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BEVEZETÉS 

A figyelmes olvasó A látvány utáni festmény című vékony könyv 
láttán, minden bizonnyal kételkedni kezd. Hiszen szinte minden 
festmény látvány után jött létre, ráadásul a látvány is meglehetősen 
sokértelmű fogalom. A látvány és a festmény viszonya 
kibogozhatatlanul bonyolult jelenség, és vizsgálatakor e sokaság 
fölismerése közepette világlik föl, hogy ennek a viszonynak a 
legelemibb és a festészet történetébe is mélyen beágyazott része a 
látvány és a festmény közvetlensége. 

A dolgozat témája egy az egész művészettörténetet végigkísérő 
kérdéskört érint, ami a legegyszerűbben a látvány és a festmény közötti 
kapcsolat közvetlenségével ragadható meg. A sokféle festmény közül 
próbál különválasztani egy csoportot, amely a látvány és a róla - a 
látvány megfigyelése után - festett kép közvetlenségének lehetőségeit 
keresi. Arról a festményről kívánunk tehát szólni, amelyik minden 
vonatkozásában, minden festői cselekedet végeredményeként a látott 
világról kíván képet alkotni. 

Bizonyára rögvest érzi az olvasó ennek a témának az 
időszerűségével kapcsolatos elképzelésekből eredő konfliktust, és 
annak a fölvetésnek a tétjét, hogy szükséges a látvány közvetlen festői 
megismerése, hogy az ilyen festői gyakorlat sem nem valami vak 
múltba fordulás és sem nem egy rövidéletű föltételezés csupán. Ebből 
két tény is levezethető. A dolgozat célja az, hogy minden kétséget 
kizáróan bebizonyítsa: minden képalkotás alapja a festett kép 
törvényszerűségeiben kereshető és a festett kép törvényszerűségeinek 
fölfedésére a legalkalmasabb a látvány utáni festmény tanulmányozása. 

Ezen túl azt a figyelmet is szeretné működésbe hozni, amely 
minden képalkotásnak termékeny inspirálójaként válhat időszerűvé. 

Ez a célkitűzés már eleve meghatározza a dolgozat fölépítését. 
Ahhoz, hogy egyáltalán meghatározhassuk a látvány utáni festmény 
fogalmát, újra kell gondolnunk mindazokat a körülményeket, amelyek 
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a látást és a festést lehetővé teszik. Az alapfeltételek újragondolása 
ezenkívül lehetőséget teremt arra a fontos fölismerésre is, amelynek 
lényege szerint a fény tulajdonságai, azaz a világ színessége, illetve a 
látás folyamata, nagyon sok vonatkozásában párhuzamba állítható a 
látvány utáni festés gyakorlatának törvényszerűségeivel. 

A világegyetem alapvetően sötét. Aszerint, hogy milyen a fény 
által láthatóvá lett anyagok természete, más és más alakzat, szín, 
világosság és sötétség-átmenetek, tünemények, tömbök, terek 
mutatkoznak rajtuk. A fény azonban a festő számára nagyon sok, a 
természettudományt a művészettől elválasztó mezsgyén túli jelentést is 
magába foglal. A látvány, mivel nem csak észlelet, érzéki 
vonatkozásokkal is rendelkezik. Amit a fényről itt fölidézünk, amit a 
szem működéséről itt összesűrítünk, az leginkább azokhoz szól, akik 
most próbálják először magukat, vagy egy tulipánt, vagy egy meztelen 
embert a lehető legnagyobb pontossággal, hűséggel megfesteni. 
Ezeknek az első festői élményeknek a fölidézése iránt azonban 
vélhetően minden festőben él egy állandósult vágy. Legalább az 
újragondolás tekintetében fölösleges ezt a vágyat elfojtani. 

A festészet története újra és újra megköveteli a világgal való 
közvetlen szembesülés szükségességét. Ha valaki gondolatban vagy 
emlékezetből akar megalkotni egy képet, abban is segít a látvány 
vizsgálata. A gondolati vagy képzeleti kép, az álomkép, sőt minden kép 
megismeréséhez és megértéséhez szükségünk van a látványra. 

Sok tehetséges ember hagy fel a festészet gyakorlatával attól az 
ijedtségtől, sőt tartós rémülettől, ami a festészettörténet megértésének 
kezdetekor áll elő. Ez a megértés nem fogalmi természetű. Része az a 
felismerés, hogy a festészet örök és soha be nem fejezhető. Ugyanakkor 
ez a felismerés ad erőt a tehetségnek a folytatáshoz, aki a 
hagyományhoz kötődni fog, és újra meg is teremti azt, ha ez az erő 
kísérni tudja. 

Ahhoz, hogy a látvány utáni festészetet és a látvány utáni 
festmény ideáját leválasszuk minden félreértésről, meg kell értenünk a 
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látás tulajdonságaiból eredő törvényszerűségek következményeit. A 
szem és a látás korai ismert következetes vizsgálója, Leonardo az 1500-as 
évek táján, a művészetek között a festészet helyét keresve szól a látás 
minden megismerés közül kimagasló nemességéről: „Mert aki elveszti 
látását, elveszti a világmindenség látványát és szépségét, és ahhoz lesz 
hasonlatos, akit eleven sírba zártak, hogy ott mozogjon és éljen. (...) Ó, 
te a legkiválóbbja az isten által teremtett dolgoknak! (...) Te vagy az 
emberi test ablaka, amelyen keresztül kitekint útjára, és élvezi a világ 
szépségeit. A lélek így éri be az emberi test börtönével, szem nélkül 
gyötrelmére szolgálna."1 

De mindemellett a festőnek a térről alkotott képeit, miként magát 
a festést is, komolyan befolyásolja még a mozgás, közvetlenül pedig a 
tapintás is. Ahogyan az oly éleslátóan fogalmazó Merleau-Ponty írja a 
test és a látás kapcsolatáról: „a valóságos (test)... nem a térnek egy 
darabja... hanem a látás és a mozgás összefonódása. (...) A test folytán, 
mely maga is látható, a láthatóság tartományába merülő látó nem 
sajátítja ki azt, amit lát: nézésével csupán megközelíti, kinyílik a világ 
felé."2 

Ahhoz, hogy a festés gyakorlatát elkezdhessük, meg kell 
neveznünk azoknak az alkotóelemeknek a tulajdonságait és 
viselkedésük módjait, amelyek a látványt és a róla festett képet alkotják. 

Ezután rátérhetünk a festés módszereire. Amikor a látvány utáni 
festés módszereiről beszélünk, szót kell ejtenünk a nézőpontról és 
annak kiválasztásáról, illetve arról, miért lehet bármely látvány a 
festészet tárgya, de e lehetőség ellenére miért mégsem tárgya a 
festészetnek bármely látvány. „A test, a (...) látható és mozgó testem a 
dolgok sorába tartozik, egy közülük, beleágyazódik a világ szövetébe 
... De mivel lát és mozog, ezért a dolgokat maga körül tartja, ... teljes 
definíciójának részei, a világ pedig magából a test szövetéből van szőve. 
Ezek a megfordítások, ezek az antinómiák különböző kifejezésmódjai 

1 Leonardo, 1960. 87. o. 
2 Merleau-Ponty, 2002. 55. o. 
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annak, hogy a látás a dolgok közegéből vétetik, ott képződik, ott kezd el 
látható lenni, s válik láthatóvá önmaga számára a dolog látásán 
keresztül, ott, ahol megmarad - mint anyalúg a kristályban - az 
érzékelő és az érzékelt osztatlansága" folytatja Merleau-Ponty1. „A látás 
nem maguknak a dolgoknak az átalakulása látvánnyá, nem kettős 
hozzátartozásuk egy nagy világhoz és egy személyes kis világhoz, 
hanem gondolkodás, amely precízen dekódolja a testbe leadott 
jeleket."2 

A látvány és a róla alkotott festmény ezen a ponton kezd el 
megszületni, legyen bármi is a tárgya. Az objektivitásra vonatkozó 
majdani igyekezet világossá teszi, minden finom rezdülés és minden az 
élet egészén átívelő teljes emberi - személyes és közös - tudás 
belefoglalását a festő minden mozdulatába. 

Az optikával alkotott vetített kép és a látás folyamatában a 
vetítéshez még legközelebb álló folyamat, azaz a fénynek a retinális 
képig vezető útja között hasonlóság van. Mindazok a képpel 
kapcsolatos ismeretek, amelyeket a vetített kép megértésére és 
használatára vonatkoztatunk, abból a tényből erednek, ahogy a retinális 
kép sorozatos megértéséből merítve fogunk fel egyre több mindent. 
Akkor kezdünk el festeni, amikor a világra visszanézünk. Addig a 
látvány utáni festés csak utánzás lesz, de nem követés és megértés. A 
látás és a szellem képessége a világ mélységét, a látott világ mélységét 
tárja föl előttünk. Nem csak dimenzionált vagy színbéli mélységről van 
szó, hanem mindarról, ami végigkíséri a festészet történetét. Azok az 
aspektusok, amelyek mentén a festészet leválik a retinális vagy a 
vetített képről, és a világ mélységét kezdi megmutatni, mind 
visszavetíthetők a látványra. Aki ezt megérti, festőien lát, a festő 
szemével látja a világot. Nem egy festő szemével, hanem 
mindegyikével. A festészet történetével. 

1 Uo. 56. o. 
2 Uo. 62. o. 

10 



Aki tehát messzemenően megérti a látványt, tehát a festő 
szemével is, az a gondolkodáshoz alkalmas képeket - amelyek bármely 
modellalkotáshoz is szükségesek - gazdagítja magában. A 
festészettörténet, a festmények időrendbe és közös nevezők mentén 
történő elrendezése ezt segíti, ez a primer értelme. 

Ez az írás valójában a rögzített nézőpontból és a látómezőből 
levezethető látvány alapján gondolkodik a látvány utáni festményről. 
Rögtön hozzá kell tennünk, hogy ez egy alapállás, hiszen innen, azaz 
egy konkrét nézőpontból kiindulva érthető csak meg minden ettől 
eltérő festészeti jelenség. És ne feledjük, ez a megkötés a legkevésbé 
sem a perspektivikus szemlélethez vezet csupán. 

Husserl a fantáziáról szólva írja: „kétséges, van-e vajon olyasmi, mint 
a teljesen tiszta fantázia, olyan fantázia tehát, amely teljességgel kívül 
esne a tapasztalati aktusok hatókörén."1 Gondoljuk ehhez még hozzá 
azt is, hogy ha bármely ismeretlent látunk, akkor az ismeretlent az 
ismerthez viszonyítva vesszük észre. Azt kell megérteni, hogy „maga a 
láthatóság az, ami nem-láthatóságot hordoz magában."2 

A közvetlen látvány utáni festmény esetében a festés során 
minden festői cselekedetünket egybevetjük a látvánnyal. A 
közvetlenség és a folyamatos kapcsolat, az egybevetés, nyilvánvaló, 
hogy egy látványban, egy képen lehetetlen. 

A látvány utáni hűség, mely nem egyszer fölerősödött a 
művészettörténet során, valódi minőségében soha nem a látvány 
felszínét jelentette, soha nem tisztán retinális és manuális eredetű volt. 
A lencse által létrehozott vetület másolható, a tágabb értelemben vett 
látvány nem. Nem megkettőzöttségről beszél a látványt figyelő festő, 
hanem arról, ahogyan ő lát és ahogyan ő érti meg a látott világot. 

Mint tanár tudom, hogy a festőtanulók biztonságot keresnek. Nem 
akarják újrateremtem a modernséget, és nagyon helyesen és pontosan 
érzik, hogy a megértéséhez a látvány festői eszközökkel történt 

1 Husserl, 1918/1993.11. o. 
2 Merleau-Ponty, 1960/1993. 31. o. 
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tanulmányozása is szükséges. 
A látványból építkező emlékezet, pontosabban az emlékezet 

látványból építkező része, a csukott szem mögött formálódó kép a 
visszaemlékezés során, mind olyan elemekből áll össze, amelyek a 
látvány mind jobb és jobb megfigyeléséből erednek. Aki ma festem 
kezd, arra óriási teherként nehezedik a technikai képek sokasága éppen 
úgy, mint maga a festészettörténet. Ahhoz, hogy a festő ebbe, vagy 
méginkább ennek valamely részletébe ne vesszen bele, hanem éppen 
ellenkezőleg, el tudjon mélyedni benne, szükség van a látvány festői 
tanulmányozására és annak végiggondolására. Azok az alapesetek, 
amelyeket ennek a végiggondolásához tárgyalunk, meghatározásaikkal 
lehetőséget teremtenek olyan látványok tanulmányozására is, 
amelyeknek az elbeszéléséről, sőt még megemlítéséről is 
megfeledkezünk egy-egy pillanatra. Ahhoz, hogy ne vesszünk bele a 
fent említetteken kívül a világ szemünkkel látható csodáinak 
sokaságába, mint mondtuk, az elmélyedés és a figyelem útját kell járni, 
folyamatosan megismerni mindazt, amelyről csak magunkban tudunk 
tapasztalatot szerezni, hogy aztán mi is olyan csodát tudjunk művelni, 
amely a festészet felé vezet minket. 

Merleau-Ponty írja: „A keresendő tárgyak - fény, megvilágítás, 
árnyékok, visszatükröződések, színek - egyike sem teljesen valódi 
létező: akárcsak a délibáboknak, nekik is csupán vizuális létük van."1 

Később pedig: „Lényeg és létezés, képzeletbeli és valóságos, látható és 
láthatatlan - a festészet minden kategóriánkat szétzilálja, miközben 
leteríti hús-vér lényegeiből, ható hasonlóságokból és néma jelentésekből 
szőtt álomvilágát."2 

Ha különbséget tudok tenni a látvány alkotóelemei között, a látás 
folyamatán túl is, azaz ha minél többet tudok róla, annál többet tudok 
belőle megfesteni is. Nem egy képen, miként nem egy látványból. 
Kitüntetett látvány ebből a szempontból nincs. Szélsőségek vannak, túl 

1 Merleau-Ponty, 1960/2002. 58. o. 
2 Uo. 60. o. 
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sötét, túl homogén, kevéssé vagy éppen túl változatos, nem jól látható 
és egyebek, de mondandónk minden látott észleletre vonatkoztatható 
lesz. 

Azt azonban egyetlen festő sem hiheti, hogy mire festői 
gyakorlottságának alapvető elemeit elsajátítja, ne találkozna a 
művészettörténet hasonló törekvéseinek eredményeivel. Ez teszi 
szükségessé, hogy napjainkban a látvány utáni festmény helyzetét 
történeti előzményeivel együtt minden esetben megemlítsük. 

Ugyanakkor a zárófejezetek rövidsége jelzi, hogy ez a kérdéskör 
sokkal bővebb annál, mint ami ennek a dolgozatnak a témáját és 
célkitűzéseit közvetve érinti. Mégis elkerülhetetlen avval a 
gondolatkörrel zárni a dolgozat vizsgálódásait, hogy a látvány utáni 
festmény szerepe, létjogosultsága, más közvetett látvány utáni kép 
között fontos és ma is éppen úgy érvényes, mint ahogyan korábban is 
az volt. 

Feladatunk tehát meggyőződni arról, hogy a látvány közvetlen 
festői vizsgálata, akár önmagában, akár más képalkotás inspirálójaként 
megújulni képes és napjainkban is lényeges lehetőség. 
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ELSŐ RÉSZ 

ALAPFELTETELEK 

ELSŐ FEJEZET 

A LÁTÁS FIZIKAI FELTÉTELEI 

A fény 

A látott világról a szemünk segítségével szerzünk tudomást, 
mégpedig a fény érzékelése által. A látómezőnkre vetülő fény áthidalja 
a köztünk és az akár nagyon távoli tárgyak közötti távolságot. Ez teszi 
lehetővé, hogy tőlünk távoli tárgyakról is pontos képet alkothassunk. 
Ez teszi lehetővé, hogy színt lássunk. A fény nyújt lehetőséget a látás 
képességére. 

A fény tulajdonságai, viselkedése a meghatározója annak, 
amiképpen látunk. A tárgyak, az élő szervezetek, az anyag a fényt 
elnyelik, visszaverik, megtörik, és ennek köszönhetően válnak 
tulajdonságaiknak megfelelően különbözővé. Amikor a fény 
tulajdonságait az optika tudományának segítségével a festő számára 
röviden összefoglaljuk, éppen a látvány alkotóelemeinek az alapeseteit 
ismerjük meg, hiszen a fény optikai vizsgálatának eredményei 
mindazokat a tulajdonságokat összefoglalják, amelyek a látvány képét a 
szemünkben megalkotják. 

A festő számára ahhoz, hogy a későbbiekben tárgyalt feltételekkel 
együtt lehetőség legyen a minél alaposabb és pontosabb, vagy 
helyesebb megfigyelésre, ezeket a tulajdonságokat röviden össze kell 
foglalni, újra át kell gondolni és újra meg kell érteni. 

A geometriai optika ismerete a szem működésének megértéséhez 
szükséges. Ahhoz, hogy tudjuk, mit látunk, és azt valóban lássuk is, 
szükségünk van a szemünkben keletkezett kép megértésének 
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folyamatáról szerzett ismereteink összefoglalására is. Külön kell 
tudnunk választani a tárgyakhoz, a fény tárgyaktól csak közvetve függő 
jelenségeihez, a fényforrások természetéhez, a szemünk által létrehozott 
jelenségekhez tartozó észleleteket, hogy dönteni tudjunk afelől, hogy 
lefestjük-e, le tudjuk-e egyáltalán festeni, mit tudunk lefesteni abból, 
amit látunk. 

Ezután a látványra vonatkozó színtani ismeretek rövid 
összefoglalása szükségeltetik. 

A fény elektromágneses sugárzás, amelyet az elektromosan töltött 
anyag rezgése hoz létre. A szubmikroszkopikus világban, a megfelelően 
gerjesztett atomok és molekulák bocsátják ki a fényt, más hullámokkal, 
például hőhullámokkal együtt. Az elektromágneses sugárzás a 
legrövidebb kozmikus sugaraktól a leghosszabb rádióhullámokig 
terjed. Szemünk ennek csak nagyon kicsiny, szinte töredéknyi részére 
érzékeny.1 A különböző hullámhosszú fényeknek különböző színük 
van. 

A látható és a mellette elhelyezkedő ibolyántúli és infravörös 
terjedelembe tartozó sugárzás a fény. A fény látható tartományát a 
színek szerint nevezzük el. A fény hullámhosszán kívül eső, minden 
más sugárzásra vakok vagyunk. Az a tény, hogy a szem erre a 
hullámhosszra érzékeny, annak köszönhető, hogy a fény és a világ 
kölcsönhatásából tudunk meg, látunk meg legtöbbet a világból. A fény 
kerül a legtöbb tárgy felületével kapcsolatba, és így optimális 
közvetítője a tárgyakról megszerezhető tudásnak. A visszaverődések és 
az elnyelődések következtében a fény nem csak a tárgy jelenlétéről, de a 
szerkezetéről, felületéről, sőt a színéről is közvetít információt. A fényen 
kívüli tartományt nem látni kisebb baj, mint a fényt nem érzékelni. A 
nagyobb hullámhosszú sugárzás, például a mikrohullám, egyenesen át 
is hatol a tárgyakon, és nagyon kevéssé verődik belőlük vissza. Az 
optika a fény hullámtermészete mellett részecsketermészetét is ismeri. 

1 A szemünk a centiméter négy ezerbilliomod részétől a több kilométeresig terjedő 
hullámhosszú sugárzások közül csak a 400 és a 700 nanométerig terjedő hullámokra 
érzékeny. 
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A festői látás bevezetéséhez elegendő a fény hullámtermészetének 
ismerete, hiszen a geometriai optika a fénynek éppen azon 
tulajdonságait elemzi, amelyek a látvány leggyakrabban előforduló 
jelenségeit magyarázzák. Azok a jelenségek, amelyek más 
természetűek, származhatnak ugyan a festészethez használt látványok 
területéről, de ezeket csak érintőlegesen tárgyaljuk. 

A fény egynemű közegben, egyenes vonalban és nagyon gyorsan1 

terjed. Ennek köszönhető, hogy a tárgyakról elenyésző késéssel tudunk 
torzulásmentes képet alkotni a szemünk segítségével. 

A fény egyenes vonalú terjedését tapasztalhatjuk, ha egy kellően 
kicsiny nyílást vágunk egy átlátszatlan felületre és a fényforrás irányába 
tartjuk. A fényforrást akkor látjuk, ha a szemünk, a nyílás és a 
fényforrás egy egyenesen helyezkedik el. így értelmet nyer a fénysugár 
kifejezés, amely egy fénynyalábot geometriai értelemben vett 
egyenesnek tételez fel. 

A fény egyenes vonalú terjedésének következményeként 
magyarázhatóak az árnyékjelenségek. Kiterjedt fényforrás esetén az 
árnyéknak az árnyékfogó felület azon részét, ahová nem jut a fényforrás 
egyik pontjából sem fény, teljes árnyéknak, ahová jut még, azt 
félárnyéknak hívjuk. Az átmenet folyamatos a teljes árnyékos és a 
megvilágított rész között. Minél nagyobb az árnyékfogó és az 
árnyékvető közti távolság, értelemszerűen annál nagyobb a félárnyék, 
és annál szélesebb az átmenet e két mező között. 

Pontforrásból eredő fény útjába került test árnyéka élesebb 
körvonalú, de nem teljesen éles. Közelről megvizsgálva sötét és világos 
csíkokból álló rendszert látunk a szélek mentén.2 

1 Cca. 300 000 km/s sebességgel. 
2 Ez az úgynevezett Fresnel-diffrakció, festői vizsgálatához elegendő a tény ismerete. 
Ennek a jelenségnek egyik fontos, a látványban gyakori jelenléte a következő: ha egy 
távoli utcalámpa fényét párás üvegen vagy esőcseppes szemüvegen keresztül nézzük, 
a vízcseppecskék mindegyike prizmaként viselkedve „...olyan sugarakat vetít a 
pupillába, amelyek különben nem érnék el azt. A szélen túl ezért a látómező sötét, de 
a csepp durva körvonalát, mint egy erős... csíkokkal szegélyezett világos foltot 
látjuk." (Optika, 1997. 279. o.) A párás üvegen keresztül pedig szabályos holdudvarként 
különböző színű és szélességű gyűrűket látunk a lámpa fénye körül. Ez a jelenség 
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Ha térbeli test vet árnyékot aszerint, hogy a formája a 
fényforráshoz viszonyítva mennyire ívelt vagy síkszerű, kontúrjainak 
élessége szerint más és más árnyék keletkezik. Ezt a jelenséget árnyjáték 
megfigyelésekor lehet hiánytalanul tapasztalni. 

A fény egy része különböző közegek, az anyagok, a tárgyak, a 
testek felületén elnyelődik, míg egy része visszaverődik (reflex), illetve 
különböző közegek határain a fénysugár megtörve folytatja útját. 

Mivel a szemünk egy lencse segítségével alkot képet a világról, 
megfigyeléseink a lencsére nézve hasonlatosak lesznek a szemben 
található lencse működéséhez. 

A fény visszaverődése attól lesz más és más, hogy milyen felületre 
esik. A szabályos fényvisszaverődés szerint a tükröző felületre eső fény 
ugyanabban a szögben és síkban verődik vissza, amekkorában oda 
esett. A szöget és a síkot a szereplőkön kívül a tükröződő pontból a 
felületre mért merőlegessel mérik. 

A szabálytalan (diffúz) fényvisszaverődés érdes, egyenetlen 
felületen jön létre, hiszen itt nem csak egy irányban verődik vissza a 
fény. Ez a fényjelenség a leggyakoribb a látványban. 

A teljes visszaverődés esetén a fénysugár optikailag sűrűbb 
közegből halad optikailag ritkább közeg felé. Sugarak irányítására 
tükrök helyett teljesen visszaverő prizmákat lehet alkalmazni. 

A fény töréséről (refrakció) akkor beszélünk, ha a fény egyik 
közegből a másikba jutva irányt (és sebességet) változtat. Ezt a 
jelenséget is gyakran látjuk olyan felületek vizsgálatakor, amelyek 
áteresztik a fényt. A levegő és a víz, illetve az üveg, a lencsék, 
természetesen folyamatosan beleértve a szemünk lencséjét is, a 
leggyakoribbak ezek közül. 

A színkép (spektrum) azért jelentős, mert bár a testek színe és a 
fehér fény színre bontódása között a látvány szempontjából rendkívül 
fontos a különbség, mégis a testeken lévő, azokhoz közvetlenül tartozó 

színezi meg az erősen könnyező szem felületén a látványt. Mindenki tapasztalt ilyet. 
Megfestése szintén a látvány utáni festészet körébe tartozik. 
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színjelenségek mellett a színkép színes fényjelenségei is gyakori elemei 
a látványnak, természetesen olyan fényáteresztő anyagok segítségével, 
amelyek ezt lehetővé teszik. 

A fényelnyelés és a fényszórás esete áll fenn, ha a fény valamely 
anyagon áthalad, és csökken az intenzitása, vagyis az ereje. 
Fényelnyelésen az anyagon történt áthaladáskor bekövetkezett 
intenzitáscsökkenést, fényszóráson a fény eltérüléseiből, szóródásából 
eredő intenzitásveszteséget értjük. Előbbire bármely fényáteresztő 
anyag példát nyújt, utóbbira a füst, a köd, a pára a jó példák. Azért 
fontos ezeket megemlíteni, mert szintén gyakori jelenségek a 
látványban. 

Egy anyag általános fényelnyelést mutat, ha minden 
hullámhosszúságú (színű) fény intenzitását azonos mértékben 
csökkenti.1 A valódi fényelnyelésnek azt nevezik, amikor az elnyelt fény 
eltűnik, azaz az energia az elnyelő anyag molekuláiban hőmozgássá 
alakul. 

A fényszóródás következménye az ég kékje vagy a vörös napfény. 
Az atmoszféra molekulái a rajtuk áthaladó napfény sugarainak nagy 

1 „A látható fény esetében ez azt jelenti, hogy az áteresztett fényben a szem nem lát 
feltűnő színt. Csupán a fehér fény teljes intenzitásának csökkenése következik be, 
ezért az ilyen anyagok szürkének látszanak. (...) Szelektív fényelnyelés esetén az 
anyag a fény bizonyos hosszúságú hullámait nagyobb mértékben nyeli el, mint más 
hullámhosszokat. Gyakorlatilag minden színes anyag a színét a látható spektrum egy 
vagy több részén mutatkozó szelektív fényelnyelésnek köszönheti. (...) A legtöbb 
természetes tárgy, úgymint festékek, virágok, stb. színei a szelektív fény elnyelés 
következtében jönnek létre. Azt mondhatjuk, hogy ezek a tárgyak pigment- vagy 
testszínt mutatnak a felületi színtől eltérően, minthogy színüket az anyagba bizonyos 
mélységben behatoló fény eredményezi. A behatoló fény aztán szórás, illetve 
visszaverődés során eltérítődik, és elszakad a felszíntől, de csak minután bizonyos 
vastagságú közegen áthaladt, és a szelektíven elnyelt színeit elvesztette. (...) A felületi 
színek ezzel szemben a felszínen bekövetkező visszaverődés folyamatából erednek. 
Egyes anyagoknak, főleg az olyan fémeknek, mint az arany vagy a réz, bizonyos 
színeknél nagyobb a visszaverő képességük, mint más színeknél, és ezért a róluk 
visszavert fény színes. Az átmenő fény itt kiegészítő színben látszik, míg a testszínnek 
ugyanazt a színt látjuk az átmenő és a visszavert fénynél egyaránt." (Optika, 1997. 321-
322. o.). Itt kell tisztáznunk egy az idézetben változatlanul hagyott fogalomzavart. A 
testszín elsősorban az emberi test színét jelenti, a fönti értelemben használva a testszín 
szót, a pigmentszín szóval fogjuk helyettesíteni, mégpedig a testet öltöttnek a színe 
jelentéssel. A színtest magát a tiszta pigmentet jelenti, amelynek tehát egyúttal, 
leginkább lokális színként, lehet felületi színe is. 
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részét elnyelik, és valamely új irányba sugározzák ki. A tiszta időben 
erősen sütő nap fénye a levegőmolekulák által szórt tiszta színek 
keveréke. 

A naplemente sohasem túl színes tiszta időben. Ha a szélnek 
köszönhetően sok apró por- és füstszemcse, részecske egyenletesen 
terül el a levegőben, akkor az égbolt színessé válik. Mivel alkonyatkor 
és naplementekor a napsugarak nem merőlegesen esnek az égboltra, 
egyre vastagabb porrétegen kell áthaladniuk. Eszerint az ibolya és a kék 
sugarak szétszóródnak, míg a sárgától a narancson át a vörösig terjedők 
színesre festik az eget és magát a napot is. Hasonló jelenség a holdról 
visszaverődő nap fényénél is megfigyelhető. A festő számára 
elkerülhetetlen a tanulmányozásuk. 

A mindennapi életben föllelhető fényforrások fényének 
keletkezését az elektromos töltések sebességváltozása okozza.1 

A fényforrás természetéből következően lehet pontszerű és 
kiterjedt. A kiterjedt fényforrás sugarai párhuzamosak, míg a 
pontszerűé e pontból nézve sugarasak. A különböző 
hullámhosszúságon, különböző intenzitással sugárzó fények ezen 
tulajdonságok szerint más és más színűek lehetnek, és más és más 
színűre festik a látványt. A fényforrásokat két csoportba sorolják, a 
hőmérsékleti- és a gázterek elektromos kisüléseiből keletkező 
fényekébe. 

A hőmérsékleti a nap és más csillagok, illetve a tűz valamennyi 
formájából eredő fény. Ezek mindegyikének eltérő színképe van 
tulajdonságaiknak megfelelően. Ide tartoznak az izzólámpák, 
amelyeknél az elektromos áram hatására izzított volfrám spirálok 
atomjai világítanak folytonos színképeloszlással. A halogénizzókban az 
izzás során elpárolgó volfrámrészecskék a halogéngázzal reakcióba 

1 „...az atomokat és molekulákat elektronok, protonok, neutronok és mezonok építik 
föl, amelyek határaikon belül, mint hullámok mozognak körbe-körbe. A megfelelően 
gerjesztett atomok és molekulák bocsátják ki azokat a hullámokat, amelyeket 
röntgensugaraknak, fényhullámoknak, hőhullámoknak, illetve rádióhullámoknak 
nevezünk." I. m. 112. o. 
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lépve visszadiffundálnak az izzószálba. 
Gázkisülő lámpák a neon- vagy héliumcsövek, amelyek alacsony 

nyomású gázzal töltött, hideg elektródás fényforrások. Fényük higany 
hozzáadásával kékesfehérre színezhető. Így nyerik el jellegzetesen 
hideg fényüket. 

A festő számára egyéb különleges fények, mint a fluoreszcencia, 
vagy a foszforeszcencia, vagy a lézer, csodálatosnak tekinthetők, de a 
látványnak ritkán részei, bár a megfestés gondolatával való 
foglalatosság, például egy gyerektenyeret megvilágító szentjánosbogár 
megfigyelésekor, egyértelműen festői feladat, mégis hadd 
támaszkodjunk ennek megoldásához az egyéb esetekben 
megszerezhető ismeretekre. 

A visszavert fények már a szó szoros értelmében nem nevezhetők 
fényforrásoknak, de ki ne tapasztalta volna a tükröződő ablakból 
visszaverődő nyári nap erős fényét, amely fényforrásként viselkedett. A 
hold és minden a környezetére megvilágító hatást gyakorló csillogás is 
ide sorolható. 

A fény a festő számára azonban ennél bonyolultabb szempontokat 
is föl fog vetni. A látvány utáni festés ugyanis lényegét tekintve a 
látvány részletes és szakaszos megfigyeléséből áll. Eszerint a rövid-
hosszú emlékezet az itt tárgyalt módszerekben nem lesz főszereplő. 
Egybevetésről beszélünk és megfigyelésről, először tehát azokat a 
látványokat tanulmányozzuk, amelyek nem szélsőséges 
fényviszonyokban mutatkoznak. Ebben a tekintetben a természetes és a 
mesterséges fény a legfőbb különbség a festő számára. A fény 
természete szerint rendelkezik hőmérséklettel, spektrális 
energiaeloszlással. Előfordulhat, hogy két különböző fény, amelyet 
azonos színűnek látunk, más hőmérsékletű, azaz spektrális energia-
eloszlásuk is más.1 Szubjektív érzetként hideg fény az, amely hideg 
színűre hangolja a látványt. Meleg fény az, amely melegre. Ugyanakkor 

1 A színhőmérsékletet mérhetjük úgy, hogy prizmával fölbontjuk a fényt és a 
különböző hullámhosszhoz tartozó spektrumsáv fényerősségét mérjük. 
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a rövid hullámhosszú kék fény, a tiszta kék égbolt magasabb 
színhőmérsékletű, mint például az alkonyati vörös. De példaként hideg 
a villám, az ív és a hold, a vaku és a halogén fénye, vagy ezek 
visszavertjei. Meleg a nap, a tűz, a fluoreszcensek, vagy ezek 
visszavertjei. A mozgó fény és tüneményei olyan hőmérsékletűek, mint 
hordozóik. 

Beszélünk még fényerősségről, amely a fényforrás hőmérsékletétől 
függő felületi erősség mértéke, és fénysűrűségről, amely a fényforrás 
felületegységére eső fényerősséget jelenti. 

A szín 

A látás csodáját a szín teljesíti be. A szín inkább tartozik a 
látáshoz, mint a fényhez, és érzékelése, illetve a világban foglalt helye 
szerint kettős természetű. A fényhullámok önmagukban véve 
színtelenek. A szín csak a szemünkön áthaladó és az agyunkban 
fölfogott fény által jön létre. A látható világ tehát nem látva csak 
különböző hullámhosszokat, de színeket nem tartalmaz. A szín 
bennünk jön létre. Annak köszönhető, hogy mégis a szem és a látás 
folyamata előtt szólunk róla, hogy a viselkedése mérhető a szem nélkül 

A színes fény a fény teljesítmény-eloszlásában túlsúlyba jutó 
spektrumtartomány eredménye. A látvány alkotóelemei közül a szín 
értelmezhető a legkevésbé csak fizikai jelenségként.1 

A szín a festő számára elérhetőbb evidencia, mint a fény. A fény 
mindig jobban kibújik a festhetőség alól, mint az általa közvetített szín. 
Az a természete, hogy az emberhez tartozóbbnak érezzük - és ezt majd 
később a látás folyamatának újragondolásakor fogjuk érezni -, a 
világnak egy személyesebb képét nyújtja, mint maga a fény. A színek 
érzéki hatása erősebb, mint a színtelen fényé. Műszeres méréssel 

1 Itten egyenesen így fogalmaz: „A fény a világnak ez az ősjelensége a világ szellemét 
és eleven lelkét nyilatkoztatja ki a színben.,, (Itten, 1961/1997.10. o.) 
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kimutatható a különbség a szín látásának intenzitása és gazdagsága 
illetve a látó érzetei között.1 

A látványban lévő színhatások, a színérzetek és a fizikai 
tulajdonságok együtteseiből összeálló tények, amelyeket a lokális és a 
szétáradó színkontrasztok, illetve a szín együtthatásai által láthatunk és 
festhetünk is, a kezdő festőt vagy az erről csak gondolkodót is a 
színkeverési gyakorlatok felé irányítják. Aki látvány után fest, az nem 
tud „másolatot" készíteni a látványról. Két szemünk van, és egyáltalán 
nem úgy látunk, ahogyan arról festményt készítünk. A színkeverés 
képességének - amely összehasonlításon és a különbségek 
kompromisszumain alapul és egyre kifinomultabb - elsajátítása, a rajz 
egyidejű megértése és elsajátítása mellett, fontosabb mindennél. 

Mindaz a tudás, ami a kisgyerekkorban kezd megjelenni2 és egy 
festő egész élete során fölhalmozódik, mindig kapcsolatba kerül a 
látvánnyal. Ebben a színélmény a leginkább festői élmény. A szín a 
festő számára a legjelentősebb eszköz, akár a hiánya révén is. A 
látványról alkotott festmény pedig egyenesen ennek megmutatásával 
nyeri el az elsődleges festői értelmét. 

Ha megismerjük önmagában a színt, ez sokkal könnyebbé teszi 
majd fölismerését a látványban. Előtte azonban, mint a fény esetében is, 
összefoglaljuk a színtan festőkre tartozó fizikai tulajdonságait. A szín 
élettani hatásairól a látvány alkotóelemeinél beszélünk, mert az nem a 
rajtunk kívül eső valóság része, de annak tulajdonságaiból jön létre. 

A szín, mint már mondtuk, a fény által, többféleképpen jön létre. 
A fehér fény töréséből létrejött színképpel, a spektrum színeivel, ha úgy 

1 A szín ilyen tulajdonságainak első összefoglalása - Goethe (1810/1983) a festő 
számára is hozzáférhetővé tette a színtant és nemcsak a fiziológiai és pszichológiai 
értelmeit, hanem a festőiekét is. 
2 Első, a tárgy térbeliségét eláruló élményemre pontosan emlékszem, és nem a 
látványból merítve ismertem föl, hanem a nálam egy évvel idősebb óvóintézeti társam 
színes rajzán: egy kilincs nem L, hanem a Z két szárával volt fölrajzolva. A kilincsről 
nem ezt tudjuk, de ilyennek látjuk. Önmagam emlékei szerint a szín sokkal később 
vált le a bennem kialakult, tudott képétől. A fény volt a következő állomás a szín előtt, 
de a lényeges fölismerések visszaemlékezéseim szerint a tizenéves kor kezdetéig 
kialakulnak. 
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tetszik, a vetített és nem az anyag elnyelődéséből keletkezett színek 
tulajdonságait vizsgáljuk. A látványban ez a jelenség nagyon gyakori. 
Minden áttetsző anyag színre bontja a fényt, és ez látható. Sokkal 
jobban látja ezt is a szem, mint bármely képalkotó eszköz. 

Ha a fényforrás színes, akkor színes fényről beszélünk. Színes a 
felület, ha a felületek más-más mértékben nyelik el és verik vissza a 
fényt. Ez a testszín. Színes az átlátszó anyag, ha más-más hullámhosszon 
ereszti át a fényt. A látott színt a fényforrás, a fény útjába helyezett 
fényáteresztő anyagok, színszűrők és a fényt visszaverő színes felületek 
együttesen hozzák létre. 

Mivel a színszórás jelensége a fénytörés mellett a legfontosabb 
időjárási fényjelenségek okozója és így nagyon gyakran a látványnak 
része, röviden áttekintjük a tulajdonságait. Másrészt maga a prizma, 
amely lehet például egy háromszögalapú üveghasáb, rendkívül jó 
hatékonysággal pihenteti a szemet. 

A szín egy adott hullámhossztartományba eső fény neve. A fehér 
fényt áteresztve egy prizmán, a prizma fölbontja különböző színekre, 
folytonos átmenettel. Egy fehér ernyőt a szétszórt fény elé rakva ezt 
látni is tudjuk. Ez a fénynél tárgyalt felületi és testszín közül 
természetesen a felületihez tartozik. 

A színek leírásakor két módszert alkalmaznak. Az egyik a 
spektrális, a szembe jutó színes fény fizikai tulajdonságait írja le, a 
másik pszichofizikai módszer, amely aszerint írja le a színt, hogy a szem 
a szembe kerülő fénynek mely hullámhosszait nem nyeli el. 

A színszórás eredményeként létrejött színek keverhetők. 
Gyűjtőlencsékkel összefoghatok a különböző színek és ezek keverékei 
úgyszintén. Szép csodája a fénynek, hogy az így nyert keverékszínek 
újbóli összefogásával újra fehér fényt kapunk. Ha ehhez két szín is elég, 
akkor kiegészítőnek (komplementer) hívjuk őket. Ha egy színt 
elkülönítünk, és az összes maradékot összegyűjtjük, akkor szintén a 
kiegészítőt kapjuk. Azaz a fény mindig fehér fénnyé történő 
(vissza)alakulására törekszik. A keverékszínben az alkotókat különböző 

23 



mértékig látjuk. A legnehezebb a zöld, a legkönnyebb a narancs alkotóit 
érzékeim. 

A kivonó (szubsztraktív) színkeveréskor a színt a fényforrás, a fény 
útjába helyezett színszűrők, illetve a fényt visszaverő színes felületek 
együttesen hozzák létre. A kivonó színkeverés alapszíne a sárga, a 
türkiz és a lila. Ezen színű szűrők egymás mögé helyezésével 
keverhetünk színeket A kivonó színkeverék az, amelyet a fehér fényből 
ezek a szűrők áteresztenek. Szűrőkkel kivonunk a beeső fényből 
bizonyos spektrális összetevőket. Sárga és bíbor például vöröset 
eredményez. A fehér fényből a szűrő, ez esetben a sárga, nem engedi át 
annak kiegészítőjét, a kéket. 

Az összeadó (additív) színkeverés és tulajdonságai részletesebb 
figyelmet érdemelnek a festő számára, mert a festői színkeverés is 
összeadó. Az additív színkeverés a szemben jön létre. Többféle 
módszerrel hozhatunk létre összeadó színkeverést. Ernyőre egyidejűleg 
több színt vetítünk. Ha egy napsütötte asztalterítő és egyidejűleg egy 
színes tálca reflexe, keveréke tapasztalható egy arcon, az is összeadó 
színkeverés. 

Léteznek olyan színek is, amelyek spektrális töréssel és azok 
gyűjtésével, negatív szűrőkön történt áteresztéssel nem állíthatók elő. 
Ilyen a barna vagy a rózsaszín. De a barna előáll, ha megfelelő vörös és 
megfelelő sárga fényt egymásra vetítünk egy fehér ernyőn. Ekkor 
azonban a két különböző szín egymáshoz adódik, és szemünk nem az 
összeadódó színeket látja külön-külön, hanem egy, a kiinduló színektől 
különböző harmadikat. A festő, amikor színt kever, természetesen a 
testet öltöttnek a színéből, pigmentszínekből, színtestekből, színes 
porszemcsékből keveri a színeit. Ezek keverésekor ezek a szemcsék 
olyan közel kerülnek egymáshoz, hogy a szemünk már csak keveredve 
látja őket. Fényszínek esetében pedig ennek köszönhető a színes 
monitorok, televíziók és nagyon sok technikai kép színérzete is. 

Az az eset is elképzelhető, még a mindennapi látványban is, hogy 
két különböző szín egymás után nagyon gyorsan ugyanazon a helyen 
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váltakozva tűnik fel. Két szín együttes hatásából mindhárom esetben 
egy harmadik jön létre. Ha akármilyen eszközökkel is akarunk színt 
keverni, és finom lépésekben akarjuk azt elvégezni, akkor alapszínként 
értelemszerűen a kikeverendő színhez legközelebb állókat válasszuk 
kiinduló színnek. 

Az additív színkeverés teszi lehetővé, hogy bármely tetszés 
szerinti színnel azonos színt keverjünk ki három alapszínből. Három 
szín alapszín akkor, ha e három egyikét sem tudjuk kikeverni bármelyik 
másik kettőből. A festőt a festékszínek érdeklik. A látványban előálló 
színkeveredések sokasága mindenre nyújt példát, ha megfelelő 
figyelemmel fordulunk feléjük. 

Minden nyelv három szóval jellemzi a színeket. A szín világossága 
intenzitásától függ. Legyen akár testszín, akár színes fény, attól függ a 
világossága vagy sötétsége, hogy adott hullámhosszúságot milyen erős 
viszonylagos energiával sugároz. Különböző fényerősségű, de azonos 
relatív spektrális eloszlású fény esetében a színérzetünk eltérő. Azonos 
fényerősség mellett is különbözhet mindemellett a színérzet, attól 
függően, hogy milyen világos vagy sötét környezetben figyeljük meg a 
színeket. 

A szín telítettsége, akár a testet öltöttnek a színéről, a 
pigmentszínről, akár színes fényről beszélünk, attól függ, hogy mennyi 
fehér, illetve szürke színt tartalmaz. Fény esetében ez nem keverendő 
össze az intenzitással, még akkor sem, ha az eredmény az érzékelés 
során ugyanaz. 

A szín színezete (árnyalata, tónusa, valőrértéke) annak a tiszta 
színképi színnek a hullámhosszával jellemezhető, amely azonos 
színűnek látszik az adott színnel. A színezet megmutatja, hogy mely 
spektrumszínből kiindulva állhat elő az adott szín. 

A szín nem érzékelésen alapuló kontraszthatásai (ellentétjei, 
szembenállásai) a következők. 

A fizikai tulajdonságok következményeként beszélhetünk a 
legfontosabb színkontrasztról, a kiegészítő (komplementer) kontrasztról. 
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Kiegészítő színek azok, amelyek additív keveréke fehér színérzetet 
eredményez. Ilyenek például: vörös-kékeszöld, sárga-kék, sárgászöld-
ibolya. Minden alapszín együttese fehér fényt eredményez, színtestek 
esetében semleges, meleg szürkésbarnát. 

A színkontrasztok közül a magán- vagy magábanvaló és a fény-
árnyék, illetve a minőségi és mennyiségi hozható kapcsolatba a 
spektrális színekkel és a fény tulajdonságaival. A hideg-meleg és a 
szimultán kontraszt már csak a szem működéséből és a színnek a 
lélekre gyakorolt hatásáról, valamint kulturális meghatározottságokból 
ismerszik meg. A színkontrasztok közül csak a kiegészítő hozható 
kapcsolatba a spektrális színekkel és közvetlenül a fény 
tulajdonságaival. 

Az egy meghatározott hullámhosszal rendelkező fényt 
monokromatikusnak (egyszínűnek) is szokás nevezni. A színre bontott 
fény és a festékszínek kontrasztjairól egyszerre beszélni nehéz, mert 
mint mondtuk, a kontrasztok ezen a fizikai tényen kívül, a szemmel 
kapcsolatos működés és az érzület miatt állnak elő. Azt azonban 
tudnunk kell, hogy a majd ebben a dolgozatban nem részletezett 
színharmóniák mindegyike abból a tényből ered, hogy a szemünk ki 
akarja egészíteni a látott színélményt a spektrális színtartomány 
teljességére, hogy végül a fehér fény alkotóelemei váljanak teljessé. A 
monokromatikus hatás a spektrális színrebontás esetében azt jelenti, 
hogy egy adott szín teljesen önmagában tündököl. Tökéletes módon ezt 
előállítani elvi okok miatt nem lehet, hiszen a szín annyi körülmény 
közepette látható, hogy tartósan ugyanazt sem előállítani, sem észlelni 
nem lehet. De a monokromatikus hatás a festő számára oly lényeges 
lokális szín miatt fontos. A magábanvaló kontraszt, amely valójában a 
szín legteljesebb tündökléseinek együttállásait jelenti, legegyszerűbben 
avval ragadható meg, ha az alapszínek egymásmellettiségére 
gondolunk. Ha ehhez hozzávesszük a komplementereiket, és ezzel 
festünk színegyüttállás-gyakorlatokat, a színlátásunk legjobb tornáját 
végezzük el. Ebből következik majd a mennyiségi kontraszt megértése is. 
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A többi színkontrasztot a látvány alkotóelemeinél tárgyaljuk, a látás 
folyamatának rövid áttekintése után. 

Mielőtt a szem és a látás, a tapintás működését és folyamatát, 
illetve ezek együtt- és kölcsönhatását tárgyalnánk, szólni kell a színtan 
esetében arról a fontos és egyetlen festészeti könyv szempontjából sem 
mellőzhető tényről, hogy a színtan az optikánál sokkal szorosabban 
kapcsolódik a festészet tudásához. Mivel a látvány közvetlen 
tapasztalat, és a látás e tapasztalat következtében létrejövő 
gondolkodás, a látványt és a festményt alkotó színnek mint különálló 
alkotónak a vizsgálatát elengedhetetlennek tartjuk, de ennek 
megismerése és akár csak rövid áttekintése is meghaladja a 
mondandónk arányításához szükséges terjedelmet. Ahhoz, hogy 
megértsük a festészet történeti folytonosságának egyik útját, 
analízisünknek ehelyütt nem lehet megakadnia. A színtan ugyanis a 
színek rendszerezhetőségével és e rendszerek összehasonlításával, 
mérésével, illetve a következőkben tárgyalt pszichológiai hatásaival 
foglalkozik még. Ennek a tudományágnak a közvetlenül idetartozó 
elemeit megemlítjük. Csakúgy, mint mindazt a tudást, amely 
természetesen szükséges a látvány utáni festészet gyakorlásához, és a 
módszertani rész során érintjük is ezeket, de tárgyunkhoz közvetlenül 
nem tartoznak, úgy mint anatómia, botanika, tárgyábrázolás, 
perspektíva, ábrázoló geometria, amelyek a látott világra vonatkoznak. 
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MÁSODIK FEJEZET 

A FESTÉS ÉRZÉKSZERVI FELTÉTELEI 

A szem, és a látás folyamata 

A tükörrel, lencsével történt optikai leképezés megismeréséhez1 a 
szemünk legfontosabb képalkotójának, a szemlencse működésének 
megértésére van szükségünk. Az a kép, amelyet a szemlencse hoz létre, 
éppen olyan, mint a fénykép és bármely optikai kép, amely optikai 
vetítéssel, lencsével gyűjtött kép által jön létre. A különbség az 
egybevetésnél azért nehéz, mert a leggyakoribb optikai kép az optika 
által vetített képnek csak a jól kivehető részét mutatja. A fénykép 
például nem is vetülete másnak, mint e jól kivehető résznek. A látás 
folyamatának és a látványnak a megismerése már világossá fogja tenni 
a látvány utáni és a fotó utáni kép közötti különbséget. A látómező, 
illetve a retina ismerete tudatosítja majd az első, legfontosabb 
különbséget. 

De a látványban is nagyon gyakoriak az üvegek és egyéb átlátszó 
anyagok fénytörésének a jelenségei. Ilyenek a hideg szél által a szemet 
könnyel, vízzel védő szemgolyón kialakult fénytörések és kúszó 
fénynyalábok, és ilyenek a vízzel teli üvegváza falán megjelenő 
nagyítások vagy az úszómedencébe lógatott láb torzulásai is. 

Optikai képalkotásnak azt nevezzük, amikor különböző optikai 
elemek megváltoztatják a fénysugarak irányát, tükrözés, törés vagy 
szórás következtében. Ahhoz, hogy alapvető ismereteket szerezzünk 
ezekről a jelenségekről, elegendő néhány jellemző eset megismerése. A 
látás folyamatában a szemlencse képet alkot a tárgyról, a testekről, a 
látható világról. A képalkotás akkor torzulásmentes, ha a tárgy és a 
képe arányos. A lencse geometriai értelemben vett pontot ponttá, 
egyenest egyenessé, síkot síkká képez le. Korlátai vannak a geometriai 

1 Vö. Erosnyák - Kozma, 1995. 
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optikának a fényelhajlás és a fény egyéb tulajdonságainak 
következtében. Például a pont leképezéseként a lencse egy pontszerű 
foltot vetít. 

Ha az optikai leképezést átvitelnek képzeljük, akkor a 
leképezésben szereplő fényeloszlások közötti összefüggéseket és 
megfeleléseket vizsgáljuk. 

A látás összetettségének folyamatos tudatosítása mellett foglaljuk 
össze a szemgolyóról tudott ismereteinket. A látás folyamatának, a festői 
megfigyelésnek, a festői látásnak elengedhetetlen feltétele a látásról 
föllelhető ismeretek állandó megújítása. A látvány után festett kép és a 
két szem fenekére vetült kép közötti különbség, azaz a vetített képek és 
a látott képek közötti különbség megértéséhez, ahhoz, hogy a festő ne 
csapja be magát, és higgyen, hinni tudjon a szemének, ezeket az 
ismereteket össze kell foglalnia, és újra kell gondolnia.1 

A mintegy huszonnégy milliméter átmérőjű, teljesen gömbölyű 
szemgolyóban a szó szoros értelmében nem, de a szemgolyó belső 
felületén már megkezdődik a látás.2 Lássuk a szembe kerülő fény odáig 
vezető útját. 

Szemhéjunk, amely a pislogással állandóan nedvesen, könnyesen 
tartja és tisztítja a szemet, egyúttal lehetőséget nyújt a szembe kerülő 
fény szabályozására is. Védi a szemet, és lezárja, ha nincs rá szükség. A 
látás elengedhetetlen feltételeként a szemgolyót állandóan izmok 
mozgatják és tartják, az ütődések okozta rezgések fölfogása miatt 
zsírpárnákkal kibélelt szemüregben. A szem- és a vele összefüggő fej-
és testmozgás jelentőségére még többször ki fogunk térni. 

A mindig megújuló könnyréteg mögött helyezkedik el a kemény 
ínhártya, amely a szem fehér része, és körbeöleli, hogy védje a 

1 Annak ellenére, hogy vizsgálódásaink az éber, egészséges, binokuláris látást veszik 
alapul, nem szabad megfeledkeznünk a 'rossz szemű' festőkről (pl. Degas 
öregkorában), akik természetesen a látvány utáni festésnek egy változatát 
megvalósítva alkotnak. 
2 Vegyük figyelembe a méreteket. A retinán, azaz a szemgolyó fej felőli belső falán egy 
karnyújtásnyira megfigyelt ceruza a milliméter egy negyedénél keskenyebb vetületet 
eredményez. 
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szemgolyót. A szemgolyó, mint egy lyukas labda, magába ereszti a 
fényt. A szem lencséje előtt, amely ezt a fényt összegyűjti, az ínhártya 
elvékonyodik, és fehérsége helyett átlátszóvá válik. Az átlátszóság 
miatt kell a lencse előtt lévő szaruhártyának különböznie a szemet 
másutt körbeölelő következő érhártyától, amely táplálja a szemgolyót és 
erős pigmentációja miatt lecsökkenti a szem belsejében a fényszórást. 
Az érintésre különösen érzékeny szaruhártyában nincsenek vérerek, 
táplálékát a mögötte és a lencse között található elülső kamra 
folyadékából nyeri, amelyet a szemen lévő lyuk külső határa, a sugártest 
állít elő. Ennek a folyadéknak állandóan feszítenie kell a lencsét, hogy a 
szemet folyamatosan gömbformájúvá tevő csarnokvíz nyomását 
ellensúlyozza. A szaruhártya fényáteresztését rostjai tömör, szabályos 
rendezettségének köszönheti. 

A sugártest a lencse felé haladva eléri a lencse előtt található kör 
alakú, színes szivárványhártyát (írisz), amelynek közepén található a 
pupilla, amelyen keresztül átfut a fény és eléri a lencsét. Feketesége a 
szem fenekéig hatol, ahol a retina elnyeli a fényt. A pupilla méretének 
váltakozását azok az izomcsoportok szabályozzák, amelyek a szemünk 
íriszében sugaras vonalakat rajzolnak. A pupilla méretváltakozásának a 
fény mennyiségének szabályozásán kívül a mélységélesség 
kialakulásában is szerepe van, mert azok a távolságtartományok, 
amelyeken belül a tárgy éles lesz, a pupilla méretének megfelelően 
változnak (camera obscura). 

A pupillán átmenő fény a lencsébe jut, amely pontosan a 
szivárványhártya mögött helyezkedik el. A lencsét egy hámréteg és azt 
egy tok veszi körbe. 

A tok a lencse alakjának változtatásában játszik szerepet, ugyanis 
a szemfenékre vetülő képnek egy kicsiny területen élesnek kell lennie. 
Ez döntő fontosságú lesz a későbbiekben: ahhoz, hogy a festés során 
oda-vissza tudjuk látni az együtt ható jelenségeket a látványban és a 
festett felületen, meg kell értenünk egy, a vetítés módozataitól szintén 
nagyon eltérő jelenséget. Azt, hogy a szemünk egy gömb belső 
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felületére vetített képet hoz létre, amely képnek az éleslátás helyén kell 
a legpontosabbnak lennie. A festő tehát, amikor nézőpontot választ 
(mivel képe, festménye nem gömbpanoráma), egy kitüntetett helyet 
talál majd a látómezején. Ez rendkívüli fontossággal fog bírni, amikor a 
módszerekről lesz szó, és arról, hogy ezek hogyan befolyásolták a 
festészet alakulását. 

A szemről eddig elmondottak alapján is világos egy nagyon fontos 
körülmény. A szem egy élő szerv, azaz még a természetes 
tapasztalatainknak is ellentmondóan, a lencse is állandóan mozog. Nem 
csak a szem, de annak minden része állandóan változik. Amikor a 
szemünket kinyitjuk, nyugvó állapotban azt észleljük, hogy a pupillánk 
gyors reakcióit nem, de a lencsénk fókusztávolságát, a két szem két 
irányba széttartó tekintetét már tudjuk akaratlagosan befolyásolni. Az a 
játék, amit a szemünkkel, a lencsével, a pupillával - a hunyorítás révén 
- a látás megismerése végett el tudunk végezni és meg tudunk figyelni, 
azt bizonyítja, hogy a látás már ebben a kezdeti folyamatban is olyan 
különböző együtthatásait képes megmutatni, amelyek nem 
helyettesíthetőek semmilyen elgondolással sem. Azt kell mondanunk, 
hogy már a szemgolyó, sőt maga a lencse is egy élő szervünk, nem 
gondolhatunk rá úgy, mint valami üveglencsére. 

A következőkben a retináról lesz szó, majd a látás rendkívül 
összetett és sok örök rejtélyt magába záró folyamatát próbáljuk 
összefoglalni. Erre azért van szükségünk, mert a látvány utáni festésnek 
a látás folyamatát megismerve kell eljutnia azokhoz a látással 
fölfedhető ismeretekhez, amelyek a látványt a festészet történetében 
egybevetették a festés folyamatával. A szín, az alak, a mozgás, a 
színmező, a tónus és minden látványalkotó elkülöníthetőségének, azaz 
a látás valódi létrejöttének a feltételeit természetesen a látással 
összefüggésbe hozható teljes, az emberi elmében föllelhető folyamatok 
rejtik. 

Ehelyütt röviden kitérek a retinális kép kifejezés használatára a 
festészetben. Itt szeretnék egy tévképzetet eloszlatni, amelyik a retinális 
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képet mint a festészet tárgyát elmarasztaló értelemben használja. Ennek 
az elmarasztalásnak éppen az a tény az oka, hogy a retinális kép a látás 
folyamatának az az állomása, ahol a rejtély, az örök rejtély elkezdődik. 

Az a feltételezés, amely szerint a világ valódi arcát nem a fény 
mutatja meg, egyenesen téves. A festészet legfőbb értelmét és egyben az 
egyetlen kiútját ennek a retinális képnek a megértése nyújtja. A 
vakvilág festői látásáról beszélni is csak látón lehet. A szemben létrejött 
kép az, amely a retinára vetül. A szem eddig tárgyalt részei révén 
ugyan ez a kép akaratlagosan befolyásolható, azonban akaratlanul is 
olyat vetít a szem fenekére, amely az észlelőn kívül áll. Azt 
mondhatjuk, hogy ez a fény utolsó állomása, észlelése előtt. 

A látás folyamatának tömör vizsgálata azért szükséges, mert a 
festés folyamatával párhuzamba állítva, azzal egybevetve jutunk el a 
látvány utáni festés valódi értelméhez. Szükséges, hogy 
megkülönböztetéseket tudjunk tenni a világ és a látott világ között, 
illetve hogy ezen megfigyelésekből eredő gondolatainkat mint egy a 
festői látványokból összeállt világnézetet tudjunk megjeleníteni. 

Nem véletlenül nevezik a szemet a lélek tükrének, hiszen a retina 
mintegy az elme, az emberi agy belsejéből kinyúló háló. A magzati 
fejlődés során a szem később alakul ki, mint az általa működésbe hozott 
agyi területek.1 

A látás a szembe jutó fényt a retinán fölfogja és elektromos 
aktivitássá alakítja. Ez az átalakulás kezdődik meg a retinán. A retinát 
elérő fénymintázat, a retinális kép egy nyersanyag, amely - mint már 
láttuk - a szem működése révén sem változatlan és statikus, folytonos 
kölcsönhatások eredménye. A retina valójában a látómező, és a 
látómező kitüntetett területe, mindenkori közepe, az éleslátás helye az 
úgynevezett fovea, amely a voltaképpeni 'éles' retinális képet alkotó 

1 „Embriológiailag a retina ugyanabból a szövetből származik, mint amelyből az agy 
fejlődik. A retina tehát valójában a központi idegrendszer közvetlen kiterjesztése." 
(,Sekuler és Blake, 2000. 59, o.). 
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sárgafolt közepén található.1 A tárgy képe, a pontos látvány, a retinának 
ezen a területén, szemeink sárgafoltján alakul ki. A retina másik 
kitüntetett területe a vakfolt, ahol nincsenek érzékelő sejtek, itt az 
idegsejtek kilépnek a retináról, és az agy felé szállítják az információt. 

Az élesen fókuszált retinára vetülő fény útja különböző, az 
éleslátás szerint változó eloszlású gyűjtő- és ganglionsejteken és 
fotoreceptorokon halad át. 

A fotoreceptorok két különböző funkciójú csoportba sorolhatók a 
fény más és más hullámhossza iránti érzékenység szerint. A 
fotoreceptorok fényérzékeny molekulákat tartalmaznak, ez a látófesték, a 
fotopigment. Ingerület nélkül a látófesték két szilárdan kapcsolódó 
proteinből és egy A-vitamin származékból álló stabil molekula. Fény 
hatására a molekula megváltoztatja alakját, és így energia szabadul fel. 
A két összetevő végül szétválik, így módosítva a fotoreceptorban és 
körülötte az áram terjedését. A teljes folyamat kevesebb mint egyezred 
másodperc alatt lezajlik. 

Alakjuk szerint elnevezve a fotoreceptorok két csoportja a csap és 
a pálcika. Ezeknek területi eloszlása a retinán rendkívül lényeges 
körülmény, mert a látómező képének tulajdonságaira ad magyarázatot. 
A sárgafolt közepén a csapok sűrű tömege található, egy kis területen a 
pálcikák teljes hiányával. Innen távolodva a csapok száma drasztikusan 
csökken, és ezzel párhuzamosan a pálcikák száma nő. 

A fotoreceptorok mozaikos elrendezettségűek a retinán, ahol a 
fovea felé haladva a közöttük lévő távolság csökkenése mellett a 
rendezettség és a mennyiség növekszik. A retina közepén a 
legpontosabban illeszkedő rendezettség teszi lehetővé, hogy a 
legapróbb részletekig is képes legyen visszaadni mindent, amit a szem 

1 A viszonylagosan rögzült látómező festői szempontból optimális területe és a retina, 
sárgafolt, fovea területi eloszlása, 'földrajza' lényeges összefüggéseket jelent a látvány 
festői megfigyelésekor. Lényegében a döntéshelyzet, hogy hol és milyen mértékig 
pásztáz végig a látványon az éleslátás - azaz a megfigyelés mértéke, amely nem 
feltétlenül azonos mindig a részletgazdagság iránti igénnyel - , meghatározza a festői 
jellegek eloszlását is a festményen. 
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optikája erre a területre vetít.1 A retina fotoreceptorainak mozaikja -
mennyisége, sűrűsége és rendezettsége - lényegesen befolyásolja a látás 
minőségét, a retinális képből kivonható információt. A gyermekkor, az 
öregség következtében elhaló sejtek, az A-vitamin-hiány és egyéb 
betegségek mind befolyásolhatják a fotoreceptorok és így a látás 
működését. 

A fotoreceptorokat az elhelyezkedésükön kívül jellemzi a fény 
iránti különböző érzékenység. A pálcikák, azaz a látómező nagyobbik 
hányadát nagyobb mértékben kitöltő receptorok a kékeszöld (500 nm 
hullámhossz) fényre reagálnak leginkább. Az éjszakai életet élő 
ragadozók szemében a pálcikák, a csak nappali fényben élők szemében 
a csapok túlsúlya figyelhető meg. A csapok három osztályba 
sorolhatók, aszerint, hogy mely hullámhosszra a legérzékenyebbek. 
Előre sejthetjük ennek az okát, ugyanis e három hullámhossz a 440 nm, 
az 530 nm és az 560 nm, amelyeket rendre ibolyának, zöldnek és 
sárgának látunk. 

A nem látható hullámhosszúságú fényekre a látófesték nem 
válaszol, nem szabadít föl hatásukra energiát. 

A fény mennyiségét mérő fotoreceptor üzenetét a gyűjtősejtekhez 
küldi. Ezután a szemünk fénypontok helyett már tárgyakat és 
eseményeket lát. A gyűjtősejtek összegzik a fénypontokat - élekre, 
textúrákra -, és a vizuálisan lényeges információkká rendezik. A 
gyűjtősejtek az egymás mellett elhelyezkedő fényszintek közötti 
különbségekre adnak válaszokat. 

A ganlionsejtek a gyűjtősejtek információit dolgozzák föl, és rövid 
elektromos kisülésekké alakítják át. Teljes sötétségben is aktívak. 
Úgynevezett receptív mezejük, ellentétesen, váltakozva, körülbelül 
azonos számban, a sötétre és a világosra reagáló környéki és központi 
részből áll. Mozaikszerűen lefedik az egész retinát, átfedik egymást, és 
mennyiségük területi eloszlása arányos a receptorokéval. így 

1 A látás fiziológiai fejlődését bizonyítja, hogy „A retina közepén a szomszédos 
fotoreceptorok távolsága még 15 hónapos korban is a fele a felnőtt emberi szemben 
találhatónak." (I. m. 79. o.). 
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biztosítják, különböző ingereltségük révén, a sötét-világos, az él vagy 
kontúr, a kontraszt fölismerését és pontos helyének meghatározását a 
látványban. 

Fontos észrevenni, hogy a szemlencsétől a látóidegig terjedően a 
fény már átalakul ingerületté, és hogy ez az átalakulás útjának 
legelejétől, a szembe kerüléstől kezdve indul. Az a tény, amit ez az 
átalakulás hordoz, és amely az emberi érzékenységgel függ össze, arra 
a fölismerésre vezet minket, hogy megfigyeléseink a vetített kép és a 
tárgya közti különbséget hangsúlyozzák. Már itt fölsejlik az egyszerű 
tény, hogy a világnak - amelyről jórészt a látás útján szerzünk 
ismereteket - a festői tanulmányozása összehasonlíthatatlanul többet 
nyújt a látványról közvetve nyert képek tanulmányozásánál. A festői 
megismerés tárgyai, a festmények mind ezekről az ismeretekről 
tanúskodnak, és közvetve mind erre az ismeretre vonatkoztathatóak. A 
látvány valamennyi vetülete a retinális vetületen kívül csak egy 
aspektusát nyújtja az emberi látásnak, amely meghatározottsága révén 
foglya is és ablaka is saját magának. 

A látóideg közel egymillió bemenettel rendelkezik, ráadásul két 
szemünk ennek dupláját továbbítja az agynak. A látóidegben fut az 
összes földolgozandó vizuális információ. Sérülése vakká tesz. A két 
szemből induló látóidegek a látóideg-kereszteződésben összefutnak, 
átrendeződésen mennek keresztül. Néhány rost az agynak mindig 
azonos oldalán marad, más rostok azonban átkereszteződnek. Ember 
esetében ez mintegy a rostok felére igaz. Az agy jobb féltekéje a bal, bal 
féltekéje a jobb látótérből érkező információt dolgozza föl. Szemeinknek 
azon részei, amelyek a látótérnek ugyanazon részére tekintenek, az agy 
ugyanazon oldali területeire küldenek idegrostokat. A rostok 
kereszteződési aránya a két látómező egymásra vetülő részeivel közel 
azonos. 

Ezután a rostok közel négyötöde az úgynevezett oldalsó 
geniculatus magba, az agy agytörzshöz közeli belső sejtcsoportjaiba, 
míg fönnmaradó része a középagy szomszédos struktúráiba sugároz. 
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Ez a két központ gazdag összeköttetésekkel rendelkezik, ráadásul a 
középagy egyéb struktúráival is összefüggésben van. Reflexek, 
szemmozgások indítása, vezérlése tartozik ehhez a területhez. Egyéb 
érzékelésekben például a pupillaméret, sajátmozgás érzékelésének 
működésében is szerepet kapnak itt földolgozott ingerületek. 
Ugyanakkor a mozgás és a látás, illetve a tér észlelésének 
létrehozójaként ez a terület multiszenzoros sejtekkel is rendelkezik, és a 
fülektől is kapnak bemenetet a szemek mellett. A látómező 
perifériájának területeiről érkező ingerek ezek. Ez a terület felel a 
fixációs ponttól távolabb elhelyezkedő tárgyak észleléséért is. 

A bemenet nagyobbik hányadát földolgozó agyi terület felel a 
szín, a látásélesség, a mozgássebesség egyes vonásaira különböző 
sejtcsoportokban. Ezek együttműködnek az agy nyakszirtlebenyi részén 
található látókéreg sejtcsoportjaival, ugyanis az vissza is küld üzenetet a 
magba. A látókéreg legnagyobb része az éleslátásért felel, de a látás 
legfontosabb elemei, az irány, irányultság, méretkiválasztás, a 
binokularitás, a színlátás, a látókérgi sérülések mind itt kerülnek 
földolgozásra. 

Vegyük észre, hogy a látásban közreműködő sejtcsoportok 
horizontálisan az egész idegrendszert átszelik, és azt is, hogy a 
látókéreg visszacsatolt üzeneteket továbbít az agy törzshöz közeli 
részeibe. Közvetve a látás az idegrendszer viszonylag nagy részével 
hozható összefüggésbe. A saját testünkben lezajló látással kapcsolatos 
folyamatokról szerzett anatómiai ismereteink is a térnek az emberi 
észlelését erősítik. Észrevehetjük, hogy az éleslátás a 
nyakszirtlebenynél, tehát a fixációs ponttal szembeni helyek közül a tér 
testünkkel elfoglalt legtávolabbi helyén zajlik. A periféria felé haladva 
pedig a többi érzékszervvel együttműködő térérzékelést biztosít 
számunkra az idegrendszer. 

Ez az alaphelyzet természetesen sajátja a látásnak, így az ezt 
tanulmányozó, megismerni szándékozó, érzékelni, minél mélyebben, 
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tisztábban észlelni kívánó festőnek is a hasznos ismeretei közé kell 
tartoznia.1 

A látás ingerületeinek észlelése 

Nagyon sok feladat végrehajtása a látástól függ. Ennek a közös 
kiinduló pillanatai - hogy a látás során a tárgyakat egyidejűleg 
elkülönítjük és ugyanekkor meg is különböztetjük egymástól és 
azonosítjuk is - a legfontosabb célok. Ennek a folyamatnak az utolsó 
állomása, az azonosítás is egy olyan észlelési mozzanat - az egyébként 
is rendkívül összetett látványban -, amely legtöbbször egy pillanat alatt 
és a legkisebb erőfeszítés nélkül, észrevétlenül zajlik. 

Egy a látványban elkülöníthető rész, egy tárgy fölismerése a tárgy 
és a környezete által visszavert fénymennyiség különbségétől függ. 
Mint ehelyütt is világosan kitűnik, a látott észlelésének első és 
legfontosabb állomásai is azonosak a rajzi, festői alapokkal, hiszen egy 
tárgy és a közvetlen környezete közötti fényerősség-különbségnek 
kontraszt a neve, amely lényegét tekintve azonos a tónussal fölépített 
festői látás szemléletének tárgyával. 

A formaészlelés mai ismereteink szerint különböző léptékű 
elkülöníthető látványrészek együttes fölismerésének folyamatában 
rejlik. Az alma sziluettje, a belső kontúralkotó árnyékhatár és a felületén 
rejlő finom részletek közötti különbségek jelentik ezt a léptéket. A 
természet általában nagyon sok ilyen léptékkel rendelkező információt 
tartalmaz a legkifinomultabbtól a nagyon durváig. Az erdő, a fa és a 
levél jó példák erre. A festő ezzel a különbségtétellel még a 
legegyszerűbb természetes látványok megfigyelésekor is 

1 A látással kapcsolatos koncepciók első kimerítő elgondolása, egészen messzemenően 
a szubjektív idealista szolipszizmushoz vezetett (vő. Berkeley és Locke). Zártság, vagy 
magány, ami az észlelést belengi. Az ezzel kapcsolatos tudás, a kiterjedt és 
részletgazdag fiziológiai és idegrendszeri kutatások ellenére, valójában ma is 
rendkívül homályosnak mondható. Ugyanakkor nyilvánvalóan az észlelés mértéke az, 
amely valószínűsíthetően az ellenkező életélményt is szüli, ami szerint a világról 
alkotott képünk közös emberi tapasztalat, és az észleletekről tett megnyilatkozásaink 
a legfontosabb eszközei a „lélektől-lélekig" vezető út első csapásainak. 
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szembetalálkozik. A festészet történetéből pedig számtalan példa 
hozható ezeknek a viszonylatoknak a különböző értelmű 
megjelenítéseire.1 

Az észlelt kontraszt, mint minden fényjelenség, láthatósági 
küszöbök között helyezkedik el. A kontrasztérzékenység látható és 
láthatatlan tartományok között mozog, aszerint, hogy milyen a látott 
tárgy téri frekvenciája. A téri frekvencia lényegében a sajt- és a 
káposztareszelő közötti különbséggel szemléltethető a leginkább. 
Értelemszerűen a látórendszer kevésbé érzékeny a nagyon alacsony 
frekvenciákra, mint a közepesekre. Karnyújtásnyira az ujjlenyomatunk 
már csak nagyon erős súrlófényben észlelhető.2 

A fény erősségének csökkenésével a részletek iránti érzékenység 
veszik el először, a nagyobb léptékű kontraszthatások kevésbé.3 

A kontraszt észlelése tehát a különböző méretű és szerkezeti 
részletekkel rendelkező tárgyak fölismerését segíti elő. 

Most szóljunk a festő egyik legfontosabb eszközéről, a 
hunyorításról. A hunyorítás következtében elhomályosodik a látás, és a 
magas frekvenciájú kontraszt lecsökken. Amikor ezeket a részleteket a 
hunyorítással eltávolítjuk, az alacsonyabb kontrasztú csoportok, 

1 Nyilvánvalóan Rippl 'kukoricás' képei (Bernáth - Nagy, 1998, szerk.) vagy Veszelszky 
tájképei (Andrási, 1994) között még mindig több a szemléletmódot illető rokonság, 
mint például Benczúr (Bellák, 2001)) és Szinyei (Szinyei, 1990) között. De Ferenczy korai 
és kései képei között is ennek a különbségnek, léptékváltásnak a nyomait fedezhetjük 
föl (Genthon, 1979 és Réti, 2001). Ugyanakkor nagyon tanulságos Csontváry 
művészetében fölismerni ezt a dimenziót és a szemléletmód lényegi azonosságát, akár 
néhány tenyérnyi, akár több négyzetméternyi felületről legyen is szó (Németh 1976, 
szerk.). 
2 Ne felejtsük el, más élőlényeknek más és más a kontrasztérzékelési küszöbük. Az 
emberéhez legközelebb a rhesus majomé áll, ezért a legvalószínűbben ők látják a 
leghasonlóbban hozzánk a világot. (Sekuler - Blake, 2000,187. o.). 
3 A festészet legfontosabb problémáját, az észlelt és a megfesthető 
fényességtartományt érinti ez a körülmény. A lokális kontraszthatással 
viszonylagosan kiküszöbölhető nehézség az észlelés során is érzékelhető. A fény 
csökkenésekor, az árnyékjelenségek viszonylagosságok közé kerülnek. Ha a nagy 
léptékű árnyékos felületen belüli részekre figyelünk, mást látunk, mint ha a fényes 
felületek részleteit keressük. Itt jegyzendő meg, hogy például Caravaggio ott is 
megfestette a befoglaló formát, ahol az teljes árnyékoltsága közepette beleveszett a 
háttérbe (Bonsanti, 1984). 
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léptékek, tömbök kiugróbbá válnak. A sok részlet elfedi a nagyobb 
egységeket. 

A színészlelés néhány körülményének fölelevenítése előtt szólni 
kell még arról, ami a látás korlátainak egyik legfőbb bizonyítéka. Az 
észlelés a látórendszer sejtjeinek válaszaitól függ. Azok az esetleg 
különböző ingerek, amelyek azonos választ váltanak ki az 
idegrendszerben, megkülönböztethetetlenek lesznek egymástól. A 
dolgok tehát tűnhetnek azonosnak, még akkor is, ha különböznek. 
Esetenként ez a tudás hasznos lehet a látvány festői tanulmányozása 
során is. 

A színek a kontraszt mellett megkönnyítik a tárgyaknak a 
hátterükből való kiemelését. Segítenek a látott világ alkotóelemeinek az 
elkülönítésében. A festő színérzékenysége fokozatosan kell, hogy 
fejlődjék. Minden körülmény, így a látvány festői tanulmányozása is a 
festőnek azt a sajátos képességét erősíti, amely a színárnyalatok 
megszokottnál kifinomultabb megkülönböztetését teszi lehetővé. 

A szemünkbe jutó fényt a látott tárgy felületének fényvisszaverő 
tulajdonsága és a megvilágítás spektrális jellemzője befolyásolja. A 
fotoreceptorok fotopigmentjei különbözőképpen nyelik el a különböző 
hullámhosszú fényeket. Mint azt már fölidéztük, a csapok rendre 
három fotopigmentet használnak. A színlátásért ez a három felel. A 
pálcikák egyetlen fotopigmentje csak a fény jelenlétét továbbítja, de a 
színről nem tud információt továbbítani. Félhomályban minden ember 
színvak, mert a fény ereje csak a pálcikákra hat, melyek csupán egyetlen 
típusú fotopigmentet tartalmaznak. A három csaptípus egyenetlenül 
oszlik el a retinán. A különbségek szempontja itt csak azért fontos, mert 
természetesen ez az egyenetlen eloszlás is a foveával van 
összefüggésben, amely csak elmélyíti azt a tudást, ami a látómező 
kitüntetett éleslátó területére, a fixációs pontra és annak közvetlen 
környezetére vonatkozik. Fontos tudni, hogy mivel a színek észlelése a 
csaptípusok hármasától függ, a retina eltérő területein más és más a 
színek megjelenése. 
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A szélen, messze a periférián, a csapok szinte teljes hiánya a 
színészlelést el is lehetetleníti. Az idegrendszer ugyanakkor e három 
csaptípust is kétféleképpen, színtelenül és színesen dolgozza fel, és 
amennyire csak lehetséges, kitölti a hiányzó részeket a környezet 
domináns információjával, jeléül a színlátásban is uralkodó egyidejű és 
visszaható folyamatok fontosságának. 

Mielőtt a festés folyamatában oly fontos tapintásról is szólnánk, a 
mélységészlelés és a mozgás észlelésének néhány körülményére kell 
kitérnünk röviden. Amikor távolságot és méretet ítélünk meg, akkor a 
mélységészlelés különböző segédeszközeivel dolgozunk. Egyértelmű, 
de lényeges körülmény, hogy amikor egy tárgyat fixálunk, akkor annak 
helyét a 'tőlünk egyenesen', 'velünk szemben', 'előre' szavakkal 
határozzuk meg. Ezenkívül azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a 
retinális vetület kétdimenziós, jellemzően nem rendelkezik mélységgel, 
mint például egy lábnyom a homokban. A binokularitáson túl a 
mélységészlelés forrásai közül a legfontosabb forrás a szemnek és a 
látott világnak az állandó mozgása. Meglepően pontos 
távolságbecslésre képesek már csak a szemmozgató izmoknak és ezek 
mozgásirányító központjainak az együttműködéséből előálló ítéletek. 

A két szem a látványt némileg eltérő szögben látja. A két 
különböző képet az agy a különbségek elhomályosításával illeszti 
össze, így megalkotva a téri mélységre vonatkozó ítéletet. 

Annak ellenére, hogy a festmény kétdimenziós, és nem állhat két 
egymásra vetülő képből, a mélység észlelésére a látás - valójában a 
festészet történetében tudatosult - eszközöket is használ. A takarás, az 
átlátszóság, a méret, illetve maga a lineáris perspektíva, a 
levegőperspektíva, az árnyékoltság mind-mind a látás során a 
mélységészlelést elősegítő mozzanatok. Ezeknek a festményen történt 
megjelenítése kelti a látvány utáni festmény mindenkori téri illúzióját. 

A mozgás észlelése és a látvány utáni festés közötti összefüggés, 
illetve a látómező és a vetített képe közötti különbségek rejtik 
magukban a látvány utáni festés tanulmányozásának örökidejű 
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létjogosultságát. Mégis a mozgásérzékelés és a látás közötti 
összefüggések, bár a mozgás jelzésszerű ábrázolásai mind lehetséges 
körülmények, nem főszereplői vizsgálódásainknak. Egyrészt azért, 
mert a festés során a fixált látómezőhöz fogunk ragaszkodni az 
egyszerűség kedvéért, másrészt a mozgás során előállt észleletek 
többsége nem folyamatos, azaz elkülöníthető tüneményekből áll. 

A tapintás 

A festő, a szobrász és valójában minden kézműves nagyon jól 
tudja, hogy a tapintással, a kéz és a karok kifinomult izommunkájával 
nyert tapasztalatok elengedhetetlenek a kezet használó szakmák 
gyakorlottságának fejlődésében. A tapintás a leginkább összetett 
érzékek egyike, de a festő számára - miközben ez nagyon ritkán 
tudatosul - rendkívüli módon kifinomult együttműködését kell 
megvalósítania a látással. Ez a kifinomultság nem csupán és egyáltalán 
nem kizárólag a részletgazdag festői magatartásokra vonatkozik. 
Amikor a festő az alapozást végzi egy fatáblán, és gondolatában a 
légüres fénnyel teli teret látja maga előtt, amelyet a színek ki fognak 
tölteni, azokon a helyeken, ahol a látómezőben háttereket és elkülönült 
tárgyakat fog észlelni, a tapintóérzék kifinomultsága a 
monumentalitással ragadható meg inkább, a részletek élességének 
töredezettségével szemben. A látás nemességét igazolandó, azonos 
című esszéjében Hans Jonas írja, hogy a tapintóérzéknek ezenkívül van a 
látással egy közös tulajdonsága: „adatainak szintézise egy tárgy statikus 
jelenlétét eredményezi."1 

Ez a tudás teszi a mindent átható folyamatos mozgás segítségével 

lehetővé a látott világról szerzett bizonyító erejű meggyőződést. „A 

látás tanúsága nem hamisítja meg a világot, ha kiegészítődik a 

tapasztalat alsóbb rétegeinek, elsősorban a mozgásképességnek és a 
1 Jonas, 2002.112. o. 

41 



tapintó érzéknek tanúságával, de ha elbizakodottan elveti ezeket, akkor 
igazsága terméketlen marad." - írja Jonas.1 

A mozgás segítségével végzett meggyőző erejű tapintást a vak 
ember a legfontosabb, első számú helyettesítőjeként használja a 
látásnak. A látó azonban tapasztalata révén a meg nem ragadhatóról is 
szerez tudomást, és ezt festi le ujjának kifinomult mozdulataival. A 
festő ecsetje nem csak a bőrt, a szemet, de a távoli égboltot, sőt a 
csillagokat is megérintheti. Vilém Flusser írja: „Karunk nem elég hosszú 
a köztünk, szubjektumok és a tárgyi világ közt nyíló szakadék 
áthidalására. A tárgyak már nem megragadhatóak (...) Már csak 
»fenomenálisak«, csak megjelennek; csakis szemlélhetők."2 

Gondolatmenete innen a képtilalom teológiai érvéhez vezet, amelyet 
újra felidézünk majd a negyedik részben. 

Ugyanezen megfontolások alapján jut el odáig Gottfried Boehm, 
hogy „A kéz folyamata maga is produktív abban az értelemben, hogy 
saját belső 'logikával' bír, amelyet bár bizonyára irányít a művész, de 
végső soron nem igazán ural." Később ugyanott így folytatja: „Amit a 
formáló kéz teremtőn 'kitapogat', azt azelőtt szem nem látta még. 
Azért, mert e kéz a képet eltartja a pusztán optikai másolás és utánzás 
közegétől és a képben a szemlélés feltételei mellett szemléletesen nem 
adottat tesz hozzáférhetővé."3 Ez a fölismerés pedig a vetített kép és a 
látvány utáni festmény közötti különbségre utal, amely tárgyunk 
meghatározása közben lesz napjainkra oly fontossá vált különbségtétel. 
Előtte azonban tekintsünk át a látvány után létrejött képek mindegyikét 
alkotó elemeket. 

11. m. 120. o. 
2 Flusser, 1993. 254. o. 
3 Boehm, 1997. 249-250. o. 
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II. RÉSZ 

A LÁTVÁNY UTÁNI FESTMÉNY 
MEGHATÁROZÁSA 

NEGYEDIK FEJEZET 

A LÁTVÁNY ÉS A FESTMÉNY ALKOTÓELEMEI 

Fény-árnyék, sötét-világos, tónus és vonal 

Elöljáróban kijelenthetjük, hogy a látvány utáni festmény minden 
a festményt alkotó elemet fölhasználhat, mert mint az mindenki 
számára világos, a festménynek sokkal korlátozottabbak a lehetőségei, 
mint annak, amit meg kíván jeleníteni a látott világból. Az alábbiakban 
elsőként a látvány, majd azt követően a festmény alkotóelemeit 
próbáljuk egymás mellé helyezni, majd szólunk a festmény 
alkotóelemeinek analitikájáról. 

A fény mennyisége, ereje és hullámhossza az, amit látunk. Azok a 
szavak, amelyeket a festő a látvány elemeinek a meghatározásához 
használ, nagyon sok esetben ugyanazok, mint amelyek egyúttal a 
festmény alkotóelemeit is megnevezik.1 

A legelemibb közös szóhasználat a sötét-világos és a fény-árnyék 
ellentétpár. Tudjuk, hogy akárcsak a fény, az árnyék is többféle lehet a 
látványban, de a róla alkotott képen valójában már csak sötétet és 
világosat tudunk megkülönböztetni. Mégis rögtön értjük, hogy 
mindkettő használható a látvány és a festmény leírására is, de azt is 

1 A festmények alkotóelemeinek meghatározásakor három, a látvány iránti 
maradéktalan odaadással fáradozó festőnek az írásait vesszük alapul. Leonardo végső 
fölosztása a következő: sötétség, fény, test, alak, szín, helyzet, távolság, közelség, 
illetve a mozgás és a nyugalom. (Leonardo, 1500/1960. 90. o.) A Cézanne leveleiben 
(Rewald, 1971) közölt megfigyeléseket vö. Raphael, 1993. 53-55. o. A festményalkotók 
keresése közepette a legfőbb vezérelv Paul Klee-t követi. (Klee, 1925/1980) 
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tudjuk, hogy nem jelentik ugyanazt. A látványban például egy sötét kő 
fényben vagy egy világos ruha árnyékban jelenti ezt a kettősséget. 
Mivel a tónus az a festményalkotó, amellyel a fény és a világos (árnyék 
és sötét) a festményen megjelenik, ezért ebben az értelemben a tónust 
mindkét észlelet megjelenítésére alkalmazott fogalomként 
használhatjuk. A szín így föl fogja osztani két értelemre a tónust, és itt 
jelenik meg a fény-árnyék kontraszt is, de a látvány utáni festményben -
miként a látványban is - csak szín van, így ez csak a festményalkotók 
elemzésekor szükséges különbségtétel. 

A fény és az árnyék a látványban a testet öltött természet formáin 
jön létre. Attól függően, hogy ennek a testnek milyen a sűrűsége, az 
anyagi minősége és elsősorban a színe, lesz más és más a rajta lévő 
árnyékjelenség. A látómezőn a testek egymásra vetett árnyékainak a 
helyei, illetve a testek önmagukra vetett árnyékainak a helyei a színtől 
történt megvonással nyújtják a látvány fehér alapon tónusos képét, 
festői gyakorlatban a tónusos rajzát. Vegyük észre, hogy a legfontosabb 
festményalkotók egyikét, a vonalat még meg sem neveztük, már a 
látvány tónusos rajzáról beszélünk. 

Ennek megértése, a fény-árnyéknak mint látványalkotónak a 
kontúrmentes fölismerése szintén a festészet egyik legfontosabb 
kategóriája. Ugyanis ha a következő klasszikus festői gyakorlatot, 
rajztanulmányt vesszük, amely ennek igazolásául szolgál, azaz egy 
drapériát, amelyet rádobunk egy asztalra és rajzolni kezdjük, vagyis a 
rajzi alkotóelemekkel kívánjuk megalkotni a képét akkor 
szemléletmódunktól függően kontúr keresése nélkül is elvégezhetjük a 
tanulmányrajzolást. 

Attól a ténytől, hogy a tónust alkotó sötét-világos átmenetek 
különböző szélességű sávjait, éles és tompa széleit mint valamely 
mintát megalkotunk és alkalmazunk a tónusos rajzon, és nem 
használunk vonalat, természetesen még nem jutunk el a rajzi 
kifejezőkészség teljességéhez, illetve a szín nélkül a látvány fény-árnyék 
jelenségeit rögzítő rajzunk csak az egyik lehetséges rajzi 
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megfogalmazás, és tisztán csak kínos, következésképpen fölösleges 
igyekezet árán valósítható meg. 

Keressük és fogalmazzuk is meg a látványban azt a jelenséget, 
amelyet a vonallal tudunk ábrázolni, és próbáljuk megérteni a benne 
rejlő rajzi lehetőségeket, azokat, amelyek a látvány festői megértéséhez 
lesznek szükségesek. Attól, hogy ez nyilvánvaló, még rengeteg 
elgondolást rejt magában, amelyek elengedhetetlenek a festés 
megkezdéséhez. 

A vonal tehát értelemszerűen a rajzi festői eszköztár 
következtében a legelemibb festményalkotó. Tömören fogalmazva: a 
látványban vonalat ott teremt a képzelet, ahol a fény és az árnyék 
közötti határ megragadható, illetve ahol sötét és világos látványalkotó 
találkozik. Ezek határolói, ha a szem látja ezeket, a rajzolható vonalak. 

A vonalak közül kitüntetett a kontúr. A kontúr körvonalat jelent. 
Egy adott nézőpontból egy a környezetétől elkülöníthetően testet öltött 
tárgy körvonala nem más, mint az ugyanabból a nézőpontból látható 
sziluettje ugyanennek a tárgynak. Egy térbeli forma esetében azonban 
szinte mindig képződik a sziluetten belül is értelmezhető kontúr, hiszen 
egy szemből látott arcon belül a szem kontúrjáról vagy az orrcimpa 
körvonalairól beszélni magától értetődő.1 A kontúr mégsem az összes 
vonal, amely a látványban keletkezik. A rajzolás és így a festés során is 
alapvető fontosságú kérdések a következők. Amikor egy látványrészlet 
körvonalait rajzoljuk, két lehetőség közül választhatunk, hiszen ez a 
határ, mint már jeleztük, értelemszerűen két térrészt határol. Vagyis a 
kontúr, amely a rajzon megjelenik, tartozhat a tárgyhoz mintegy annak 
a legkülső, az adott nézőpontból a legszélső éleként, de tartozhat a 
tárgyon kívülihez is, és ekkor nem a tárgyhoz tartozó szélső térrész 
segítségével, hanem a mögötte, a tárgy által eltakart térrész jelölésével 
hozzuk létre a kontúrt. Minden rajzoló ismeri ezt a kérdést, ha például 
szintén egy arc esetében a háttér és a bőr tónusa közötti különbséget 

1 Matisse ollóval 'rajzolt' látvány utáni (!) képei, kollázsai jó példák erre, ahol nem csak 
egyszerűen sötét és világos, hanem szín és szín közötti elválasztással jön létre a vonal. 
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veszi figyelembe. Ha az arc világosabb, mint a háttér, akkor a körvonal 
nem az arcon futtatik végig, ha sötétebb, akkor az arcba fordulva 
jeleníthető meg. 

Azok a negatívnak nevezett síkvetületi térrészek, amelyek zárt 
körvonalak metszéséből állnak elő, a rajzoló segítségére lehetnek a 
mérés ellenőrzése során, de ezek elsősorban síkvetületi jelenségek, és a 
látványban mint alapvetően szín-tér élményben nem játszanak döntő 
szerepet. Annál fontosabb azonban például valamely monumentális 
kifejezésmód használatakor. Attól, hogy például ebben az esetben a 
látvány utáni szemléletmódhoz szorosan nem tartozó módszer, 
alkalmas más közvetett látvány utáni megfogalmazásokra, a látvány 
utáni festményre is visszahat és így voltaképpen a folyamatos műfaji 
sokféleség gyakorlása, a mindenkori világnézet mikéntjét mélyíti. 
Akkor képes egy festői szemléletmód a legcizelláltabban kiteljesedni, ha 
a folyamatosság egy egész életidőt ki tud tölteni.1 

Áttetszőség, tükröződés, reflex 

A kontúr és egyáltalán a vonal létrehozhatóságának a föltétele a 
látott dolgok anyagainak fényvisszaverő vagy fényáteresztő képessége. 
Ha valamely látványrész átereszti a fényt - a víz, a pára, az üveg, de az 
emberi bőr is ilyen -, azt nevezzük áttetszőnek. Az áttetszőségnek, mint 
az anyagok fényáteresztő képességének, szintén fontos következményei 
vannak a látvány megfigyelésekor. Az egyik legfontosabb, szintén a 
lazúrjelenség körébe tartozó festői eljárást, a színaláfestést is lényegében 
a látványban tapasztalható áttetszőség vagy átlátszóság inspirálta. 

Természetesen ennek különböző mértékei vannak. Ennek 
ellentettje a teljesen elfedő látványrészlet. 

A festmény egyik legfontosabb tulajdonsága a többrétegűség. A 
festményt alkotó anyag sűrűségének révén lehet fedő és lazúr jelenség. 

1 Szintén a látványt folyamatosan modellként használó Matisse jó példa erre (Essers, 
2004). 
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Természetesen ez az egybeesés nem kényszeríti a festőt a festményen 
történő megfeleltetésre, sőt a fotográfia egyrétegűsége mellett mutatta 
meg az áttetszőség fényjelenségeinek képi vetületét. A történeti 
vizsgálódásban majd szólunk arról a festői magatartásáról, amely a 
vetített képet átszellemítetlenül fölülfestve mond le a többrétegűség 
festői filozófiájáról. Hiánya például a fotografált képnek - és így az azt 
követő festménynek is - ez a valós értelemben elenyésző és így szinte 
tárgyiasultan imaginárius dimenzionáltság. Hiszen ha látjuk, hogy a 
háttérre van fölülfestve a test, és arra az áttetsző víz, akkor az ennek 
megfelelő valós téri sorrend a festményen megismétlődik.1 

A fönti tónusátmenet gyakorlatát nem részleteztük, mert egy adott 
színkeverési feladatsorban ez mintegy benne rejlik. A sűrű- és 
lazúrfestés mint gyakorlat azonban mindenképpen meg kell, hogy 
előzze a gondolkodást a látvány utáni festmény alkotóelemeinek 
vizsgálatakor. Ezt részletesebben is meg fogjuk fogalmazni a látvány és 
a festmény alkotóelemeinek egybevetését követően. 

Hasonló elv alapján lehetséges a tükröződő jelenségeken látható 
kettős képek festése is. Azaz értelemszerűen az üveg mögöttit festi fölül 
az üvegben tükröződő kép. Nem foglalkozhatunk a tükröződés 
problémájával egy ilyen szélesre tárt problémakör kapcsán, mint 
amilyen a látvány és a festmény viszonyának fölvázolása, jelzendő 
azonban, hogy a tükörre, a tükröződő felületekre - természetesen a 
fényvisszaverő képesség mértékétől és a tükröződő felület minőségétől 
függően különböző mértékben, de mint valami kép a képben 
szituációként - sem alkalmazható föltétlenül ugyanaz a látásmód, mint 
a tükrözött, azaz közönséges látványrészre. Mindenesetre, amikor majd 
a módszerek között javasolt kötött nézőpontot, látómezőt vesszük 
alapul, világossá lesz annak az elnagyolt gondolatnak a 
tarthatatlansága, amely ezt a kérdést nem helyezi bármely, a látványból 

1 Giottonak a padovai Scrovegni kápolnában látható, Krisztus megkeresztelését 
megjelenítő képe. A kész figurát festi fölül a háttérben használt kékkel tört (!) zölddel. 
Jóllehet a példa korai, de ez egyúttal a probléma időtlenségére is utal. (Malafarina, 
2005.48. o.) 
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kiinduló festői szemléletmód közepébe, még ha csak közvetett módon 

A reflex szó a visszaverődő fényt jelenti a festészetben. Ebből is 
következik, hogy a reflex egy tükröződés következménye. A rajznál is 
fontos észrevétel, de a szín fölismerésének alapfeltétele lesz a reflex 
megfigyelésének képessége. A rajzi megközelítésben lényegi jelenség, 
hogy a fényt visszaverő felületről érkező sugarak útjába eső felület 
ezáltal más megvilágításba kerül, mint e nélkül. Erinek a jelenségnek a 
kifinomult észlelése alapfeltétele a látvány után történt festés 
gyakorlatának. A reflex színe pedig közvetve az egyik legfontosabb 
kifejezőkészsége a festészetnek. 

Lokál szín, árnyékszín, fény-szín illúzió 

A látványban észlelt szín és a festményen látható szín közötti 
különbség leglényegesebb vonása az, hogy a látványban lévő 
pigmentszín azonos csak a festményen lévő színekkel. A látványt alkotó 
színes jelenségek közül eddig a pigmentszínt és a felületi színt 
különböztettük meg. A helyi vagy lokális szín és a felületi szín közötti 
különbség az, hogy a felületi szín állandóan változó, a lokálszín pedig 
az éppen ott észlelt színt nevezi meg. A látványban lévő színek 
mindegyike a fény tulajdonságainak következtében állandóan változó. 
Azok a színjelenségek, amelyek a rögzített nézőpontú szemlélés közben 
a látómezőben föltűnnek, mindig folyamatosan eltérnek a lokálszíntől. 
A sárga alma lokálszínét ennek a folyamatos változásnak a 
következtében szinte csak elgondolni tudjuk. Ez a gondolat központi 
szerepű a festői és a közönséges látás közötti különbség megértésekor. 
Amikor egy színt tudni vélünk és esetenként még meg is nevezzük, 
akkor nem a látás kínálta kifinomult különbségtételekre helyezzük a 
hangsúlyt, hanem arra a gyakorlati hasznot hozó általánosításra, amely 
megakadályozza, de legalábbis nagyon megnehezíti a festői látás 
kialakulását. Amikor szavakat használunk színes jelenségek 
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megjelölésére, akkor ezt az általánosítást még akkor is elvégezzük, ha 
hasonlításokkal élünk. Például azt mondani, hogy olyan hideg, 
kékeszölden ezüstös színű a ruha, mint az ezüstfenyő zöldje a kertben, 
talán a legkönnyebb rövid nyelvi természetű megoldás.1 Festőknél 
gyakori ehelyett a gyors színkeresés a környezetből, hogy rámutatással 
jelezzenek egy színt. Ami a színes látást fejleszti, az annak a mielőbbi 
észrevétele, amit a lokálszín és a helyén egyébként látott szín, azaz a 
testet öltöttnek a színe közötti különbség jelent. Tipikus példa a hó. Ha 
fehérnek látnánk, a hóember egy fekete-fehér plakátfigura lehetne csak. 
Ráadásul a hó át is ereszti a fényt. 

Nagyon lényeges észrevennünk, hogy a festmény mint tárgy 
minden igyekezetével azon kell legyen, hogy csak lokálszínt 
érzékelhessünk rajta, úgy értve természetesen, hogy maga a festmény 
mint látvány akkor érzékelhető, ha nem keletkezik rajta nem egynemű 
fényjelenség. A festményt egységes és megfelelő fényerejű, nem színes 
fényben kell nézni.2 Azt a nehézséget, amit a festmény különböző 
fényviszonyokban történt szemlélése jelent, nemcsak a festés 
munkafolyamatai során, de a szemlélésükkor is kiküszöbölni szükséges. 
Nem csak a csillogásról, hanem a ráeső színes fényről is szó eshet.3 

A festék a szó legvalódibb értelmében a testet öltöttnek a színe, 
pigmentszín, azaz maga is színtest.4 A festmény csak ezen eszközeivel 
élve képes a látványban - és nem a valóságban - lévő tisztán, 
önmagában szinte alig látható színtesten és a pigmentszínen kívüli 
valamennyi fényjelenséget megragadni. Egyéb próbálkozások ebben a 
tárgykörben értelmetlenségük révén a giccs körébe tartoznak. 

Az árnyékszín a reflexszel összefüggésben alkotja a látványban 

1 A színlátást a nyelv egyszerűsíti. 
2 Közismert a műterem optimális fényviszonyainak kívánalma. Ez a látvány utáni 
festményre éppen úgy igaz, mint bármely képre természetesen. 
3 Egy adott környezet, amely ezzel számol - például színes üvegablakok által 
megvilágított olajfestmény egy templomban -, megváltoztathatja ezt az igényt. De ez 
általában nem a látvány utáni festményre vonatkozik. 
4 A palettán elterülő festéknek, a festés során tapasztalt lokális színjelenségei 
rettentően zavaróan hatnak. 
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látható színek többségét. A reflex a színes fény visszavertjeként, egy 
színes fényfelfogó felületen hoz létre keverékszíneket. A festő feladata 
elsősorban a fölismerése, hiszen a kifinomult megfigyelés első 
stádiumának a jele a finom, alig-alig föltűnő reflexek észlelése. 

A fogalmi sztereotípia és előítélet, a nem kellő figyelem, illetve a 
szem érzékenységének - föltételezve az egészséges fiziológiai 
körülményeket - az aktivizálására vonatkozó hiánya az, amely 
megnehezíti a színes tisztánlátást. 

A szín az árnyékban a reflexen kívül lehet még illúzió is, amely 
nyilvánvalósága révén része a látványnak, még akkor is, ha a 
valósághoz történő vonatkozásai nem egyértelműek. Észlelő nélkül 
például a szín sem létező, értelmezhető, így ezek a határok nem is 
fixálhatóak. Azok az illúziók, színes tünemények tehát, amelyek ebben 
a vonatkozásban objektívnek nevezhetők, azaz közös tapasztalatok, a 
látvány részeként a látvány utáni festménynek is részei. 

A számtalan állandóan lebegő, folyton elillanó jelenség közül 
néhányat idézünk ehelyütt. Nagy kiterjedésű vetett árnyék a 
környezetében lévő színek szerinti komplementer szín illúzióját kelti a 
szemben. Ez a szimultán kontraszt. Homogén színmezőn, lényegesen 
világosabb kis színfoltok körül a színmező komplementere képez 
auraszerű keretet a foltokon.1 Sok hasonló megfigyelést tehet a festő. 
Leírásuk helyett megfestésük a valódi bizonyíték. 

Itt jegyezzük meg röviden, hogy ha két szín fényereje ugyanaz, de 
más a hullámhossza, akkor tónusuk azonos. Ez a tény a festés során 
nem, a tonanizált rajz esetében azonban sok esetben okoz nehézséget. 
Kezdő megfigyelő emiatt látja nehezen a lokálszíntől távolodó árnyék 
színét - a sárga posztó árnyékban zöld és nem okker -, amit a 
rajzolással nem párhuzamos festés csak megerősíteni tud. Ez annak a 
szemléletmódnak a létjogosultságát igazolja, amely a festés tanulása 

1 Goethe színtanának elévülhetetlen erényeként éppen azt szokás megjelölni, hogy az 
ilyen típusú megfigyelések szisztematikus megnevezését adta (vő. Goethe, 1810/1983. 
például 46-47. o.). 
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során rögtön a szín iránti érzékenységet akarja fejleszteni.1 

A látvány és a kép struktúrája 

A látvány utáni festmény komponálását, azaz a nézőpont 
megválasztását a célszerűségen kívül semmi nem köti. Elviekben 
bármely látvány alkalmas arra, hogy festmény készüljön róla. Mégis a 
festés módszereinek a végiggondolásakor, amikor a látómező és a 
nézőpont rögzítésével meghatározzuk a látványról készült kép kereteit, 
láthatjuk azt a célszerűséget, amely a festésnek segítségére és a 
lehetséges megvalósulásoknak viszont nem kárára van. Ez szűkíteni 
fogja a festhetőnek vélt látványok körét. 

A látvány térben van, a látás binokuláris, mégsem bizonyítja 
semmi, hogy a szem önmagában képes megbecsülni a távolságot és a 
méretet. így a látványban és a róla szerzett tudásban rejlő segítségre 
hagyatkozunk, amikor a látványban elhelyezkedő dolgok térbeli helyét 
megítéljük. Ez ad lehetőséget a számunkra ahhoz, hogy a képen, amely 
csak egy szem által látott kép vetülete lehet, egyértelműbbé tehessük a 
téri viszonylatokat. A bevezetőben, az elfogulatlan szemre tett utaláskor 
láttuk, hogy mára ez még elképzelhetetlenebb, mint valaha. Előbb fogjuk 
föl a képek ábrázoló eszközeinek működéseit, mint ahogyan magát a 
látványt. A perspektíva, amely ha szabályai szerint alkalmazzák, csak a 
kép alkotóelemeként értelmezhető, nem része a látványnak, azaz a 
látványban nincs szó távlatról perspektivikus értelemben. A perspektívát 
nem a látványról lehántva helyezik a festményre, mint inkább fordítva. A 
látványban függőleges, vízszintes, átlós és ferde elhelyezkedésű, téri 
tömbök vázait nyújtó imaginárius vonalak, azaz irányultságok vannak. És 
ezen irányultságok mentén elmozdulások. Azt a nyugalmat és azt az 
életet, azt a mozgást és lüktetést, amelyet minden látvány még az 
ellenpélda legelszántabb keresése ellenére is nyújt, ha máshogyan nem, a 
1 Vö. Hockberg, 1997. 
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megfigyelő által, azt a festmény csak a létrehozásának folyamatával tudja 
visszaigazolni. Az élettel teli látványról készült festmény élettel telivé a 
festés folyamatával válik. De azzal ez a lehetőség adva van. Maga a festés 
és a megfigyelés ideje, ezek egymásra rakódó rétegei azok, amelyek a 
látványnak nem a pillanatnyi állapotát, hanem az élő lüktetését tudják 
átadni. 

Az intenzitás, amely a látványban állandóan jelen van, akár a fény 
vibráló vagy tovatűnő, akár a tér mozgó jelenségei miatt, természetesen 
viszonylagosságokra kell hogy késztessék a festőt. A nehézség, amely a 
mozgásból ered, egyúttal segít lebegővé, enyhén térben mozgóvá tenni a 
színeket, összes lehetséges tulajdonságaikkal együtt. 

A nézőpont, ha csak az egyenes test- és fejtartást tesszük kötelezővé, 
különböző mértékig rendezett, strukturált látványokra tévedhet. A dolgok 
halmazállapota, keménysége, lágysága és mindazok a körülmények, 
amelyekből összeáll a látvány, véletlenszerűen és természetszerűleg 
viszonylagosan lehetnek strukturáltak. A szituáció, amely a látványban 
fogadja a nézőt, legyen bármely nézőpontból is nézve, maga a kompozíció. 
Értelmetlen a látvány egészére rávetítem bármely kész kompozíciós sémát, 
mert kész sterilitásában, azon viszonylatok között, amelyek a mi 
vizsgálódásaink tárgyát képezik, ilyenek csak véletlenszerűen 
adódhatnak. De rendkívül nagy jelentőségű tény, hogy bármely 
látványelem, zárt természeti forma, sőt maga a természet mint a műalkotás 
és a festmény örök mintája ezeket a sémákat, szimbolikus alakzatokat 
mind magukban rejtik. 

A látvány után készülő festmény ennek a tudását tudja közölni, 
amely megint a mozgással összefüggésben fog szervező erőt adni a munka 
során. A látómező és a nézőpont, ez a két tény komponál a mi esetünkben. 

Tér a látómezőben és tér a festményen 

A látómező tere valóságos, a festményé illúzió. A valóságos tér 
viszonyait, a téri illúziót a mintegy lebegtetett, nem kanonikusan, a 
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perspektívát nem a látást fölülbíráló elvként kezelve, a tapasztalati 
távlattanon kívül,1 számos lehetőség kínálkozik érzékeltetni. Minden, 
közvetetten a látványból építkező síkábrázolás ezen lehetőségek 
valamelyikével él, hiszen maga a tónus téri illúziót kelt, miként a 
takarásban lévő tárgyak és azok látómezőben elfoglalt helye is. 

Két ilyen lehetőségről nem esett még szó, amelyek szintén a 
festészethez szorosan tartozó eszközzel fejezhetők ki: a 
levegőperspektíva és a festményen lévő elkülönülő vonások 
fölbontásának fokozatai. A levegőperspektíva jól ismert jelenség. Nem 
szabad azonban azzal a reflexszerű hatással összekeverni, amely a 
derűs égbolt kékjét rávetíti a látvány egészére. Ez önmagában nem is 
kelti a távlat érzetét, igaz, nagyon fontos festészettörténeti tény a 
jelenlétének észlelése.2 A levegőperspektíva az a csodálatos jelenség, 
amikor a távoli hegy zöldje a tiszta sötét ultramarint ölti magára, a 
tiszta levegő több kilométernyi finom fénytörésének köszönhetően. 

A fölbontás fokozatait mint nem csak téri hatást elősegítő eszközt 
kell alapvető fontosságúnak tekinteni. Magának a festőiségnek a 
lényegét ragadjuk meg, ha a fölbontást, vagyis egy adott felület 
részletgazdagságát vesszük figyelembe a festményen. A fölbontás 
valódi értelmét pedig egy közismert példán, a fa lombján érdemes 
fölismerni. Jóllehet az éleslátás lehetővé teszi, hogy a fa lombját 
tömbszerűvé összeállító leveleket külön-külön lássuk, mégis az ilyen 
típusú festés olyan részletezettséget követelne a látómező egészére 

1 Vö. „...a perspektivikus reprezentáció valójában »közelebb esik ahhoz, amilyennek a 
dolgok valóban látszanak«, sőt mi több, ez az a mód, ahogy a dolgok látszanak", írja 
Wartofsky de rögtön hozzáteszi: „Ha nem is episztemológiai ténnyel, de mindenesetre 
kulturális ténnyel állunk szemben és ennek megfelelően kell eljárnunk." (Wartofsky, 
2003. 238. o.) Jellemző erre a kulturális tényre, hogy ugyanez a szerző korábban (uo. 
236. o.) a kánontól eltérő valamennyi művészeti formáról azt írja, hogy ott nem a 
jártasság hiányáról, hanem egy másik kánon tudatos vállalásáról van szó. 
2 Cézanne után Van Gogh a provence-i tájat egyenesen a XX. századi festészet 
szülőhelyének nevezi és lelkesen hívja Arlés-ba Gaugent (Dávid, 1996). Klee és Macke 
Tuniszba utaznak (Klee, 1974), Matisse is az atmoszféra és a fény sajátos 
együtthatásának az élményéből építkezik (Essers, 2004). Az éles, tiszta, de nem vakító 
erejű szín és a távlat áttetszően kék levegőperspektívája érzékelhető ezeken a konkrét 
tájban festett festményeken. 
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nézve, amely nem mindenütt valósítható meg. Illetve mindez fordítva is 
igaz, a tömbszerűvé összeállt faleveleknek a festék anyagszerű 
használatának segítségével előállított illúziója kell, hogy 
megismétlődjék mint egységesítő; a síkkép dimenziójában előálló 
struktúra. 

Ez a módszer, ez a lehetőség, amely a festés során kell, hogy 
kialakuljon - illetve kinek-kinek a világnézete fogja ezt alakítani - , 
előkerül még mint az egyik legfontosabb, a festészetnek és a látványnak 
a kapcsolatában fönnálló autonómia. 

A festmények szemlélésének, ha a látvány után készültek, mindig 
két nézetük van egyidejűleg. Egyszerre látjuk tárgynak és látványnak. 

Miután a fentiekből már a látványra vonatkozó ismeretek 
megteremtették a festés lehetőségét, szólnunk kell a festmény 
alapanyagairól, azokról, amelyek a festmény tárgyi mivoltát alkotják. 

A festmény mint tárgy alkotóelemei és azok tulajdonságai 

A festmény legfontosabb tulajdonsága, hogy tárgy. Anyagokból 
épül föl, méghozzá a festő keze által megmunkált anyagokból. A 
festmény áll a festékből és abból az anyagból, amire a festék festve van. 
Ez a festményhordozó. 

A látvány utáni festmény meghatározásakor a legkevesebb 
variációs lehetőséget tartalmazó csoportot kell kiválasztanunk. Annak 
bizalmával, hogy ebből az összes többi levezethető lesz, illetve azért, 
hogy ne kelljen a jellemző típusoktól eltérő nehézségeket mint a 
kérdéskör lényegétől elterelő gondolkodásmódot magunkkal 
cipelnünk, a látvány utániságot - mint már jeleztük és még, mint majd 
fogjuk is - abban a tényben határozzuk meg, amely az egyenes 
testtartással és rögzített nézőponttal észlelt látómezőnek az észlelet 
fogalma által meghatározott optimális részét határozza meg. Azaz a 
festményhordozónk vizsgálódásaink során fa, vászon, papír - táblakép 
- lesz, vagy olyan vakolat, esetleg egyéb hordozó, amely ennek a 
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kritériumnak megfelel. Táblakép természetesen az, amely nem helyhez 
kötött. Abban az esetben, ha nem mozdítható festményhordozót 
választunk, szinte már csak közvetve tudunk a látvány után festeni, 
azaz valamely táblakép másolatáról beszélhetünk csak. 

Gyakorlataink az olajfestékről fognak részletesen szólni. Az ok 
hasonló, hiszen nagyon könnyen belátható, hogy míg az olajfestés 
tulajdonságait elsajátítja a festő, találkozik az anyagnak azokkal az 
alaptulajdonságaival, amelyek más kötőanyagok használatakor 
mutatkoznak. Az olajfesték a leggazdagabb kifejező eszköztárral 
rendelkező anyag a festékek körében. Látvány utáni festmény 
természetesen bármely festékből, bármely hordozóra készülhet, 
elképzelhető például mozaik készítése közvetlenül a látvány után, de 
azt reméljük, hogy az ehhez szükséges tapasztalatok az alábbiakból 
kiindulva megszerezhetők. 

A látott világ csodával határos sokféleségéhez képest az is 
csodával határos, amit róla a festészet története alkotni tudott. Színes 
porok valamilyen kötőanyaggal, fölhordva, ragasztva egy arra alkalmas 
falemezre, vagy vászonra, papírra. Nem csak a festőt tölti ez el folyvást 
megújuló csodálattal, de minden embert is. 

A festményhordozó alaphelyzetben fehér. Ennek oka abban 
keresendő, ami a festmény és a látvány közötti legfőbb különbség a 
fény tekintetében, vagyis az az egyszerű tény, hogy míg a látványban 
látható legvilágosabb és a legsötétebb közötti különbség még vakítóan 
erős fényjelenség nélkül is fölfoghatatlanul nagy, addig mind a fehér és 
mind a fekete pigmentekkel előállítható felületek közti sokkal kisebb. 

A festményhordozó, az alap, a festék és a lakk 

Mint már többször jeleztük, vizsgálódásaink számos szakterületét 
érintik a képzőművészetnek, így természetesen az anyagismeret is 
szóba kell, hogy kerüljön. Annak érdekében, hogy a látvány utáni festés 
gyakorlata ne okozzon elháríthatatlan nehézségeket, át kell tekintenünk 
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azokat a szempontokat, amelyek a látvány utáni festéshez szükséges 
tárgyi körülményeket jelentik. 

Értelemszerűen nem mindegy a festményhordozó tárgyi 
minősége. A festés gyakorlati körülményei a táblaképek körébe tartozó 
festményhordozókat veszik alapul, már csak azért is, mert a rögzített 
nézőpontból következően körkép, panorámakép ugyanúgy nem jöhet 
szóba a közvetlenség okán, mint a domború falfelületek, vagy a térbeli 
tárgyak, akár szobrok fölülfestése sem, hiszen a festett szobor, mint 
mozdulatlan látványelem, nem rendelkezik a kétdimenziós kép 
tulajdonságaival. 

Festményhordozónk tehát, bármely, a mi szempontjaink szerint 
releváns látványt is veszünk alapul, fölső határait tekintve kötött 
méretű, sík felület. 

A felület, az alap faktúrája, azaz az alapot fölhordó ecsetkezelés 
technikája által előállt felületi minősége és keménysége, szívóképessége, 
fényvisszaverő ereje, fénye, színe a festés során mind kapcsolatba 
fognak kerülni a látvánnyal. 

A faktúráról jó szívvel annyit mondhatunk, hogy javasoljuk a 
mindenkori homogén eloszlást, egyszerűen csak abból az okból 
kifolyólag, hogy az egyöntetű felület megkönnyíti az ecsetnyomnak 
mint kifejezőeszköznek a használatát. A papír, a fa és a vászon a 
leggyakoribb festményhordozók. Aszerint, hogy milyen festékkel 
festünk, kell figyelembe vennünk az alap anyagi mivoltát és minőségeit. 
Itt inkább csak az anyagi minőségek és a látvány viszonyát tekintsük át 
futólag. 

Általában a látványok mindegyikére jellemző, hogy a látható világ 
anyagi minőségeit egy-egy látómezőn belül megmutatják. Mégis 
érezzük, hogy ha csak példaként is, de a látványt magában tartó fénnyel 
telített tér, időjárástól, helyszíntől, térmélységtől, vagy akár a festett 
személyhez fűződő viszonyból kifolyólag is más és más lehet.1 Ezen 

1 Az ikon tradicionális alapozási metodikája a legerősebb bizonyíték annak a hitnek a 
jelenlétére, ami a világ, a festő és a festés folyamata során - az ikon esetében 
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viszonyok mérlegelése igenis a festő feladata, még akkor is, ha a 
legegyszerűbbnek tűnő választási lehetőségekkel él. 

Ugyanez vonatkozik a fényességre is. Tapasztalatból minden 
múzeumlátogató tudja, hogy a középtónusnál sötétebb felületen 
jelentkező fény tükröződik és zavarja a festmény felületének egyenletes 
látását. Az a körülmény, hogy a fényt mint lokális lehetőséget nem 
vesszük a látvány utáni festés kifejezőeszközei közé, ebből levezethető 
okok miatt arra késztet minket, hogy a festményhordozónk alapját a 
matt fényesség felé toljuk el. Akkor is, ha víz tükrében csillámló 
napfény a megfigyelésünk tárgya. Hiszen a végső élmény a látással 
kapcsolatosan nem a csillámló, visszavert fényt hordozza magában, 
hanem azt, amely megmaradt az elnyeltből. Ez az alapvetés lesz a 
végáthúzás fényességére vonatkozó elgondolás alapja is. 

Ha egy egyöntetűen éjszakai fényviszonyokkal teli látványt látunk 
magunk előtt, akkor tudjuk, hogy a fénnyel már meg nem világított, a 
pálcikák fotoreceptorait sem ingerlő sötétet látunk, még akár a felhőtlen 
hold messzi környezetében is, és akkor ott a fénylő felületnek helye 
nincs, hiszen a visszaverődést, a fény visszavertjeit egyáltalán nem 
érzékeljük. 

Ugyanez egészen más, ha egy nő arcát fürkésszük egy sekély 
tengerparti föveny reflexekkel teli derűjében. Ennek a látványnak a 
megjelenítése során a sok tiszta visszavert fény és a látómező egészét 
kitöltő intenzív színtisztaság, telítettség miatt elképzelhető egy magas 
fényű firnisz. 

Ugyanezen megfontolások alapján lehet az alap színéről beszélni. 
Azt a festői filozófiát, amely a fényt az alapból hívja elő, eleinte tanácsos 
megfogadni, emiatt aztán a színes alapot csak némi gyakorlat után 
kezdje el használni a festő. 

A festéknek elsősorban színe van. Ez az elsődleges és legfontosabb 
tulajdonsága. A fényes és matt viszonylatok figyelembevételéhez 

nyilvánvalóan a szent térre vonatkozóan - az alap és a világot magába ölelő tér 
közötti összefüggést hordozza (vö. Florenszkij, 1988). 
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érdemes tudni, hogy a pigment szín telítettsége nincs összefüggésben a 
fényvisszaverő képességgel, hiszen a tiszta pigment éppen azért 
tündöklő szín, mert egy adott hullámhosszon 'izzik'. A vízzel bevont 
látvány például eső után tűnhet színekben telítettebbnek, mint e fénylő 
felület nélkül, ennek oka azonban a legfontosabb festői tudással van 
összefüggésben, miszerint más a testet öltöttnek a színe és más a felületi 
szín. A pigment színtest a legtisztább valamennyi szín közül, 
mindaddig, amíg a kötőanyag meg nem változtatja az ilyen jellegű 
tulajdonságait is. 

Az olaj a legfénylőbb, munkánkhoz alkalmas kötőanyag, a munka 
során is mattnak mutatkozó pedig a viasz. A vizes kötőanyagok éppen 
úgy felületi színekkel sötétítik a pigmentet, mint az eső a fák levelét. 
Gyakorlataink és hivatkozásaink legnagyobb hányadát egy 
optimálisnak nevezhető, közel sem, sőt a legkevésbé sem szigorúan 
betartandó kompromisszum miatt az olajfestékre korlátozzuk. Végül is 
a magas fényvisszaverő, közepesen szívó, egyenletesen terülő feszített 
lenvászon mint optimum nem véletlenül vált a festészeti alapok 
sztereotípiájává. Miként maga az olajfesték sem. 

A lakknak a fent említett tulajdonságai miatt nem szabad 
elkerülnie a figyelmünket. A lakk egy szabályozható fényességű 
áttetsző felület az alapon lévő festéken. Legfőbb feladata, akár a 
fényesség, akár a mattság legyen a cél, annak az észleletnek az 
előidézése, amely a látott világ végső tapasztalatát jelenti, azaz hogy azt 
egy homogén, testetlen, átlátszó tér tartja magában. Ennek az űrnek az 
észlelése vezeti el a látvány után festő alkotót a homogén felület 
végiggondolásának szükségességére. 

Színkeverési gyakorlataink mindezekre a tulajdonságokra 
rávilágítanak majd, és föl is hívják a figyelmünket lehetőségeink 
korlátok között is végtelenül gazdag tárházára. 
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NEGYEDIK FEJEZET 

A LÁTVÁNY UTÁNI FESTMÉNY FOGALMÁNAK 
KITERJESZTÉSE 

A látvány és a festmény alkotóelemeinek egybevethetőségei 

Az eddigiekből is már egyértelműen kitűnik: lehetetlen a 
pontosság, amikor a látvány és a festmény viszonylatairól szólunk. Ha 
ez megtörténhetne, akkor valójában - még csak nem is csupán egy 
pillanatra, még csak nem is a látórendszerre és az avval kiterjesztett 
idegrendszerre vonatkozóan, és még csak nem is festményen - az egyik 
ember bizonyíthatóan ugyanazt látná, mint amit a másik. Ez több, 
könnyen belátható ellentmondás miatt, még viszonylagosan is 
lehetetlen. Lehetetlen, és hogy szerencsére vagy sem, azt mindenki 
döntse el saját maga. 

A látványról alkotott közös élményünk minden, a látványról 
létrehozott közös kép együtteséből áll össze.1 Most ezen képek közül 
csak a festményekkel és azok közül is csak azokkal foglalkozunk, 
amelyek ezt az egybevetést a legközvetlenebb úton teszik. De hogyan 
zajlik mindez a folyamat? 

Először is, lehetetlen az egyidejűség, mivel nem látomásként kerül 
a festményhordozóra a vetület, és legfőképpen nem egy pillanat műve 
az, amit festünk. Ideje, hogy a látvány fogalmát tisztázzuk. 

Esetünkben látvány az, amit látunk, mégpedig éber, egészséges, 
józan nyitott szemmel, a külvilágból fölfogható fényesség keretei 
közötti világosságban. Hozzátehetjük, hogy a célszerűség kedvéért az 
egyenes testtartással előre tekintő emberre gondolunk. A 

1 Ráadásul ez a tény egészére nézve nem is kultúrafüggő: „... elszigetelten élő új-
guineai bennszülöttek felismerik berkleybeli diákok fényképein az arckifejezéseket. 
(Az [antropológusok] érzelmekről, ahogy sok másról is azt hitték, hogy 
kultúrafüggők.) ... az új-guineaiak a fényképeken dolgokat láttak, és nem úgy 
kezelték azokat, mint szürke foltos papírdarabokat." (Pinker, 2002.107. o.) 
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körülményekhez viszonyítva a fixált látómezőre eső világ az, amit 
látványként értünk. A világ fényt küld a látó szemébe. Ez a küldemény 
a látvány. 

Valójában, és ez kulcsfontosságú, a festő akkor válik 
fölszabadulttá a látvány festése közepette, amikor fölismeri, hogy nem a 
látott világ tüneményeit kell hozzáigazítani a munkájához, 
megfeleltetni a festmény lehetőségeinek kifejezőeszközeivel, hanem 
fordítva. Amikor a festő a festői kifejezésformák végtelen tárházában 
bolyong és keresi a legmegfelelőbb eszközt, akár több festményen, akár 
egy egész életműben a látott világ megragadására, akkor nem a látvány 
elemeit felelteti meg a festmény elemeinek, hanem fordítva. Sose 
felejtsük el azonban azt, hogy minden eddig született, közvetlenül a 
látványról, vagy látványrészletből, vagy azok kollázsából létrehozott 
festményen, sőt, minden vetített képen kívül, a festői kifejezésformákat, 
a végtelen tárház fölfedezett szobáit, szekrényeit, fiókjait a látvány teszi 
elérhetővé. Mindenki tudja, hogy a látvány utáni festmény is látvány. 

A korlátok, amelyek ellehetetlenítik a teljes egybevetést, a nem 
festhető körülmények, amik ezt a 'csak egy pillanatra úgy látnám a 
világot, ahogy a másik' vágyat meghagyják reménynek, és a föladat, 
amely megmutatja, hogy így lásd a világot, mert így igaz, így szép, 
nekem, a Teremtőnek, a világosságnak, vagy bármely érző léleknek: 
mind hasonlatosak az észlelés természetéhez. Ez egyben segítség is. így 
van, nincs ellene mit tenni. Az, amit látunk, örök és elapadhatatlan 
forrása a festészetnek. A kezdő festőnek erről tudomást és gyakorlati 
tapasztalatot nem szerezni hivatásának ellökését jelenti saját magától. 

A festés, a festmény megtekintése és az evvel eltelt idő egy 
folyamat. A festői kifejezésmódok és a látvány egybevetése kölcsönös 
viszony. A festett felület a festő segítségével keresi a helyét a 
látványban, és a látvány különböző mértékig igazolja azt vissza. A 
festés minden pillanatában különböző viszonylatok, léptékek, tónus és 
színkeresések, a hely állandó lebegő mozgása, a rész és az egész 
viszonyának állandó fürkészése, a látott világ lüktetése és még oly sok 
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minden egyfelől, de a festő állapota, lélegzése, érzelmei és még oly sok 
minden másfelől azok, amik keresik egymással a festő közvetítésével a 
kapcsolatot. Lehet, nem a látott világra, de az ember világlátására, 
minden, a festészetben, a látványt alázattal megfestő festészetben 
elmélyülő, megfigyelő ember világlátására visszahat ez a viszony. 

Természetesen, amikor a látvány utáni festményről beszélünk, 
akkor elsősorban a látványból mint elsődleges forrásból merített 
tudásból kívánunk festeni. Az „után" szó, amely nem az utánzásra 
vonatkozik, hanem az időbeli sorrendre, elismerem, megtévesztő. Az 
utánzásban van valami megtévesztő szándék. A látvány utáni festmény 
és a festés folyamatában látott valóság közötti hasonlóság a látvány 
utáni festménynek, ugyanúgy, mint minden illúziónak, csak hozadéka. 
Létrejön, de nem annak keresése közepette. Természetesen az 
utánzásnak is vannak fokozatai, miként a másolatnak is. A festmény 
másolása és a látvány utáni festés közötti különbségek árulják el 
leginkább a lényeges vonatkozásait a különbségnek. A festészetet az 
ember alkotta meg. A festmény másolása és a fénykép meg-, le-, 
fölülfestése között azért rejtőzik még néhány különbség. A fotó 
másolása vagy fölülfestése az elmélyült megfigyelés iránti érzéket segíti 
elő, de tapasztalataim szerint a közvetlen látvány utáni festészet 
lényegét tekintve csak a festőiskolái tanulmányok részeként értelmes ez 
a feladatkör. A kezdő, később a nem eredeti festő nem a látványt 
utánozza, amikor utánoz, hanem az általa korábban látott festményeket, 
kifejezésmódokat és festői szemléletmódot. 

A festészet és a látás közötti kapcsolat legmélyebb bugyrait 
megalkotó festők egyikéről írja gyönyörű tanulmányában Max Raphael: 
„...a szín maga is tömeg, test, súly, ellenállás és minőség, amelyek a 
fényt nem illékonnyá teszik, hanem ellenkezőleg, a lehető 
legmateriálisabban besűrítik. Az anyag elsődleges minőségeinek ez az 
előnyben részesítése és fölfokozása a színt határrá teszi aközött, ami a 
dolgokban, és aközött, ami kívülről rájuk vetül. Ez a határréteg mind a 
fényben történő feloldási kísérletekkel, mind a dolgok felületi 
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ábrázolására irányuló törekvésekkel szemben megőrzi önálló létezését. 
Cézanne nemcsak ezt az utánzó funkciót rekeszti ki a 
leghatározottabban, hanem a belső és a külső világ közötti áthatás és 
közvetítés funkcióját is, méghozzá úgy, hogy megerősíti e határ 
autonómiáját, általános energiával és sajátos élettel ruházza fel, amely 
magába foglalja és meg is haladja e két világot."1 A fényben történő 
feloldás az „impresszionista" szemléletmódra, a felületi ábrázolás pedig 
az utánzásra vonatkozik. 

A közvetlen látvány utáni festés e két világot meghaladni nem 
tudja, mert ott a közvetlenség megszűnik, és metafizikai értelemben 
születik egy másik világ. Az ehhez a születéshez szükséges út a látványt 
megfigyelő festői magatartás gyakorlásán és a festészettörténet 
mindenkori eredményeinek fölismerésén és megértésén keresztül vezet. 

A tükör, a trompe l'oeil2 festmény és a látvány utáni festmény 
viszonya 

„A festészet egész modern története, az az erőfeszítése, hogy 
megszabaduljon az illuzionizmustól és elnyerje saját dimenzióit, 
metafizikai jelentéssel bír" - írja a többször idézett Merleau-Ponty, 
esszéjében.3 Valójában ennek a szabadulásnak a keretei részben éppen 
az illúziókeltés eszközeiben voltak kódolva. Értelmet is általa nyertek. 
De jegyezzük meg, hogy sem a látvány utániság, sem a festményen lévő 
illúzió nem föltétlenül célja a festőnek. Az következmény. Azt 
mondhatnánk, hogy magától is előáll. 

A különböző mértékig tükröződő felület rendkívül gyakori a 

1 Raphael, 1993. 51. o. 
2 Francia kifejezés, tükörfordítása szerint becsapott szemet jelent, de a csalóka 
látszatot, szemfényvesztést, a valóság látszatát keltő másolatot értik alatta. Kommersz 
változatában sok mai francia enteriőrben is előfordul, például elektromos vízmelegítőt 
elfedő szekrény ajtajára festett 'könyvespolc' formájában. Hogyan fessünk trompe l'oeil 
festményt? vagy hasonló címekkel kézikönyveket is árulnak francia művészellátó 
boltok. 
3 Merleau-Ponty, 1997,68. o. 
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látványban. De a megtévesztően jó fényvisszaverő képességű síktükröt 
nem lehet egyszerűen csak 'kép a képben' szituációként kezelni. Ilyen 
például a festés körülményeit el nem áruló, azaz a tükör szélét meg nem 
jelenítő önarckép. De vissza a kép a képben alaphelyzethez. André 
Chastel írja: „Aki elfogadta »az igazmondó« , azaz homogén és zárt tér 
elvét, az csupán három alárendelt motívum segítségével teheti 
nyitottabbá és tágasabbá e teret: a tükör, a nyitott ablak és a kép 
segítségével. (...) Az első két motívum csupán a kép bizonyos vonásait 
teszi világossá, hiszen a kép, mint a valóság közvetített mása, maga is 
rokona a tükörnek és a nyitott ablaknak, Alberti híres definíciója 
értelmében."1 A tükör a látványt festő megfigyelő számára abban a 
vonatkozásban érdekes, amelyben fölismerhető. Esetünkben a képről 
ugyanezt mondhatjuk el. A művészetnek és az illúziónak szoros és 
állandóan fönnálló, hiszen a látás folyamatában is állandóan jelen lévő 
kapcsolata bizonyítja az illúziók típusainak fontosságát. A látvány festői 
tanulmányozása történetileg a fotográfia, sőt a vetített kép megjelenése 
előtt sem annak az igénynek a megtestesülése, amely 
végeredményeként a megtévesztés mását alkotná meg. Erre leginkább a 
tükör képes. 

Nem feladatunk azoknak az elemeknek a fölsorolása, amelyeknek 
a beazonosításával a tükör, a kép, de még a trompe l'oeil festmény is 
fölismerhető a látványban, de keressünk néhány eszközt, amellyel a 
megtévesztés, az illúzió előáll. Elsőként vegyük észre, hogy csak kicsiny 
téri mélység illúzióját kelti az ilyen festmény, hiszen minél nagyobb a 
mélység, a perspektivikus mélység a kép felületéhez viszonyítva, annál 
inkább szükségeltetik a képpel történő szembenállás. Vegyük észre, 
hogy a trompe l'oeil festmény ezeket a kicsi mélységeket is rövid 
távolságokban a teljes sötétségbe tolja. A megvilágítás irányát, az 
árnyékok helyét összekeveri, de többségét a föntről és oldalról jövők 
közül választja. Kerüli a túlzottan erős színkontraszt-hatásokat, de 
keresi a térben elforduló kis területen sok közeli mélységgel rendelkező 

1 Chastel, 1984. 219. o. 
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tárgyak jelenlétét. És természetesen ne felejtsük el, hogy a szélek felé 
olyan környezetet teremt, mint amilyen a leendő helye.1 Batschmann 
foglalja össze tömören a trompe l'oeil-el kapcsolatos 
végkövetkeztetéseket: „...a trompe l'oeil végső célja mégsem a 
megtévesztés, ellenkezőleg: az érzékcsalódás meghaladása, a szemlélő 
kijózanítása, az a tapasztalat, hogy hagyta ugyan magát megtéveszteni, 
de most mégis felismeri, hogy a jelenvaló tárgy a festészet 
teremtménye. (...) A trompe l'oeil gyakorlata és a megtévesztési 
történetek végtelen sora a művészetelméletben - a megtévesztés 
végletes példáján keresztül - éppen a láthatóvá tételre mint a festészet 
teremtő erejének belátására utal vissza: a képből, amelyben az utánzás 
látszólag képmásként érvényesül, éppen a létrehozás folyamatát 
domborítják ki."2 

Nem a látvány utáni festés tárgyköréhez tartozik szorosan, de 
jegyezzük meg, hogy az épített környezet gazdag geometriája miatt a 
kis mélységélesség melletti térillúziókeltés lett a legkedveltebb minták 
egyike a geometrikus ornamensek között. Itt is kiviláglik, csakúgy, mint 
az íráshoz használt jelek esetében, hogy mennyire áthatja a közvetlen 
látványból nyert tapasztalás az egész képzőművészetet. Az itáliai, 
reneszánsz templombelsők padlózatának mintáit nem csak az 
antikvitás, de a legkorábbi ornamentikák szisztémáiban is föl lehet 
ismerni. 

Ennek a rövid kitekintésnek a jegyében szóljunk egy - a 
lényegében a trompe l'oeil, és így a mondandónkat pontosan 
megragadók körébe tartozó - festészettörténetileg is rendkívül nagy 
jelentőségű illúzióról, a reneszánsz templomok képi elbeszéléseit 
keretező architektonikus, ornamentális vázról. Fontos tudni, hogy 
minden egy látótérbe került szcénára jellemző a világ fixációs pont köré 
rendezése vagy a fixációs pont vezetése. Azaz ezeknek a kereteknek és a 
látómező összefüggéseinek következtében rövid úton megint a látvány 

1 Vö. pl. Jean-Frangois de la Motte: Hívság - trompe l'oeil. XVII. század. Dijon, Musée des 
Beux-Arts (kétszín reprodukciója: Chastel, 1984.110. o.). 
2 Batschmann, 1998. 86-87. o. 
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utáni festésnek a problémáival találkozunk. Itt is a képek közötti 
festészeti autonómiának a kitüntetettjévé lesz a látvány elgondolásaink 
szerinti tanulmányozásának fontossága. Szélről, keretről, perifériáról 
szólunk, és nem véletlenül a trompe l'oeil jegyében. 

A legtöbbször monochrom, de telt színű, egy egész teret behálózó 
keret azt a célját,1 hogy az általa közrefogott egynemű képtereket 
elválassza és a lehető legkisebb zavart keltse a nyílások között, éppen a 
trompe l'oeil eszközeivel éri el. 

A rögzített közvetlen látvány látómezejének perifériája az a 
terület, amely színt nem észlel, az a terület, amelyik érzékenyebb a 
mozgásra és amelynek ingerlésére a hang is képes, az a terület, amelyik 
belevész a szem elülső belső falának érzéketlen sötétjébe. Az a terület, 
amelyik a látott, a folyamatosan és mindig éppen látott világ határát 
jelenti. 

Nem véletlen a képkeret filozófiai jelentősége. 
A megtévesztő képek legfontosabb tulajdonsága az a pillanat, 

amikor lelepleződik a csalás, és a szemlélő fölismeri, hogy nem minden 
az, aminek látszik. A néző ekkor keresheti, hogy mely eszközökkel 
sikerült a megtévesztés. Ez nem a beazonosítás, a visszafejtés, a festői 
magatartás, a festői világnézet, hanem az illúziókeltés eszköztára. A 
gyakorló festő ezeknek egyre inkább ismerője lesz, és amikor már nem 
talál erre a megtévesztésre alkalmas több megfelelő eszközt, figyelme 
más felé fordul. Ennek a fordulásnak az a szerepe, a különbségek 
fölismerésén túl, hogy a festővel együtt a festmény szemlélője is újra a 
világ és nem annak mása felé fordul. 

Ezért van az, hogy a fotográfia, amikor keresi az ontológiai 
státuszát a digitális fotográfia mellett, akkor nem egyszerűen csak az 
analóg és digitális különbségételt veszi figyelembe, hanem azt a tényt 
is, hogy a fotográfiának a fényérzékeny anyag által jön létre a képe, míg 
a digitális fotográfia ettől az anyagiságtól megválva alkotja meg a képet. 

1 Giotto padovai és Michelangelo vatikáni térstruktúrái a legátfogóbb példák erre a 
kérdéskörre (vö: Imdahl, 2003.). 
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Erre még visszatérünk, de itt kell szólni a látvány utáni festmény és a 
digitális kép közötti távolságról, ami a látványhoz kapcsolódó 
viszonyban mutatkozik. 

A valóság több megtévesztő, a látást szubjektivizáló mozzanatot 
rejt, mint a róla készült fotográfia. Másrészt a festő figyelme nem 
egyidejű, sőt tudatosan koncentrálhat például a kékes árnyékban 
elszíneződő sárga virágra, miközben a figyelme tudatosan elkerüli a 
látványban folyamatosan pislogó szemet. 

Amit tudnunk kell: szemünk, akár festményt, akár fotográfiát, 
akár bármilyen vetített álló és mozgóképet, vagy magát a bármikor elé 
kerülő látványt nézi, másként és másként lát. 

Ne felejtsük soha, a látvány utáni festménynek nem célja, de még 
csak nem is közvetlen következménye a megtévesztés. 

Az optikai kép és a látvány utáni festmény közötti különbségek 
összefoglalása 

„Dolog és tulajdonság elválaszthatatlanok a festészetben. (...) 
rögzítve a festett jelleg azonos státusával bírnak" - írja Boehm, már 
idézett művében.1 A festményt jobb esetben meg tudjuk érintem, 
simítani, de hangot nem hallat, nem mozog és természetesen egy sor 
más egyéb tulajdonsága is hiányzik ahhoz, hogy a valósággal 
hasonlatos érzékleteket keltsen. „Ezáltal az ábrázolás képi mezője és a 
reális érzékelés látóköre eltérően formálódott. (...) A látás folyamata az 
egyidejű és az egymás utáni mozzanatokból épül fel, ennyiben eltér az 
érzéki tevékenység azon káoszától, amely bár rendelkezik energiával, 
mégsincs értelmi dimenziója" - folytatja Boehm ugyanott. Itt a látókört is 
és a képi mezőt is szélesebb értelemben kell elgondolni, mint ahogyan a 
látómezők és a látott tapasztalások mozaikját vagy a festmények által 
életrehívott látást értjük. 

A képek legnagyobb hányadát ma már az optikai képek nyújtják. 

1 Boehm, 1997. 250. o. 
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Amióta a világról szerzett ismereteknek, az ezzel eltöltött időhöz 
viszonyítva, a mozgókép fontos összetevője lett, világossá kezd válni a 
tapasztalásnak, a meggyőződésnek, a valós szembesülésnek nevezhető 
élmény újbóli fontossága, amelyet az optikai kép eltakar. Egészen más 
értelmű az a virtuális világ, amely a mozgó és az optikai kép 
korlátoltságai révén képes megtévesztő illúziókeltéssel képi élményt 
nyújtani. Annak pontosságához a mozgóképet mintául vevő kép még 
mindig nem volna virtuális. A számítógép virtuális terében lejátszódó 
fénymozgás-imitációk azok, amik a vetített kép és a látvány közötti 
átmenettel egy újabb közvetítőt iktatnak be a világ és észlelője közé. A 
látott világ virtuális modelljét. Okkal feltételezhetjük, hogy az a festő, 
aki nem a vetített képpel takarja el a látottat, többet tud a színek, a tér és 
a tónusok, azaz a látható világ észleleteiről. Másként szólva többet lát. 
Vegyük figyelembe, hogy mindazok a körülmények, amelyek a vetített 
képeket a látott világgal történt összehasonlítás során megfelelően 
hasonlatossá teszik, sokkal több kompromisszumot rejtenek magukban, 
mintsem gondolnánk. 

A legelső, a festészetben használatos vetített kép, a camera obscura 
által látható tünemény volt. Végső soron a vetített képek körébe tartozik 
az árnyékkép is, de ott csak a sziluett az, ami átmenthető az árnyékfogó 
felület közvetítésének segítségével. A lyukkamera azonban még lencse 
nélkül is, a vetítés lehetséges körülményei miatt meglehetősen kicsiny 
képpel ugyan, de kétségtelenül pontos és részletgazdag képet alkot. 
Elterjedése forradalmasította a festészetet. Az a folyamat, amely a 
fotográfia megjelenésén át napjainkig tart és néhány, nem több mint az 
elmúlt ötven évben festett kép hatására főbb vonalaiban befejezettnek 
érezhető, a XVII. századi németalföldön veszi kezdetét, a camera 
obscura, a korábbi perspektíva és a lencsék által kicsinyített és nagyított 
vetített képeknek a festészetről folyt gondolkodásra tett hatásával. 
Amikor a látott világ és a fotográfia megfestése közötti viszonyt is 
kidolgozza a festészet a fotográfia többszöri és többértelmű 
megfestésével, akkor a szem újra a látvány felé fordul. 
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Miért teszi ezt, és miért remélhet újra és újra megújulóan többet a 
festő szemétől, mint az optikai képtől? „A fénykép hasonlósága ahhoz a 
holland leíró módszerhez, amelyet elemzünk - az a hasonlóság, amelyet 
Keneth Klark tett szóvá, amikor azt írta, hogy Delft látképe olyan, mint 
egy színes fénykép -, nem független attól, hogyan gondolkodunk 
manapság a fotográfia természetéről és helyzetéről. ... a fotográfiát ... 
akkor látjuk helyes színben, ha e leíró módszer részének tekintjük, nem 
pedig az Alberti féle képalkotó hagyomány logikus betetőzésének" -
érvel Alpers1 amellett, hogy még a közvetített látvány utáni festményt 
sem lehet hozzárendelni a fotográfiához. A camera obscura képe 
ugyanis például mozog, az epidiaszkópé nem. Ha visszatérünk minden 
mozgóképhez, amely vetített állóképek vagy a digitális fényérzékeny 
pontok esetében képrészletek egymásutánja, akkor látjuk, hogy a 
festményre rakódott idő és a mozgókép ideje más. Az észlelés ideje is 
más. Keserű Ilona kedvelt figyelmeztetése, hogy a festményekkel 
érdemben eltölthető idő legalább annyi, mint ameddig a festő nézte azt 
a festés ideje alatt. Ebben az értelemben az álló vetített kép pedig egy 
ellenkező véglet. Egy pillanat, mint ahogyan azt mindenki tudja. A 
fotográfia szemlélése és a festmény szemlélése között is 
megállapíthatók tehát különbségek. 

Amikor a fény valamely szemen kívüli felületre, például filmre 
vetül, akkor mi már csak a vetületet látjuk, az eredetét nem. Ez hasznos, 
ha céljaink a látott világról szerzendő ismeretek tekintetében elérhetők e 
vetület által. Ha azonban létezik olyan ismeret, amely a látott világ és a 
közvetlen síkvetület, a festmény között van, akkor nem. Ezeket az 
ismereteket mind fölfejthetjük, akár a látvány alkotóelemeit, akár a látás 
folyamatát idézzük vissza magunkban. 

Az eddigiekben tárgyalt körülmények lehetővé teszik, hogy 
lényegesebb félreértések elkerülésével hozzákezdhessünk a látvány 
festői megértéséhez szükséges saját megfigyelések rögzítéséhez. Ne 
felejtsük, ebben a tekintetben a festészet története is a segítségünkre 

1 Alpers, 2000. 272. o.; Schneider, 2004. 
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van, de mégse festményt másoljunk, hanem azt, amit látunk. Úgyis 
minden mozdulatunk összevethető lesz minden addig megtörtént festői 
magatartással. Abban a pillanatban, amint elkezdjük a munkát, akár 
tudjuk, akár nem, egy hatalmas birodalom kapujában állunk, amit 
sokkal jobb nyitott szemmel és a beszélgetés reményével fölfedezni, 
mint lehúzott ablakú gyaloghintóban. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a festményekről készült vetített képek 
árulkodnak a leginkább a valóság és a vetített mása közötti 
különbségről. A festmény és másolata összetéveszthető. Ez azonban 
soha nem fordulhat elő egy a festményről készült fotográfiával. Ezt a 
tapasztalatot egy-egy múzeumi katalógussal elvégzett összehasonlítás 
könnyen bizonyossággá erősítheti. Egyúttal rávilágít a reprodukciós 
fotográfia sajátos nehézségeire is. 

Bármilyen életkorban is fog neki a látvány után festeni a kezdő 
festő, vannak előképei. Van fogalma a festményről, és arról a 
festményről is, amely közvetlenül a látvány megfigyeléséből ered. Az a 
tény, hogy a festés gyakorlatát elkezdhetjük minden előkép nélkül, azaz 
nem kell a festészet történetének tüzetes tanulmányozása a munka 
elkezdéséhez, lehetővé teszi, hogy rá is térjünk a gyakorlatra. Maga a 
gyakorlat fog tehát az imént említett nyitott szemű beszélgetésre, vagyis 
más festők eredményeinek odaadó megfigyelésére késztetni minket, 
méghozzá, ha egy-egy kiváló festő előtt állunk, akkor halk és jól 
megfontolt, világos kérdések formájában. 
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III. RÉSZ 

A LÁTVÁNY UTÁNI FESTÉS 
MÓDSZEREI 

ÖTÖDIK FEJEZET 

BEVEZETŐ GYAKORLATOK 
A FESTŐI SZÍNKEVERÉS ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

Tónusátmenet és faktúra 

Éppen úgy, ahogyan a látott világ sem csupán a fizikai értelemben 
vett anyag fényelnyeléséből megmaradt, visszavert fénysugarak 
ingerületéből áll; a látvány utáni festmény sem csupán anyag. Ebben a 
tekintetben - akkor is, ha csak egy a látványról olvasott 
behelyettesítőnek gondoljuk a festékfoltot, és akkor is, ha csak egy 
ember mozdulatának a nyomát látjuk benne - többről van szó, mint 
csupán színes foltokról egy sík felületen. Ezeknek az alkotóelemeknek a 
különvételezése mint valamely analizáló megfigyelés fog elvezetni 
minket annak a két végletnek a fölismeréséhez, amely egyfelől a teljesen 
tárgyszerűen kezelt festői matéria viselkedését fölhasználó, szinte 
tisztán optikai szemléletmódhoz közelít, másfelől bármely színes 
pacába csak belelátni képes valamely valóságosan tárgyiasult 
látványelemet, amely csak hasonlításra képes. Mindez lehetőséget fog 
nyújtani, így visszafordítva a fentieket, arra, hogy csavaros ésszel a 
másik szemében tompán fölvillanó fájdalmat homályosan fénylő 
foltnak lássuk csak.1 

1„Az objektív és tudományos attitűd, amely visszautasítja a látás torzításainak és 
gyengeségeinek reprodukálását, kénytelen számolni velük, hogy a mű érzékelhető 
legyen; az analitikus attitűd, amely belefoglalja ezeket a műbe, kénytelen tagadni a 
nézők létezését." (Klein, 1961. 228. o. idézi Alpers, 2000. 272. o.) Annak ellenére, hogy 
itt a látvány megragadására tett, északi és déli reneszánsz kísérletekkel kapcsolatos 
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A látvány alkotóelemeiről megfeledkezve, a festék különböző 
hatásra előállt viselkedéseire koncentrálva ugyanis előzetes ismereteket, 
sőt, valamiféle mintakönyvet fogunk részlegesen megalkotni, hogy 
teljességében elképzelve tudjunk a festés során támaszkodni rá. 

A látvány és a festmény alkotóelemeinek egybevetéséről szólva 
észrevételeztük a lehetetlenségek evidenciáit. Most arra teszünk 
kísérletet, hogy a festék, a kéz, a szem és a festőszerszámok közötti 
alapműveletekkel előálló jelenségeket fölfedezzük. Tudnunk kell, hogy 
minden, amit festménynek neveznek, ezekből az alapelemekből 
építkezik. 

Elsőként a színkeverést kiiktató tónusátmenet gyakorlatait, majd 
az ezzel párhuzamosan előálló faktúra sokféleségét vesszük szemügyre. 

Olajfestékkel dolgozzunk, enyvezett papírra.1 Ezen anyagok 
tulajdonságairól és a szükséges eszközök mibenlétéről festőiskolái 
tankönyvek segítségével tájékozódhatunk.2 Idevonatkozó 
gyakorlatunkat, a legelmélyültebb komolysággal mondom, 
mázolástechnikai ismeretekkel tudjuk elmélyíteni.3 Legszívesebben 
minden, a festészet gyakorlatának tanulását kezdő embernek azt 
tanácsolhatjuk, hogy a legnagyobb odaadással mázoljon ecsettel, kevert 
színnel, ajtót, ablakkeretet. Ez a gyakorlottság is a festészeti 
anyagismeret megkerülhetetlenségét bizonyítja. 

Amikor egyetlen színnel, a fehérrel kialakítható felületek 
sokaságát keressük, törekedjünk a viszonylag homogén eloszlatásra 

szemléletmódról van szó, látható, hogy napjainkban már milyen nagy távolságot ölel 
át ez a különbség. 
1 Fontos tudni az anyagok minőségének különbségeiből előálló szellemi értelemben 
vett eltérések jelentőségéről. Akár a rajz, akár az akvarell tekintetében ebben pontos 
eligazításokat tud adni: Boehm, 2005. 53-59. o. 
2 Szőnyi - Molnár, 1957. Berendi, 1969. Kovács, 1983. Wehlte, 1999. 
3 Mára, a különböző konzisztenciájú vizes bázisú műanyag festékek és a 
festőhengerek korában sokan úgy vélik, hogy a festő- és a mázolómunka nem kíván 
különösebb mesterségbeli tudást. Arról nem is beszélve, hogy ezek mellett is 
szükséges az ecsettel történő festés. Egy kitűnő tankönyv 1969-ben már így ír: „...a 
kézi ecsetelés mindenképpen a mesterségbeli tudás egyik fontos része marad" 
(Berendi, 1969. 168. o.). Hozzátehetjük festőkként, hogy a legfontosabb és 
mindenekelőtt szükséges tudásról van szó. 
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csakúgy, mint a konkrét, előre meghatározott széleken történő 
találkozások éles és pontos elválasztására. Nem nehéz belátni, hogy a 
felületi, fakturális hatások, mint a festői kifejezésformák egyik 
legfontosabb autonómiája, mint valamely látványnak megfeleltethető 
struktúra, ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezhetnek a látványban. 
Ugyanilyen jelentőségű a festményhordozó alapozása. A lakksimaságú 
falemeztől kezdve a durván szövött vászonig terjednek azok az anyagi 
minőségek, amelyekre különböző, de mégis inkább vékony, akár 
változatos, de homogén eloszlású alapot kell készítenünk és 
használnunk. Az egyszínű olaj faktúrafestés mégis különbözik az 
alapozástól, nemcsak anyaga miatt, hanem azért is, mert homogén 
mezők találkozását tűzi ki célul, illetve, míg az alapon jórészt az anyag 
az, ami a struktúrát képezi, addig itt már a festék. Minden 
rendelkezésünkre álló festészeti eszközt használjunk, a tenyér 
hüvelykujjal átellenes érzékeny párnájától, a kemény széles 
sörteecsettől az erezőn és hengereken át a széles spatulyáig az 
ésszerűség határán belül bármely erre alkalmas eszközig mindent. Az a 
szemléletmód, amely kialakul majd a konkrét festés során, úgyis 
magával hozza az eszközök használatának egyszerűsödését is. 
Elképzelhető a munka csupán négy-öt sörteecsettel is, miként az is 
előfordulhat, hogy valakinek éppen a festőkéssel létrehozott struktúrák 
eloszlatóecsettel történő föloldása válik a legfontosabb eszközévé. Az 
ehelyütt javasolt gyakorlottság a munka kezdeti stádiumában hasznos. 

Emlékezzünk vissza, hogy hogyan dolgozik a szem a 
mélységészlelés és a retinális sötét-világos ingerület, a gyűjtősejtek 
segítségével. Ne analógiát vonjunk, de vegyük észre a látvány elemeit, 
a kezünkben lévő anyag által keltett hatásokat és az észlelés folyamatát 
átszövő kötelékeket. 

Ezt követően a fehér vagy más egyszín mellett használjunk egy 
sötétet, nem feltétlenül feketét. A fehér a legvilágosabb, ezért mint a 
tiszta, töretlen fény tárgyiasult ideáját tekintsük. A festőalap fehérjén 
kívül ennél erősebb fényt nem használhatunk, ez a fölső korlát. A 
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titándioxid, a zinkfehér, a litopon, bár különböző fényerejűek, 
világosságuk a festés során lényegileg nem változtatja meg a lehetséges 
fényességi hatásokat. A festő különben is hamar fölismeri, hogy a 
környezet sötétjének kiterjedése és színe sokszor nagyobb intenzitást 
nyújt, mint a fehér. Nem téved hát, aki a fényességet legtöbbször a 
fehérre fölülfestett sárgával tartja a legerőteljesebb fényerő legjobb 
kifejezőeszközének. Ehhez viszont fehér alapra, sőt, nem egyszer fehér 
aláfestésre van szükség. 

A tónusfestés már valójában kétszínfestés, vagyis átvezet minket a 
színkeverés problémakörébe. De minthogy a szín csodát tud művelni, 
mielőbb végezzünk különböző szélességű és kontrasztú szinuszos 
átmeneteket, türelmünk és ügyességünk határainak kereséséig. E fenti 
két hatást elegyíthetjük is. 

Színkeverés, lazúr és sűrű fölülfestés 

A festészet egész történetét végigkíséri a pigmentek 
mennyiségével kapcsolatos szemléletmódok sokasága.1 Nemcsak az 
egyszerűség, de a célszerűség is azt követeli, hogy a 
minimumszínskálánk a fehéren kívül három színt tartalmazzon. 
Természetesen a kevertek, a narancs, a zöld és az ibolya legtisztább 
megjelenései miatt szükséges az erre legalkalmasabb pigmentek 
kiválasztása. Egyáltalán nem mindegy a pigmentek minősége. Sajnos 
bízvást állíthatjuk, hogy a számunkra legmegfelelőbb sárga és vörös a 
drágább festékek köréből kerül ki. Ha összevetjük a színintenzitását 

1 „A régi festők általában két komplementer párral dolgoztak, vörös-zölddel és kék-
sárgával. Tiziano rendszerint csak négy színnel festett, Rubens héttel. Mondrian csupán 
három színt használt: vöröset, sárgát és kéket. Ha a festészet történetében egy új színt 
alkalmaztak, például bíborvöröset komplementerként a sárgához, mint Greco 
festményein, az majdnem forradalmat okozott." (Moholy-Nagy, 1946/1996. 160. o.) 
Cézanne „az egyedüli anyagot, a színt egy meghatározott skálájára korlátozta, amely 
Émile Bemard szerint a következő: Ragyogó -, Nápolyi - és Krómsárga, Sárga okker, és 
a természetes Sziénai föld, a Veronai és a tüzes Krómoxidhidrátzöld, a Zöld föld, a 
Cinóber, a Vörös okker, az égetett Sziénai föld, Buzérlakk, Kármin, Égetett lakk, 
Kobaltkék, Ultramarin, Berlini kék, és az Őszibarack fekete." (idézi Raphael, 
1984/1993. 50. o.). 
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tekintve esetleg hasonló, de különböző sárgákat és vöröseket, akkor egy 
pillanat alatt belátjuk az ilyen irányú kényes igényesség fontosságát. A 
rossz minőségű festék keverés közben nagy mértékben szürkül. 

A színkeverési gyakorlathoz szükséges eszközeink: alezarin 
krapplakk sötét, kadmium világossárga, ultramarinkék sötét, cinkfehér 
olajfestékek. 

Úgy forduljunk, hogy munka közben kezünk a festett felületre ne 
vessen árnyékot! Elsőként figyeljük meg a palettánkon a festéket. 
Vigyük tiszta erős fénybe, nézzük meg, hogy a plasztikusságát hogyan 
észleljük. Nézzük egy szemmel is. Próbáljunk különbséget tenni a 
fényes és az árnyékos részek között, figyeljük meg, hogyan és mi veri 
vissza és nyeli el a fényt. Nézzük meg, látunk-e az árnyékos részeken 
más színt is, mint amiről tudunk. Ne szégyelljünk ezzel akár hosszú 
perceket is eltölteni. 

Figyeljük meg a festés elkezdésekor, hogy mi történt a színnel a 
festék plasztikusságának elvesztése közben. 

Ezt követően rendre készítsünk keverékeket. Egy lapnyi sárga-
fehér, kék-fehér, vörös-fehér, sárga-vörös, sárga-kék, kék-vörös és így 
tovább, majd ugyanezekbe tegyünk fehéret is, s ezután keverjük 
különböző arányokban össze mindhárom, majd mind a négy színt. 
Vékony, de fedő rétegben fessünk. 

Sörteecsettel egy négy részre osztott lap felét fessük be sárgára. 
Egy-egy következő lapon tegyük ugyanezt egy kékkel és egy vörössel. 
Ecseteink közül tartsunk meg egyet-egyet a tiszta sárgától a fehérig 
terjedő tartománynak. 

Az első rétegben inkább sörteecsettel fessünk további lapokat, de 
az egész lapot, a teljes felületet kitöltve, különböző egybefolyó és merev 
határvonalakkal szabadon. A lényeg a minél gazdagabb megjelenés, de 
mindig legyen egyértelmű egy adott szín mezőjének a területe. 

A színeket önmagukban figyeljük. 
Végül válasszunk három látott színt, például a tenyerünk közepe, 

egy nagyobb, minél homogénebb falevél, és mondjuk egy egyszínű 
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ruhadarab. Miután ez megtörtént, keressük ki az ezekhez legközelebb 
álló színt az eddig kikevertek közül. Ezután ezt keverjük ki újra, és 
próbáljuk közelíteni a választott színhez, amennyire csak lehetséges. 
Töltsünk ki egy egész lapnyi felületet evvel. 

A felület- és tónusgyakorlatainkat száradás után fölülfesthetjük 
színes lazúrokkal vagy sűrű fedőfestéssel. A legnagyobb erénye 
ezeknek a fölismeréseknek a meggyőződés, miszerint valóban 
lehetséges ilyen kevés eszközzel végtelenül gazdag együttállásokat 
létrehozni. Ennek a végtelen gazdagságnak, ezeknek az archetipikus 
elemeknek élő, lüktető kompozíciókba rendezéséről tanúskodik Keserű 
Ilona festészete. A fönti megfigyeléseket korai festőiskolái 
tanulmányaim kezdetén, rendszerező instrukciókkal tanulhattam 
mesteremtől. Elévülhetetlen az a szisztéma, amelyik, a festői 
alapgyakorlatok megismertetésére helyezve a hangsúlyt, a 
mesterségbeli tudás alapjait tudja fölmutatni. 

75 



HATODIK FEJEZET 

A LÁVÁNY UTÁNI FESTÉS GYAKORLATÁNAK 
ALAPFELTÉTELEI 

A látómező 

A látás folyamatának újragondolásakor észrevettük, hogy a látás 
alaptermészetéhez tartozik az a tény, amely szerint szemünk 
mozgásával érjük el a látott világ érzékelését, és hogy erre a mozgásra 
sok egyéb körülmény mellett azért van szükség, mert az éleslátás a 
mozdulatlannak elképzelt látómezőnek csak egy kicsiny területére esik. 
Amikor tehát egy megfesteni szándékozott látvány előtt állunk, 
tudnunk kell, hogy a kép, a vetület, amit a látványról alkotunk, csak 
egyféle folyamatos pásztázásnak, letapogatásnak az eredményeként 
állhat elő.1 

Ebből az a rendkívül fontos körülmény következik, hogy 
választanunk kell ennek a pásztázásnak, ennek a mezőnek egy 
kitüntetett helyet, amelyet nézőpontnak fogunk nevezni a szem 
oldaláról; illetve középpontnak, vagy a geometriából kölcsönzött 
fogalommal, főpontnak a vetület, a festmény oldaláról.2 

Amikor tehát elhatározzuk, hogy mely látványrészietet szeretnénk 
megfesteni, arra föltétlenül szükségünk van, hogy elsőként 
meghatározzuk azt a pontot, amely egy adott pillanatban a látvány 
középpontja. Ekkor, ebben a pillanatban, evvel a pásztázó mozgásnak a 
felfüggesztésével előállt látványt nevezzük látómezőnek, amikor a 
továbbiakat tárgyaljuk. Hogy ez mely látvány esetében hová esik és mit 
választunk, természetesen a festő szabadsága. Mi csak azt kérjük, az 

1 Veszelszky Béla festészetének tanulmányozása máig várat magára európai szinten. 
Fölfedezései festészettörténeti jelentőségűek, túl a látvány utáni festés gyakorlatán is. 
2 „A festmény tehát nem más, mint a látógúla elmetszése adott távolságban, fix 
középponttal és bizonyos fényerősséggel, művészi módon vonalakkal és színekkel 
ábrázolva egy adott felületen." (Alberti, 1436/1997. 67. o.). 
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alábbiak egyértelműségének fönntartása érdekében, hogy választásunk 
az alábbiak tekintetében optimális legyen, vagyis a látómezőt kitöltő 
látvány ne akadályozza magát a látást. Például ha a tenyerünket 
akarjuk egy táj hátterében megfesteni, akkor azt ne tegyük közelebb az 
éleslátás határánál. Még e nélkül, így is sajátos, itt nem minden 
vonatkozásában tárgyalt nehézségekbe ütközünk. 

Mivel a festés megkezdésének első és legfontosabb pillanata az, 
amikor megérezzük, mintegy magunk előtt látjuk a festményt, ezért 
evvel a pillanattal, avval a nézéssel, a látásnak azzal a természetével, 
amelyet ekkor 'mutat' egy kissé részletesebben is foglalkozzunk. 

Mindenki tapasztalta már, akár úgy, hogy máson látta, akár úgy 
hogy maga gyakorolta, hogy milyen, amikor a pupilla távolabb keresi 
az éleslátás szögét, mint amely tárgyra néz. Megfigyeléseim szerint ezt 
már négy éves kor előtt tudatosan gyakorolni képes az ember. Ekkor a 
tekintet megáll. Valójában csak a kereső szemmozgás szünetel, amelyet 
az segít elő, hogy a pupilla kitágulásával, a szemgolyó belső 
nyomásának megemelkedésével az a fiziológiailag is ekképpen 
alátámasztott szimbolikus helyzet áll elő, mintha egy kissé hátrébb 
vonulnánk, mint ahonnan nézünk. Evvel kitágul a látómező, 
megszűnik az egy pontra fókuszált éleslátás, és a látómező perifériái 
felé haladva, természetesen éppen a közép rovására, de egy új 
élményként fokozódik a figyelem. Ez az a megnyújtott pillanat, amikor 
csak úgy magunk elé nézünk. Ekkor érezzük azt, hogy magunkba 
látunk, mert amit látunk, összhangban van bensőnkkel, de legalábbis 
nem mond annak ellent, azt nem zavarja meg. Ez egyféle öntudatlan 
koncentráltság. Ennek tudatos alkalmazásával tudunk segíteni 
magunkon abban a tekintetben, hogy a látvány festői értelmeit 
kezdhessük megközelíteni. 

„...az érzéki energiáról szólva a pillantást a végrehajtás 
formájaként ragadjuk meg, egységeként egy előrenyúlásnak: amennyiben 
a látó lát és egyben annál van, amit lát, és egy visszanyúlásnak: 
amennyiben a látott dinamikája visszahat saját tapasztalatára" - írja 
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Gottfried Boehm egy olyan dolgozatban1, amely a látványt helyezi a 
vizsgálódásának középpontjába a festészet példáján keresztül: (a festő) 
„a látást festi és annak mindenkori értelmi kínálatát az azonosság 
formájában."2 

A keleti tradíció ezt az állapotot nagyon pontosan ismeri. A gyors 
észlelés áramlásának megakadását a látható világon nyugvó tekintettel 
éri el a meditáló. Egy adott állapotban, metaforikusán a látó és a látott 
eggyé válik.3 

A festészet történetének egyik legfontosabb kompozíciós elvét 
szüli a következő lépések sorozata. Amikor a látvány a fönt leírt 
állapotban - sokkal inkább, mint bármikor - így kitölti a látómezőt, és 
az észlelt látvány átjárja a testet, a festő elszakad a fixált nézőponttól, a 
látómező közepétől, és körbetekint. De nem néz mást már, csak a 
perifériát. A rögzített látómezőt, mint az emlékezetben már őrzött 
vetületet, a voltaképpeni látványt, azt a már kitüntetett látványt, amely 
a festést végig vezérlő kép lesz, mint az emlékezetben rögzítettet, illetve 
mint bármikor visszanézhetőt vesszük ezzel a pásztázással szemügyre. 
A látványok archetípusait, a tájat, a csendéletet és a figurát, a portrét 
figyelembe véve fogjuk gondolatmenetünket megalkotni. Az 
nyilvánvaló, hogy ezen látómezők észleletei különbözőek. Ami közös 
bennük, az a látás törvényszerűségeiből eredően az. Ami különböző, az 
a megfigyelés természetét illetően különböző.4 

A nézőpont rögzítése után5 következő szemrevételezés a 
látómezőt közvetlenül kitöltő látványelemek legfőbb központjaira 
irányulnak. Ekkor már körvonalazódik a képhordozó területének 

1 Boehm 1997. 243. o. 
2 Uo. 
3 Számtalan, az európai festészet történetét befolyásoló hatás segíti megértem ezt az 
állapotot. Sőt, mintegy örök kijáratként a látott világból, az iszlám minta és a 
szanszkrit mandala megismerése és megértése segíti leginkább ennek az állapotnak az 
elmélyülését éppen úgy, ahogyan ezek ősforrásai, a prehistorikus és a történeti népi 
díszítőművészet kompozíciós sémái is (vö. Maquet, 2003. 64-65. o. és Jung, 1933/1999 
és Huszka, 1929/1996). 
4 Vö. Marin, 2001. 
5 Az Alberti-féle vezérsugártól eltérően ez a helyzet nem perspektivikusan 'lebegőnek', 
nem 'egyetlennek' gondolja el az enyészpontot. 

78 



fölmérése. Ekkor már keressük azt a helyet, amely a látvány és a szem 
közötti távolság rögzítésével alkotja meg a festendő látvány keretét. 

A fixációk, amikor a szem rövid időre egy adott pontra fókuszál, 
és az e pontok közötti - mint láttuk, rendkívül gyors - mozgások 
figyelembevételével a látómező ekkor már fedett, ami a 
festményhordozó méretének, helyének rögzítéséhez szükséges. Amikor 
ez a megnyugvás létrejön, tekintetünk több időn keresztül keres több és 
több fixációs pontot, egyre kevesebb szemmozgással. Ez a viselkedés 
kezd hasonlítani a látvány utáni festés során tapasztalt 
szemrevételezésekhez.1 

Ahhoz, hogy a következő lépést, a festményhordozó méretét, az 
életnagyság kritériumát meghatározzuk, szólnunk kell a 
festményhordozó és a látómező viszonyáról, amely meg fogja határozni 
azt a jellemző képet, ami sztereotípiaként él a festés gyakorlatáról. A 
festőállványt, a karját nyújtogató, folyvást egy szemmel néző és 
hunyorító festő képét. A mérés előfeltétele a festményhordozó, a 
látvány és a nézőpont rögzítése. 

A látómező és a festményhordozó viszonya 

Nem foglalkozunk vele, de fontos ismerni azt a mély értelmű 
nehézséget, amikor a látómező széleinek megfestését tűzzük ki célul 
magunk elé. Ehelyett keressük azt a látómezőt optimálisan kitöltő 
területet, ahol a periféria - a középpontra fixálva - még nem okoz 
nehézséget. Ezt a területet nevezzük a látómező azon részének, 
amelynek pontjaira fixálva nem lépünk ki a látómezőnk közepéből. 
Fontos észrevenni és megjegyezni, hogy ez a terület sokkal kisebb 
annál, mint ami a szem erőteljes forgatása közben előáll, nem is 
beszélve a fej mozgatásának lehetőségéről is. Ha ezek festését 

1 Vö. Kristjanson, Ariinda, Antes, James, 1997.145-148. o. A műalkotás befogadásakor és 
a festés során működő szemmozgások különbsége nyilvánvaló, de a festéshez társuló 
látómező szemrevételezése és a látvány utáni festmény beazonosító fölfedezése 
közötti hasonlóság föltételezése egyértelműen indokolt. 

79 



szeretnénk megvalósítani, valójában már nem a látvány, hanem éppen a 
retinális kép, a szemre vetülő kép nehézségeiről és nem a lehetséges 
külső, a látástól, a szemrevételezéstől függetlenül is létező világról 
szeretnénk tudomást szerezni. Ezt részben tisztáztuk a 
meghatározásoknál. 

Az emberi test tere és a látómezőben az éleslátás helye határozzák 
meg azt a területet, amely a festményünk kerete lesz. 

Tenyérnyi tárgynál, egy gyermek arcánál kisebb látvány esetében 
már nem valósítható meg az optimális kitöltöttség, hiszen 
megközelítőleg a látómezőnek az a területe felel meg kritériumainknak, 
amelyet a tenyerünk kitölt, ha a kényelmes éleslátás távolságára, 20-25 
cm-re tartjuk a szemünk elé. Ugyanez a felület egy táj esetében sem 
nagyobb annál, azaz ha kinyújtott karunkat egyenes tartással és 
tekintettel magunk elé tartjuk, egy közel egy méternél nem nagyobb 
átmérőjű kör, természetesen inkább enyhe ellipszis lesz az a terület, 
amely ezt az optimális méretet kirajzolja. 

Föntiekből következik, hogy a látvány utáni festmény 
hordozójának méretét befolyásolja a látómező. Ebből fog következni a 
látómező és az életnagyság kritériumának, azaz a nézőpont és a 
látómező viszonyának a kérdése is. Ezt a viszonyt, illetve ennek kereteit 
az emberi test határozza meg, természetesen a látás körülményei 
mellett. Ez a körülmény rögzít tehát néhány tényt a festményhordozó 
méreteivel kapcsolatban, amely az éleslátás közeipontja miatt nem lehet 
kisebb, és a nyújtott kar, a kezelhetetlenségig meg nem hosszabbított 
nyelű ecset miatt nem lehet nagyobb az optimálisnak gondoltnál, mint 
egyébként azt a festészet története bizonyítja is. 

A periférikus torzulás azért nem tárgya ennek a szövegnek, mert 
ott közvetett elemekkel, elsősorban az optika törvényszerűségeinek a 
következményeivel lehet élnünk, amely szorosan véve nem lehetséges 
közvetlen megfigyelés által. Ha egy olyan ablak elé állunk, amely 
mögött valamely geometrikus testekkel kitöltött tér van, amelyet egy 
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rögzített nézőpontból 'rárajzolunk' az ablakra, rögtön megértjük 
ezeknek a méretbeli korlátoknak a célszerűségét.1 

Az a nehézség, amely ezen mérethatárokat elhagyva áll elő, az 
emlékezet, a torzulás, a mozaik és kollázs fogalmát kell, hogy tisztázza 
a festés során, és miként azt már jeleztük, ez a közvetett látvány utáni 
festészet körébe tartozik. 

Foglaljuk össze röviden a látvány, a festményhordozó és nézőpont 
egymáshoz viszonyított normális, a munka lényegét elősegítő helyzetét. 

Fentiekből egyrészt következik, hogy mely látványhoz mekkora 
festményhordozót kell választanunk, másrészt, hogy milyen távolságra 
kell állnunk a látványtól. 

Szintén a fenti körülmények határozzák meg azt, hogy miért kell a 
festményhordozót függőlegesen, szemmagasságba és a látómező mellé 
helyezni. Ha nem így teszünk, a közvetlen látvány utáni festés 
lehetőségét veszítjük el. Célszerű tehát a festőállvány használata, az álló 
testhelyzet a fej és a kar gyakori mozgatásán kívüli hátralépések miatt. 
A mérésnél rövidesen szólunk ennek jelentőségéről. 

Semmiképpen ne legyen a horizontvonal eltérő magasságban a 
valóságban és a festményen. Nyugodtan képzelhetjük úgy, mintha 
szinte csak eltolódna az így már meghatározott keret, amely kivágja a 
látómezőből azt a teret, amelynek a vetülete lesz a festmény. Egy 
fölülfestett üveglap, Alberti ablaka ez,2 csak azért nem kerül rögtön 
fedésbe a látvánnyal, mert a festményhordozó nem átlátszó. 

Szigorú értelemben a kompozíció fogalmának értelme ekkor a 
közvetlen látvány utániságban már be is tetéződik. Mindaz, ami 
választási lehetőségeket, sőt döntéskényszereket szül majd a munka 
során, és a kompozíció értelmét elmélyíti, a nézőpont kiválasztásával 

1 Miként természetesen minden analitikus festői gyakorlat, úgy az üveglap rajzi 
segédeszközként történt használata is megvilágító erővel hat. Dürer valamennyi 
segédeszköze (például Dürer, 1527/1982. 92. tábla), vagy a „Leonardo-ablak" az első 
olyan a későbbi camera obscurától a digitális képig terjedő eszközök között, amelyek 
használata, rajzi festői segédeszközként, még a nehéz fölfogás számára is 
nyilvánvalóvá teszik a szabad mérés szükségességét a tér megértésének segítségére. 
2 Alberti, uo. 
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mindenképpen eldőlt. Az ésszerűség, a természetes és magától értetődő 
tények figyelembevétele csak ajánlható, vagyis ne vágjunk félbe egy 
portrét, ha egyéb okunk nincs rá, vagy csendéletünkben a legmagasabb 
tárgy nézőpontválasztáskor ne essen ki a látómező optimális 
területéből. Amit alapelvként megfogalmazhatunk, nem más, mint a 
felesleges nehézségeket maga elé nem támasztó látvány választása. Ez 
nem kizáró, de ha a látványon keresztül közvetlenül megismerni 
vágyott világ festői értelmét keressük, és ebben inkább akadályoz 
néhány nézőpont vagy netán némely látvány, akkor értelemszerűen 
erre a szándékra vonatkozóan kerüljük a nehézségeket. 

Mindebből minden viszonylagosság levezethető lesz, amely a 
mérést teszi lehetővé. 

A mérés 

A látott világ törvényszerűségeiből nem vezethetőek le 
egyértelműen a kerettel határolt kép törvényszerűségei. A rajz 
megértése vezet minket el ahhoz a szemléletmódhoz, amely mintegy 
belelátja, benne lévőnek tudja a rajzot a festményben. Ez a tudás, mint 
egy imaginárius réteg, talán az első és leglényegesebb örökség, ami a 
látvány utáni festés gyakorlását egyáltalán lehetővé teszi. A rajzi eszköz 
anyagának egyrétegűsége az, amely ezt a festménybeképzelést lehetővé 
teszi. Amikor a mérésről beszélünk, mivel a méret nem a szín 
fogalmához köthető, mindig a rajzról beszélünk. A rajz tehát, mint 
minden látvány utáni festmény váza, akkor is része a festménynek, ha 
munkánk során nem használunk rajzi alkotóelemeket és színnel építjük 
föl a kezdet kezdetétől fogva. A rajzi tudás tehát, mint a festésben rejlő 
örök alkotó, mint csak gondolat is megelőlegezi a látást. Enélkül 
felszínes lehet önmagában a megfigyelés, hát még a festői gyakorlat. 

Az alábbiakban két mérést, a mérésnek két archetípusát 
különböztetjük meg. Ez két világszemlélet, amely végletesen ritkán, 
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együttműködve viszont annál inkább kell, hogy végigkísérje festői 
tevékenységünket. 
Az osztott mezejű mérés 

A korábbi terminológiák nem használnak egyértelmű elnevezést.1 

Az alábbiakban tehát a szemléletesség kedvéért nevezzük osztott 
mezejű mérésnek az egyik és tömegarány-mérésnek a másik 
szemléletmódot. Látni fogjuk, hogy a látvány birtokbavétele, a 
mozdulatlan szemlélő festői, rajzi gondolkodásmódja hogyan alkotja 
meg a teret ennek a két mérésnek a megértésén keresztül. 

Közbevetőleg azonban meg kell jegyeznünk, mint ahogyan nem 
létezik mozdulatlan látvány, úgy mozdulatlan szemlélő sem. Amikor a 
látómező, amely a festmény kiindulópontja, meghatározásra került, 
addigra az a tér, amely ezt a látómezőt kitölti - amely eleve két szem, 
két vetület metszete, azaz teret enged észlelni - , már ismert. Tudjuk, 
hogy az a látvány, amelyet mérésnek vetünk alá, már egy olyan térben 
található, amelyről alapvető viszonylatokat a körbejárás tapasztalatával 
is ismerünk. Sőt, természetesen, amikor munkánkat végezzük, kell is, 
hogy ezt a teret ismerjük. Erre a tudásra a mérés során is szükségünk 
van. Amikor a térbeli helyzetét keressük egy körbeforduló formának, a 
megértést éppen a körbejárás, a nem látható megjelenése teszi majd 
lehetővé.2 Mégis, magának a vetítésnek az elve, amelyet a tapasztalati 
távlattan dolgozott ki, ettől a tudástól, ettől a finom lehetőségtől, 
amelyet alig több mint száz esztendeje éppen ennek a tudásnak a 
felfüggesztése adott, mára elválaszthatatlan. S mert bár, miként erről 
majd szólunk még, a látvány utáni festmény mint idea nem történeti 
jelenség, de megvalósulási formái már természetesen azok. 

1 Cennini, Alberti, Leonardo, Dürer, illetve egyáltalán a tapasztalati távlattan. 
2 „talán többre becsüljük Cézanne-1 azért, hogy egy heroikus kísérletben még 
szembenézett a perspektivikus ábrázolás problémájával, mint azt a művészetet, amely 
képalkotásában már mit sem törődik ezzel a sok évszázados kérdéssel." (Bacsó, 2001. 
306. o.) Érdemes fölfigyelni arra, hogy De Stael a kubizmust megkerülve jut evvel 
tovább (Ameline, 2003). 
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A mérés tehát az első olyan rajzi feladat, amelynek elvégzése, de 
már végiggondolása is közelebb visz a látvány megértéséhez. így ebben 
az értelemben kell elkezdenünk mérni. 

Az osztott mezejű mérés nem más, mint egy négyzetháló, egy 
mátrix a látómezőn. A látvány festői értelme iránti fogékonyság 
megkívánja, hogy a festő azzal az érzékenységgel rendelkezzen, amely 
ezt a mérést gondolatban, képzeletben végzi el. Ekkor egy, a látvány 
által megkövetelt sűrűségű háló mozog a szemünk és ugyanaz a háló a 
festményhordozó előtt. 

Azért kell ehhez a méréshez állandóan függőlegesen tartanunk ezt 
a hálót, hogy ne zavarodjunk bele a viszonylatokba. Ennek a mérési 
módnak az eredete természetesen szintén az ablakhasonlat1 

segítségével érzékeltethető a legjobban, amikor a keretre feszített háló 
sok kis képre osztja a látómezőt. Ez a fölosztás lényegét tekintve már 
síkra redukálja a teret, éppen úgy, ahogyan a vetített kép kontúrjainak 
fölülrajzolása. De ez nem jelenti azt, hogy megértésével és korlátainak 
fölfogásával ne volna szükséges az alkalmazása. Nem a segítség az, ami 
ebben a módszerben a legfontosabb. Az állandó, oda-vissza ható 
egybevetések a rajzi értelem és a látvány között szükségessé teszik 
ennek a síkredukciónak, ennek a mérési szemléletmódnak mint a 
festményünket alkotó egyik lehetséges archetipikus szemléletmódnak a 
megértését és alkalmazását, abban az esetben is, ha a tömegarány-mérés 
vagy a teljes mérésnélküliség ideáját tekintjük járható útnak. 

Szükséges még szólni arról a geometriai tényről, hogy ennek a 
méretnek a térről alkotható kölcsönösen egyértelmű leképezéséhez még 
két, erre a látómezőre merőleges méret ad lehetőséget. Vegyük észre 
tehát, hogy már az osztott mezejű mérésnél is, el-elhagyva látómezőnk 
központi és a munka során is folyamatosan kitüntetett szerepét, az 
elmélyült megértést teszi lehetővé, ha ezt az osztott mezőt a 

1 A nagyítás és az egyszerű másolás segédeszköze, a négyzetrács, de már az 
írástanulás során használt sorvezető is, evvel a mérési móddal rokon. 
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látómezőnk terét adó tér más nézőpontjaival is egybevetjük. Ekkor 
gondolatban, sok síkvetület segítségével alkotunk teret. 

Az osztott mező tehát még akkor is mozog a mérés során, ha a 
festményhordozó kerete nem. Gondoljunk a kezdő rajzolóra, aki a 
ceruzáját nyújtott karral, mint valami tolómércét tartja a szeme és a 
látvány közé. Annak érdekében kell természetesen a kar távolságát 
állandóan tartani, hogy a méretvétel egybevethető legyen. Amikor ezt a 
műveletet hajtjuk végre a gyakorlatban, ez az osztott mező mozog. 
Akkor nem lenne így, ha minél távolabb kerülve a szabad 
szemléletmódtól, a rajzpapírunk is osztott lenne, mint valami térkép. 
Ezt a végletet a kisiskolai írástanítás során elsajátítottuk. Ezúttal 
munkánkban rögtön forduljunk is a másik mérési típushoz, amelyet 
tömegarányok egybevetésével fogunk elvégezni. 

Nyilvánvaló, hogy a sűrűbben kontúrozott látványrészek közötti 
mező osztása lehet sűrűbb, amikor a mérés gyakorlatát végezzük. Sőt, 
már ez a sűrűség egy képét nyújthatja a látványnak, hiszen ott, a 
látómezőnek azon a részén, ahol több a kontúralkotó, sűrűbbként 
képzelhető, használható a háló. A kép, amit így kapunk, nem más, mint 
a pixelkép fekete-fehér kitöltése. 

Téves elgondolás ezt a digitális képpel egybevetni, de a 
hasonlóság elgondolkodtató. Arról nem is szólva, hogy ez a tény vezeti 
át az osztott mezejű mérést a tömegarány-mérés gyakorlatába, bár, mint 
mondtuk, ezek egyidejű jelenléte vezet minket a festés lehetőségéhez.1 

1 Wölfflin (1915/2001. 47-48. o.) híres, lineáris és festői dichotómiájának egybevetése 
evvel a két mérési módszerrel abban a tekintetben indokolt, hogy az osztott mezejű 
mérés elsősorban valóban a kontúrt keresi, míg a tömegarány a foltot, de szeretnénk 
ezúttal is jelezni, hogy amiként a látvány utáni festés elviekben mentes lehet a 
történetiségtől, úgy a módszer is. Nem így természetesen a már megvalósult 
festmény, amely létrejöttének idejébe ágyazva magától értetődően történeti jelenség. 
Ezentúl szeretném fölhívni a figyelmet egy további analógiára. A látáspszichológia 
történetének kezdetén két nézet kerülte el egymást, a strukturalista és az úgynevezett 
Gestalt (alak): „Az egyik nézőpont azt föltételezi, hogy az észlelési formák elemi, 
pontszerű érzékletekből állnak. A szemben álló nézet viszont úgy tartja, hogy a 
formaészlelést nem lehet elemi érzékleti egységekre bontani; a formák inkább 
egységes struktúrák, mégpedig kizárólag rájuk jellemző tulajdonságokkal." (Sekuler -
Blake, 165.o.). 
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A tömegarány-mérés 

A legnagyobb egység az a tömb, a térnek az a része, amely a 
látómezőnk föntebb optimálisnak nevezett területét kitölti. Ahogyan a 
látványalkotók a tér további irányaiba kinyúlnak, folytatják a teljes tér 
kitöltöttségét, lehetővé teszik az ilyen térrésznek - mint a festményt 
alkotó tömegnek, a legnagyobb tömegnek - az egységként történő 
fölfogását. Nyilván egy portré esetében ez egyértelműbb, mint egy 
tenger látványakor. Ebben az esetben is azonban, azon a 
megmásíthatatlan, az ember világnézetét meghatározó tényen kívül, 
amit az észlelés helyhez kötöttségének és a szinkronicitás 
misztériumának ellentmondása jelent, egy festményben, egy képen ez 
az egység soha nem lehet teljes. Ám ne vegyük el a látó emberi szem, a 
színes anyag és a kéz együttműködéséből előállítható műalkotásoktól 
azt a lehetőséget, hogy együttesükkel hordozni tudják az ember világról 
alkotott képének folyamatos tudását. Ez a tárgyalkotó művészet, 
közöttük a látvány utáni festmény tulajdonsága. 

A tömegre - természetesen egybevetve a testtel, hiszen a 
látványalkotók fölsorolásakor ez tisztázódott -, minden testet öltött, a 
térben nem diszkrét eloszlásra jellemző, hogy fordul, eltakar, kifed. 
Ezeknek a térbeli jelenségeknek a látómezőben föltűnő viszonylatait 
keresi a tömegarány-mérés. Ezt a szobrászatban elengedhetetlen 
látásmódot el kell sajátítania a festőnek, mielőtt munkához kezd. Ez 
segít megérteni a testek, sőt, minden térbeli jelenség elhelyezkedését. A 
tér élménye az, amivel a tömegek egymáshoz viszonyított arányai 
megajándékozzák a festőt. A binokularitáson túl az első behatolás a 
térbe éppen ennek a viszonylatrendszernek a térbeli fölfogása. Ha úgy 
tetszik, a látómező 'anatómiájának' fölismerése ekkor veszi kezdetét. 

A rajzi váz, amely tehát mint a festményben rejlő készség a 
tömegek viszonyításakor sejlik föl először, segítséget nyújt munkánk 
gyakorlati megkezdéséhez. Amit a tömegek egymáshoz viszonyított 
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térbeli helyzete és annak megfestése számunkra lehetőségként nyújtani 
tud, ezek után nem föltétlenül nyelvi természetű és így nehezen 
kifejezhető gondolkodásmódot takar. 

A látvány utáni festményben rejlő rajzi készség 

Minden előzetes tudás, amely a látvány vetítéséhez mint 
segédeszköz hozzájárul, egyúttal akadály is, mert törvényszerűt sejtet 
ott is, ahol az nem bizonyos. Ez ugyanúgy igaz a perspektívára, mint 
annak teljes figyelmen kívül hagyására. A perspektíva kifejezetten rajzi 
természetű jelenség, miként például a vonalak vastagságának 
távolságot kifejező használatából eredő térélmény vagy a kontraszt 
élességének váltakozatásával kifejezett térélmény, amelyek mind 
megfeleltethetők a valóságnak, de soha nem egyeztethetők össze vele 
úgy, mint ami nem elhagyással él a lehetőségeihez képest. Ezek közül a 
legfontosabb a perspektíva alkalmazásának a kifinomultságából, illetve 
ezt követően ennek a kifinomultságnak az alkalmazásából ered. A 
látómező perifériáján észlelt perspektivikus torzulások, illetve az egyéb 
a perspektivikus törvényszerűségeket fölülbíráló, még rajzi természetű 
döntések azok, amelyek erre a kifinomultságra intenek. Mindez 
természetesen az összes olyan rajzi lehetőségre igaz, amely éppen a 
kifejezőerő érdekében persze, de kihangsúlyozzák egy-egy 
vonatkozását a látványnak. A festmény ezen rajzi természetű 
jelenségeket magában hordja, de nem mutatja meg, mivel egyszerre van 
benne jelen mind - ha közvetve is -, a felületben. Az a rajzi készség, 
amelyet a látványból alkotunk meg, mint a rajzot önállósító jelenség 
mutatkozik meg, míg az, amely a festményben rejlik, ezek tudását 
hordja magán. A látvány utáni festés gyakorlását tehát nem időben, 
hanem szerkezetben előzi meg a rajzi tudás szükségessége. A rajzra 
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visszaható festés teremti meg a kölcsönösséget, ráadásul ez már nem 
csak a látvány utáni képalkotásra igaz.1 

Mivel a rajz nem színes és a világ pedig az, a rajz absztrakció. De 
ugyanez a tulajdonsága teszi lehetővé, hogy „azt rajzoljuk, amit látunk 
és viszont: Látni annyi mint rajzolni. Feltételezett azonosság a látás és a 
rajztudás között, ami a művész képében valósul meg."2 

Amikor ezt megértjük, fölsejlik a látványról alkotható képek örök 
nehézsége, amely a kép és a látvány közötti áthidalhatatlan 
akadályokon túl csak keresheti a közelséget. Az, hogy a festő megérti a 
látvány festői eszközökkel átírt, közvetetten csak a látványhoz tartozó 
festészetét, éppen a képeknek ahhoz a típusához fogja eljuttatni, amely 
csak a festészetből eredeztetve észlelhető folyamatként. Ha ezt az 
értelmet tulajdonítjuk a vetített vagy optikai képeknek, a szigorúan vett 
retinális képnek, akkor látjuk az ürességét. Mint 'kész' eszköz lehet 
kifejezés tárgya, de önmagában zárt, és egy ponton túl nem segíti a 
térnek és a tér észlelésének a megértését. A vetített kép mint 
segédeszköz termékenyen befolyásolta a látvány utáni festészetet, de 
lényegét tekintve azt soha nem haladhatja meg. A vetített kép és a 
festmény, a látvány utáni festmény kölcsönhatása egyébként is gyengül, 
és semmilyen jel nem utal arra, hogy ne keressék végre újra mindketten 
a saját autonómiájukat, legyen szó akár a térképészetről, akár a 
fölülfestett fényképről. 

A festés segédeszközei és ezek viszonya a látvány megértéséhez 

A festészet története számtalan segédeszközt ismer. Még mielőtt a 
festés gyakorlatára térnénk, ejtsünk szót a segédeszközökről, amelyekre 
a festőnek a tanulás időszakában van szüksége, ha a látvány közvetlen 
festésén keresztül kutatja a látott világot. Természetesen koncepciózus 

1 Itt érhető tetten a rajznak mint minden képzőművészeti műfaj alapjának a 
bizonyossága. Éppen úgy igaz ez közvetve akár még a filmre is, mint - a viszony 
tekintetében könnyebben beláthatóan - az építészetre is. 
2 Alpers, 2000. 31. o. 
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használatuk, akár a látvány közvetett, akár közvetlen megismerésekor 
nyilvánvaló eredményekhez vezet, de amit a festő ezek közül elhagy, az 
mind közelebb viszi annak a kölcsönösségnek a létrejöttéhez, amely a 
látvány és az azt észlelő személy között fönnáll. 

Amikor a látómező optimális kiterjedéséről szóltunk, nem vettük 
figyelembe azt az eszközt, amelyet bizonyára nagyon korán kezdtek el 
használni a festők, amikor a látvány közvetlen megfigyelésével kellett 
képet alkotniuk. Egyszerűbben a két-két mutató- és hüvelykujjal 
létrehozott keresőről van szó, amely mint egy keret kerül a látvány elé. 
A kereső használata a látómezőt leszűkíti, holott a látvány utáni 
festmény legfontosabb tulajdonsága a tér teljességének észlelése, annak 
a térnek, amely a látómezőben foglal helyet. Kezdő festő, rajzoló 
számára arra jó, hogy e tekintetben is szemügyre tudja venni a világot. 
Rontja a térélményt, de egyúttal bizonyítja a jelenlétét és így jótékonyan 
hat. 

Az ecset és a kézfej mint mérőeszköz elengedhetetlen. 
Pontosabban az utóbbit értelmetlen mellőzni. A testhelyzet, amelyet a 
festő munka közben fölvesz, az egyenes tartás és a nyújtott kar teremtik 
meg a legmegfelelőbb körülményt a festéshez. Az ecset ugyanazt a 
feladatot tölti be a festés során, a méréskor, mint a ceruza a rajzoláskor. 
A kézfej mint állandó és jól fixálható tömeg pedig szintén a 
viszonylatok pontosításához nyújt segítséget. 

A festőállvány, azon kívül, hogy stabilan tartja a 
festményhordozónkat, segít állandóan a függőleges-vízszintes 
viszonyításokban. Az esetleges fölfénylés elkerülése érdekében 
lehetőségünk van arra, hogy a képet megdöntsük. 

Az akadémikus festés modern kritikájának közhelyeként 
emlegetett paletta és festőbot, amelyet eszerint el kell dobni, szintén 
elkerülhetetlen eszközök. A palettánk olyan legyen, hogy könnyen 
tudjunk az ott kikevert színnel hasonlításokat végezni. Tudjuk mindig a 
kép síkjával megegyező síkba helyezni, ezért is szerencsés a kézi 
változat. A festőbot pedig, az oly hevesen kritizált festőbot a részletek 
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és az egyenes kontúrterületek megfestését segíti elő a kéz 
megtámasztásával. Hasznos szerszám. 

Közismert, hogy sok festő prizmát használt a szem 
megnyugtatására. Különböző mértékig és másként kor szerint is, de a 
szem az alapos és a mindennapok során szokatlan igénybevétel miatt 
nagyon fáradékony a látvány utáni festés során. 

Az előrajzolás, mint a mérés eredményeit rögzítő, nem festékkel és 
ecsettel készült váz, a festmény rétegzettsége révén válhat jelentőssé, de 
gyakorlatilag nem szükséges. A látványban közvetlenül nincs jelen a 
rajz, így a látvány utáni festményben sem. 
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HETEDIK FEJEZET 

A LÁVÁNY UTÁNI FESTÉS GYAKORLATA 

A szín és a tér - a voltaképpeni festés 

Látjuk, hogy mennyi döntéshelyzetet kell a festőnek megoldania, 
amíg a voltaképpeni festést megkezdi. Jóllehet, az a folyamat, amely 
innentől kezdődik, éppen olyan feladatsor elé állítja a festőt, amely a 
látvány utáni festményt egyedtilivé teszi minden a látványról készült 
kép között. Valójában személyes döntések meghozatalának soráról van 
szó, és így nem is lehet csak kinek-kinek személyesen beszámolni 
ezekről a munkamódszerekről. Ezt elkerülnöm nekem sem lehet, így 
valójában egy kissé leszűkül a látókörünk, hiszen ha esetenként 
félbemaradt festmények tanulmányozásával tudunk is 
munkamódszereket leolvasni egy-egy festő kialakult festői 
magatartásáról, végső soron csak magunkra szabad hagyatkoznunk. 
Mert bizonyára sok hasznos ismeret összegyűjthető más festők 
tanulmányozásából, a végeredmény ennek eltúlzása esetén szintén a 
festménymásolás problémaköréhez vezethet: „Nemigen alkot kiválót az 
a festő, aki mások festésmódját veszi mintául. De ha a természet 
dolgaiból tanul, jó eredményt fog elérni."1 

Támaszkodjunk a már többször idézett Max Raphael írására: „A 
művész tehát minden egyes ecsetvonásával egész sor rendkívül 
különböző aktusra vállalkozik: 1. A dolgok különböző, természetileg 
meglévő anyagait az ábrázolás kizárólagos anyagába fordítja át. 
Ugyanez érvényes a lelki életre is, amely a természetes 
élményfolyamatban látszólag anyagtalan, most viszont festékben mint 
szín jelenik meg. / 2. Az ábrázolásra szolgáló anyagot a felidézés 
anyagába fordítja át. / 3. Minden egyes színfoltnak meghatározott 
helyiértéket ad az egészen belül, amely az ilyen színfoltok jól 

1 Leonardo, 1960, 9. o. 
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megkülönböztetett sokféleségéből alakul ki, s ezáltal mindegyik színfolt 
egy harmadik funkcióval is gazdagodik. / 4. A színfoltból mint 
funkcióból megformált rész-egészet alkot."1 

Az anyag, amely az idézett átfordítást lehetővé teszi, a színes 
festék. Tér és szín, a testet öltöttnek a színe, a pigmentszín és a felületi 
szín, a lokál szín, a fénylő világosság és a befordult sötétség a 
látványban egy, kétdimenziós, a tárgyra feszülő, de fakturálható 
színtest, amely lazúrozható a festés lehetőségeivel. Az, hogy ezt az 
átfordítást milyen megfontolások, sorrendek szerint oldjuk meg, a 
munka első pillanatától kezdve egyedivé teszi a festményünket. 
Amikor a látvány közvetlen megfigyeléséről van szó, akkor egy fontos 
körülményt sose veszítsünk szem elől, mégpedig, hogy minden festői 
nyom, amit a festményhordozón hagyunk, közvetlenül a látvány 
megfigyeléséből eredjen. 

Egyértelműen befolyásolja, nem csak a festés, de a látás módját is, 
az a lelkiállapot, amelyben a festő a munkáját végzi. Ennek 
kiküszöbölése lehetetlen, rejtegetése pedig hideggé, hogy ne mondjuk, 
lelketlenné teszi a festményt. Minden olyan festészeti eredmény, amely 
akár a látvány megfigyelésén túli festészetet tekintve is újítólag lépett 
elő, annak a fölismerésnek köszönhető, hogy a festő az, aki lát, és az, 
ahogyan ő lát, a sajátos kifejezésformák megtalálása felé vezető út 
kezdete. Vonatkozik ez tehát az éppen a festés során, akár csak a festett 
látvány által kiváltott lelkiállapotra ugyanúgy, mint azokra az embert 
legmélyéig átható személyiségjegyekre, amelyek meghatározzák a 
látásmódunkat. 

A látás nem a látványra, hanem a látás folyamatára hat vissza. A 
látvány a látás által nem változik. 

Amikor festünk, már a palettánkon a látványra vonatkoztatjuk a 
színt. Oda-vissza keressük a megfelelő árnyalatot. A visszahatás a szín, 
a fény természetének különbsége miatt lehetséges. A szó legszorosabb 
értelmében vett lokál színt és a testet öltöttnek a színét, azaz a 

1 Raphael, 1993,49. o. 
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pigmentszínt, és a festéket, az éppen keveredő festéket kell 
egybevetnünk térben elhelyezkedő, két szemmel látott, részletek 
sokaságával tarkított, nemegyszer illúziókkal elegyes színnel. Amikor 
ezt a keresést már a palettán elkezdjük, akkor akár a szín telítettsége, 
akár a világossága, akár a tónusa tekintetében a látott észleletet lépjük is 
túl, visszafordulva véljük megtalálni a lehetőségeinkből adódó 
leghelyesebb színt. Ez a pillanat, ezeknek a pillanatoknak a sokasága és 
a festményen lévő együtthatásaik fogják ennek a látványra visszaható 
irányultságnak megadni az értelmét. 

A festmény éppen a látvánnyal szembeni korlátoltsága révén 
minden esetben egy új, önálló világ. Bármilyen igyekezet, amely ennek 
az önállóságnak az elleplezésére irányul, szükségképpen csak zsákutcába 
torkollhat. Ez az elleplezés sose volt célja az autentikus festészetnek. A 
látvány iránti hűség korlátait mégsem a vetített képekkel, hanem a 
festészet mindenkori örökérvényűségeivel történt egybevetéssel méri fel. 
Az ecsetnyom nélküli, rendkívül nehéz festésmód értelme nem a 
megtévesztés egyik eszközeként, hanem a világ egyik lehetséges 
értelmeként válhat csak eszközzé. A pasztózus festés pedig nem a festészet 
tündöklő fölényeskedését kell, hogy megmutassa a látvány zavaros 
múlandósága felett, hanem a világ egyik lehetséges értelmének a 
megmutatásához szolgáló eszközként kell rá tekintenünk. 

A kezdő és elhivatott festő hamar fölismeri, hogy aláfestésekkel a 
szín ragyogóbbá tehető - éppen a látványban való ragyogása révén 
szükséges módon - a festményen. Nem feladatunk az aláfestések 
színintenzitást növelő lehetőségeit megnevezni még akkor sem, ha ezen 
eszközök használatával még mindig a közvetlen látvány utáni 
megfigyelések körében maradunk. Hadd utaljak vissza a színkeverési 
gyakorlatokra. Ott könnyen előállnak ezek az intenzitások, 
összehasonlításokkal visszafordíthatjuk eredményeinket a látvány felé. 
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Munkaműveletek a szemlélet létrejöttének kezdetével 

Röviden leírok egy klasszikus festői elvet, amely a festmény 
fokozatos fölépüléséhez vezet. A sötét és világos megkülönböztetettek, 
azaz a jól elkülöníthető formák színátlagolt alapozásával kezdjük a 
munkát. Színátlag alatt azt a színt értjük, amelyik egyrészt uralkodik a 
testen, másrészt a rajta lévő sötét és világos közötti mennyiségi értelemben 
vett középtónusra utal. Soha ne felejtsük, hogy a szín tündöklő jelenléte 
már a színátlagot is a ragyogóbb tisztaság felé kényszeríti a tört értékek 
helyett. Az elkülönítések pedig azok a tömbök, amelyek egy adott testet 
alkotva a legtöbbször egynemű színviszonylatokkal uralkodnak önnön 
felületükön. Ezek megfigyelése és megítélése, helyük megtalálása, 
egymáshoz való viszonylik a festészet gyönyörűségének első pillanatai. 
Sokat segít, ha ezeket a színeket előre kikeverjük, jól megjegyezve, azaz 
palettánkon félretéve, a hozzájuk vezető utat. Ezek további keveréséből 
állhat elő a tömbök főbb belső lokálszíneinek a kikeverése. Közismert a 
tanács, hogy a festményt egyszerre építsük. Ennek értelme abban áll, hogy 
ne veszítsük el a folyamatos egybevetés egynemű, a felület egészét átható 
lehetőségét. Ugyanezen elv alapján építhetjük tovább a munkát a 
megfigyelhetők arányítása mellett. 

Egy másik szemlélet az, amely ezen léptéket kicsinyíti. Láthattunk 
példát a festészet történetében a csak színpontok folyamatos használatától 
a néhány színre visszavezetett redukcióig mindenre. 

Van Gogh-ról írja a festői szemléletmód értelmében Merleau-Ponty: „A 
belső séma itt maga az élet, amint kilép önnön inherenciájából, felhagy 
önmagával mint örömforrással, s a megértés és megértetés, a látás és a 
láttatás egyetemes eszközévé válik, nem a néma individuum mélyére 
zárva, hanem szétáradva, mindabban, amit lát."1 

A festői szemlélet, az, amelyet helyi és pillanatnyi értelemben, az 
éppen elénk kerülő látvány, saját festői gyakorlottságunk, a már jelzett 
lelkiállapotunk, személyiségünk, műveltségünk, vagy éppen az időjárás és 

1 Merleau-Ponty 1997.153. o. 
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még oly sok minden befolyásol, minden festőben egy állandóan alakuló 
tulajdonság. A monumentalitás vagy a részletek iránti elkötelezettség, de a 
tónus és színérzékenység, vagy az ezzel szemben leíró, a látványt mint 
már eleve valamely vetületet szemlélő magatartások egymásrahatásai 
elkerülhetetlenül befolyásolják és meghatározzák a festői munka menetét. 
Képességünk, hogy minél pontosabb, igazabb, érzékenyebb ítéleteket 
alkossunk a festendő felületen, a látvány megfigyelése közepette fogja 
meghatározni a végeredményt. De utat is fog mutatni, tágas, nyílt, világos 
teret fog megmutatni a festői munka, amely a szemlélet létrejöttének 
kezdetével az első színrevitelt jelenti a vásznon. Kezdetét veszi egy 
többrétegű színhatás létrejötte, amely lényegében a színes festék 
mozgatását, kenését jelenti a festményhordozó felületen. 

A festmény rétegzettsége és befejezhetetlenségének reménye kíséri 
végig a festés folyamatát. 

Miként a világ is, a festészet is egy végeláthatatlan folyamat, 
egyszerűen a bennük rejlő lehetőségek végtelenjei miatt. Az idő, amely a 
festménnyel a festés során telik és rakódik egymásra, csak megszakítható, 
de be nem fejezhető, meg nem állítható. Nem csak tárgyi, festői 
értelemben kerülnek egymásra rétegek, hanem szellemiekre értve is. 
Minden festő szembetalálkozik ezekkel a rétegekkel, és a 
befejezhetetlenség reményével. Arról nem is beszélve, hogy a festmény 
ideje mindenkori szemlélésekor is létező dimenzió. 

A látvány festői megértése és ennek az értelemnek a festői 
közvetítése a festmény lehetősége. Ahhoz, hogy az ebben rejlő örök 
aktualitást fölismerjük, át kell tekintenünk röviden a látvány és a róla 
közvetlenül festett képek történetének alakulását. 
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IV. RÉSZ 

A LÁTVÁNY UTÁNI 
FESTMÉNY 

NAPJAINK MŰVÉSZETÉBEN 

NYOLCADIK FEJEZET 

TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 

A látvány utáni festmény megítélésének története 

Miként azt az eddigiekből is láthatjuk, a látvány utáni festmény 
viszonylatok között elhelyezkedő, különböző formákban megjelenő 
kép. Amikor a meghatározására tett kísérletekről szóltunk, világossá 
vált, hogy a látvány utáni festmény egy állandóan kiteljesedhető 
lehetősége a festészetnek. Erinek az ideának a megvalósítására tett 
próbálkozások általános feltételeit kellett áttekintenünk, hogy 
egyáltalán megkísérelhessük a meghatározását. Miután láttuk, hogy 
mindez még közel sem jelenti a fogalomkör kimerithetőségét, tovább 
szűkítve az ehelyütt szükségesnek vélt vizsgálatok körét, megpróbáltuk 
a látvány utáni festés gyakorlatát végiggondolni. Tudjuk, hogy 
minderre történeti példák sokasága áll rendelkezésünkre. Ezeknek a 
történeti változásoknak az áttekintése egyrészt azért kerül az eddigiek 
mögé, mert a látvány utáni festés fogalma állandóságot rejt magában, 
másrészt ez az írás elsősorban gyakorló festőhallgatóknak szól, és 
természetesen messze nem utolsó sorban egy festő írja. 

Két különböző irányból megkezdett kutatás mentén lehet 
tárgyaim a látvány utáni festmény történetét. Az egyik a metafizikai 
vizsgálódást jelenti. Ekkor az utánzás fogalmáról, a műalkotás és a 
természet viszonyáról kell szólnunk. A másik gyakorlatilag a technikai 
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vívmányok hatásait tárgyalja. Ekkor a sziluettnek, a perspektívának, a 
camera obscurának a festészetben történő fölhasználásától az optikai 
képeken át a digitális optikai képekig terjedő eszközök festészetre, 
szorosabban a látvány utáni festmény elképzeléseire, megvalósulásaira 
gyakorolt hatásairól kell szólnunk. Ha ennek a két útnak a legfontosabb 
állomásait fölidézzük, könnyebben körvonalazhatóvá válik a látvány 
festői tanulmányozásának örök, azaz mai fontossága is. Illetve így 
módunkban áll megérteni az optikai képek és a látvány utáni festmény 
viszonyát is, amely minden festett képpel együtt mutatja a gondolat 
tarthatatlanságának az okát, amely - szóvá téve - a festészet végéről 
mostanára ugyan egyre halkulóbb visszhangként, de beszél. 

A filozófia megkülönbözteti a művészetnek a valósághoz és a 
természethez való viszonyát. Mindkét viszonyt a görög mimészisz és a 
latin imitáció szavakkal nevezzük meg. Ezek magyar fordítása az 
utánzás szó. De miként ez az eddigiekből is világosan kitűnik, az 
utánzás szó önmagában egyáltalán nem nevezi meg ezt a viszonyt 
egyértelműen. 

A festészet, akár a valóságra, akár a természetre vonatkoztatjuk, 
elsősorban a látott világhoz, azaz a látványokhoz kapcsolódik. Tudjuk, 
hogy a közvetlen kapcsolat a testté vált szín ideájával és a festői 
mozdulattal önerejű festészetet alkot, tudjuk, hogy a geometrikus 
ornamentika vagy a végletekig stilizált organikus minta is lehet 
közvetlen kapcsolatban a valósággal, mégis a látvány utáni festmény 
körében találjuk a festészet valóságot, természetet leghűbben utánzó 
mivoltát. 

Ez az utánzó festészet a részben már tárgyalt illuzionista festészet 
miatt vált nagyon korán az elmarasztalás tárgyává. Platón nem fogadta 
el az utánzó, illuzionista festészetet, mert egyszerűn nem az utánzást 
tekintette az igazsághoz vezető helyes útnak.1 

Arisztotelész részben ezzel szemben a művészet valóságot utánzó 
mivoltát megtartva tett különbséget az utánzás és a másolás között. Ez 

i Állam 596c-e, 598b, 603a, 605b, 607b 
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a különbségtevés válik a későbbiek során a legfontosabb minősítéssé, a 
festészet és a valóság viszonyát illetően. A másolással szemben az 
utánzás Arisztotelész számára a természet szabad megközelítését 
jelentette. A művész a saját módszereivel jeleníti meg a valóságot, és 
ebben a sajátosságban rejlik az utánzás és a másolás közötti különbség.1 

Ez a két alapvetés érvényes napjainkig is. A két megközelítésmód 
közötti különbség abban rejlik, hogy az egyik a dolgot magát, tehát a 
valóságot, míg a másik a képmást tekinti kiinduló pontjának a 
mimetikus kapcsolat vizsgálatakor. Előbbi nyilván az igazságtól való 
távolságot észleli, utóbbiról pedig elmondhatjuk, hogy a képmás 
rendelkezik az igazság megismeréséhez kapcsolódó értékekkel. De 
éppen a szépség fogalmának használata révén Platón önnön elutasítását 
engeszteli ki, miszerint: „a szépség (...) a legszembetűnőbb és a 
legszeretetreméltóbb".2 John Sallis írja a valóságból előtűnő szépségről: 
„A művészetben azért fontos a szépség, a szép művek létrehozása, mert 
a műalkotás kiváltságos hely, annak helye, ahol a létező a látható és az 
egyedi közepette előtűnik, megjelenik."3 

Kant, miközben határozottan elutasítja az utánzó szellemet, 
megjegyzi, hogy „a művészetnek a természeti adottságtól kell a 
szabályt kapnia", amelyet „a létező alkotásból kell absztrahálni (...) de 
nem másolásra, hanem utánzásra szolgáló mintává téve azt". Kant szerint 
az eredetiség, amely mint természet adja a szabályt, nem egyeztethető 
össze az utánzással.4 Blumenberg írja erről: „Az utánzás mozzanata már 

1 Poétika 1448al, 1048b2, 1048b 2-6: „Dolgoknak, melyeket a maguk valóságában 
viszolyogva látunk, a lehető legpontosabban kidolgozott képmását örömest 
szemléljük, mint például a legocsmányabb állatok és hullák alakjait. (...) Azért 
örülnek ugyanis, mikor látják a képmásokat, mert miközben szemlélik azokat, az 
történik, hogy tanulnak, tudniillik következtetnek, hogy mi micsoda, hogy például ez 
ez meg ez." Ezen a helyzeten a fotográfia hitelt érdemlő mivoltának megszűnése mit 
sem változtatott, sőt mára teljes zavarodottságot szült, nem is beszélve a virtuális 
valóság egyre hűségesebb mivoltáról. Ez a hűség azonban az optikai képre és nem az 
elsődleges valóságra vonatkozik. Úgy tűnhet, ezen az apró résen is a festő 
'igazmondása' bújhat elő. 
2 Phaidrosz 250e 
3 Sallis, 2002.185. o. 
4 Kant, 1790/1997. 234, 236. o. 
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Kantnál áttolódott a művészetek egymással kapcsolatos generatív 
viszonyára, míg a természet a »zseni« médiumának közvetítésével a 
művészet végső produktív ősinstanciája", és nem az utánzás 
értelmében.1 

Általában az utánzás és a másolás közötti különbséget abban 
ragadhatjuk meg, hogy míg a másolás az azonosságot keresi, addig az 
utánzás magától értetődően ismeri föl a különbségeket, amelyek aztán 
végül el is fedik az azonosságokat, vagy eleve nem is jelenítik meg, még 
mint immanens tartalmat sem. Gondoljunk vissza a festménymásolat 
problémájára. 

Közismert, hogy elsőként Hegel volt az, aki ünnepélyesen 
bejelentette a művészet végét. Ráadásul mindezt az antik művészetből 
eredeztetve mondta, amely lényegét tekintve mimetikus: „A klasszikus 
művészeti forma ugyanis elérte a legmagasabbat, amit a művészet 
megérzékítő volta csak elérhet, - és ha valami benne fogyatékos, az 
magának a művészetnek, a művészeti szférának korlátozottsága."2 De 
ennek ellenére a művészet mégsem evvel érte el végcélját. Hegel 
esztétikája véget kijelentő téziseiben bővelkedik, de ez a vég nem 
időbeli. A művészet mindig is véget ért, abban az értelemben, hogy „a 
művészet, bármennyire lehetővé is teszi, hogy az igazság előtűnjön, 
mégsem éri el az igazságot úgy, ahogyan azt meg kell ragadni."3 Hegel 
ugyanis ezt, mint előjogot, a filozófiának és a vallásnak tulajdonítja. De 
miként az antik művészet a mimészisz pozitív tulajdonságaként képes 
az eredetit megjelenítem, egyben persze el is rejti azt, éppen az 
eredetihez kapcsolódó hiányosságai okán. Az antik mimészisz is már 
arra figyelmeztet, hogy ne legyünk a megtévesztés áldozatai. Azé a 
megtévesztésé, amely a mimetikus művészetet később egyenesen 
tilalom alá vonta. 

1 Blumenberg, 1997. 192. o. Alighanem Kant meglátásai ebben a tekintetben mit sem 
veszítettek érvényükből, még akkor sem, ha a mai művészeti világot sokan - nem a 
műalkotások egymásrahatásaként - valami együttműködésnek képzelik, amelyben a 
művész csak egy szereplő. 
2 Hegel, 1842/1952. 79. o. 
3 Sallis, I. m. 190. o. 
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Flusser már idézett írásában tömören és világosan fogalmazza meg 
ennek a képtilalomnak az okát: „A képekben (miként mindennemű 
mediációban) benne rejlik a tendencia, hogy eltorlaszolják az utat 
azelőtt, ahová közvetítést ígérnek. Ezáltal ontológiai helyzetük a 
visszájára fordul: útmutatás helyett hátráltatóvá válnak. (...) Ahelyett, 
hogy az ember a képekben látható tényállást a tárgyi világban való 
tájékozódáshoz használná, a tárgyi világban szerzett tapasztalatait 
elkezdi a képekben való tájékozódásra használni. És ahelyett, hogy a 
tárgyi világot a képek alapján kezelné, elkezdi a képeket a tárgyi 
világban szerzett tapasztalatai alapján kezelni. (...) Képtilalomra azért 
van szükség, mert szükségszerűen elidegenítik az embert; az idolatria 
tébolyába és mágikus cselekedetekre vezetik."1 Vegyük figyelembe, 
hogy az antik világ és az azt megelőző korok festményei is nyilvánvaló 
kapcsolatot tartottak a látvány utáni hűség fogalomkörével.2 Belting 
fölosztása szerint - amely a kép korszakára és a művészet korszakára 
vonatkozik Európában, és a választóvonal természetesen az újkor 
kezdete - a régi kép válságával, a képrombolással veszi kezdetét a 
reneszánsz, amelynek újra alapfogalma lett az utánzás. A helyettesítő, 
azaz kultuszkép és az egyéb képek közötti különbségtétel tette lehetővé 
az újkor kezdetén például, hogy kialakuljon az az eseményfestészet, 
amely mellesleg a reneszánsz perspektíva festészettörténeti jelentőségét 
eredményezte: „Az új képek a természeti törvényeknek kötelezték el 
magukat - amelyek közé az optika is tartozott - , s ezzel teljes 
egészében az érzéki észlelés területére vonultak át. (...) a kép 
megalkotása teljesen a művész hatáskörébe ment át, akitől elvárták, 
hogy »képzelete« alapján teremtse ujjá azt. (...) A természet 
utánzásának és a művészi fantáziának két szélső pólusa között 
jelentkezett az újfajta képszemlélet újfajta művészetelfogásként. A 

1 Flusser, 1993, 256. o. 
2 Zeuxisz híres szőlőfürtjén kívül is fénylő bizonyíték erre például Pompei 
falfestészete. Sőt az ókori Egyiptom szobrászata, de a prehistorikus művészet is 
szolgáltat bizonyítékot arra, hogy itt egyidejű, azaz állandó tudásról van szó, amely 
más-más időkben más-más formát ölt. 

100 



művész szabadon rendelkezett tárgyával; ugyanakkor ábrázolásának 
technikájában a természet szabályaihoz kellett igazodnia."1 

A látvány utáni festmény az absztrakció huszadik századi 
megjelenéséig lényegében a reneszánszból eredő változások jegyében 
lett elgondolva. Ezeknek a változásoknak az első jelentős befolyásolója 
lett a perspektíva és vélhetően előbb a homorútükör, majd a camera 
obscura festészetben történő fölhasználása, amely közvetve, a fotográfia 
megjelenésével inspirált viharos változások következtében, a huszadik 
században a látvány utáni festményt gyakran csak a fotográfia és a 
festészet viszonyára korlátozta. 

A látványelvű festői szemléletmódok változásai 

Nem véletlen, hogy a nyugati kultúra, amikor a festészet 
történetéről gondolkodik, minden további nélkül hajlamos azt 
érzékeltetni, mintha az a kora reneszánsz közvetlen eredetétől, azaz az 
itáliai trecento festészetétől megközelítőleg a kubizmusig tartana. 'A 
festészet története' címmel jelennek meg könyvek, jobb esetben 
kiegészítő magyarázattal, csak erre a korszakra és csak Európára 
vonatkozva. Ennek két összefüggő okát is könnyen fölismerhetjük. Az 
egyik, amely a folyamatosságban, annak megszakítatlanságában rejlik. 
Könnyű kitűnő leírásokat adni ennek a korszaknak a műveiről úgy, 
hogy egyféle tévképzetként egyértelműen kimutatható egymásra 
hatásokról, valami fejlődéselvről, sőt a látvány iránti hűség egyre 
különbözőbb festői bravúrjairól szólunk. 

Egy másik, alighanem ugyanilyen fontos ok az, hogy a művészet 
szó és az, amit a kultúrtörténet ezen szó alatt érteni kezdett a 
reneszánsztól kezdve, ekkor születik csak meg abban az értelemben, 
ahogyan igaz oly sok alakváltozással, de ma is értjük. Addig csak a 
múlt távolában volt egyáltalán megszemélyesített a ma 

1 Belting, 2000. 499. o. 
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műalkotásoknak tartott tárgyakat létrehozott alkotó.1 A művészet és a 
művész ettől fogva elválaszthatatlan fogalmak lettek. A festészetet 
pedig olyan festők kezdték művelni, akiket már egyúttal művésznek is 
neveztek. 

A kubizmus, amit csak részben lehet az absztrakt festészet 
előzményeként elgondolni, annak a művészetfogalomnak kezdett véget 
vetni, amely a festészetet mint egymásba kapaszkodó események 
folyamatát szemléli. A huszadik század elejének festészete, ha nem is 
szakít teljesen ezzel a hagyománnyal, de nagyon meredek és szinte 
suhanó ívvel távolodik tőle. Ennek nyilvánvaló oka a fotográfia 
elterjedése, amelynek révén a festészet egyúttal föl is szabadult a 
mimetikus funkció legszűkebb értelme alól. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy az európai festészet az 1300-as 
évektől a huszadik század elejéig közvetve olyan sok mélyen és 
részletesen kidolgozott viszonylatot szült a látványelvű festészet terén, 
ide értve a közvetlen látvány utáni festészetet is, amelynek 
végiggondolása valóban kiindulópont lehet a festészet, pontosabban a 
festett képek teljes történetének a vizsgálatához. A nyugati kultúra 
eszerint tekint minden képre, mert mást nem is tud tenni. Amikor tehát 
a látványelvű festői szemléletmódokról szólunk, mint valami kiinduló 
alapot tekinthetjük ennek a szerteágazó kornak a művészetét, sose 
feledve azt, hogy előtte is és utána is, Európában is és másutt is 
folyamatosan jelen volt a látványelvű festészet, pontosabban a 
látványelvű festett kép. 

A reneszánsz művészetnek egyik legfontosabb vívmánya volt a 
perspektíva, amely fölismerte az optikai vetítés alapszabályait, 
fölismerte, hogy a látás optikai értelemben hogyan alkotja meg a 
látvány képét. Igaz, nem számolt avval a ténnyel, amelyre már az 
eddigiekben is fölhívtuk a figyelmet, és ami miatt a látvány utáni 
festmény meghatározásakor a perspektívát csak korlátozott 

1 Az antik világ művészfogalma eltér a reneszánszétól. 
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segédeszközként fogadhatjuk el, miszerint a perspektíva síkra vetít, míg 
a szemfenék a legkevésbé sem sík. 

A fönntartást növeli, hogy a lineáris perspektíva a világot 
teljességgel a rajz elemeivel ábrázolja, és alapvetően nem festői 
látásmódot hordoz. Mégis, közelebb vitte a festői szemléletmódot a 
látványelvűséghez, legfőképpen abban az értelemben, ami a látótérre, 
azaz a közvetlenül a látvány után festett kép hordozójára vonatkozik. 
Panofsky ennek a térszemléletnek az előfeltételéről így ír: „a román kori 
festészet testeket és teret egyforma módon és egyforma 
határozottsággal síkká redukál, a testek és a tér egyneműségét éppen 
ezzel pecsételi meg és szilárdítja meg első ízben, amennyiben e két elem 
laza optikai egységét szilárd és lényegi egységgé alakítja át: ettől 
kezdve a testek és a tér életre-halálra egymáshoz kapcsolódnak, s 
amikor a testek ismét kiszabadulnak síkbeli kötöttségeikből, nem 
növekedhetnek anélkül, hogy a tér is ne növekednék velük egyenlő 
mértékben."1 Az a térszemlélet, amelyet Giotto és Duccio létrehoz, a 
térrekeszek, látványterek segítségével,2 a későbbiek során egészen a 
plain-air festészet megjelenéséig alapelve lesz a festői térszervezésnek a 
látómező perifériájának kizárása mellett. Ez vezérli majd a képi 
komponálások alapelveit is és ennek lesz köszönhető az 
impresszionisták dekomponáltság iránti érzékének kifinomultsága is. 

Addig azonban a perspektíva megjelenése után röviddel, az 
ábrázolás segédeszközeként, megjelenik a konkrét optikai kép, a 
homorú tükör, a camera obscura, és a lencséknek tükrökkel irányított 
vetületei, mint minták a festészet számára. Használatuk első, konkrétan 
kimutatható bizonyossága Vermeernél vehető észre, de vélhetően a 
vetített képet mint a tér kétdimenziós, színes fényvetületét korábban is 
használhatták a festők. Ehelyütt rögtön tisztáznunk kell, hogy a látvány 
utáni festményt közvetlennek értjük, azaz bármely optikai közvetítéssel 
létrehozott képet már csak azért sem tekinthetünk látvány utáninak, 

1 Panofsky, 1984.185. o. 
2 „A képi architektúrák látványarchitektúrák, egy bizonyos nézőpontból ábrázolva és 
a szemlélő által befogadva" - írja Kemp Giottó-ról. (2003,28. o.) 
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mert a vetített képnek nincs látott tárgya, ha ezt a vetítést nem egy szem 
végzi. Ugyanez igaz lesz minden közvetett látvány utáni festményre. 
Azt azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a vetített 
kép, a látvány és a szabad festés kölcsönhatásából előállt festmény, azaz 
az elmúlt közel fél évezred nyugati festészetének legnagyobb hányada, 
átmenetet képez a közvetlenség és a közvetettség tekintetében a látvány 
utáni és az optikai kép között. A festő aszerint válik ki a valóságot csak 
másolni képes fölfogás ürességéből, hogy milyen mértékig képes oldani 
az optikai kép hűvösségét, azaz mennyire tudja az anyagtalan fényből 
előállt vetületet anyagszerű festőiséggé fordítani. „A valódinak látszó, 
bizonyos tekintetben mégis hamis ábrázolás példája közvetlenül a 
valóság és fortély közötti határvonalon helyezkedik el" - írja Alpers.1 A 
XVII. századi holland festészet hatása egyértelműen elterjed egész 
Európában, és semmi okunk nincs kételkedni abban, hogy az optikai 
kép akár korábbról is vett segítségével részleteiben hűségesebbé vált 
képeket mint éppen a hűség iránti forrást tekintsük a festészet erre az 
időre eső egyik legfőbb vezérlő inspirációjának. Mindez a fénykép 
megjelenésével azonban megváltozik, mert a mindaddig csak fénylő 
tüneményként látott vetület rögzítetté vált. A perspektíva és az optikai 
segítséggel megalkotott kép „abban a nagyobb problémában 
folytatódik, amelyet a fényképezés támaszt: művészet-e, és ha igen, 
milyen fajta művészet? A konfliktus tulajdonképpen nem természet és 
művészet között, hanem a festői munka különböző módjai között van"-
írja Alpers.2 

A fénykép megjelenése radikálisan föltette a kérdést a festészet 
illúziókeltő, látványelvű fölfogásával szemben, hogy milyen 
autonómiákkal rendelkezik, amelyek a fotónak nem lehetnek sajátjai. 

Közismert, hogy az első fényképezőgép lyukkamera volt.3 

Megjelenése, 1826 és elterjedése, azaz közel egy évtized után a 
látványelvű festészet és értelemszerűen leginkább az optikai képek 

1 1. m. 47. o. 
2 1. m. 69. o. 
3 Barabás - Gróh (szerk.) 1955.115-116. o. 
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közvetettségével létrejött festészet körében vált zavaróvá. Egy eladdig a 
festészetben is élő igényt, amely a fényképpel megvalósult, 
értelmetlenné tett. A válaszok a század második felében fölgyorsult 
festészeti törekvések sokasága szerint meglehetősen zavaros képet 
nyújthattak, de annyi bizonyos, hogy elősegítették, sőt folyamatossá 
tették a változást - még akkor is, ha az nagyon gyors volt - afelé, ami a 
festészet totális elmarasztaló kritikájához is elvezetett. 

Ehelyütt kell szólnunk a látvány utáni festmény fogalmával 
gyakran összekevert realizmus és naturalizmus fogalmairól. A 
realizmus fogalma a tizenkilencedik század elejének francia 
irodalmával kapcsolatosan születik meg, amely lényegét nem is a 
valóság utánzásában, hanem annak elemzésében látta. Ezt követően 
jelenik meg a fogalom a festészetben, amelyet konkrét művészetnek 
nevez, amely csak valóságos dolgokat tud megjeleníteni. Ezután a szó 
általánosan a művészet valóságtól való függését fejezte ki, gyakorlatilag 
a mimészisz helyettesítőjeként. Ezek a festészeti törekvések a szín, a 
komponáltság és az ábrázolt idősíkok egymásba folyása által kívánták 
az önállóságukat megőrizni a fotográfiával szemben. A realizmus célja 
a valóságos dolgok valószerű megjelenítése volt, amely a fotóra nézve 
csak töredékesen volt elfogadható, pillanatnyisága, dekomponáltsága és 
monokrómiája miatt. 

A plain-air festészet a realizmus jegyében fogant. Ez hozta létre az 
impresszionista festészetet, amely minden korábbi festészeti törekvés 
mellett is a leginkább igénybe vette a látást, a látás és a festészet közötti 
közvetlenség lehetőségét. Másfelől megszületett az akadémizmus, 
amely éppen abban a müncheni - és párizsi - iskolában teljesedett ki, 
amely a magyaron kívül elősegítette például a norvég nemzeti 
művészet létrejöttét is. A közelmúltban a Szépművészeti Múzeum 
egyik legnagyobb értékű kiállítása1 például egyértelműen igazolta az 
optikai kép kiküszöbölése és a közvetlen megfigyelés előtérbe helyezése 

1 Norvég tájak hangulata / A fleskumi norvég művésztelep. Budapesti Szépművészeti 
Múzeum, 2002. október 10 - december 1. (Johannesen [kurátor] 2002). 
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melletti festői érvényesség örökidejűségét, történetesen egy, a fény 
tekintetében éppen olyan sajátosan fontos tájban, az északiban, mint 
amilyen később a provanszi vagy a tuniszi lett több modern óriás 
számára. 

Amikor tehát az impresszionisták szakítottak a fénykép 
használatával, egyúttal szakítottak a perspektívával kezdődött 
hagyománnyal, amely az optikát hívta a festői látványelvűség egyik 
központi segítségéül. Nem véletlen, hogy a látvány utáni festészet 
legfontosabb autonómiáit a posztimpresszionizmus teremti meg, amely 
egyúttal elősegíti az absztrakt festészet megszületését is. Az ezután 
következő időszak, amely a látvány utáni festészet tekintetében 
napjainkig tart, a látvány utáni festészetet nem tekinti elsődleges 
feladatának. A látvány és a közvetlenül a látvány után készült festmény 
közé a fotonaturalista és egyéb másodlagos festészet került. Mindazok a 
festői törekvések, amelyek a látványt a festészet körébe vették ebben az 
időszakban, valamilyen, általában közvetlen viszonyban voltak a 
fényképpel. A fotográfia mediális manipulálhatóságának 
egyértelműségével elveszítette eredeti hitelét. A digitális kép pedig 
elveszítette az anyagszerűségét, és ezzel a tárgyiasult világ és a kép 
tárgyszerűsége közötti kapcsolat is megszűnt. Ezzel újra fontossá vált a 
látvány közvetlen festői megfigyelése, mint ami ennek a történetnek a 
végeként ugyanúgy elvált az optikai képtől, mint az antikvitás után a 
látvány utáni hűségtől, vagy a fénykép megjelenése után az optikai 
vetített, addig rögzíthetetlen képtől. 
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KILENCEDIK FEJEZET 

A LÁTVÁNY UTÁNI FESTMÉNY NAPJAINK 
MŰVÉSZETÉBEN 

A látvány utáni festmény autonómiái a digitális állóképekével 

szemben 

A festészet és a fotó bonyolult XX. századi kapcsolatáról ehelyütt 
nincs módunk írni, mert az a közvetettség okán nem is tárgya a 
könyvünknek, és mert ezek a viszonylatok megkívánnák a fotográfia 
részletes újragondolását is. Ebből kifolyólag a digitális fényképről is 
csak néhány vonatkozást említünk, amelyek egyébként a festőivel 
rokonítható értelmekkel ruházzák fel a digitális fénykép 
alakíthatóságát. 

Az a kérdés határozza meg választásunkat, hogy a látvány utáni 
festmény ma milyen lehetőségeket rejt magában. Közbevetőleg még a 
fotográfia fölülfestése, sőt a digitális fényképről készült nyomat 
fölülfestése is szóba kerülhetne, de ezeket, kisebb módosítások 
szükségessége mellett, lényegében a fotó utáni festés körébe 
sorolhatjuk. 

Ebből világosan következik a tény, hogy a látvány utáni festés 
egyik legfőbb érvénye ma is az, mint ami a művészet intézményesített 
tanításának kezdete óta, vagyis hogy a látvány közvetlen festői 
tanulmányozásai minden festett kép alapjaként értelmezhetők, ami 
egyúttal viszont minden kép alapjaként értelmezhető. Többször 
utaltunk rá, hogy a festőiskolái tanulás elengedhetetlen része a 
szabadkézi festés, méghozzá a látvány után. Ez az igény minden 
modern műhelyiskolában megfogalmazódott, tehát nem csak a XIX. 
századi akadémiát el nem vető modernista iskolákban, hanem minden 
progresszív szellemű szabadiskolában is.1 

1 Vö. például: Köves (szerk.) 2003. 
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A digitális fénykép néhány tulajdonsága mellett válik érvényessé a 
közvetlen látvány utáni festésre építő festői magatartás, kifejezésmód 
keresése. Minthogy ez a lehetőség még nehezen ismerhető fel, példát 
hozni erre nem lehet, illetve óvatlanság lenne, annak megtévesztő 
körülményei miatt. Amit biztosan tudunk, az nem más, mint hogy a 
digitális fénykép szisztematikus rendszer szerint manipulálható. A 
digitális kép pixelei - a monitoron egy-egy színes négyzetlap - mellé 
egy szám rendelődik, vagyis inkább fordítva, a pixel akkor jön létre, 
amikor a számot megalkotja, beazonosítja a fényérzékeny, elektronikus, 
újra és újra törölhető és fölülírható 'film'. Nyilván a szám 
visszakódolásakor előállt színes lapok rendezett sora alkotja a digitális 
pixelképet, amelyek külön-külön rendelkeznek a szín minden 
tulajdonságával. Világossága, telítettsége és valőrértéke van. Ugyanez a 
film esetében egészen más eloszlású egyébként. Ott szemcsézettségről, 
komplementerről-fordításról és legfőképpen kémiai, tehát anyagi 
természetű folyamatokról van szó. Ott a közvetlenség a lencsén áthaladt 
fény és a kémiai reagens között mint anyagi természetű nyilvánvalóság 
jön létre. A digitális képnél erről nem beszélhetünk. 

A pixelek tulajdonságaik szerint egy képen belül különböző 
szempontok szerint csoportosíthatók, és ezután különböző szempontok 
szerint megváltoztathatóak. A digitális képeket (át)alakító programok 
ezeknek a műveleteknek többlépcsős változatait képesek megvalósítani. 
Ebben a műveletsorban festői magatartást is lehet tanúsítani, de erre a 
fényképészet is képes volt. Ami eddig nem volt lehetséges, az az, hogy 
a digitális képek mintájára - tehát a síkban a szó legszorosabb 
értelmében a végtelenségig elterült mátrix fölhasználásával - lehet új 
képet alkotni. Ez a lehetőség hasonlatos a festői magatartás örök 
autonómiájához, vagyis forrásait is ebből kell merítenie, ha nem 
másolni, hanem utánozni akar, amelyben szükségképpen a különbséget 
keresi, még akkor is, ha ezt számhalmazok és nem a tárgyi valóság 
közepette teszi. Még akkor is, ha az így nyert kép távolsága a valóságtól 
össze sem hasonlítható a látványról örökké meggyőződni vágyó festő és 
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a témája közötti személyes és jelenvaló közelséggel. 
A modernség előrehaladtával a fotografikus „imagináció többé 

nem a »külső« igazságával foglalkozott. Ezért aztán hamarosan nem 
sokat ért, hogy az ember képes volt lefényképezni a világot. (...) A 
fotográfia már nem azt mutatja meg, milyen a világ, hanem, hogy 
milyen volt, amikor még abban a hitben éltünk, hogy a fotóban 
birtokoljuk azt."1 Ezt a digitális fényképtől már el se várjuk. 

Amikor tehát ma valaki mellőzve minden közvetítő eszközt, 
mellőzve minden képet, elkezd festeni a látvány után, vélhetően azokat 
a festészettörténeti korszakokat gondolja újra, amelyek ugyanezzel a 
szándékkal kívántak képet, ez esetben festményt alkotni a világról. 
Mindazok a tapasztalatok, amelyek a modernségben őrizték ezt az 
alapállást, ugyanúgy segítségünkre lehetnek természetesen, mint a 
korábbi korok. 

Napjaink angol festészetének egyik kiváló művésze, annak a 
londoni iskolának a tagja, amelynek képviselői következetesen a 
látvány utáni festészet körén belül alkotnak ma is, festőként alapos, 
kutató történészként nyilván ezer sebből vérző műve végén így ír: „Az 
emberi látás merőben más, mint az optikai eszközzel való vetítés. A 
XXI. századra tisztába jöttünk vizuális érzékelésünk és észlelésünk 
különlegességével. Lényegbevágó különbség van egy tükörben 
tükröződő és egy tükör segítségével kivetített kép között. Az előbbi 
nem független a nézőtől, annak helyzete szerint változik. A vetített kép 
azonban a tükör egy geometriai pontjából ered -olyan kép a világról, 
amilyennek senki se látta."2 És mielőtt a tudás átadásának 
kötelességéről beszél, megkérdezi még, hogy vajon mindezt 
kellőképpen tudatosítottuk-e. 

Annyit bizonyosan állíthatunk, hogy a festőiskolái tanulmányok 
központi kérdésköre marad a látvány utáni festés. Éppen ez a szándék 

1 Belting, 2003. 250. o. 
2 Hockney, 2003.197. o. 

109 



vezetett engem is könyvem megírására. Nem is véletlen, hogy szoros 
kapcsolatot tart ez az írás a rajz-festészet szakmai alaptantárgy 
leírásával. A tanulók körében a rajzi fölkészültség állandó tudatosítása 
mellett, az első két év munkája lényegében az ebben a könyvben 
összefoglalt gondolatok mentén zajlik. Másrészt had jegyezzem meg 
könyvem befejezéseként, hogy a festészettől bármilyen távol eső 
műfajokban is dolgozzunk, vannak közöttünk, akik mindezek ellenére a 
festészetből kiindulva és oda mindig is visszatérve gondolkodnak a 
szépművészetekről. 

Akik ezt teszik, világosan tudják, hogy a festészet - történetével, 
vagy csak az örömteli felismeréssel, hogy a tiszta szín sűrű kenésében 
rejlő hatalmas erőt érzi - minden képalkotásnak az örök alapját testesíti 
meg. Ha mindez kiegészül a szobrászat megértésével, és a rajznak, mint 
ebbe a közös alapba rejtett tudásnak az elsajátításával, akkor az alkotó 
művész biztonsággal és nyílt szívvel fordulhat a világ felé. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Az itt olvasható értekezés első változata, a konkrétan erre a szövegre 
vonatkozó első kutatási munkaterv A képalkotó elemek és szemléletük modusai/ 
adalékok a kép tipológiájához címmel fogalmazódott meg 1997-ben. A 2003-ban 
kelt szinopszis már pontosan meghatározta az írás főbb gondolatmenetét, 
amely lényegét tekintve változatlan maradt. 

Két inspiráció formálta az értekezés fölosztását. Az egyik a képek 
manapság tapasztalható sokasága közötti rendezetlenség érzése. Ha a képek 
között van értelme a festett kép fogalmával körülírható képek 
csoportosításának, akkor abban a látvány utáni festmény lehet az egyik 
olyan típus, amely közvetve a festett képek meghatározásának kiinduló 
alapjaként szolgálhat. 

A másik késztetés gyakorlati természetű. Tanári munkám 
elősegítéseként kívántam rendszerezni a gondolataimat Ezt a munkát 
könnyíti meg számomra ez az írás, avval a reménnyel, hogy egyúttal a 
hallgatóknak is segítségére lehet. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a disszertáció kutatási 
eredményeinek és a saját művészi tevékenységemnek az összefüggése nem 
magától értetődő és a disszertáció témájának általánossága miatt nem is 
fejtem ki ehelyütt. Annyit azonban bizonyosan állíthatok - és ez a 
disszertációnak és az alkotói munkámnak az egybevetésekor nyilvánvalóan 
fölismerhető -, hogy a művészi tevékenységemben rejlő gondolkodásmód 
visszaigazolódik a dolgozat kutatási eredményeiben. 

Mindenekelőtt köszönettel tartozom a Pécsi Tudományegyetem, 
Képzőművészeti Mesteriskola, Doctor of Liberal Arts képzés, festészet program 
témavezetőjének, Mesteremnek, Keserű Ilona festőművész, professzor 
emeritának, aki a dolgozat megírásának első formálódó gondolatától 
kezdve lelkesítő és rendkívül mély értelmű tanácsokkal, és sokszor ezen 
túlmutató gondolatokkal segítette munkámat. Szakmai erőt és hitet adott a 
bizalma, amely az évek során szigorú mércéjévé lett tanári működésemnek 
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Köszönettel tartozom minden tanáromnak, de közülük is különösen a 
Pécsi Tudományegyetem, Képzőművészeti Mesteriskola, Doctor of Liberal Arts 
képzés, szobrászat program témavezetőjének Bencsik István 
szobrászművész, professzor emeritusznak, aki vizuális nevelőtanár szakon 
tanított, és nagyon korán olyan fogalmakkal gazdagította az ismereteimet, 
amelyek nélkül tudom, hogy ennek a dolgozatnak még a tartalomjegyzékét 
sem írhattam volna meg. Köszönet Mester! 

A Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar, Művészetelméleti Tanszék 
tanárának, teoretikus konzulensemnek, Várkonyi György művészettörténész, 
muzeológus, egyetemi adjunktusnak elsősorban a bizalmat köszönöm, 
amivel munkám önálló formálódását lehetővé tette. Az elmélyülés iránti 
felelősség tanújaként állt előttem szakmai szigorúsága és éleslátása, 
amelynek megfelelni vágytam munkám közben. 

Köszönöm továbbá Keresztesi József irodalomkritikus, folyóirat 
szerkesztőnek, a Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 
óraadójának és Wéber Kata a Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 
Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola doktorandusának a szöveg korrektori 
munkáját. 

Köszönetet mondok Peták Péter esztétának és Lakatos Kornél 
festőművésznek, akik sok idevonatkozó beszélgetés során segítették 
munkámat éppen úgy, mint Losonczy István a Pécsi Tudományegyetem, 
Képzőművészeti Mesteriskola, Doctor of Liberal Arts képzés, festészet program 
2001-2004 között beiratkozott hallgatója. 

Köszönöm a segítségét minden hallgatómnak, aki 1996 óta a Pécsi, 
Tudományegyetem Művészeti Kar vizuális nevelőtanár szakán, munkájával 
közvetve segítségemre volt. 

Köszönöm Varga Tünde festőművésznek, a Pécsi Tudományegyetem, 
Képzőművészeti Mesteriskola, Doctor of Liberal Arts képzés, festészet program 
1997-2001 között beiratkozott hallgatójának, a szöveg első olvasójának 
tanácsait és biztatásait, és végül köszönöm fiam türelmét, hogy sok estén és 
délutánon keresztül elfogadta, hogy a közös játék helyett munkámmal 
foglalatoskodjak. 

112 



Hivatkozott irodalom 

Dr. Ábrahám György (1997, szerk.): Optika. Budapest, Panem-McGraww-Hill 16,18,19 
Alberti, Leon Battista (1436/1997): A festészetről. Budapest, Balassi Kiadó 76,81, 83 
Alpers, Svetlana (2000): Hű képet alkotni/ Holland művészet a XVII. században. Budapest, 

Corvina Kiadó 68, 70,88,104 
Ameline, Jean-Paul (2003): Nicolas De Stael - V album. Paris, Centre Pompidoux 83 
Andrási Gábor (1994): Veszelszkxj Béla. Budapest, Új Művészet Alapítvány 37 
Arisztotelész (i.e. 384-322), (1992): Poétika/Arisztotelész. Budapest, Kossuth Kiadó 98 
Bacsó Béla (2001): Perspektíva és észlelés. In Peternák Miklós, Erőss Nikolett (szerk.) 

Perspektíva. Budapest, Műcsarnok 83 
Barabás János - Gróh Gyula dr. (1955): A fényképezés kézikönyve. Budapest, Műszaki 

Könyvkiadó 104 
Batschmann, Oscar (1998): Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába / Képek elemzése. 

Budapest, Corvina Kiadó 64 
Bellák Gábor (2001): Benczúr. Budapest, Corvina Kiadó 37 
Belting, Hans (2000): Kép és kultusz / A kép története a művészet korszaka előtt. Budapest, 

Balassi Kiadó 101 
Belting, Hans (2003): Kép-antropológia/Képtudományi vázlatok. Budapest, Kijárat Kiadó 109 
Berendi György (1969): Festés - mázolás. Budapest, Műszaki Könyvkiadó 71 
Berkeley, George (1985): Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások. 

Budapest, Gondolat Kiadó 36 
Bernáth Mária - Nagy Ildikó (1998, szerk.): Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása. 

Budapest, Magyar Nemzeti Galéria 37 
Blumenberg, Hans (1997): „A természet utánzása" / A teremtő ember eszméjének 

előtörténetéhez. In Bacsó Béla (szerk) Kép - fenomén - valóság. Budapest, Kijárat 
Kiadó 99 

Boehm, Gottfried (1997): A képi értelem és az érzékszervek. In Bacsó Béla (szerk.) Kép -
fenomén - valóság. Budapest, Kijárat Kiadó 42, 66, 78 

Boehm, Gottfried (2005): Paul Cézanne Montaigne Sainte-Victoire. Budapest, 
Kijárat Kiadó 71 

Bonsanti, Giorgio (1984): Le Caravage. Scala, Florence 38 
Chastel, André (1984): Kép-a-képben. In Németh Lajos (vál.) André Chastel: Fabulák, formák, 

figurák. Budapest, Gondolat Kiadó 63, 64 
Cennini, Cennino d' Andrea (1437/2000): „II Libro dell'Arte" New York, Dover 

Publications 83 
Dávid Katalin (1996, szerk.): Van Gogh válogatott levelei. Budapest, Háttér Kiadó 53 
Dürer, Albrecht (1527/1982): A festészetről és a szépségről / írások, levelek és dokumentumok. 

Budapest, Corvina Kiadó 80, 83 
Essers, Volkmar (2004): Henri Matisse, 1869-1954: A szín mestere. Köln: Taschen; Budapest, 

Vince Kiadó 46, 53 
Dr. Erosnyák János - Dr. Kozma László (1995): Fénytan. Egyetemi jegyzet. Pécs, Janus 

Pannonius Tudományegyetem, Természettudományi Kar 28 
Florenszkij, Pavel Alekszandrovi (1988): Az ikonosztáz. Budapest, Corvina Kiadó 56 
Flusser, Vilém (1993): Az új képzelőerő. In Bacsó Béla (szerk.) ATHENJEUM / Kép-képiség. 

l.köt. 4. füz. Budapest, T-Twins Kiadó 42,100 
Genthon István (1979): Ferenczy Károly. Budapest, Corvina Kiadó 37 
Goethe, Johann Wolfgang (1810/1983): Színtan. Budapest, Corvina Kiadó 21, 50 
Hegel, G. W. F. (1842/1952): Esztétika. Budapest, Akadémiai Kiadó 99 
Husserl, Edmund (1918/1993): Adalékok a szemléletekről és modusaikról szóló tanításhoz. In 

Bacsó Béla (szerk.) ATHÉN/EUM / Kép-képiség. 1. köt. 4. füz. Budapest, T-Twins 
Kiadó 11 

113 



Huszka József (1929/1996): A magyar turáni ornamentika története. Budapest, Nyers Csaba 
magánkiadása 78 

Hochberg, Julián (1997): Egy és más a festmények mibenlétéről. In Farkas András (szerk.) 
Vizuális művészetek pszichológiája 2. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 50 

Hockney, Dávid (2003): Titkos tudás/A régi mesterek technikájának újrafelfedezése. Budapest, 
Officina '96 Kiadó 109 

Imdahl, Max (2003): Giotto: Arénafreskók, ikonográfia, ikonológia, ikonika. Budapest, Kijárat 
Kiadó 65 

Itten, Johannes (1961/1997): A színek művészete. Budapest, Göncöl Kiadó 21 
Johannesen, Ina (2002, kurátor): Norvég tájak hangulata / A fleskumi norvég művésztelep. 

Kistefos - Museet / Norvég Külügyminisztérium, Budapesti Szépművészeti 
Múzeum 105 

Jonas, Hans (2002): A látás nemessége / Érzékfenomenológiai vizsgálódás. In Bacsó Béla 
(szerk.) Fenomén és mű/ Fenomenológia és esztétika. Budapest, Kijárat Kiadó 41 

Jung, C. G. (1933/1999): Mandala. Budapest, Édesvíz Kiadó 78 
Kant, Immánuel (1790/1997): Az ítélőerő kritikája. Budapest, Ictus 98 
Kemp, Wolfgang (2003): A festők terei/A képi elbeszélés Giotto óta. Budapest, Kijárat 

Kiadó 103 
Klee, Félix (1974): Paul Klee: Élete és munkássága, hátrahagyott feljegyzések és kiadatlan levelek 

alapján. Budapest, Corvina Kiadó 53 
Klee, Paul (1925/1980): Pedagógiai vázlatkönyv. Budapest, Corvina Kiadó 43 
Kovács Géza (1983): Falfestő és mázolómunkák. Budapest, Műszaki Könyvkiadó 71 
Köves Szilvia (2003, szerk.): Reform, alternatív és progresszív műhelyiskolák 1896-1944. 

Budapest, Magyar Iparművészeti Egyetem 107 
Klein, Róbert (1961): Pomponius Gauricus on Perspective. The Art Bulletin 43, h.n. 70 
Kristjanson, F. Ariinda és Antes, R. James (1997): Szemmozgások festmények szemlélése 

közben. In Farkas András (szerk.) Vizuális művészetek pszichológiája 2. Budapest, 
Nemzeti Tankönyvkiadó 79 

Leonardo da Vinci (1500/1960): Tudomány és művészet /Válogatás művészeti írásaiból. 
Kardos Tibor (szerk) Budapest, Magyar Helikon 9,43,83,91 

Locke, John (2003): Értekezés az emberi értelemről. Budapest, Osiris 36 
Malafarina, Gianfranco (2005, szerk.): La cappella degli Scrovegni a Padova. Modena, Franco 

Cosimo Panini 47 
Maquet, Jacques (2003): Az esztétikai tapasztalat / A vizuális művészetek - antropológus 

szemmel. Budapest, Csokonai Kiadó 78 
Marin, Louis (2001): A reprezentáció keret és néhány alakzata. In Házas Nikoletta (szerk.) 

Változó művészetfogalom / Kortárs frankofon művészetelmélet. Budapest, Kijárat 
Kiadó 78 

Merleau-Ponty, Maurice (1960/1993): A látható és a láthatatlan. In Bacsó Béla (szerk.) 
ATHÉNJEUM/Kép-képiség. 1. köt. 4. füz. Budapest, T-Twins Kiadó 11 

Merleau-Ponty, Maurice (1997): A közvetett nyelv és a csend hangjai. In Bacsó Béla (szerk.) 
Kép - fenomén - valóság. Budapest, Kijárat Kiadó 62,94 

Merleau-Ponty, Maurice (1960/2002): A szem és a szellem. In Bacsó Béla (szerk.) Fenomén és 
mű/ Fenomenológia és esztétika. Budapest, Kijárat Kiadó 9,10,12 

Moholy-Nagy László (1946/1996): Látás mozgásban. Budapest, Műcsarnok-Intermédia 73 
Németh Lajos (1976, szerk.): Csontváry-emlékkönyv. Budapest, Corvina Kiadó 38 
Panofsky, Erwin (1927/1984): A perspektíva mint „szimbolikus forma" In Beke László 

(szerk.) Panofsky, Erwin: Jelentés a vizuális művészetekben. Budapest, Gondolat 
Kiadó 103 

Platon (i.e. 427-347), (1998): Platón összes művei kommentárokkal / Platón. Budapest, 
Atlantisz Kiadó 97, 98 

Pinker, Steven (2002): Hogyan működik az elme. Budapest, Osiris Kiadó 59 
Raphael, Max (1993): A műalkotás és a természeti minta. In Bacsó Béla (szerk.) ATHENJEUM 

/Kép-képiség. 1. köt. 4. füz. Budapest, T-Twins Kiadó 43, 62, 73,92 

114 



Réti István (2001): A nagybányai művésztelep. Budapest, Vince Kiadó 37 
Rewald, John (1971, gyűjt, jegyz. és előszó) [bev. Németh Lajos]: Paul Cézanne levelei. 

Budapest, Corvina Kiadó 43 
Sallis, John (2002): A mimészisz és a műalkotás vége. In Bacsó Béla (szerk.) Fenomén és mű / 

Fenomenológia és esztétika. Budapest, Kijárat Kiadó 98, 99 
Schneider, Norbert (2004): Vermeer, 1632-1675. Köln: Taschen; Budapest, Vince Kiadó 68 
Sekuler, Róbert - Randolph Blake (2000): Észlelés, (szerk.) Csépé Valéria, Budapest, Osiris 

Kiadó 32,33,38, 85 
Strieder, Peter (1996): Dürer. Augsburg, Bechtermünz 83 
Szinyei Merse Anna (1990): Szinyei Merse Pál élete és művészete. Budapest, Corvina 

Kiadó 37 
Szőnyi István, Molnár C. Pál (1957, szerk.): A képzőművészet iskolája. Budapest, 

Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 71 
Tandori Dezső (1989): Vigyázz magadra és ne törődj velem / Válogatott versek (1959-1987). 

Budapest, Zrínyi Kiadó 4 
Wartofsky, Marx W. (2003): Kép, reprezentáció és megértés. In Horányi Özséb (szerk.) A 

sokarcú kép / Válogatott tanulmányok a képek logikájáról. Budapest, Typotex 52 
Wehlte, Kurt (1999): A festészet nyersanyagai és technikái. Budapest, Balassi Kiadó 71 
Wölfflin, Henrich (1915/2001): Művészettörténeti alapfogalmak. Budapest, Magyar 

Könyvklub 85 ' 
Zöllner, Frank (2003): Leonardo da Vinci: The Complete Paintings And Drawings. Köln, 

Taschen 91 

115 



A szerző szakmai életrajza 

1970-ben született Győrben. 

Tanulmányai 

1982-1989 Tatabányai Bányász Képzőművész Kör, Krajcsirovits Henrik grafikusművész 
vezetése alatt. 

1986-1989 Zebegényi Nyári Képzőművészeti Szabadiskola, Jets György festőművész és Szél 
Károly grafikusművész vezetése alatt. 

1986-1989 Budapesti Postás Képzőművész Kör, Topor András képzőművész vezetése alatt. 
1989-1990 juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, matematika és rajz szak. 
1990-1995 Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs rajz-vizuális nevelés szak. Szakmai 

tanárai Bencsik István szobrászművész, Rétfalvi Sándor szobrászművész, Valkó 
László festőművész és Pinczehelyi Sándor képzőművész voltak. 

1995 Diplomadolgozatának enne: Az írott kép -Tandori Dezső három rajzáról. 
1995-1996 Janus Pannonius Tudományegyetem,Pécs, Képzőművészeti Mesteriskola festő szak. 

Mestere Keserű Ilona. 
1996-1999 Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar, Doctor of Liberal Arts képzés festészet 

program. Témavezetője Keserű Ilona. 

Mesterének Keserű Ilonát és Tandori Dezsőt vallja. 

1996-tól 2000-ig Alma Materében óraadóként tanít rajz és festészet szakmai főtárgyat 
vizuális nevelés szakos hallgatóknak. 

2000-től egyetemi tanársegéd. 
2004-től népi díszítőművészetet tanít. 
2005-ben vendégelőadást tart doktori iskolájában. 

1996-os megalakulásától tagja, 2002 és 2005 között tiszteletbeli tagja a pécsi Közelítés 
Művészeti Egyesületnek. 

1997-ben alapító tagja, 2003-óta kurátora a pécsi Déli Szél Kortárs Alkotói Fórum 
Alapítványnak. 

1999-óta tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. 
2002-ben alapító tagja a vajdasági Zentán létrejött Nyári Mozi Polgárok Egyesületének. 
2003-as megalakulásától tagja a Pécs-Baranya Alkotóművészei Egyesületének. 

1998-2000 között szerkesztője a pécsi Déli Felhő című kulturális folyóiratnak. 

Egyéni kiállításai 

1984 Ady Endre Általános Iskola, Alsógalla, Tatabánya 
1985 Árpád Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskola, Tatabánya 
1987 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya 
1993 Művészetek Háza, Pécs 

116 



1997 „Mindenből kettő" Vízivárosi Galéria, Budapest, Varga Tünde festőművésszel 
1998 „Nomen Nescio: Sűrített Paradicsom" Közelítés Galéria, Pécs • „Nature Morte" 

Közelítés Galéria, Pécs, Keresztesi József irodalomkritikussal 
2000 Szimpla Realizmus Kisgaléria, Pécs • Idegen, Művészetek Háza, Pécs, Ertl András 

amatőr fotográfussal 

Fontosabb csoportos kiállításai 

1987 Országos Jókai Napok, Jókai Mór Gimnázium, Komárom, 
1988 A tatabányai Bányász Képzőművész Kör györkönyi művésztelepének kiállítása, 

Általános Iskola, Györköny 
1992 Tatabányai Városi Tárlat, Népház • Komárom-Esztergom megyei fiatal 

képzőművészek tárlata, Kuni Domonkos Múzeum, Tatai Vár 
1994 Tanárok és hallgatók a Művészeti Karon, Janus Pannonius Tudományegyetem, 

Bölcsészettudományi Kar, Pécs • Festő és szobrászhallgatók villányi alkotótelepe, 
Művészetek Háza, Pécs 

1995 Diplomakiállítás, Pécsi Galéria 
1996 Mesteriskola évzáró kiállítás, Pécsi Galéria • Martyn Ferenc emlékkiállítás, Janus 

Pannonius Tudomány Egyetem, Művészeti Kar, Pécs • Multimédia Manufaktúra 
Miskolcon, Art Expo, Budapest • Üvegfestészet az építészetben, Kisgaléria, Pécs • 

1997 Déli Szél Kortárs Alkotói Fórum I. Kioszk Presszó terasza, Pécs • DLA hallgatók 
éves beszámoló kiállítása, Pécsi Galéria 

1998 Masters and their pupils, Galéria Krzysztofory, Krakkó, Lengyelország • Déli Szél 
Kortárs Alkotói Fórum II. Nick udvar, Pécs • Alapzaj III. Janus Pannonius 
Tudomány Egyetem, Művészeti Kar, Pécs • DLA hallgatók éves beszámoló 
kiállítása, Pécsi Galéria 

1999 Kép és szöveg, Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét • Végzős Doktoranduszok, 
Múzeum Galéria, Pécs • Szo-Bor, Kisgaléria, Pécs • Négy égtáj, Festők a Pécsi 
Képzőművészeti Mesteriskolából, Palme ház, Budapest • Kortárs Magyar 
Fotográfia, Kisgaléria, Pécs 

2000 Fikciós Valóság, Budapest Galéria • Art darts la ville , Saint-Étienne, Franciaország • 
Pécsi művészek, Magyar Intézet, Párizs, Franciaország • Böszörményi István 
műteremavatása, Pécs • Tonnerre de brest, Saint-Étienne, Franciaország 

2001 Tavaszi Szél, Doktoranduszok Országos Szövetségének találkozója, Szent István 
Egyetem, Gödöllő • Déli Szél Kortárs Alkotói Fórum III. Apolló program, Apolló 
mozi, Pécs • Vízválasztó, Nyári Mozi Színházi Közösség, Civil Közösségek Háza, 
Pécs • Put, Gradska Kuca, Szabadka, Jugoszlávia • Csúcs, Egy hét szabad 
művészet a hegyen, Jakabhegy, Mecsek • Baranyai Művészek, Művelődési Ház, 
Hajdúszoboszló 

2002 Tanárok a Művészeti Karon, Pécsi Egyetem, Művészeti Kar, Pécs • Tiszteletbeli 
Tagjaink, Közelítés Művészeti Egyesület, Új Galéria, Pécs • Derkovits Gyula 
Képzőművészeti Ösztöndíjasok, Ernst Múzeum, Budapest • I. Pannon Tárlat, 
Vaszary Képtár, Kaposvár • Ét-Vágy Fesztivál, Dante Café kerthelyiség, Pécs • 
Judileumi Tárlat, Pécsi Galéria, Pécs • Vajdasági Művészek V. Vándorkiállítása, 
Szabadka, Becse, Zenta, Újvidék, Bajmok, Ómoravica Vajdaság, Jugoszlávia • Hajdú 
András-Bigyoton Park, Nevelők Háza, Pécs • Képzőművészeti Alkotóműhely, 
Etno Camp, Palics, Bucka Gányó Galéria, Szabadka, Jugoszlávia 

2003 Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíjasok, Ernst Múzeum, Budapest • 
Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíjasok, Kassa, Szlovákia • Pécs-
Baranyai Képzőművészek Tárlata, Kortárs Galéria, Tatabánya • Pécs-Baranyai 
Képzőművészek Tárlata, Művelődési Ház, Törökszentmiklós • Művészet-
Gasztronómia, Pezsgőház Étterem, Pécs • Művésztelep- Dombai tó, Pécsvárad • 

117 



Művésztelep- Etno-Camp, Palics, Szerbia-Montenegró • Déli Szél Kortárs 
Alkotói Fórum, Művészetek Völgye, Bárka kikötő, Pula • „Déli Szél" az Adrián, 
Studio Galerije Svetog Krsevana, Sibenik, Horvátország • Pécs-Baranyai 
Képzőművészek Tárlata, Bencés Apátság Galéria, Tihany • „Ilonának", Artéria 
Galéria, Szentendre • Fiatal festők Keserű Ilona közelében 1983-2003, Pécsi 
Galéria, Pécs • A Bányász Képzőművész Körből indultak, Városi Múzeum, 
Tatabánya 

2004 „Déli Szél" az Adrián, eMKá Galéria, Pécsi Egyetem, Művészeti Kar, Pécs • 
Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíjasok, Ernst Múzeum, Budapest • Pécs 
és Baranya képző- és iparművészete, Arad, Temesvár, Erdély, Románia • Mecsek 
anzix, Hattyú-ház Galéria, Pécs • „Fa", Alkotótelep a Székelyföldön, Déli Szél 
Kortárs Alkotói Fórum, Tusnád, Erdély, Románia 

2005 10 éves a képzőművészeti doktorképzés a Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Karán, Ernst Múzeum, Budapest • Pécs-Baranya Kultúrája, Collegium 
Hungaricum, Bécs, Ausztria 

Fontosabb publikációk 

Mai képek Belvedere 1990/1, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged 
A kép kialakításának végső szakasza, Megyei Művészeti Szemle, 1992 Tatabánya 
Komárom-Esztergom Megyei Fiatal Képzőművészek, katalógus, 1993 Tatabánya 
Tanárok és hallgatók a Művészeti Karon, katalógus, 1994 Pécs 
Mesteriskola, katalógus Janus Pannonius Tudományegyetem, Művészeti Kar, 1996 Pécs 
A minden is csak egy a sok közül, Vízivárosi Galéria, 1997 Budapest 
Előszó, Somody Péter katalógus, 1997 Pécs 
Mesteriskola, katalógus, Janus Pannonius Tudományegyetem Művészeti Kar 1997 Pécs 
„Nomen Nescio: Riport", Magánkiadás, 1998 Pécs 
...mindeneste, Döbrei Dénes kiállítása, Déli Felhő 1998/I-II. 
Masters and their pupils, katalógus, 1998 Pécs 
Szöveg és kép, katalógus, Magyar Fotográfiai Múzeum, 1998 Kecskemét 
„Nomen Nescio: A szövegkompozíció" Szép Literatúrai Ajándék, 1999 Pécs, Szeged 
Elbeszélő geometria, Gál András kiállításáról, Déli Felhő 1999/11. Pécs 
Becsukott szemmel, beszélgetés Leitner Barnával, uo. 
Kortárs Magyar Fotográfia 1999. Katalógus, Pécs 
A kívülállás méltósága és veszélyei, Bada Tibor kiállításáról, Echo 1999/4-5. Pécs 
Déli Felhő, borító 1999/ III-IV. szám 
Varga Tünde pécsi kiállításának megnyitóbeszéde, uo. 
Az ok engedélye, Gerhes Gábor kiállításáról, uo. 
Szimpla Realizmus, katalógus, 2000 Pécs 
I. Pannon Tárlat, katalógus, Kaposvár 2002 
Az alkotás őszintesége, katalógus, 2002 Szabadka 
Nyári Mozi, Palics, katalógus, 2002 Pécs - Szabadka 
Művészet-Gasztronómia, Vacsoraest a Pezsgőház étteremben, 2003 Pécs 
A Bányász Képzőművész Körből indultak, katalógus, Városi Múzeum, 2003 Tatabánya 
Pécs Baranya Művészeinek Társasága, 2004, Pécs 
Juzni Vetar, Krapanj, katalógus, 2004 Pécs 
Pálinkás Mariann, katalógus előszó, 2004 Pécs 
10 éves a képzőművészeti doktorképzés a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán, 2005 Pécs 
Alkotótábor a Székelyföldön, katalógus, 2005 Pécs 
Kortárs Művészet Pécsett, 2006 Alexandra Kiadó, Pécs 

118 



Díjak 

Országos Jókai Napok, Jókai Mór Gimnázium, Komárom, 1987 
Tatabányai Városi Tárlat fődíja, 1992 
Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj, 2001-2003 

Művek közgyűjteményben 

Magyar Tudományos Akadémia, Pécs 
Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét 
Janus Pannonius Múzeum, Pécs 
Képzőművészeti Mesteriskola Gyűjteménye, Pécs 

Művek közterületen 

Toronyőr - Őrtorony, Tusnád, Székelyföld, Erdély, Románia 

Varga Tünde festőművésszel és 2000-ben született fiával, Hegyi Fülöppel él Pécsett. 
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Szerkesztette, és a tipográfiát készítette a szerző • A szövegtörzs karaktereinek 
száma (szóközzel) 181519 • A védőborító a szerző: Látvány utáni festmény (2006, 
30x70 cm, olaj, vászon) című festményének fölhasználásával készült • Megjelent 
öt számozott példányban • Papírminőség 80 g Canon Copy • A szerző az 
esztétikai és az értelmezést elősegítő tipográfiai vonatkozások miatt, néhol eltér a 
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola doktori 
disszertációra vonatkozó formai követelményeitől: Betűtípus Book Antiqua • 
Sorköz 20 pont • A dolgozat három címet alkalmaz: - részcím 22 pont nagyságú, 
kapitális, kövér - fejezetcím 16 pont nagyságú kapitális - közcím 12 pont 
nagyságú, kövér • A kézirat lezárva 2005. dec. 19-én • Nyomtatva Canon Í560 
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