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A kutatás célkitűzései 
 
Értekezésemben a színház- és képzőművészet szoros 

együttműködéséből született sajátos műfaj, a színházi portré 
jellegzetességeinek feltárását tűztem ki célul. E műfaj legfőbb jellemzője, 
hogy a 17-18. század ismert színművészeinek arcvonásait a tehetségük és 
hírnevük alapjául szolgáló közegben, azaz legsikeresebb színpadi 
alakításaikban mutatja meg: a modellek az alakított szereplő kosztümében, 
valamint az ábrázolt jelenet megkívánta érzelmi állapotot tükröző 
arckifejezéssel és gesztusokkal jelennek meg e képeken. Mivel e jelenetek 
alapjául egy-egy narratívából kiemelt drámai szituáció, színpadi interakció 
szolgál, a színházi portré – túlmutatva az egyéni arcvonások hű 
közvetítésének igényén – sajátosan veszi használatba a história- és az 
életképfestészet eszköztárát. 

E dolgozat keretein belül főként ez utóbbi kérdéskört érintő műfaji 
átjárások, analógiák, művészi stratégiák vizsgálatára összpontosítottam, 
hogy feltárjam: a képzőművészek az ábrázolási tradíció mely 
komponenseit alkalmazták a színházi előadók megörökítéséhez, s hogy ez 
a tünékenynek tetsző színpadi jelenlét miként teremtett maga is 
hagyományt a képzőművészetben. 

 
A kutatás választott módszerei 
 
A dolgozat vázát főként két terület, Franciaország és Anglia színházi 

portréfestészetének összevetése határozta meg, ezenfelül az itáliai 
commedia dell’arte inspirációjára tekintettem ki, valamint olyan 
központokra, mint II. Frigyes porosz udvara, ahol különösen nagy gondot 
fordítottak a színházi élet felemelésére. 

Értekezésem első fejezete egy olyan elméleti bevezetőt nyújt, ami 
közelebb vihet az egyes műalkotások elemzésre kínálkozó aspektusainak 
feltárásához. Ebben a teoretikai eszmefuttatásban elsőként a művészeti 
ágak rokon és egymástól eltérő vonásait elemző azon művészetelméleti 
írások, szöveges források vizsgálatára fókuszáltam, amelyek bevonják a 
színház-, illetve az előadóművészet ágát is a klasszikus ut pictura poesis és 
paragone tematikájába. Ehelyütt érintem a tragédia- és komédiaelméletek 
főbb jellemzőit az akadémiai műfajhierarchia rendszerének 
összefüggésében, azokat a közös pontokat, amelyek meghatározhatták a 
nézők elvárásait a drámai szövegek megismerése során, a színpadon 
bemutatott előadások és az azok alapján készült festmények láttán is. 



Értekezésem második, A színész mint modell című fejezetében a 
színészportrék különböző típusait mutatom be: kitérek a színészeket 
magánemberként megörökítő ábrázolások, illetve a színészmesterség 
specifikus attribútumaival jellemzett allegorikus arcképek vizsgálatára. 
Ezek áttekintését a színházi portré jellegzetességeinek feltárása követi, 
ahol az ehhez kapcsolódó terminológiai problémakört és műfaji 
kérdéseket vázolom fel. 

A dolgozat harmadik és negyedik fejezetében (A tragédia képei/A 
komédia képei) a kutatás tárgyát a szűkebb értelemben vett színházi 
portréfestészet alkotásai képezik. E fejezetekben a kutatás során 
összegyűjtött bőséges anyagból válogatott művek esettanulmányszerű 
elemzésén keresztül – az elméleti párhuzamok okán előbb a tragikus, majd 
a komikus jelenetek analízise mentén – vizsgálom a tárgyalt régiók 
színházi portréfestészetét, a műfaj 17. századi előzményeit, korai példáit 
és kibontakozásának állomásait. 

Módszertanilag a színházi portrék elemzése művészettörténeti és 
színháztörténeti megközelítést egyaránt igényel. Első lépésként az adott 
terület festészeti hagyományait és ezzel párhuzamosan színházi kultúráját 
szükséges megvizsgálni. A festészet és egyéb képalkotó médiumok 
esetében kulcsfontosságú az egyes régiókban érvényesülő jellemzők és 
hagyományok, a művészeti életet irányító vagy befolyásoló 
intézményrendszer, a műfajhierarchia, az elsődleges megrendelői bázis, a 
művészetelméleti hatások feltérképezése, hogy a korszak 
(természetszerűleg a történelmi és társadalomtörténeti háttérrel együtt) a 
maga egészében értelmezhetővé váljon. Színháztörténeti szempontból a 
jelentős társulatok és kiemelkedő színészeik áttekintése, a repertoár, a 
kosztüm- és díszlettervezés helyi sajátosságai, a színjátszási stílusok és 
azok változásai, a színikritika, a bevezetett újítások, a színpadtechnika 
fejlődése adhatnak támpontokat a színházi portréfestészet jellemzéséhez. 
Az egyes művek elemzéséhez ezen felül fontos a megörökített dráma 
ismerete, ami a jelenet kiválasztásának mozgatórugóit segíti értelmezni. 

 
Az értekezés főbb megállapításai, eredményei 
 
A kutatás során mindvégig arra törekedtem, hogy a gazdag képi és 

írásos források összevetésével egy olyan stilisztikailag komplex 
portrétípus történetét dolgozzam fel, amelynek elemzése Magyarországon 
mindezidáig nem történt meg. 

A vizsgálat tárgyát főként a színházi portrénak a tradicionális 
műfajhierarchiába sorolt képtémákkal összekapcsolható vonásai képezték. 



A „nemes” fogalma, amely a retorikában a „fenséges” minőségével, a 
drámatörténetben a tragédia kategóriájával fedhető le, a festészetben a 
históriaképekhez társult. Az alantas témák a komédia műfajával csengtek 
egybe, és a hierarchiában a történeti képeknél alacsonyabb rendű 
műfajokkal, közelebbről az életképekkel rokoníthatók. Ezek a párhuzamok 
ösztönözték annak felvetését, hogy a színházi előadások inspirációjára 
készült alkotások ugyancsak magukon hordozzák e műfajok sajátosságait, 
így az egyes esettanulmányok alapjául is ezen eszköztárak rokonságának 
feltárása szolgált. 

A színházi portrénak azonban e műfaji kötődéseken túl más 
követelményrendszernek is meg kellett felelni. Ahogy a terminus maga is 
tükrözi: a színházi portréfestőknek a modellek felismerhetőségét és a 
színházi előadás decorumát is szem előtt kellett tartaniuk. Ily módon a 
kutatás következő állomását azoknak a festői megoldásoknak a 
feltérképezése jelentette, amelyek a színházi előadás elemeinek 
(színpadkép, kosztüm) megőrzéséről, közvetítéséről gondoskodtak. 

Ez a munkamódszer lehetővé tette, hogy a tematizálás során ne csupán 
a színházi portré egyetemes érvényű sajátosságai, hanem területi 
különbségei is kirajzolódjanak. Ennek nyomán arra a következtetésre 
jutottam, hogy a színházi portrék barokk históriafestészetet visszhangzó 
teatralitása főként a lebruni affektusok követésének szándékában érhető 
tetten, és a francia és az angol színházi portrék esetében egyaránt 
megfigyelhető. 

Mindazonáltal Angliában a színházi előadás hangvételének megidézése 
erőteljesebben dominált, amit a fekvő formátumú, többszereplős jelenetek 
népszerűsége igazol. Nagyobb hangsúlyt fektettek arra, hogy a 
testbeszédet a színészek egészalakos ábrázolásával, a mozgáscentrikusabb 
színpadi játék és a fiziognómiai változások megragadásával érzékeltessék. 
A képzőművészek az egyes jelenetek hátteréhez vélhetőleg az eredeti 
díszletet vették alapul, de a festői fantázia a legtöbb esetben felülírta a 
színpad valóságát. 

A francia tragikus portrék többségén a festők egyetlen színész 
ábrázolására fókuszáltak, s a színpadi közeget leredukálva a modell 
arckifejezésére, kosztümére és a karok retorikájára irányították a 
figyelmet. A választott jelenethez tartozó érzelmi attitűdöt az arc 
felismerhetőségét legkevésbé sértő módon jelenítették meg, ezért a 
lebruni affektusoknak csupán egy szűk körét (szerelem, elragadtatás, düh) 
lelhetjük fel e képeken. 

A komédiajelenetek esetében a képzőművészek más 
művészettörténeti tradícióból merítettek. Franciaországban a színházi 



tematikát a festészetbe beemelő Gillot és Watteau kevéssé érdeklődött a 
színészek portrészerű megörökítése iránt. Követőik – Franciaországban 
Nicolas Lancret és Jean-Baptiste Pater, a porosz udvarban Antoine Pesne – 
azonban sikeresen építették be a francia rokokó fête galante jeleneteibe a 
korabeli színészek, táncosok portréhűséggel ábrázolt alakjait. Mivel 
azonban a könnyedebb komikus témák esetében nem az érzelemábrázolás 
dominált, a művészek az előadók testbeszédére, mozdulataira, illetve a 
kosztüm megkülönböztető jegyére alapozták a modellek felismerhetőségét. 
Érdekes tény, hogy az egy-egy mozdulatot, mozgásformát sikeresen 
megragadó kompozíciókat más előadók ábrázolásához is alapul vették. A 
mozdulat mint attribútum használata főként az itáliai commedia dell’arte 
színészeinek és a 18. század híres balerináinak ábrázolásain köszön vissza. 

Az angol vígjátékjelenetek is merítettek a francia rokokóból, de a 
műfajra nagyobb hatást gyakorolt a conversation piece-ek alapjául is 
szolgáló holland-flamand életképek stílusa. A legtehetségesebb festők 
változatos gesztusrendszerben pózoló színészeket és aprólékos, 
csendéletszerű részletekkel gazdagított enteriőröket jelenítettek meg 
kompozícióikon. Az angol komédiajelenetek a karikatúra népszerű 
műfajához is kapcsolódtak, bár a karikaturisztikus ábrázolásmód jobbára 
a metszeteken köszön vissza. 

A színházi portré tehát nemcsak a színház- és képzőművészet 
együttműködését reprezentálja: a műfaj stílusgazdagsága a festői 
hagyományok és a helyi sajátosságok különféle kapcsolódási lehetőségeit 
is felvonultatja. 

Angliában a színházi portré egyfajta utat kínált a históriaképek angol 
iskolájának megteremtésére, s a narratív festészet kibontakozásában sem 
elhanyagolható a műfaj szerepe; ahogy tulajdonképpen Joshua Reynolds 
azon kísérlete, hogy a portréfestészetet szélesebb körű asszociációk 
kiváltására alkalmas allúziók használatával emelje fel, szintén részben a 
színházi portré hatásai közé sorolható. Franciaországban a színház a 
rokokó és a rokokóellenes tendenciák számára egyaránt erős inspirációt 
jelentett; a fêtes galantes és a históriafestészet stíluselemei összefonódtak 
a portréfestészet, s azon belül a színházi portré egyre gazdagodó 
műfajával, ami számos áttételen keresztül nagy hatást gyakorolt a 
magánportrék és az allegorikus arcképfestészet ábrázolási formuláira is. 

A színházi portré műfaja a század végén szinte Európa minden 
fontosabb színházi és kulturális központjába bevándorolt: a színjátszás 
fejlődésével és a sztárkultusz kibontakozásával, a metszetek elterjedésével 
a francia és angol mintaképek követendő példává, mintává váltak. 
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