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Idén a bécsi operabál elmaradása ko-
moly csapást mért a látványos ünnep-
ség rendezőire, sőt a város idegenforgal-
má  ra is. A helyzet súlyosságát fokozta,  
hogy a karneváli időszak más esemé-
nyeit, például az orvosok és gyógysze-
részek, a jogászok, az újságírók és a ka  - 
tonatisztek báljait is lemondták a világ-
járvány miatt, így a gazdasági kamara 
milliós bevételektől esett el. Az efféle 
károkra ugyan nem kínál megoldást, de 
a bécsiekkel valamelyest feledtetni tudja 
a veszteségeket, vagyis a karneváli han-
gulat és a színpompás jelmezek hiányát 
a Lodovico Ottavio Burnacini (Velence, 
1636 – Bécs, 1707), az európai barokk 
színházművészet egyik legnagyobb ter-
vezőjének munkáiból rendezett idősza-
kos kiállítás a bécsi Theatermuseum-
ban. A földszinti termekben a múzeum 
tulajdonában lévő többszáz Burnacini- 
grafikából láthatunk a komédia és a gro  - 
teszk témája köré rendezett, százhuszon-
 öt rajzból álló válogatást:  Pulcinella, 
Harlekin, Capitano, Brighella és társa-
 ik karaktere éled újjá azokban a jelme-
zekben és maszkokban, amelyekben a 
császári udvari közönség láthatta őket  
a 17. század második felében.
Az itáliai származású Lodovico Ottavio  
Burnacini ötvenöt éven keresztül állt 
a  bécsi  udvar  szolgálatában,  ezalatt  
fo  lyamatosan  tervezte  a  jelmezeket,  
fesztiválok és színpadi látványosságok 
díszleteit,  amivel  nemzetközi  hírne-
vet szerzett magának.1  Építészként is 
kiemelkedőt alkotott: leghíresebb szín-
házépülete az I.  Lipót császár és ma -
gyar király megrendelésére 1668-ban 

a Hofburg közvetlen közelében, a mai  
Nationalbibliothek helyén egykor fából 
felépített Teatro sulla Cortina. Ez volt 
a második szabadon álló színházépü-
let Bécsben. Belső dekorációja arról 
volt híres,  hogy a proszcéniumot, azaz 
a színpadnyílást körülvevő architek-
túrát tizennégy életnagyságú mitolo  - 
gikus-allegorikus figura díszítette, me -
lyek a Habsburg-dinasztia kiemelkedő 
uralkodóit jelenítették meg.
Burnacini tervei szerint valósult meg a 
Bécs közelében lévő Laxenburg várának  
barokk kori átalakítása, de az olasz mes-
ter részt vett a Grabenen lévő monumen-
tális Pestis-oszlop megtervezésében is. 

A  Theatermuseum  gyűjteményében  
fennmaradt grafikák pokolbéli látomá-
sok és a karnevál idején a város utcáin 
látható vidám jelmezek fantáziadús ke  - 
verékei.  Burnacini az alakok arcvoná-
sait,  pózait karikírozva mutatja, grafi-
káinak egy csoportja pedig az emberi 
ostobaságnak állít  emléket, görbe tük  - 
röt tartva modelljei elé. Rajzainak a 
színház- és jelmeztörténeti vonatko-
zásokon túl az is jelentőséget ad, hogy 
a barokk kori udvari kultúrára oly na-
gyon jellemző – és gyakran csak leírá-
sokból ismert – alkalmi ünnepségek 
efemer elemeit,  tárgyait is megmutat-
ják. Ilyen például a vadászati trófeákkal,  

Lodovico Ottavio Burnacini: Idős Arlecchina cicákkal és a bolond,  
17. század vége, Theatermuseum, Bécs
© KHM-Museumsverband
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luxuscikkekkel  telerakott  karneváli  
kocsi rajza, amelyen Harlekin Karnevál 
királlyá alakul át, és kocsisként ő hajtja 
a zsúfolt járművet, amit a commedia 
dell’arte figurái húznak.
Némelyik rajzon az elegáns női ruhá-
kat meglehetősen robusztus alakok, sőt  
sötét szakállas figurák viselik, de ez 
Bécsben senkit sem zavart, hiszen köz-

tudottan férfiak játszották a női sze-
re peket is.  Érdekes módon Itáliában a 
commedia dell’arte előadásokon je len-
tek meg először képzett női színészek, 
de  Burnacini  idejében  a  Habsburg- 
udvarban ez még elképzelhetetlen volt. 
A konzervatív császári közönség előtt 
az első női színész csak a 19. században 
léphetett színpadra.

A karakteres jelmezek mellett nyilván-
valóan az álarcok, maszkok sokfélesége 
érinti meg leginkább a mai látogatót. 
Az  álarcos  figurák  megjelenése  egy-
szerre izgató és félelmet keltő. Burna-
cini extravagáns maszkjainak világa 
majd a 20. század avantgárd művészei 
számára is forrásul szolgál,  de a kiál-
lításon  jelenkori  alkotók  Burnacini  

Lodovico Ottavio Burnacini:  
Szoptatós dajka Pulcinella gyerekeivel,  

17. század vége, Theatermuseum, Bécs
© KHM-Museumsverband

Lodovico Ottavio Burnacini: Ugró Capitano,  
17. század vége, Theatermuseum, Bécs
© KHM-Museumsverband
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ihlette maszkjai is szerepelnek. Persze a 
barokk kor színházi maszkjai nem csak 
Pulcinella, Capitano és a többi fi guratí-
pus megformálását segítették, de véd-
ték is a vándorkomédiásokat, hogy sze-
mélytelenül játszhassák karakterüket,  
ne lehessen őket felismerni. 
A pandémia idején a maszk  szó termé-
szetesen kicsit más értelmet nyert, és 
némi funkcióváltás miatt a mostani hét  - 
köznapokban elterjedt darabok inkább 
a 17–18. századi pestisdoktorok csőr-
szerű, hosszú orral ellátott maszkjai-
hoz hasonlíthatók, melyek a fertőzé sek  - 
től védtek. Ezeken a maszkokon a sze-
meknél átlátszó, kerek lencsék voltak, 
a hosszú orr pedig megóvta viselőiket 

attól, hogy túlságosan közel kerülhes-
senek a beteg emberhez, tehát biztosí-
totta a beteg és gyógyító közötti távol-
ságtartást. Másrészt a „rossz levegőtől” 
is védett, mivel az orr-részt erős illa-
 tú gyógynövényekkel – mentalevéllel,  
szegfűszeggel,  rózsaszirommal – töm-
ték ki, ami egyben stabil tartást is adott 
neki. A pestisdoktorok viselete több-
féle volt, de a legnépszerűbbé a 17. szá  - 
zad elején élt francia orvos, Charles de 
Lorme által kialakított forma vált:  ő 
kecskebőrből készült bő köpenyt viselt, 
amit széles karimájú kalap és kesztyű 
egészített ki.2 Mai szemmel nézve ezek 
a gyógyítók leginkább nagy madarak-
hoz hasonlítottak.

Más helyzetekben papok és bizonyos 
vallásos testületek tagjai számára is fon-
tos volt a maszk viselése vagy legaláb b-
 is az arc eltakarása. Burnacini barokk 
színházi maszkjaival is versenyre kel-
het pompás megjelenése okán például  
az a madárfejmaszk, ami most egy má -
sik  bécsi  kiállításon szerepel  a  Welt-
museumban, az azték kultúrát bemu-
tató tárlat egyik kiemelt darabjaként.3 
Valószínűleg egy papi jelmez része lehe-
tett eredetileg ez a türkiz, jáde, mala-
c hit és más értékes, színes mozaikkö-
vekkel díszített madárcsőrű, valamikor  
a 15. szá zad körüli időkre tehető maszk.
A teljes  arc  eltakarásának igénye az 
európai szakrális  hagyományokban 

Lodovico Ottavio Burnacini: Farsangi szekér, 17. század vége, Vienna Theatermuseum, Bécs
© KHM-Museumsverband
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is jelen volt.  Jól mutatják ezt például 
azok az 1300 körüli évekből Umbriá-
ban fennmaradt festmények, melyek a 
Fraternita dei Disciplinati, azaz a fla-
gellánsok vagy önostorozók mozgal-
mához köthetők. Ezeken a képeken egy 
vagy több olyan figura is megjelenik, 
akik zárt csuklyával takarják el fejü-
ket, amelyen csak a szemnek és esetleg 
a szájnak vágtak apró nyílást.  Ponto-
san úgy, ahogyan ezt a Szépművészeti 
Múzeum állandó kiállításán lévő, 1320–  
30-as években készült Madonna a gyer - 
mekkel és egy konfraternitás öt tagjával 
című freskón is láthatjuk. A trónoló  
Mária mellett térdelő öt flagelláns szer  - 
zetes hátán a megnyitott ruha az ön -
sanyargatás sebeit mutatja, a korbácsot 
a kezükben tartják. Ezt a képet még 
Pulszky Károly vásárolta meg egy Assisi - 
ben működő műkereskedőtől,  Paolo 
Lunghitól 1895-ben. Különleges és rit  - 
ka emléke a középkori Umbria ko rai 
flagelláns mozgalmának, amely 1258–
60 körül Perugiából Ranieri Fasani ve  - 
zetésével indult,  és elsősorban a laiku-
sok közt volt igen népszerű.4 A későbbi, 
középkori devocionális mozgalmakkal 

szemben Ranieri Fasani követőit egyet-
len szellemi vezető eszme irányította: a 
penitentia.  A személyes bűnbánat kö  - 
vetelménye képes volt nagyon sok em-
bert meghódítani egy olyan történelmi 
időszakban, amikor a háborúk és a 14. 
szá  zadi  nagy  pestisjárványok  szinte 
elnéptelenítették a városokat. A kon -
f  raternitás tagjai a szenvedő Krisztus-
sal azonosulhattak fájdalmukban, amit 
saját testük ostorral csapkodásával idéz - 
tek elő.  A városok utcáin csoportok-
ban vonuló, fehér (bianchi)  zsákruhát 
viselő, imákat éneklő fráterek látványa  
még legalább háromszáz éven át jelen 
volt Umbriában, megőrizve ezt az ön  - 
ostorozó, bűnbánó és másokat is bűn-
bánatra késztető vallási gyakorlatot.5 
Az idők folyamán a mozgalom gyakran  
került  szembe  a  világi  hatalom  mal:  
nagyobb biztonságot jelentett, ha a ta - 
gok nem mindenki számára felismerhe-
tők, ezért takarták el arcukat a fejükre  
hú  zott csuklyával. Az ön sa nyargatás - 
ra  használt  ostor  színei  a  kortársak  
számára különböző jelentést hordoz-
tak.6 A mozgalom elterjedtségét mu tat-
 ja, hogy Assisiben például 1283 és az  

1300-as évek vége között tizennégy kon-
f  raternitás működött, amelyek kö zött 
tizenegy  flagelláns  testvérület  volt.7  
Azonban a flagelláns eszméket megje-
lenítő képzőművészeti alkotások nagy 
része  megsemmisült  az  évszázadok  
fo  lyamán, ami feltehetően összefügg 
azzal,  hogy  a  világi,  de  az  egyházi  
vezetők sem mindig értettek egyet a 
mozgalom eszméivel.  A fennmaradt 
emlékek  közé  tartozik  az  a  Galleria  
Nazionale dell’Umbria gyűjteményé-
ben lévő, 1285–95 körül készült körme-
neti kereszt, amelynek egyik oldalán 
a keresztrefeszített, hátoldalán pedig 
az oszlophoz kötözött Krisztus szere-
pel, akinek testét a mellette álló figu-
rák ostorozzák.8  A mozgalom emlékét 
Assisiben legintenzívebben a kódexek-
ben fennmaradt nagyszámú flagel  láns  
liturgikus ének őrzi máig.9 Ez is jelzi a 
budapesti Mária gyermekkel és öt konf-
raternitással  freskó különleges törté-
neti értékét:  hiszen az ilyen típusú fal-
festmények legtöbbjéről csak leírások 
maradtak fenn, vagy még azok sem.10

Rézmetszet Doctor Schnabelről,  
a 17. századi római pestisdoktorról egy 
szatirikus vers társaságában, 1656 után
Forrás: Wikimedia Commons

Flagelláns szerzetesek, az Umbriai 
festő: Madonna a gyermekkel és egy 
konfraternitás öt tagjával című  
festmény részlete
© Szépművészeti Múzeum 2021, fotó: © Varga Dóra / 
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Umbriai festő: Madonna a gyermekkel és egy konfraternitás öt tagjával, vashálóval megerősített  
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