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TINTORETTO CÁ-PESARO-BAN. 
Irta: Villani Lajos. 

UGYANAZ a palota, mely két évvel ezelőtt Tizian színeinek pompájá-
ban tündökölt, idén egy másik nagy művész alkotásainak egybe-
gyüjtésével újra rávilágít arra az útra, amelyen a cinquecento Velen-

céjének nagy festői a művészet égnek meredő legmagasabb hegycsúcsait 
elérni igyekeztek. Nino Barbantini, ki ezerkilencszázharmincötben a Tizián 
kiállítást rendezte, idén Tintoretto szolgálatába állott és harminckilencre 
Veronese kiállítást igér a Cá Pesaroban. 

Mint régi ismerőst köszönt Longhena palotájának meghitt előkelőségű 
kis belső udvara, középen az ósdi toscanai kolostorokra emlékeztető kúttal 
pillanatokra megszakítva Velence hangula tá t ; de már amott a bejárat 
vasrácsai között felcsillámlik a Canal-Grande fények és árnyak játékában 
örökké mozgó vize a felette elsuhanó gondolákkal. Velence a csend városa, 
de sehol annyi élet és változatosság színekben és vonalakban, mint éppen itt . 

Tintoretto ízig-vérig velencei festő volt. I t t született, i t t telt el egész 
élete és itt is halt meg. Velencei volt abban is, hogy szülővárosának festő-
művészete volt kiinduló pontja az ő felfogása kialakulásának is. Talán igaz, 
hogy az akkor istenített Tizián nem tűrte meg sokáig tanítványai között 
Robusti kelmefestő fiát (innen a Tintoretto elnevezés), mert az ifjú nagy 
tehetsége felkeltette irigységét. Az ok azonban, mely lélektanilag érdekes 
lehet, nem fontos annak ténye mellett, hogy Tintoretto aránylag rövid ideig 
volt Tizián műtermében, hol azonban sokat látott és tanult. Felismerte a 
velencei festők erényeit, de meglátta fogyatékosságaikat is. Magára maradva 
hamar önálló l e t t ; összegezte mindazt, amit tapasztalt és megismert, hozzá-
adta saját egyéniségét és amikor, mint kiforrott kész művész, nekiindult 
rögös pályájának, ezt írta műtermének a j ta jára : «Michelangelo rajza, egye-
sítve Tizián színeivel.» Az ő képzeletében már megtestesült új művészet 
tehát nem éri be a vonalaknak feloldásával lágy színek árnyalatainak segít-
segevel. Ő az erőt, a mozgást keresi, mint ezt Michelangelo alkotásaiban 
kifejezve látta ; ehhez hozzáadva a színek dús gazdagságát, meg akarja 
találni módját annak, hogy a szemen keresztül az alkotó gondolata pillanatok 
alatt és hiánytalanul eljuthasson azokhoz, akikhez szól. 

Toscanában a velencei festőket lekicsinyelték. A régi tradiciók hazájá-
ban nem vették egészen komolyan az Adria partjain később kivirágzott 
ábrázoló művészetet, mely ú j utakat keresett. Két külön világ maradt tehát . 
Toscana és Velence művészete és csak a Cinquecentoban találkozunk olya-
nokkal, kik a két felfogás között a középső u ta t megtalálni igyekeznek. 
Pordenone, majd Sebastiano del Piombo és Lot to már kísérletet tesznek 
arra, hogy a rajz és a színek megfelelő egyensúlyba jussanak. Az ő kísérleteik-
ből azonban még hiányzik a zseni öntudatos akarata, mely mindent lenyügöz 
és saját akaratának szolgálatába állít. 

Vajjon elért-e Tintoretto ahhoz a célhoz, melyet a merész szavakkal 
a j ta jára írt mondat szerint maga elé tűzött? Végig szemlélve műveit eleinte 
sok olyanra akadunk, melyben a szín — tehát Tizián hatása — uralkodik. 
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Majd néhány olyat találunk, melyen a rajz a színhatásokat elnyomja. Ön-
magát keresi a művész, kinek csak később bontakozik ki új egyénisége. 
Ekkorra azonban elhalkultak a nagyratörő célkitűzés szavai, megfakultak 
a leírt betűk. Az új megoldás eszköze a fény, melynek felhasználásával szín-
hatások érvényesülhetnek ott, ahol a mozgás uralkodik, viszont megszűnik 
az élettelenség ott is, ahol a megfestett jelenet drámaiassága csak látszólagos 
nyugalmat tűr meg. Tintoretto tehát, ki a nagy velencei festők sorozatát a 
Cinquecento végén lezárja, irányt mutat és amikor a már ismert csodaszerek 
keverésével olyan anyagot akar leszűrni, mely az alkatrészek minden kiváló 
tulajdonságát magában foglalja, váratlan eredményre jut és az újnak a fel-
találója lesz. Közvetlen tanítványa nincs, de ki tagadhatná, hogy ő már 
közösségben van Rembrandttal, Velasquezzel és Caravaggioval, kik azt az 
utat választják, melyet először az ő lámpása világított meg. 

Az olyan gyüjteményes kiállításnak, mint ez Tintorettoé Velencében, 
nem lehet az a célja, hogy mindent, amit a művész alkotott, egybegyüjtsön. 
Ehhez a Cá-Pesaro-termei nem volnának elégségesek, nem is szólva arról, 
hogy vannak a mesternek olyan elsőrangú művei, melyek helyükről nagy 
terjedelmük, vagy egyéb okok miatt nem mozdíthatók el. Bizonyára teljesíti 
tehát hivatását a kiállítás olyan anyag összegyüjtésével, mely kimutatja 
a művész erejének ősforrásait, követi őt további útjának minden állomásán, 
kísérletein és tévedésein keresztül és lehetővé teszi, hogy a tehetség kibonta-
kozásának gyötrelmes útjai után tetőfokán láthassuk az alkotót, kinek 
művészete a viharos tengeren kiállott hányattatások után, végre földet ért. 

Ha a gyüjteményes kiállítások célja az, hogy valamely művész egész 
tevékenységéről áttekinthető képet nyújtsanak, úgy éppen Tintorettoval 
kapcsolatban felemlíthető, hogy ennek a művésznek valóságos önálló múzeuma 
van már Velencében. 

Ezerötszázhatvannégyben mesterünk megbízást kapott ugyanis arra, 
hogy a San-Rocco egyesület székházát — a Scuola di San Rocco-t — festmé-
nyeivel díszítse. Ezt a megrendelést Tintoretto szokása szerint kierőszakolta 
a maga részére, amennyiben tudomást szerezve az egyesület szándékáról, 
titokban az első képet maga elkészítette és azt ajándékként felajánlotta. 
Igy jutott azután neki az a nagyszabású munka, mely huszonhárom éven 
keresztül egészen ezerötszáznyolcvanhétig foglalkoztatta kisebb-nagyobb 
megszakításokkal. A Scuola di San-Rocco-ban több mint ötven művén át 
követhetjük Tintoretto egyéniségének fejlődését, attól az időponttól kezdve, 
amikor a fényhatások eszközét igénybe venni kezdi, egészen késő öregségéig, 
amikor legmerészebb s legeredetibb alkotásai jelennek meg ecsetjének nyo-
mán. Az első évek termése a keresztrefeszítés hatalmas és lenyügöző ábrázo-
lása, melyet sokan Tintoretto legkiválóbb alkotásának tartanak ; míg az 
eleinte kevéssé értékelt Mária Magdolna a zseni kialvó tüzének egyik utolsó 
fellobbanása, a teremtő erő olyan hatalmával, mely még újabb és az addiginál 
még tökéletesebbet tud létrehozni. 

Mindössze egy festmény került a Scuola di San Roccoból a kiállításra. 
Mária és Erzsébet találkozása, melynek elhelyezése ott olyan kedvezőtlen, 
hogy alig volt látható. 

Eltekintve azonban San Roccotól, máskülönben sem volt szükséges 
akárcsak ideiglenesen is az olasz múzeumokat megfosztani Tintorettotól. 
Firenzében, vagy a velencei Akadémiában, ha meg is ürült néhány hely, a 
kiállítás tartama alatt is, jelen van Robusti mester, kinek művei nagyon 
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hiányoznának annak, ki az olasz vagy akárcsak a velencei festészetet meg-
ismerni kívánja. A külföldet sem kellett nagyobb mértékben igénybevenni. 
Tintoretto különben is ama olasz festők közé tartozik, kiknek aránylag 
kevés műve került a külföld birtokába és abból ami más országoknak jutott, 
csak néhány képnek van elsőrendű jelentősége a művész értékelése szempont-
jából. A hetvennégy festmény közül, melyből a Tintoretto-kiállítás áll, négyet 
kölcsönzött Berlin, kettőt Drezda, kettőt München, egyet-egyet Páris, Lyon 
és Brüsszel, négyet Bécs. Ötvenkilenc kép olasz múzeumokból és templo-
mokból származik; negyvenhét magából Velencéből. Aki azonban már 
végigbarangolta Velencét, eljutott a kevéssé ismert templomokba és a mozaik-
szemekből összeállította Tintoretto egész velencei hagyatékát, sok már látott 
festményre nem fog újra ráismerni a Cá Pesaroban. Oltárok felett füstös sötét 
helyeken kifüggesztett és megrongált képek, megtisztítva, későbbi hozzáfesté-
sektől megszabadítva, ujjászülettek és a Cá Pesaro zöld kárpittal bevont falai-
ról az eleven színek beszédével szólalnak meg. Az ablakokon keresztül a 
Canal-Grande felől napfény szűrődik a borongós történelmi patinába merült 
termekbe. Délben a lagunák vizének csillogását, a Cádoro vonalainak szöve-
vényeit vetítik ide a nap megtört sugarai, alkonyatkor pedig az arany és 
bíbor keverékéből lágy köd szövődik, mely lassan belevegyül a sötétségbe. 

Ha a Tintoretto kiállítás egyebet nem adott volna, mint hogy az el-
dugott és elhanyagolt képeket ünnepi köntösbe öltöztette és ideiglenesen 
olyan elhelyezéshez juttatta, hol valódi becsük teljes értéke érvényesül — 
ezzel egyedül teljesítette volna hivatását. Minden kétségen felül áll azonban, 
hogy a hetvennégy kép összeválogatása is helyes volt. Hiányok egyedül ott 
mutatkoztak, ahol leküzdhetetlen akadályok állták út ját némely fontos mű 
megszerzésének vagy elhozatalának. Máskülönben a Tintoretto kiállítás át-
tekinthető, teljes képét nyújtja a művész jelentőségének. 

Ime az első kísérletek majd «Szent Márk csodája a rabszolgával», 
Tintoretto művészi pályájának első nagy jelentőségű állomása. Itt azonban 
még erős Tizián színeinek hatása. Az igazi egyéniség csak később alakul ki. 
«Mária bemutatása a templomban» (Madonna dell'Orto templomból), a ve-
lencei képtár «Keresztlevétele», «Szent Márk testének megtalálása» (Brera), 
«A Szent testének áthozata» (velencei képtár) már Tintoretto új arculatát 
mutatják meg. Gyönyörű példánya az ő fényhatásokat felhasználó művésze-
tének a bécsi Zsuzsanna. A Doge palota négy allegorikus tárgyú festménye 
(Ariadne, Bachusz és Vénusz ; Pallas kiűzi Marsot; a Három grácia ; Vulkán 
műhelye), melyeket Tintoretto ezerötszázhetvenhétben, tehát majdnem hat-
van éves korában fejezett be, eme kivételes egyéniség napsugaras őszének 
pompás érett gyümölcsei. Végül a mester aggkorából származó és San Giorgio 
Maggioreból ide áthozott festmények (A mannahullás, Utolsó vacsora, Kereszt-
levétel) itt teljes szépségükben érvényesülve gyönyörű látomással zárják le 
a keresztmetszetet, melyet ez a kiállítás a Cinquecento olasz festőknek oly 
gazdag százada egyik legnagyobbjának, egész lelkületén át részünkre hasított. 

Vessünk még egy utolsó pillantást az önarcképre, melyet a Louvre 
engedett át a Tintoretto kiállítás céljaira. A fények és árnyak játékából a 
kortól ugyan megtörten, de a szellem erejének hatalmával domborodnak elő 
a hetvenkét éves Jacopus Tentoretus pictor arcvonásai. Rövid ideig még 
ő az úr Cá Pesaroban, hova miatta százezrek zarándokolnak el, de nemsokára 
elérkezik a levelek hullása és akkor az összegyüjtött képek visszatérnek 
a múzeumokba és a templomokba. 
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