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Pattantyús Manga

a műalkotások értékbecslése a toszkán reneszánsz  
művészetben. Stimák és lodók

Az itáliai reneszánsz művészet forrásdokumentumai között számos szerződés ma-
radt fent. Egy műalkotás megrendelése során nem minden esetben foglalták írásba 
a megbízó elvárásait, a művész kötelezettségeit, a részletekről szóbeli megegyezés 
is születhetett. Azok a tényezők, amelyek miatt a megbízó rendszerint ragaszko-
dott magának a megbízásnak és saját elvárásainak jogi iratban történő rögzítésére, 
leginkább a jelentős anyagi vonzattal bíró költségek voltak, melyek a megrendelt 
mű nyersanyagából, típusából vagy méretéből adódtak (templomi oltár vagy fal-
kép, nagyméretű bronz vagy márványból faragott szobor), nemkülönben a meg-
rendelő attól való félelméből, hogy a művész félbe hagyva a munkát máshová sze-
gődik el. A szerződések egyik lényegi pontja volt a művészt a mű elkészítéséért 
megillető díjazásnak a mértéke, aminek a megállapítása korántsem csak a megbízó 
előjoga volt.1

A megrendelt alkotások elkészítéséért járó díjat vagy honoráriumot – a fenn-
maradt szerződések tanúsága szerint –, háromféle módon fizethették ki a művész-
nek. A leggyakrabban konkrét összegben állapodott meg a művész és a megbízó, 
amit már a szerződés megkötésekor írásban rögzítettek. Ezt a pénzt sosem egy ösz-
szegben, hanem részletekre elosztva kapta meg a művész. Míg a részletek számáról 
konkrétan, a kifizetés időpontjáról általában már csak nagy vonalakban rendelkez-
tek magában a szerződésben. Bármennyi részletről volt is szó a megállapodásban, a 
legutolsót mindig a kész mű átadásának vagy felállításának időpontjához kötötték. 
Ha egy mű elkészítése várhatóan évekig tartott, akkor jellemzőbb volt, hogy havi 
járadékban állapodtak meg a felek. A harmadik lehetőség pedig – amivel az itáliai 
reneszánszban szívesen éltek a testületi (céhes, egyházi, stb.) megbízások során – az 
volt, amikor a mű elkészülése és átadása után, kijelölt szakértők révén értékbecslés-

1 Az itáliai reneszánsz művészet szerződéseivel foglalkozó összefoglaló munkákhoz ld: Lerner-
Lehmkuhl, Hanna: Zur Struktur und Geschichte des Florentinischen Kunstmarktes im 15. Jahrhundert, 
Wattenscheid, 1936., Glasser, Hannelore: Artists’ Contracts of the Early Renaissance, Garland Pub-
lishing, Inc., New York–London, 1977. és O’Malley, Michelle: The Business of Art. Contracts and the 
Commissioning Process in Renaissance Italy, Yale University Press, New Haven and London, 2005.
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sel döntöttek arról, hogy mekkora összeget is kapjon az alkotó.2 A szerződés szöve-
gében ezt úgy jegyezték fel, mint amivel maga a művész is egyetért.3

Az utólagos díjmegállapítás bizonyos szempontból valószínűleg mindkét fél 
számára rejtett előnyöket. A megbízó így biztos lehetett abban, hogy olyanok hoz-
zák majd meg a döntést, akik tájékozottak a más megrendelések esetében fizetett 
díjakról, így a túlértékelés biztosan elkerülhető. A művész pedig reménykedhetett 
egy magasabb árban is, abban az esetben, ha a munka elvégzése nehezebb vagy 
költségesebb lett, vagy az anyagköltség több volt, mint azt korábban vélte.

Az említett első és a harmadik lehetőség kombinácójaként – amit akár negye-
dik lehetőségnek is nevezhetnénk – némely esetben előfordult, hogy a megbízó 
azért, hogy semmiképp se járjon rosszul, noha rendelkezett arról, hogy a mű érté-
két kívülállók határozzák meg, egyszersmind már a szerződésben maximalizálta 
azt az összeget, amit a kész műért adni kívánt. Ezt azzal a kiegészítéssel írták bele 
a szerződésbe, hogy ha a kész mű értékét a becslők magasabbnak ítélnék, akkor is 
csak ezt a maximális összeget kapja majd a művész, ha pedig alacsonyabb értéket 
állapítanának meg, akkor nem a szerződésben korábban rögzített összeget, hanem 
ezt az alacsonyabbat kell kifizetni neki.4 Jelen tanulmány az értékbecslés vagy ér-
tékmeghatározás itáliai reneszánsz gyakorlatával foglalkozik.

Az értékbecslés vagy értékmeghatározás megtörténtét írott dokumentumok 
őrizték meg. Ezeket a korszakban jogilag stimának (értékbecslés) vagy lodónak 
(döntés, ítélet)5 nevezték. Az előbbi a céhes, az utóbbi a magán megrendelések-
hez kötődő értékbecslési eljárások nyomán született dokumentum elnevezése volt, 
nyelvük olasz vagy latin volt.6 Formájukat tekintve a lodók meghatározott sémát kö-
vettek, mintegy jegyzőkönyvszerűen rögzítették a legfontosabb adatokat: a felkért 

2 A megrendelt műalkotások, elsősorban oltárok és falképek értékének árképzéséhez ld. O’Malley: 
i. m. 99–130., továbbá szintén festészeti alkotásokhoz kapcsolódóan: Thomas, Anabel: The Painter’s 
Practice in Renaissance Tuscany, Cambridge, University Press, 1995, 185–196.; az értékbecslés korabe-
li gyakorlatához, elsősorban Giorgio Vasari Vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori c. 
műve nyomán ld. még Krohn, Deborah: „Taking Stock: Evaluation of Works of Art in Renaissance 
Italy”, In Fantoni, Marcello – Chevalier Matthew, Louisa – Matthews-Grieco, Sara (ed.): The 
Art Market in Italy (15th–17th Centuries), Modena, Panini, 2003, 203–211.

3 Lásd például Michelozzo di Bartolomeónak és Donatellónak a pratói dóm külső szószékének elké-
szítésére kötött első szerződését: Von Fabriczy, Cornel: „Michelozzo di Bartolomeo”, Jahrbuch der 
königlich perussischen Kunstsammlungen, 1904, XXV, 71–73.

4 Lásd például vagy a Luca della Robbia által készített, Benozzo Federighi-síremlék kapcsán fennma-
radt dokumentumokat: Glasser, Hannelore – Corti, Gino: „The Litigation concerning Luca della 
Robbia’s Federighi Tomb”, Mitteilungen des Kunsthistorisches Institut in Florenz, 14. ( June 1969), 1–32.

5 A szó gyökere a latin laudum, de nem a ’dicséret’ jelentésében, hanem az arbitrium szinonímájként. 
Így annak jelentésében elsősorban ’ítélet’, ’döntés’, ’akarat’ értelemben használta a középkori jogi 
szaknyelv, nem volt köze a tetszés vagy dicséret jelentéstartalomhoz. Ez hagyományozódik azután a 
14–15. századi itáliai joggyakorlatra is, ahol bírósági döntés értelemben maradt használatban tovább-
ra is. A joggyakorlathoz és az arbitriumhoz kapcsolódó formuláskönyvekhez ld. Büscher, Mareile: 
Künstlervertäge in der Florentiner Renaissance, Frankfurt am Main, 2002, 91.

6 Az ármeghatározás procedúráját és az itáliai kora reneszánsz szerződéseket a jogi gyakorlat szemszö-
géből vizsgálta Mareile Büscher, ld. Büscher: i. m. 82–109. és 135–139.
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szakértők nevét (utalva az őket korábban egyezményesen kijelölő hivatalos okirat-
ra, a compromissumra), a művet, amiről szó volt, a szakértők által megítélt árat, stb.  
A lodók hosszúsága a néhány sorostól a több oldalas szövegekig terjedt.

A külső szakértők felkérése mindenképpen egy demokratikus döntéshozatali 
gyakorlat felé mutat. Ez, a közmegítélést fontos tényezőként elismerő vagy közvé-
leményre adó szokás a testületi megbízások esetében, mint például a firenzei dóm 
építőbizottságának (Opera del Duomo) megrendeléseinél, már a megbízás odaítélé-
sénél is tetten érhető, minthogy az szavazással történt.7 A mű készítését felügyelő, 
a műért járó díjazásról döntő személyeket, a megrendelőket képviselők soraiból 
választották ki (céh konzulok, elöljárók, hivatalnokok stb. személyében). Megbí-
zatásuk általában négy hónapra szólt, s ennek az időszaknak a lejárta után közvet-
lenül nem voltak újraválaszthatók. A bírálók számáról az Opera del Duomo esetében 
belső szabályzat határozott: 1414-ben határozatot hoztak egy huszonöt tagból álló 
bizottság létrehozására.8 Ha konkrét értékbecslésre került sor, akkor közülük ki-
választottak kilenc főt, akiket három csoportra osztottak. Mindhárom csoportnak 
külön-külön, egymástól függetlenül kellett az árról határoznia. A végleges ár úgy 
alakult ki, hogy az egyes csoportok által meghatározott árat harmadolták, majd 
ezeket összeadták. Hogy mennyire működött ez a gyakorlatban, arról a források 
sajnos hallgatnak.

Az értékbecslők, ún. stimatorék kirendelésének mikéntjét Firenzében a céhek 
statútumai is szabályozták, valószínűleg a gyakori nézetkülönbség tette ezt szük-
ségessé. Firenzében a festőket is befogadó céhnek, az Arte dei Medici e Spezialinak, 
már az 1349-es statútumában is megtalálható a vitás esetben szükséges intézkedés:

„Statuito e ordinato e’ che, se alcuno dipintore dipingera’ alcuna sala, (…) muro, o 
alcun altro luogo, e del pagamento della detta dipintura fusse questione tra’l dipintore 
e colui avesse facto fare tale dipintura, e consoli della detta arte possino, sieno tenuti, e 
debbino eleggere uno o piu’ dipintori, quali e quanti vorranno; e quali dipintori possino 
tale questione decidere e terminare in extimare e dichiarare quello che si convenga a tale 
dipintore di tale dipintura. E facta la loro dichiaragione, cosi’ si debba per loro observare 
e fare.”9

7 A firenzei dóm építőbizottságának megválasztásához, összetételéhez, működéséhez ld. Margaret 
Haines tanulmányát: Haines, Margaret: Brunelleschi and Bureaucracy. The Tradition of Public Patronage 
at the Florentine Cathedral, I Tatti Studies in the Italian Renaissance,  vol. 3., Firenze, 1989, 89–125.

8 Poggi, Giovanni: Il duomo di Firenze: documenti sulla decorazione della chiesa e del campanile tratti 
dall’archivio dell’opera, Berlino, 19091. Reprint: Haines, Margaret (ed.) Firenze, Edizioni Medicea, 
19882, Vol. I. dok. 208.

9 „Megállapítottuk és elrendeltük, hogy ha egy festő kifest egy termet, (…) falat, vagy más helyet és a nevezett 
festmény kifizetéséről vita alakulna ki a festő és a között, aki a festményt megrendelte, a mondott céh konzuljai 
választhatnak és kötelesek is megválasztani maguk közül egy vagy több festőt, azokat akiket akarnak és annyit, 
ahányat akarnak; és azok a festők dönthetnek a kérdésben (vitában), felbecsülhetik az értékét (ti. a festményét) és 
kinyilváníthatják, hogy mi jár a művésznek  a festményért. S miután kihirdették döntésüket, azt kell követni és 
végrehajtani.” Ciasca, Raffaele: Statuti dell’Arte dei Medici e Speziali. Fonti delle corporazioni artigiane del 
Comune di Firenze, 1922, 192.
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E rendelkezést 1471-ben kiegészítették:

„E’quali stimatori o due almeno di loro d’achordo debbino a ogni richiesta di chi n’ara’ 
di bisogno sanza alcuno loro premio o provisione andare in ogni luogho dove bisognasse a 
vedere stimare e judicare e porre pregi, (…) et possino et debbino andare insieme almeno 
due di loro et veduto l’opera et il lavorio debbino per loro rapporto di loro mano soscritto 
riferire il loro parere e judicio e stima al notaio della nostra arte, e quale notaio non debba 
tale loro stima alle parti mostrare se prima non sara’ paghato denari quatro pic. per lira 
di tale stima al camerlingo della nostra arte, della quale quantita’ den. 2 per lira ne sieno 
dell’arte et den. 2 per lira ne sieno dello detto membro de dipintori e il camerlingo della 
detta arte (…)”10

Az ár- vagy értékbecslők tehát rendszerint maguk is művészek voltak, általában an-
nak a céhnek a tagjai, aminek a tagja volt a festményt vagy szobrot készítő művész.

A becslők számát, ahogy a fent idézett céh statútumából kiderül, nem maxima-
lizálták, csak minimalizálták, azaz legalább két becslőt rendeltek ki. A fennmaradt 
iratok tanúsága szerint a számuk valóban a legtöbb esetben kettő volt, akik közül 
az egyiket a megbízó, a másikat a művész hozta. Ismerünk ugyanakkor olyan esetet 
is, amikor nyolc bíráló döntött vitás kérdésben, más esetben pedig hat, fele-fele 
arányban képviselve mindkét felet, a művészt, illetve a megbízót.11 Ha nem jutottak 
megegyezésre az árról a felkért becslők révén, lehetőség volt még egy alkalommal 
egy újabb becslő felkérésére. Az ő szava azonban már a végső döntést jelentette, 
amit mindkét félnek el kellett fogadnia.

A szobrászok céhének statútuma nem maradt fent, így nincs információnk arról, 
hogy a szobrászokra milyen megkötések vagy előírások vonatkoztak a 15. század-
ban Firenzében, de feltételezhető, hogy hasonló gyakorlatot követtek ők is, mint a 
festőcéh tagjai.

A becslők kiválasztása nem feltétlen a céhen belüli hierarchián alapult. Jóllehet 
számos esetben a céh konzuljai közül kerültek ki a bírálók, nem jellemző, hogy ér-
tékbecslésre az adott céh legtapasztaltabb vagy legelismertebb tagjait hívták volna 
meg. Nem egy esetben a művészek közeli ismerősüket, munkatársukat kérték fel 
műveik értékbecslésére. A pártatlanság tehát, amit a céhszabályzat korábban igye-
kezett biztosítani, ekképpen nem feltétlenül érvényesült.

10 „...a becslőknek, de legalább kettőnek közülük megegyezés szerint minden díjazás és előírás nélkül el kell men-
niük ahhoz, akinek erre szüksége van, mindenhová, ahol szükség van rá, fel kell becsülniük (ti. a festményt) és 
dönteniük az árról, (…) lehet és szükséges, hogy legalább ketten együtt menjenek és miután megnézték a művet 
és a (elvégzett) munkát, saját kezükkel le kell írják a véleményüket, döntésüket és értékbecslésüket a mi céhünk 
jegyzője számára, és a jegyző nem köteles megmutatni azt a feleknek mindaddig, amíg azok nem fizettek líránként 
4 picciolit a becslésért a mi céhünk kincstárnokának, s ebből az összegből líránként 2 dénárt kell kapjon a céh, 
líránként 2 dénárt a mondott festőcéh nevezett tagja és a nevezett céh kincstárnoka (…) Mesnil, Jacques: „Dai 
libri dell’arte dei Medici e Speziali”, Rivista d’arte, IV, 1906, 133–134.

11 Donatello Gattamelata lovasszobrának értékbecslésekor. Ld. Thomas: i. m. 192.
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1468-ban például a luccai Matteo Civitali (1436–1501) bírálta Antonio Rossellinó-
nak (1427/28–1479) a Pistoiába készített Filippo Lazzari síremlékét,12 négy évvel ké-
sőbb viszont Civitali kérte fel Antonio Rossellinót luccai síremlékének bírálatára.13 
Hasonlóképp oda-vissza működő szívességként tűnik fel egy másik eset: Luca della 
Robbia (1399/1400–1482) Benozzo Federighi síremlékénél stimatoreként Andrea di 
Lazzaro Cavalcanti (1412–1462) van jelen (erről bővebben lásd alább), míg az And-
rea által a firenzei dómba készített második kézmosó (lavabo) kapcsán 1445-ben 
az egyik értékbecslő Luca della Robbia volt.14 A festőknél a korábbi műhelytársi 
kapcsolat vagy mester-tanítvány viszonyon alapuló felkérések voltak gyakoriak.15

Noha kollégák és ismerősök becsülték fel egymás alkotásait és a szerződésekben 
is utalást találhatunk arra, hogy a felkért szakértők „amici comuni”,16 azaz közös 
barátok kellettek, hogy legyenek, ezt azonban mégsem szó szerint kell értenünk.  
A közös barát kifejezés valószínűleg olyan művészt jelentett, akit mindkét fél el-
fogadott bírálóként. Ellenkező esetben az értékbecslés nem megegyezésre jutott 
volna, hanem a művészek egymás közti versengése vagy irigysége folytán inkább 
vitába torkollott volna.

Voltak számunkra talán furcsának tűnő esetek is, például amikor egy szobrászi 
mű megítélésére a meghívott értékbecslők nem, vagy nem mindegyikük volt szob-
rász. Piero di Giovanni Tedescónak a firenzei dómba készített Szent Jeromos szob-
rát Simone d’Andrea aranyműves, valamint Neri d’Antonio és Pesello (Giuliano 
d’Arrigo) festők becsülték fel.17 Felvetődik a kérdés, hogy ez esetben miképp tudtak 
a bírálók – aranyművesek, illetve festők lévén – a szobrászi munkáról egyáltalában 
véleményt alkotni.

Hasonló, a becslő szakmai kompetenciájában való kétkedést fogalmazott meg 
1510-ben Giovan Francesco Rustici is, aki tiltakozott a kirendelt becslő személye 
ellen azért, mert a firenzei Keresztelőkápolna bronzkapuja fölé készülő Keresztelő 
Szent János prédikációja bronz szoborcsoport egyik bírálójának a faműves, fafara-
gó Baccio d’Agnolót (1462–1543) jelölte meg a maga részéről bírálóként a megbí-
zó Arte di Calimala. Mint Giorgio Vasari lejegyezte Rustici szájába adva a szavakat: 
„igen furcsa dolog, hogy egy faműves ítélje meg egy szobrász fáradozásait”.18 E ki-

12 Caburlotto, Luca: „Giovanni Rossellino e il monumento a Filippo Lazzàri in San Domenico a 
Pistoia”, Paragone. Arte, 48, 1997 (1998), ser. 3, 15/16, p. 8.

13 Caburlotto: i. m. 20, 29. jegyzet
14 A dokumentumot ld. Poggi, in Haines: i. m. vol. II., doc. 1554.
15 Ehhez ld. Thomas: i. m. 194.
16 Például Michelozzo di Bartolomeo montepulcianói Aragazzi síremléke esetében: a szerződést ld. 

Gaye, Giovanni: Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV, XV, XVI, Firenze, Giuseppe Molini, 1839–
1840, vol. I. 118. vagy Andrea Sansovinónak a dómba készített Corpus Christi tabernákuluma esetén: 
„voluerunt dictum tabernaculum extimari per duos amicos comunes per dictas partes eligendos…” ld. Poggi, in 
Haines, i. m. vol. II., doc. 1158. 

17 A dokumentumot ld. Poggi, in Haines: i. m. vol. I., doc. 135. 
18 „cosa troppo strana che un artefice legnaiuolo avesse a stimare le fatiche d’uno statuario” Ld. Vasari, 

Giorgio–Milanesi, Gaetano: Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori, Firenze, Sansoni, 
1878–1881. vol. VI. 605. Baccio d’Agnolo nemcsak fafaragó, hanem építész is volt. Asztalos fafara-
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fogás jóllehet mai értelemben szobrászról szól, mégis „csak” fafaragóra utal, aki 
az itáliai reneszánsz márványfaragó és bronz szobrászainak szemében kézművesi 
rangban maradt.

Leonardónak és a De Predis fivéreknek a milánói San Francesco Grande temp-
lomba készített oltárának híres táblaképe, a Sziklás Madonna kapcsán az alkotók 
elégedetlenek lévén az eredeti honoráriumon kívül megajánlott összeggel, levelet 
írtak a milánói hercegnek, és panaszt tettek arról, hogy a megbízó mindössze 25 
dukátot ajánlott, holott azt korábban 100 dukátra becsülték, és volna más, aki meg-
venné ennyiért. Gúnyosan jegyezték meg, hogy a testvérület kiküldött értékbecslői 
nem voltak igazi szakértők, hiszen „a vak nem tudja megítélni a színeket”,19 vagyis, 
aki nem festő, az nem látja azt, amit valójában látni kell.

Noha tudjuk, hogy az értékbecslők a kész mű értékéről döntöttek (festmények 
esetén általában a nyersanyag árát is beleszámolva a végösszegbe, szobrok esetén a 
szobor teljes értékéről - nyersanyaggal együtt - és dönthettek csak a munkadíjról, 
nyersanyag nélkül), arra nézve, hogy vajon milyen kritériumok vagy milyen szisz-
téma alapján tették mindezt, kevés információval szolgálnak a dokumentumok. 
Maga a bírálat nem egy esztétikai ítélet volt, még csak nem is a mesterségbeli tu-
dás értékének pénzbeli „lefordítása”, hanem leginkább a munka minőségének és 
méginkább a mennyiségének a „beárazása”. A minőség arra vonatkozott, hogy a 
szerződésben korábban elvárt és leírt azon kitétel, miszerint a művész legjobb tu-
dása szerint készíti majd el a művet, ténylegesen megtörtént-e. Nehéz ma mindezt 
kívülállóként, objektív módon megítélni, s akkor sem találtak ennek bizonyítására 
más lehetőséget, minthogy megkérdezték magát a művészt – annak erkölcsére és 
lelkiismeretére hagyatkozva. Egy festészeti példa említhető ennek kapcsán, amikor 
Fra Angelicótól a Gyapjúszövő céh oltárképének (ma a Museo di San Marcóban) el-
készülése után, 1433-ban megkérdezték a festőt, hogy a 190 forintos árat elfogadja-e 
vagy beéri kevesebbel.20

A mennyiség tekintetében példaként Andrea di Lazzaro Cavalcantinak a firen-
zei dómba készített (1445) már említett fehér márvány kézmosója említhető. Nem 
kisebb művészek, mint Donatello és a később a mázas terrakottaszobrairól európai 
hírnevet szerző Luca della Robbia 15 forinttal többre becsülték a művésznek fize-
tendő munkadíjat a pár évvel korábban, szintén Andrea által készített kézmosójá-
nak áránál, azért, mert ennél a második darabnál a kőfaragónak hárommal több 
alakot és több díszítő növényi levelet kellett kifaragnia.21 

góként hírnevet szerzett Firenzében, majd építészként dolgozott a firenzei dóm kupoláján is. A 16. 
századelejének egyik legjelentősebb firenzei építésze volt. Műhelyét olyan kiváló művészek látogat-
ták, mint Michelangelo, Jacopo Sansovino, vagy Raffaello Santi. Életéhez ld. http://www.treccani.it/
enciclopedia/baglioni-bartolomeo-detto-baccio-d-agnolo_(Dizionario-Biografico)/ utolsó letöltés: 
2015. szeptember 13.

19 Kemp, Martin: Behind the Picture. Art and Evidence in the Italian Renaissance, Yale University Press, New 
Haven – London, 1997, 44–45.

20 Baxandall, Michael: Reneszánsz szemlélet – reneszánsz festészet, Budapest, Corvina, 1986. 16.
21 Poggi, in Haines: i. m. vol. II., doc. 1554.
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Kevés fogódzóval rendelkezünk arra nézve, hogy milyen szempontok játszottak 
még szerepet az ár megállapításában. Egy faműves munka elbírálásának dokumen-
tuma enged némi bepillantást ebbe. A sienai dóm szentélyébe készített kórus fabú-
torzatának és öt tabernákulumának elbírálására, mely három fafaragó munkája volt, 
1394-ben két értékbecslőt hívtak meg. Az értékbecslők a munka alapos szemügyre 
vétele után egy részletes listát állítottak össze arról, hogy mely dolgok írhatók a hát-
rányára és melyek a javára az elkészült munkának.22 A negatívumok (pegioramenti) 
között részletes listáját adták a hiányoknak (például, hogy hiányzik két evangélista 
attribútuma, hogy nem lett kifaragva tizenkét kis oszlopfejezet, hiányoznak ara-
nyozások, stb.) A negatívumok mellett lírában feltüntették ezeknek az értékét is.  
A pozitívumok már kevésbé részletes leírást követnek, ebben valószínűleg a munka 
minőségét értékelhették többre, mint az elvárható volt, a lírában hozzárendelt ösz-
szegek itt is megtalálhatók.  A végösszeget a kettő különbözete adta, mely pozitív 
lett, így a készítők 117 lírával kaptak többet az eredetileg megállapított díjazásnál.

Nézeteltérések adódtak az értékbecslés eredményeként meghatározott ár kap-
csán, de olyan esetben is, amikor a szerződés szerint a művész konkrét összegben 
állapodott meg a megbízóval.23 Maga a művész ugyanis sokszor többre tartotta 
munkáját (lényegében az elkészült művét), mint amekkora összeget azért a megbízó 
ajánlott neki. Vasari Viteje több esetet is megőrzött elbeszélésében. Donatello élet-
rajzában például megemlékezik arról, hogy egy genovai kereskedő egy életnagy-
ságú bronz fejet rendelt nála. Amikor a mű elkészült, Donatello úgy vélte, hogy az 
sokkal többet ér, mint amit a kereskedő ajánlott érte. Cosimo de’ Medicit kérték fel 
döntőbírának, aki Donatellónak adott igazat, és közölte a kereskedővel, hogy túlsá-
gosan keveset ígér. A kereskedő viszont úgy vélte, hogy a művész kér sokat „hiszen 
csak egy hónapot vagy annál kevesebbet dolgozott a szobron, tehát egy napra több 
mint egy fél forintot akar keresni”24. A nézeteltérés donatellói megoldása nem volt 
épp megnyugtató, ugyanis a szobrász inkább összetörte a fejet, mintsem, hogy a 
kereskedő által ajánlott árért átadja azt.

Michelangelo egy a Szent Családot ábrázoló tondója (1. kép) kapcsán (melyet 
a megrendelő, Angelo Doni után ma Doni tondónak neveznek), ismert a történet, 
hogy a mester a kész műért 70 dukátot kért. Angelo Doni takarékos ember lévén 
sokallta ezt és megüzente a művésznek, hogy csak negyvenet akar érte adni. Mi-
chelangelo azonban látva a megrendelő kicsinyességét visszaüzent, hogy az eredeti 
munkadíj kétszeresét kéri. A megrendelő végül kénytelen volt 140 dukátot kifizetni 
érte.25 A Giorgio Vasari révén ismert két fenti anekdota példája az öntudatos rene-
szánsz művésznek, aki tudatában van annak, hogy műve mennyit ér.

Nézeteltérés vagy vita esetén a díjazásról határozó személyeket már nem 
stimatoréknak, hanem arbitratoréknak nevezték, ők, mint választott bírák gyakor-

22 Milanesi, Gaetano: Documenti per la storia dell’arte senese, Siena, 1854, Vol. I. 372–375. idézi Thomas is 
ld. Thomas: i. m. 186.

23 Nézeteltérésekhez lásd még: Kemp: i. m.. 45–46.
24 Vasari–Milanesi: i. m.  vol. II. 408.
25 Vasari–Milanesi: i. m.  vol. VII. 158–159.
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latilag a jogi procedúrát helyettesít-
ve hoztak döntést.26 Ha sikerült ily 
módon megegyezniük a feleknek, 
akkor nem kellett bíróság elé vinni 
az ügyet, a művészek maguk közül 
választott bíráikkal hivatalos minő-
ségben léphettek fel. Amennyiben 
nem sikerült megegyezniük, az ügy 
a kereskedők bírósága, a Tribunale 
della Mercanzia elé került.

A már több ízben említett And-
rea di Lazzaro Cavalcanti nak, a 
firenzei Santa Maria No vel la temp-
lomba készített szószékét (2. kép) 
1452. február 26-án (modern idő-
számítás szerint 1453-ban) becsül-
ték fel.27 A szószék modelljét a dóm 
neves építésze, az akkor már hat éve 
halott Filippo Brunelleschi készítet-
te, aki egyébiránt Andrea nevelőap-
ja volt.28 A szószéket a Rucellai család 
egyik tagja, fra Andrea di Donato 
Rucellai rendelte meg Giovanni del 
Piero del Ticcia kőfaragótól. Del 
Ticcia készítette a szószék építészeti 
szerkezetét, míg Andrea – mint Del 
Ticcia alvállalkozója –, a szószéket 
díszítő négy domborművet (Angya-
li üdvözlet, Jézus születése, Bemuta-
tás a templomban és Mária menny-
bevétele). 1452-ben Del Ticcia már 
nem volt az élők sorában, és a mű 
még mindig nem volt kifizetve And-
reának. A vita itt is a szószéket díszí-
tő domborművek árának kérdésé-
ben alakult ki. A reliefeket Antonio 
Rossellino, Desiderio da Settignano 
és Giovanni di Pierone bírálták.29 

26 Büscher: i. m. 82–87.
27 Poggi, Giovanni: „Andrea di Lazzaro Cavalcanti e il pulpito di S. Maria Novella” Rivista d’arte, III, 1905. 81.
28 Kennedy, Clarence: „Documenti inediti su Desiderio e la sua famigli”, Rivista d’arte, XII, 1930, 243–291.
29 Érdekes momentuma ennek, hogy ebben az időpontban Desiderio da Settignano még nem is volt a 

kőfaragó céh tagja, oda csak ez év júliusában lépett be.

1. kép. Michelangelo Buonarroti: Doni tondo (A szent család a 
gyermekkel és Keresztelő Szent Jánossal)

2. kép. Giovanni di Piero del Ticcia – Andrea di Lazzaro Cavalcanti: 
Szószék, Firenze, Santa Maria Novella templom
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Rossellino egyenként 25 lírára, míg 
Desiderio 22, Giovanni di Pierone 
pedig egyenként 24 lírára becsülték.30 
A történet vége, így annak megoldása 
számunkra nem ismert, nem tudjuk 
ezért, hogy végül a szobrász mennyi 
pénzt kapott a domborművekért.

Francesco di Simone Ferruccinak a 
pratói dómba készített Szentségtartó 
tabernákulumának megállapított árát 
a művész túl alacsonynak tartotta. Eb-
ben az ügyben végül maga a firenzei 
Signoria kért fel két újabb arbitrátort 
a mű értékének felbecslésére.31

A Mercanzia bírósága elé került, 
évekig tartó bírósági peres ügy ke-
rekedett a Luca della Robbia által 
készített Benozzo Federighi (†1450) 
síremlékének (3. kép) készítése körül. A firenzei Santa Trinità templomban ma is 
álló síremléket az elhunyt püspök unokaöccse, Federigo di Jacopo Federighi ren-
delte meg a művésztől 1454-ben, az eredeti szerződés nem maradt fent.32 Az 1458-
ban kezdődött per irataiból kitűnik, hogy a vitát a felek között a határidő be nem 
tartása váltotta ki: miszerint a művész az 1454. május 2-án tőle megrendelt sírem-
léket a tíz hónapos határidő lejártával nem állította fel a szerződésben megjelölt 
helyen, a firenzei San Pancrazio templomban. Luca a vádakkal szemben azzal véde-
kezett, hogy költségeit a megrendelő nem fizette ki,33 ezért nem installálta a művet a 
szerződésben rögzített helyen, és így az aranyozás sem készült el, melyről a szerző-
dés szintén rendelkezett. A szobrász e mellett azt szerette volna, ha a mű értékbecs-
lésére a síremlék felállítása előtt sor kerül, a megbízó viszont az érték megállapítását 
az installálás után szerette volna megejteni.34 Luca úgy vélte, hogy a mű méretei a 
befalazás után már nem lesznek megítélhetőek. A hivatalos döntőbíraként kiren-
delt Andrea di Lazzaro Cavalcanti a sírmléket jól elkészítettnek, a szerződésben 
rögzített kitételeknek megfelelőnek ítélte meg. Az aranyozás helyeire vonatkozóan 
kompromisszumos javaslatként saját útmutatásait ajánlotta fel, és úgy ítélte meg, 
hogy az aranyozás költségét a feleknek egyenlő arányban kell még állniuk.

30 Poggi: i. m. 1905. 82.
31 Wackernagel, Martin: Der Lebensraum des Künstlers in der florentinischen Renaissance: Aufgaben und 

Auftraggeber, Werkstatt und Kunstmarkt. Leipzig, 1938. (Il mondo degli artisti nel Rinascimento 
italiano. Committenti, botteghe e mercato dell’arte. Roma, 1994. 406. nota 20.)

32 Glasser–Corti: i. m. 4.
33 Az elveszett szerződés kitételei a per irataiból jól rekonstruálhatóak, így kiderül belőlük, hogy Luca 

szerződés szerint eredetileg 8 ft/hó fizetséget kapott volna. Ld. uo. 4.
34 Uo. 6.

3. kép. Luca della Robbia: Benozzo Federighi síremléke, Fi-
renze, Santa Trinità
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A nyilvános perig az esetek többsége nem jutott el - annak ellenére, hogy a ha-
táridő be nem tartása felettébb gyakori volt a korszakban.35

Az értékmeghatározás gyakorlata nemcsak a kész művek értékének meghatáro-
zására korlátozódott a korszakban, hanem a művész halála miatt félbemaradt alko-
tásokra is,36 hiszen az elvégzett munkáért járó honorárium megillette az örökösöket 
vagy a műhelytársakat is.

Azáltal, hogy a megbízó egy mű értékének meghatározását művészekre bízta, 
lényegében elismerte azt, hogy a festés vagy kőfaragás mestersége olyan tudás és 
olyan szakértelem, aminek megítélésére a laikus, a kereskedő vagy a társadalom 
bármely más szakmáját űző tagja nem képes. A művész mintegy visszaigazolást 
kapva szakértelmének elismeréséről, tevékenységének különlegességéről, az érték-
becslés révén is tudtára adta úgy a megbízói, mint a társadalom számára az általa 
végzett tevékenység (egyre növekvő) presztizsét, mely a 15. század végére Firen-
zében a társadalomban kivívott és elismert művész-státusz létrejöttéhez vezetett, 
melyek egy-egy momentumáról Giorgio Vasari művészéletrajzainak történetei, 
anekdotái révén eleven képet kaphatunk.

Abstract

Among the written sources of Italian Renaissance art, a substantial number of contracts have 
survived. From them we can tell that the honoraria for commissioned works of art could be 
paid to the artist in a variety of ways. Not in every instance was the honorarium a specific sum 
decided upon when the contract was written; the two parties – artist and client – sometimes 
agreed that the fee would be determined by means of a valuation. In such cases, the valuation 
would be made after the work was completed. The practice of setting prices through valuation 
was quite customary in this period for both private and corporate commissions. The valuations 
were performed by specially-appointed experts, who were themselves artists in the majority 
of cases. Their number was regulated by the statutes of the guilds. In general there were two 
valuers, but there could be more; in any event, the two parties – artist and client – had to be 
represented equally. We are less well-informed about the criteria by which the valuations were 
carried out, but we do know that it was not, primarily, an aesthetic judgment; rather, it was 
a quantitative and qualitative assessment of how well the expectations and provisions set forth 
in the contract had been met. The documents that record valuations of this kind are known by 
the terms stima and lodo.

35 Ehhez ld. Glasser: i. m. 80–81.
36 Egy érdekes eset a Desiderio da Settignanotól megrendelt Mária Magdolna faszobor története, melyről 

Vasari nyomán sokáig úgy tudtuk, hogy azt Benedetto da Maiano fejezte be Desiderio korai halála miatt. 
Waldman kutatásai derítettek fényt arra, hogy a félbemaradt szobor befejezése nem is Benedettónak, 
hanem Giovanni d’Andreának köszönhető. A félbe maradt szobor kapcsán mielőtt d’Andrea a faragást 
folytatta volna, értékbecslést tartottak, ld. Waldman, A. Louis: „The Mary Magdalen in Santa Trinita 
by Desiderio da Settignano and Giovanni d’Andrea”, Pantheon, 58, 2000, 13–18.
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