszketikus szerzetest
formált, aki a halálról szerret elmélkedni. A poverello életének beszédes
eseményeit felváltja elmélkedő és extázisiba merült alakja. A szentet
most már fehéren villogó kötéllel a derekán ábrázolják szívesen, ame
lyen a három csomó: a szegénység, tisztaság és engedelmesség foga
dalmaira emlékeztet. A ruhát meghosszabbítja a csuklya. Ez a ruha
darab a bánat jelenlétére utal és mintegy szimbolizálja az erényt. A je
zsuiták közkeletű memento mori-jának ábrázolása ez. A csuklya és
koponya nem történeti adat vagy kellék, hanem az ellenreformáció
vallásos szemléletét kifejező tárgy. Szent Ferenc ez újszerű beállításá
nak forrása El Greco. A toledoi mester talán tíz különböző testtartást
alkotott a szentről és ezeket a spanyol festészet nyelve a XVII. század
folyamán úgy szívta magába, mint valami társadalmi jelenséget.

Zurbarán Szent Ferencről alkotott első képe 1630-ban keletkezett,
miután a Szent Bonaventum-féle sorozatot Sevillában befejezte. Ez a
kép amelyet a St. Louis-i múzeum őriz, még teljesen homályos pózban
ábrázolja. Feje mélyen belesüppedt a csuklya árnyékába. Rideg alkotás,
szinte félelmetes hatást kelt. Ez a beállítás Zurbarán művészetében

fokozatosan enyhébb és világosabb lesz, arcvonásai egyre jobban kiemel
kednek az árnyékból.

A londoni Nemzeti Galériában őrzött térdelő Szent Ferenc 1639-ből

való. Sötétes barlangban térdel a szent, de mögötte már a táj fény
csóvája is felvillan, a csuklya hátrahanyatlik és így arca szabaddá
lesz." Hasonló helyzetben látjuk az aachení Szent Ferencet. Ilyes be
állítású az indiánopolisi Herron-féle művészeti múzeum most vásárolt
Szent Ferenc képe is. Ez is sötétes harlanghan szerepelteti az imádkozó
szentet, kezeit szorosan imára kulcsolva, szemeit az ég felé irányítva.
Előtte könyv és koponya. A barlang nyílásán keresztül táj látható.
Ruhája eléggé megvilágított, barna és szürke szírieiket árul el, amely
hol zöldbe, hol pedig lilába megy át. Keletkezési idejét nem ismerem.

• Ez az olajkép nem tévesztendő össze a British Múzeumban őrzött szénrajzzal. amely a szen

tet szemtől-szembe ábrázolja.
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Végül felemlítendőa Felix Valdes-féle gyűjteményben lévő bilbao-I
vagy madridi Szerit Ferenc. Ezt már egészen világos, napsugaras táj
ban mutatja be a szerző fejével a közönség felé fordulva. Az egész
alkotás szinte fürdik a napfényben, pedig a csuklya fejére van húzva.
A fejlődés manetéből következik, ahogyan Guinard is említi, hogy a
festmény ·1637 és 1657 között jöhetett létre. A nyílt háttérben hegyek
és egy kis kápolna. Ez a gerire-szerű vonás az 1659-es évekre utal.
A rnonumentálís szíklapadra támaszkodva tartja balkezében a kopo
nyát. Keze sokkal finomabb mint a többi képen. Arca elveszíti a szi
gort, alakja a drámai pózt.

Ha felteszem a kérdést, hogy a veszprémi kép rnelyik életszakasz
ban keletkezhetett, és a Bilbao - Madrid-i festményt megelőző évekbe
helyezném keletkezését, hisz a Murillo által képviselt elvek még alig
érezhetők a kép megszerkesztésénél,

Érdekes a mű térbeli elrendezése, Előtte sziklabarlang meredezik,
a felhős ég hátulról világítja meg gyengéden az alakot. Az összekulcsolt
kezek alatt van .az elmaradhatatlan koponya és egy nagyobbméretű

könyv. Csuklya nem takarjla fejét és feltűnően kidomborodik a világos
szürke ruhafolt. Murillo hatásának lehet tekinteni az egyébként egy
Szent Ferenc-képen sem szereplő gloriolát. Az arc felső része rend
kivül plasztikus kiképzettségű, az árnyékban meghúzódó szemek az
áhitat legmagasabb fokát tolmácsolják. Egyébként a környezet sok
Jeketeséget mutat fel, amely a magányt akarja érzékeltetni a szemlelő

vel. Az állát körülvevő dús szakáll éles ellenétet alkot a jól megvilá
gitott Ielső arccal. Figyeljük csak meg imádkozó kezeinek égető vá
gyakozását. Az ujjakat szinte nem lehet egymástól ezétfeszíteni. Mind
ez a szent érzéseinek hevét akarja szemléltetni. S ugyanakkor nézzük
meg Mcntanés szobrait, mindenek előtt a cadiz-i széke:segyhézban fel
állított Szerit Brunót. A kőzös művészi szemlelet azonossága talán
sehol se világít ki ily mártékben. No és a kárrizsa meleg, barna színe,
amely a koponyát is színezni törekszik. A barokk szimbolika szerint
a barna szín a halál színe,

Ha Zurbarán képein a koponyát Szerit Ferenc kezeivel megsze
ríttatja, mindig Shakespeare-ra gondolok. amidőn a sirásó Hamlet fi-:
gyeImét a szegény Yorlek koponyájára irányítja. Ez tipi~~san z~rharám

gondolat. Mintegy jelezni akarja, hogy a koponya tobb, mmt egy
darab néma természet, még életet hordoz és .a halhatatlanság lelkét
rejti magában. Nem a hit motívumát testesíti-e meg ez az ábrázolás?

*
Zurbarán műveinek nemes egyszerűséget és objektivitását a XVIJ.

század második felében már nem tudták méltányolni. Halála után tel
jesen megfeledkeztek róla. Csak századunk első éveiben kezdettek
újra felfigyelni müvészetére, 19ü5-ben nagy kiállítást rendeztek művei

ből Madridban. A következő években. néhány monográfia is jelenik
meg alkotásairól. A Iegújabb években jelent meg róla két fontos szak
munka: az egyik Soria Márton professzortól. a másik a madridi Fran
cia-intézet igazgatójától, Paul Guinard-tól. A nagyközönség pedig csak
akkor figyel fel, amikor a XIX. század nagy francia realistája, Courb~t

újra felfedezi és hűségesen utánozza műveiben. így nyújtott kezet szá
zadok múlva két parasztf'iú, a F'ranche-Comté szülötte és Estramadura
halhatatlan mestere,
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