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az il lusztrációkról

E számunkat Simone Martini (1284 k. – 
1344) képeinek részleteivel illusztráltuk. 
Martini a trecento alkotója volt, aki ismer-
te és elismerte giotto munkáit, de más úton 
járt. pályáját duccio követőjeként kezdte, 
esetleg a tanítványa is volt, ám igen hamar 
önálló stílust alakított ki. Éltéről kevés adat 
maradt fenn; munkáit azon városok szerint 
szokták korszakolni, ahol alkotott: siena, 
assisi, nápoly, Róma, pisa, orvieto, avig-
non. Őt tekintik az első „udvari festőnek”, 
amennyiben rendszerint jól jövedelmező 
megrendelések alapján dolgozott. a freskók 
mellett készített szállítható táblaképeket, 
templomi üvegablak-terveket és miniatúrá-
kat is.

első jelentős műve a Maestà (1315) című 
freskó, amely a Palazzo Pubblico, a sienai 
városháza tanácstermében látható. ez duc-
cio hasonló című, a sienai székesegyházban 
látható képének méltó párja, olyan vallásos 
tartalmú kép, amelyet tudatosan rendeltek 
meg egy világi épület díszítésére. a balda-
chinos trónon ülő Madonna két oldalán 
felismerhető – többek között – jézus, szent 
péter, Keresztelő szent jános, szent pál, ale-
xandriai szent Katalin, valamint gábriel 
és Mihály arkangyalok alakja. a kompozí-
ció szerves részét alkotó díszítőszegélyen a 
próféták mellképei, a keret négy sarkában a 
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négy evangélista látható. a megrendelő kérésére Martini utóbb, miután megjárta pisát 
és orvietót, kiigazította (valójában újrafestette) a kép egy részét.

a források szerint Martini díszítette a Palazzo Pubblico más termeit is, ám e képei 
közül nem sok maradt fenn. az itáliai városokban ugyanis ebben az időben még elő-
fordult, hogy „rendszerváltások” után egyszerűen átfestették a középületeknek a régi 
uralomhoz kötődő képeit. Több más műve is elpusztult; például az a „magánhaszná-
latra” készített táblaképe, amely a magyar szent László királyt ábrázolta.

Fennmaradt viszont és ma is látható az assisi szent Ferenc-bazilika altemplomába, 
a Szent Márton-kápolnába (valószínűleg az 1320-as évek első felében) készített fres-
kója. ezen a kor legnépszerűbb szentjeit – például szent antalt, szent Ferencet, tou-
louse-i szent Lajost, szent Lajos francia királyt, szent imrét és magyarországi szent 
erzsébetet – ábrázolta.

ugyanitt található és látható máig a pannóniában (a mai szombathely városában) 
született iv. századi szent Márton életét bemutató, tíz képből álló freskóciklusa is. 
Martini korában számos legenda élt Mártonról, s ezeket elevenítik meg az egyes ké-
pek: Szent Márton megosztja a köpenyét egy koldussal; Mártont lovaggá ütik; A tűz 
csodája; A feltámasztott gyermek csodája; Szent Márton lemond a fegyverekről stb. az 
utóbbi arra utal, hogy Márton először római katonaként szolgált, ám egyszer csak a 
császár előtt kijelentette: „Krisztus katonája vagyok, így nem harcolhatok”, s mai fo-
galmaink szerint leszerelt. a kompozíció kialakítása során Martini arra törekedett, 
hogy a sorozat (melynek első négy képe még világi személyként ábrázolja Mártont) 
párhuzamban álljon azokkal a freskókkal, amelyek a felső bazilikában szent Ferenc 
életét mutatják be.

a Toulouse-i Szent Lajos képmása (1317) című táblakép eredetileg egy nápolyi 
templom kápolnájába készült anjou Róbert nápolyi király megrendelésére, kifejezet-
ten politikai-legitimációs célból. Róbert ezzel a képpel kívánta kihangsúlyozni ural-
mának jogszerű voltát: ő ugyanis azért kerülhetett hatalomra, mert bátyja, Lajos (aki 
később toulouse püspöke lett) belépett a ferences rendbe és lemondott a koronáról. 
(Lajos szerzetesi fogadalomtételét megfestette Ambrogio Lorenzetti is; egyik koráb-
bi lapszámunk illusztrálásakor az ő freskójának részleteit is felhasználtuk.) Martini 
képén „kettős koronázás” látható: Róbert földi és Lajos „égi” megkoronázása. szent 
Lajos egy trónon ül, egyik kezében pásztorbot, s épp öccse feje fölé emeli a királyi ko-
ronát, miközben két angyal őt magát is megkoronázza.

Martini legismertebb és már a saját korában is a legnépszerűbb képe Guidoric-
cio da Folignano képmása (valószínűleg 1330-ból), mely ugyancsak a sienai Palazzo 
Pubblicóban látható. Folignano Xiv. századi itáliai hadvezér volt, aki leverte két ki-
sebb, siena uralma alá tartozó település – sassoforte és Montemassi – lázadását. e 
városkák láthatók a két hegyfokon, Folignano pedig épp a sienaiak katonai táborából 
indul feléjük. Mögötte egyszerű háttér, nyugalmat árasztó sötétkék égbolttal. a kép 
egyik érdekessége, hogy bár monumentális méretű, szokatlanul rövid idő alatt készült 
el: hét vagy nyolc nap alatt, amiből Folignano alakjának megfestése állítólag csak egy 
napig tartott. ugyancsak ritkaság, hogy Martini a munkát, a szokásoktól eltérően, nem 
a bal, hanem a jobb felső sarokból kiindulva kezdte festeni. 
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Újabban megkérdőjeleződött a kép keletkezésének ideje, sőt alkotójának személye is. 
1980-ban ugyanis a restaurátorok egy másik freskót találtak alatta, amelyről úgy tud-
ják, hogy valószínűleg 1330 utáni. A vizsgálatok szerint egyes szakértők feltételezik, 
hogy a kép egyik harmadát a Xv–Xvi. század folyamán újrafestették. a másik oldalon 
a festék alatt több réteg vakolat található, amelyeken egy vagy több régebbi festmény 
maradványai lehetnek. az ezzel kapcsolatos kutatások még lezáratlanok.

A firenzei Uffizi képtár őrzi az Angyali üdvözlet (1333) című triptichonját, ame-
lyen a gótika formai elemei már finoman megjelenített egyedi részletekkel kevered-
nek. (a két oldalon álló két szent alakja jellegében nagyon különbözik a központi 
alakoktól, ezeket a művész sógora, Lippo Memmi festette.) az angyal és Mária párbe-
szédének ábrázolásából a kritikusok simone Martini miszticizmusára következtetnek. 
ezt az állítást más Madonna-képei – például az, amelyen gyermek helyett könyvvel a 
kezében ábrázolja Máriát (1340–44 között), s amely jelenleg az Ermitázsban látható – 
nem erősítik meg.

Martini életének utolsó éveit avignonban töltötte, ahol sok megrendelést kapott, 
az ekkor készült műveinek többsége azonban elpusztult.

t. p.
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